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पपरी चचवड महानगरपािलका
सन २०२१ - २२ चा सुधा रत व सन-२०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क
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अ. . तपिशल पानांक

२१ थाप य ह ेि य भांडवली गोषवारा २६० ते २६१

२२ थाप य  ह  ेि य कामाची या ा २६२ ते २८३

२३
थाप य उ ान, पयावरण, भुसंपादन, डा एकि त 

भांडवली खच गोषवारा २८६

२४ थाप य उ ान कामांची या ा २८७ ते ३१३

२५ थाप य डा िवभाग कामांची या ा ३१४ ते ३२०

२६ पयावरण अिभयांि क  िवभाग ३२१ ते ३२४

२७ िव ुत िवभाग भांडवली व लेखािशषानुसार खच गोषवारा ३२६ ते ३२८

२८ िव ुत मु य कायालय कामा या या ा ३२९ ते ३९३

२९
िव ुत भाग "अ" ते "ह" भाग व अणुिव ुत िवभाग यांचे 
लेखािशषानुसार संि  गोषवारा ३९६ ते ३९७

३०
िव ुत भाग "अ" ते "ह" भाग व अणुिव ुत िवभाग यांचे 
लेखािशषानुसार कामा या या ा ३९८ ते ४१०

३१
अंदाजप क क भांडवली गोषवारा - पाणी पुरवठा,  िवषेश 
योजना पा.पु., जलिन:सारण,  पयावरण अिभयांि क  
िवभाग

४१२ ते ४१३

३२
पाणी पुरवठा,  िवषेश योजना पा.प.ु, जलिन:सारण,  
पयावरण अिभयांि क  िवभाग कामां या या ा ४१४ ते ४७२

३३
प अंदाजप क िवभागवार व लेखािशषािनहाय भांडवली 
खच गोषवारा ४७४ ते ४७५

३४
प अंदाजप क - अ ते ह भाग लेखािशषािनहाय भांडवली 
खच गोषवारा व कामां या या ा ४७६ ते ५१२

३५ झोिनपु थाप य कामां या य़ा ा ५१३ ते ५१४

३६
प अंदाजप क - िव ुत लेखािशषािनहाय भांडवली खच 
गोषवारा व कामां या या ा ५१५ ते ५१८

३७ क शासन योजना अंदाजप क व कामा या या ा ५२० ते ५३०

३८ सव िवभागवार महसुली खच गोषवारा ५३२ ते ५३४

३९ सव िवभागवार महसुली कामां या या ा ५३५ ते ८२३



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१ -२०२२ चे सुधा�रत व सन २०२२-२०२३ चे मूळ अंदाजप�काचा संि�� गोषवारा

 
 

अ.� तपिशल सन २०२०-२०२१
��� जमा/खच�

सन २०२१-२०२२ चा
मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

आरंिभची िश�क 8,61,83,70,140 6,52,46,95,828 0 5,09,46,590

अ महसुली जमा

1 अ अंदाजप�क 27,55,30,52,310 39,22,05,20,100 42,04,26,40,000 43,64,11,36,000

2 क अंदाजप�क 54,85,09,144 94,82,35,000 76,27,12,000 84,59,19,000

3 प अंदाजप�क 54,69,14,653 1,17,80,21,000 91,42,89,000 97,85,15,000

एकूण महसुली जमा 28,64,84,76,107 41,34,67,76,100 43,71,96,41,000 45,46,55,70,000

ब भांडवली जमा

1 अ अंदाजप�क 49,03,94,415 8,29,00,00,000 2,05,00,00,000 4,10,00,00,000

2 क अंदाजप�क 0 0 0 0

3 प अंदाजप�क 0 0 0 0

एकूण भांडवली जमा 49,03,94,415 8,29,00,00,000 2,05,00,00,000 4,10,00,00,000

एकुण जमा 29,13,88,70,522 49,63,67,76,100 45,76,96,41,000 49,56,55,70,000

एकुण जमा + आरंिभची िश�क 37,75,72,40,662 56,16,14,71,928 45,76,96,41,000 49,61,65,16,590

अ महसुली खच�

1 अ अंदाजप�क 7,95,76,34,151 11,51,57,86,492 10,32,54,18,513 11,70,87,62,143

2 क अंदाजप�क 2,52,80,04,618 3,07,79,84,300 2,65,00,38,410 3,07,71,42,991

3 प अंदाजप�क 6,78,33,59,605 8,27,32,19,650 7,35,38,75,555 9,55,97,35,725

एकूण महसुली खच� 17,26,89,98,375 22,86,69,90,442 20,32,93,32,478 24,34,56,40,860

ब भांडवली खच�

1 अ अंदाजप�क 12,60,73,71,898 20,33,86,66,314 13,09,02,17,885 14,32,77,24,696

2 क अंदाजप�क 2,27,88,51,084 4,06,62,11,000 3,07,20,62,700 2,98,85,63,000

3 प अंदाजप�क 20,22,48,535 36,23,94,000 16,09,81,347 17,05,22,000

एकूण भांडवली खच� 15,08,84,71,517 24,76,72,71,314 16,32,32,61,932 17,48,68,09,696

इ इतर िनधीकंडे वग�

अ मनपा इतर िनधीकडे वग�

1 ७ वा वेतन आयोग 1,12,81,51,249 1,10,00,00,000 1,40,00,00,000 65,00,00,000

2 PMPMPL िनधी 1,94,27,98,811 2,38,21,00,000 2,87,00,00,000 2,19,38,00,000

3 आग सुर�ा िनधीकडे वग� 0 1,00,000 1,00,000 1,00,000

4 कज� िनवारण िनधी 10,00,00,000 5,00,00,000 10,00,00,000 10,00,00,000

5 घसारा िनधी 15,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000

6 ध�ंतरी �ा�थ योजना 10,78,57,700 15,91,49,000 15,00,00,000 19,00,00,000

7 पे�शन अंशदान िनधी िह�ा 14,37,34,914 20,00,00,000 20,00,00,000 20,00,00,000

8 वाहन घसारा िनधी 5,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000

9 वाहन �वहार िवभाग कम�चारी पगार �ितपूत� 7,20,61,283 8,00,00,000 0 0

10 िवकास िनधी 0 0 0 0

11 िवमा - वै�कीय 7,00,00,000 25,23,00,000 0 10,00,00,000

12 वेतन िनधी 15,00,00,000 5,00,00,000 15,00,00,000 15,00,00,000

13 सेवािनवृ�ी वेतन िनधी िह�ा 2,01,49,00,000 1,99,00,00,000 2,42,00,00,000 3,01,00,00,000

एकुण 5,92,95,03,957 6,36,36,49,000 7,39,01,00,000 6,69,39,00,000

ब क� �/रा� शासन पुर�ृत योजनांना मनपा िह�ा
वग�

1 अमृत २.० 0 0 0 1,00,00,000

2 अमृत योजना - पाणीपुरवठा 72,40,00,000 63,83,00,000 14,00,00,000 0

3 अमृत योजना - मलिन:सारण 0 0 0 32,00,00,000

4 क� �शासन पुर�ृत योजना अंतग�त भांडवली वग� 9,11,00,000 2,00,00,000 40,00,000 1,00,00,000

5 पंत�धान आवास योजना 70,00,00,000 49,10,00,000 79,10,00,000 10,00,00,000

6 �ाट� िसटी योजना 49,00,00,000 1,00,00,00,000 70,20,00,000 50,00,00,000

7 �� भारत योजना 10,00,000 1,00,00,000 3,90,00,000 10,00,00,000

एकुण 2,00,61,00,000 2,15,93,00,000 1,67,60,00,000 1,04,00,00,000

एकुण िनधी 7,93,56,03,957 8,52,29,49,000 9,06,61,00,000 7,73,39,00,000

एकुण खच� 40,29,30,73,849 56,15,72,10,756 45,71,86,94,410 49,56,63,50,556

अखेरची िश�क 42,61,172 5,09,46,590 5,01,66,033
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

एकि�त भांडवली खच� गोषवारा

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२ चा
मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

1

�थाप�
िवभागवार
भांडवली
खच�
अंदाजप�क
अ

10,36,75,57,044 17,90,20,62,314 10,74,84,07,927 11,37,43,10,450

2

िवद्युत
िवभागवार
भांडवली
खच�
अंदाजप�क
अ

67,13,06,902 1,75,02,01,000 1,13,43,48,333 1,43,72,28,246

3
पया�वरण
अिभयांि�की

21,85,29,201 66,62,13,000 40,24,61,625 21,61,85,000

4

पाणीपुरवठा
व
जल:िनसारण
िवभागवार
भांडवली
खच�
अंदाजप�क
क

2,27,88,51,084 4,06,62,11,000 3,07,20,62,700 2,98,85,63,000

5

भांडवली
खच�
अंदाजप�क
प

20,22,48,535 36,23,94,000 16,09,81,347 17,05,22,000

एकूण १ ते ४
खच�

13,73,84,92,766 24,74,70,81,314 15,51,82,61,932 16,18,68,08,696

एकूण म.न
.पा.
अंदाजप�क
भांडवली
खच�

13,73,84,92,766 24,74,70,81,314 15,51,82,61,932 16,18,68,08,696

6
भुमी संपादन
िनधी

1,34,99,78,751 2,01,90,000 80,00,00,000 1,30,00,00,000

एकूण
भांडवली

खच�
15,08,84,71,517 24,76,72,71,314 16,31,82,61,932 17,48,68,08,696

2



अ. . जमा तपिशल र म पये अ. खच तपिशल र म पये

अ) म.न.पा. अंदाजप क अ) म.न.पा. अंदाजप क
१ आरंिभची िश लक 5.09 १ आरंिभची िश लक 5.09

१ महसूली खच 2,784.58
२ भांडवली  खच 1,548.59

२ महसूली जमा 4,546.56 ३ कज िनवारण िनधी 5.00

४ िवकास िनधी ( पाणीपुरवठा) 200.00

३ भांडवली जमा 410.00 ५ वाहन घसारा िनधी 5.00
६ क  शासन पुर कृत  मनपा 

िह सा
1.00

एकुण (अ) 4,961.65 ७ पी.एम.पी.एम.एल. िनधी 219.38
८ अमृत योजना 33.00
९ पंत धान आवास योजना 10.00

ब) क  शासन पुर कृत 
योजना  अंदाजप क

१० व छ भारत 10.00

१ आरंिभची िश लक 882.01 ११ माट िसटी 50.00
१२ घसारा िनधी 5.00

२ क  शासन अनुदान 108.99 १३ सातवा वेतन आयोग 65.00
१४ वेतन राखीव िनधी 15.00

३ रा यशासन अनुदान 125.81 १५ अखेरची िश लक 5.01
एकूण (अ) 4,961.65

४ क  शासन पुर कृत  
मनपा िह सा

52.00 ब) क  शासन पुर कृत योजना 
अंदाजप क

१ महसूली खच 6.00
५ यु.टी.एफ. फंड 95.10 २ भांडवली  खच 852.92
६ युडीपीसीआर २०२० 

ि िमयम चाजस
85.00 ३ इतर खच अनामत 

परता ासह
4.01

६ लाभाथ  िह सा   क  
शासन पुर कृत क प

171.11 ४ अखेरची िश लक 617.44

५ शासन परतावा 55.00
७ इतर जमा 2.56 एकुण(ब) 1,535.37
८ ाज 12.79

एकण (ब) 1,535.37

एकूण (अ+ब) 6,497.02 एकूण (अ+ब)     6,497.02 

पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी ४११ ०१८

सन २०२२ -२०२३ चे मूळ अंदाजप काचा एकि त संि  गोषवारा
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

भाग २ भांडवली खच� लेखािशषा�नुसार संि�� गोषवारा

अ.� िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२ चा
मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

1
�थाप� अ
मु�ालय व
�े�ीय काया�लय

29,23,20,806 42,21,71,000 22,75,95,144 28,23,76,000

2
�थाप� ब
मु�ालय व
�े�ीय काया�लय

5,91,67,913 67,26,50,000 31,86,02,434 8,94,43,000

3
�थाप� क
मु�ालय व
�े�ीय काया�लय

12,77,87,603 70,96,76,000 29,62,90,776 19,31,18,000

4
�थाप� ड
मु�ालय व
�े�ीय काया�लय

9,04,65,884 25,26,77,000 10,89,49,236 7,38,68,000

5
�थाप� इ
मु�ालय व
�े�ीय काया�लय

9,51,16,285 46,04,34,000 15,13,77,771 6,71,67,000

6
�थाप� फ
मु�ालय व
�े�ीय काया�लय

14,91,24,075 37,19,40,575 17,85,72,112 12,91,81,000

7
�थाप� ग
मु�ालय व
�े�ीय काया�लय

10,07,65,768 24,07,09,000 8,90,71,355 8,20,45,600

8
�थाप� ह
मु�ालय व
�े�ीय काया�लय

16,72,51,671 38,89,18,000 12,19,74,608 23,46,63,000

एकूण
मु�ालय व

�े�ीय काया�लय
(१)

1,08,20,00,005 3,51,91,75,575 1,49,24,33,436 1,15,18,61,600

9 �थाप� उ�ाने 37,55,44,722 77,56,89,000 42,06,90,500 58,85,27,000

10 �ीडा �थाप� 0 2,11,000 42,70,000 25,01,16,000

11 �थाप� िवशेष
योजना

8,91,00,12,317 13,60,69,86,739 8,83,10,13,991 9,38,38,06,850

एकूण (२) 9,28,55,57,039 14,38,28,86,739 9,25,59,74,491 10,22,24,49,850

एकूण �थाप�
(१ + २)

10,36,75,57,044 17,90,20,62,314 10,74,84,07,927 11,37,43,11,450

12 भुमी संपादन
िनधी

1,34,99,78,751 2,01,90,000 80,00,00,000 1,30,00,00,000

13 पया�वरण
अिभयांि�की

21,85,29,201 66,62,13,000 40,24,61,625 21,61,85,000

एकूण (३) 1,56,85,07,952 68,64,03,000 1,20,24,61,625 1,51,61,85,000

एकूण
िवभागवार

भांडवली खच�
(१+२+३)

11,93,60,64,996 18,58,84,65,314 11,95,08,69,552 12,89,04,96,450
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ अंदाजप�क

भाग २ भांडवली खच� लेखािशषा�नुसार संि�� गोषवारा

अ.� िवभाग / लेखािशष� सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

      01-Buildings

1 भाजी माक� ट 5,40,829 60,00,000 0 2,000

2 �शानभुमी 0 5,75,000 5,49,000 1,000

3 इमारत योजना 14,83,25,762 22,42,32,000 10,40,51,671 11,57,46,000

4 वाचनालय 59,06,809 2,70,22,000 2,10,31,000 4,65,000

5 इमारत व सां�ृितक क� � 43,72,290 41,06,000 13,97,000 18,25,000

6 घाट 18,07,790 17,25,000 0 11,74,000

7 मु� �शासकीय इमारत 0 0 21,00,000 3,000

8 आरो� िन�र�क केबीन 29,97,834 11,00,000 7,82,700 1,000

Total  01-Buildings 16,39,51,314 26,47,60,000 12,99,11,371 11,92,17,000

      02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप� 9,28,171 55,30,000 47,63,553 7,00,000
Total  02-Park and

Playgrounds 9,28,171 55,30,000 47,63,553 7,00,000

      04-Roads and Bridges

1 पुल �क� 1,84,167 1,70,57,000 80,00,000 67,21,000

2 दगडी फरशी व फुटपाथ 10,42,72,994 65,24,12,000 30,15,17,752 13,41,92,900

3 डांबरी र�े 35,48,57,749 84,82,26,000 37,03,59,947 30,85,63,000

4 खडी मु�माचे र�े 7,49,37,416 25,74,61,800 7,51,51,200 6,50,83,700

5

िविवध कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा टाक�ासाठी
खोदले�ा र�ांची दु��ी
करणे

5,19,39,026 7,75,26,000 4,21,12,396 1,32,48,000

Total  04-Roads and
Bridges 58,61,91,352 1,85,26,82,800 79,71,41,295 52,78,08,600

      06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं 3,37,00,106 17,57,72,000 5,28,82,447 5,28,13,000

2 सरफेस गटस� 3,96,93,158 20,72,22,000 8,70,60,498 4,04,08,000

3 गावठाण गटस� 1,27,04,053 2,76,57,000 61,06,000 1,18,41,000
Total  06-Sewerage and

Drainage 8,60,97,317 41,06,51,000 14,60,48,945 10,50,62,000

      09-Other Civil Works

1 वॉड��रीय योजनांतग�त
कामे

62,91,523 1,65,30,000 41,56,000 1,07,60,000

2 �थाप� िवषयक कामे
करणे

23,85,40,328 96,90,21,775 41,04,12,272 38,83,14,000

Total  09-Other Civil
Works 24,48,31,851 98,55,51,775 41,45,68,272 39,90,74,000

Total 1,08,20,00,005 3,51,91,75,575 1,49,24,33,436 1,15,18,61,600
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� िवभाग / लेखािशष� सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२ चा
मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

      01-Buildings

1 महापौर िवकास िनधी 72,35,997 21,55,55,000 0 5,00,02,000

2
भोसरी एम्.आय.डी.सी.◌ा आर�ण 40
�ॉट 201 येथे उदयोजकां�ापुनव�सन
इमारत

0 0 26,93,000 40,00,000

3
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका मु�
�शासकीय इमारतीची िवभागवार आसन
�व�था करणे

33,00,79,639 24,78,26,000 30,20,02,311 17,18,48,750

4 म.न.पा. िपरसरात पोह�ाचे तलाव बांधणे 69,14,224 1,90,81,000 97,41,000 90,06,000

5
पवना व मुळा नदीकाठी म.न.पा.
प�रसरात िठकिठकाणी संर�क िभंत
बांधणे

3,87,45,805 2,97,87,000 2,10,87,000 10,05,000

6 अ�ासाहेब मगर �ेिडयमचा िवकास
करणे.

5,57,10,081 8,57,87,339 6,12,31,000 1,65,04,000

7 भोसरी संं.नं.1 मधील ता�ात आलेली
आर�णे िवकसीत करणे

5,24,04,463 4,80,23,000 47,10,000 4,53,02,000

8 भोसरी येथे ��ागृह इमारत बांधणे 0 2,70,15,000 1,44,31,000 2,18,00,000

Total  01-Buildings 49,10,90,209 67,30,74,339 41,58,95,311 31,94,67,750

      02-Park and Playgrounds

1 �थाप� उ�ाने 0 0 0 0

2 शाळा मैदाने आिण �ीडा संकुल उभारणे
व दु��ी  करणे .

42,63,04,629 89,65,90,000 42,24,22,983 54,38,59,000

Total  02-Park and Playgrounds 42,63,04,629 89,65,90,000 42,24,22,983 54,38,59,000

      03-Statues,heritage assets,antiques and Other works of art

1 भोसरी लांडेवाडी चौक- पुत�ासाठी
चौथरा व चौक सुशोिभकरण

45,97,106 0 0 0

2 इतर िवशेष योजना  व बी.ओ.टी .�क� 1,08,87,88,668 2,69,35,65,000 1,90,68,12,219 1,83,04,46,000
Total  03-Statues,heritage
assets,antiques and Other works of
art

1,09,33,85,774 2,69,35,65,000 1,90,68,12,219 1,83,04,46,000

      04-Roads and Bridges

1
महानगरपािलकेतील �मुख र�ावरील
वाहतुकीत सुधारणा कर�ासाठी संिकण�
कामे करणे

93,62,66,747 1,96,11,39,000 1,06,94,45,430 2,36,13,17,000

2 �ीजन 2025 3,20,27,70,940 2,08,76,16,000 1,78,52,88,925 1,18,13,64,000

3 िपंपरी िचंचवड प�रसरात िठकिठकाणी
�ाय ओ�र व �ेड सेपरेटर बांधणे

30,22,34,889 30,05,14,000 12,33,19,900 22,11,24,000

4
रे�े मागा�वरील पूल व िपंपरी वा. येथे
ओ.ि�. करणे. िचंच. �े. ओ.�ी.
�ंदीकरण करणे.

7,10,235 5,86,25,000 1,00,000 4,10,04,000

5 पे�ेम�ट मॅनेजमेट िस��म अहवालानुसार
र�े सुधारणा अंतग�त कामे करणे

2,15,89,86,283 4,44,69,60,400 2,85,14,98,233 2,51,09,95,100

6 मनपा मेट� ो �क� 0 0 0 0

7

िपंपरी िचंचवड  मनपा इमारतीसमोरील
मंुबई पुणे र�ाचे �ंदीकरण क�न
डांबरीकरण तसेच पी.सी.एम.सी.इमारत
प�रसरातील संर�क िभंत दुचाकी
वाहनतळ सीमािभंत,फुटपाथ इ.अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे 

29,82,62,611 48,89,03,000 25,62,30,990 37,42,30,000

Total  04-Roads and Bridges 6,89,92,31,705 9,34,37,57,400 6,08,58,83,478 6,69,00,34,100

      11-Land

1 भुमी संपादन िनधी 0 0 0 0

Total  11-Land 0 0 0 0

Total 8,91,00,12,317 13,60,69,86,739 8,83,10,13,991 9,38,38,06,850
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� मु� काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

1
रे�े मागा�वरील पूल व िपंपरी वा. येथे ओ.ि�. करणे.
िचंच. �े. ओ.�ी. �ंदीकरण करणे.

चालू कामे

04-Roads and Bridges

05-Bridges

1 222300001 िपंपरी डेअरी फाम� येथे रे�े उ�ाणपुल बांधणे. - 55,00,00,000 1,00,000 0

2 222300002
रे�े वरील पुण� झाले�ा व उव�रीत पुलांची र�म म�े रे�ेस
अदा करणे

- 5,00,00,000 0 10,00,000

08-Culverts

1 222300003
�भाग �.३ च-होली येथील िविवध िठकाणचे नाले िवकिसत
करणे.

3 10,00,00,000 0 1,000

2 222300004
�भाग �.३ चोिवसावाडी, वडमुखवाडी येथील िठकाणचे नाले
िवकिसत करणे.

3 10,00,00,000 0 1,000

3 222300005
�भाग �.३ मोशी येथील स�� �.६९३ मधील नाला िवकिसत
करणे.

3 10,00,00,000 0 1,000

06-Sewerage and Drainage

06-Culverts

1 222300006
�भाग �.५ मधील बनाचा ओढा िवकिसत करणे व सुधारणा
करणे.

5 5,00,00,000 0 4,00,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 95,00,00,000 1,00,000 4,10,03,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

08-Culverts

1 222300007
�भाग �.४ िदघी बोपखेल म�े िदघी येथील ममता ��टस्
चौक ते सी.एम.ई िभंती पय�तचा नाला दु�� करणे.

4 5,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,00,00,000 0 1,000

एकूण रे�े मागा�वरील पूल व िपंपरी वा. येथे ओ.ि�.
करणे. िचंच. �े. ओ.�ी. �ंदीकरण करणे.

1,00,00,00,000 1,00,000 4,10,04,000

2
िपंपरी िचंचवड प�रसरात िठकिठकाणी �ाय ओ�र व
�ेड सेपरेटर बांधणे
चालू कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black topped

1 222300008

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील र�क चौक ते िपंपळे
िनलख गावठाणातून संर�ण िवभागा�ा ह�ीतून जाणा-या या
१८.०० मी. डी.पी. र�ास सब-वे करणे, व ता�ात येणारा
१२.०० मी. �ंदीचा डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

26 11,00,00,000 95,04,000 5,74,00,000

05-Bridges

1 222300009
�भाग �.२० िचंचवडेनगर म�े िबजलीनगर येथे अंडरपास
करणे.

17 15,00,00,000 3,97,58,500 91,000

2 222300010
�भाग �. १८ केशवनगर िचंचवड म�े पवना नदी वर झुलता
पुल बांधणे.

18 15,00,00,000 0 0

3 222300011
�भाग �मांक १६ म�े मामुड� �शान भूमी जवळ
पवनानदीवर मामुड� ते सांगवडे/ िहंजवडीसाठी पुल बांधणे.

16 15,00,00,000 0 0

4 222300012
थेरगाव �.�.५० म�े �सुनधाम शेजारी १८ मी.डी.पी.र�ास
थेरगाव िचंचवड पुल बांधणे.

18 38,00,00,000 5,51,000 7,99,63,000

5 222300013
�भाग �. १६ मधील रावेत - औधं पुलाजवळील र�ावर �ेड
सेपरेटर बांधणे.

16 25,00,00,000 0 0

6 222300014
�भाग �. २३ म�े थेरगाव -धने�र पुलाचे लंडन ि�ज�ा
धत�वर सुशोभीकरण करणे

23 10,00,00,000 0 0

7 222300015
ए�ायर इ�ेट उ�ाणपुलास िचंचवड बाजुकडे उतरणेस व
चढणेस लूप/रॅ� बांधणे

- 40,00,00,000 15,00,000 5,00,00,000

8 222300016
काळेवाडी एम.एम.�ूल ते पवना नदी पय�त�ा र�ावर सब
वे/FB बांधणे

- 7,00,00,000 0 1,00,000

9 222300017 िनगडी जय ट� ेडस� समोर FB करणे. - 5,00,00,000 0 3,00,00,000

7



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

10 222300018
सन २०२१-२२ �भाग �. १७ मधील िबजली नगर येथे
अंडरपास अनुषंिगक कामे करणे

17 10,00,00,000 34,29,400 19,67,000

07-Subways

1 222300019 MDR -31 बसवे�र चौक येथे सब-वे करणे. - 5,00,00,000 0 1,00,000

2 222300020
काळभोर नगर व बजाज ऑटो समोरील सब-वेची देखभाल
दु��ी व सुशोिभकरण करणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

09-Flyovers

1 222300021
�भाग �.२२ येथील चाफेकर बंधू उ�ाणपुलाचे सुशोिभकरण
करणे.

18 3,00,00,000 65,32,000 0

2 222300022भ�ी श�ी चौक येथे �ेड सेपरेटर व उ�ाणपूल बांधणे. - 1,80,00,00,000 5,15,13,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 3,81,00,00,000 11,27,87,900 21,96,22,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

05-Bridges

1 222300023
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े रावेत भागातील
भोडंवे कॉन�र येथील र�ाला �ेड सेपरेट उ�ाणपुल (�ाय
ओ�र) व अनुषंिगक कामे करणे.

16 90,00,00,000 0 1,000

07-Subways

1 222300024
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील र�क चौक ते िपंपळे
िनलख गावठाणातून संर�ण िवभागा�ा ह�ीतून जाणा-या
१८.०० मी. डी.पी. र�ास सब-वे करणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

08-Culverts

1 222300025
�भाग �. १९ रावेत म�े भोडंवे कॉन�र येथील डी.वाय.
पाटील ते बी.आर.टी.एस र�ा पय�तचा र�ा िवकिसत करणे
व सीडी वक�  बांधणे.

16 5,00,00,000 0 15,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,05,00,00,000 0 15,02,000

एकूण िपंपरी िचंचवड प�रसरात िठकिठकाणी �ाय
ओ�र व �ेड सेपरेटर बांधणे

4,86,00,00,000 11,27,87,900 22,11,24,000

3 अ�ासाहेब मगर �ेिडयमचा िवकास करणे.

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222300026
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेचे नेह�नगर येथील
कै.अ�ासाहेब मगर �ेडीयम िवकिसत करणे.

9 75,00,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222300027
�भाग �. ९ नेह�नगर येथील जुनी शाळा इमारत पाडून
नवीन शाळा इमारत बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

9 10,00,00,000 4,15,33,000 75,00,000

04-Public Conveniences

1 222300028
�भाग � १३ प�रसरात आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 2,00,00,000 12,08,000 0

21-Compound / Safety Wall

1 222300029
�भाग �. १२ तळवडे येिथल ता�ात आलेले आर�ण समतल
क�न सीमािभंत बाधणे

12 10,00,00,000 1,28,84,000 40,00,000

2 222300030
�भाग �. १२ तळवडे येिथल गायराण जागेस समतल क�न
सीमािभंत बाधणे

12 5,00,00,000 14,21,000 0

3 222300031
�भाग � ११ मधील मैलाशु�ीकरण क� �ास िसमािभंत बांधणे
व इतर कामे करणे

11 1,50,00,000 40,00,000 50,00,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

02-Heritage assets

1 222300032
कै.अ�ासाहेब मगर �ेडीयम पी.पी.पी.त�ावर िवकिसत
करणे.

9 2,14,74,83,647 0 1,000

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi Murum

1 222300033 से.नं. १६ राजे िशवाजीनगर म�े िविवध िवकासकामे करणे 2 5,00,00,000 1,85,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 3,23,24,83,647 6,12,31,000 1,65,02,000

निवन कामे

01-Buildings

05-Muncipal Halls
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

1 222300034

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेचे नेह�नगर येथील
कै.अ�ासाहेब मगर �ेडीयम वरील जंबो को�ीड स�टर
साठी व इतर िठकाणी मंडप िवषयक व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 60,00,000 0 1,000

2 222300035
�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी मधील कृिष उ�� बाजार सिमती
पुणे �ा मोशी येथील उपबाजारा�ा पि�मेस 18 मी. डी पी
र�ा िवकसीत करणे.(सन 2022-23)

2 4,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 4,60,00,000 0 2,000

एकूण अ�ासाहेब मगर �ेिडयमचा िवकास करणे. 3,27,84,83,647 6,12,31,000 1,65,04,000

4
पवना व मुळा नदीकाठी म.न.पा. प�रसरात िठकिठकाणी
संर�क िभंत बांधणे
चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222300036
�भाग �.१६ मधील िकवळे िवकासनगर येथील मुकाई मंिदर
ते बापदेवनगर स.नं.३९ ते स.नं.६२ मधील नाला बांधणे

16 9,00,00,000 0 1,000

2 222300037
�भाग �.१६ म�े रावेत भागातील रे�ेलाइन पासून ते
पवनानदी पय�तचा नाला िवकिसत करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

16 10,00,00,000 0 0

3 222300038
�भाग �.१६ मधील स.नं.९८, १८, १२ िसंबोिसस कॉलेज व
मासूळकर फाम� मधील नाला बांधणे व आनुषंिगक कामे
करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

4 222300039
�भाग �.१६ मधील िकवळे िवकासनगर येथील मुकाई मंिदर
ते बापदेवनगर स.नं.३९ ते स.नं.६२ मधील नाला बांधणे

16 9,00,00,000 0 0

5 222300040
�भाग �.१६ म�े रावेत भागातील रे�ेलाइन पासून ते
पवनानदी पय�तचा नाला िवकिसत करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

6 222300041
�भाग �.१६ मधील स.नं.९८, १८, १२ िसंबोिसस कॉलेज व
मासूळकर फाम� मधील नाला बांधणे व आनुषंिगक कामे
करणे.

16 10,00,00,000 0 0

06-Culverts

1 222300042
�. �. २ मधील सव� नैसिग�क नाले आर. सी. सी. म�े
बांधणे.

2 10,00,00,000 2,10,87,000 10,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 68,00,00,000 2,10,87,000 10,03,000

निवन कामे

01-Buildings

21-Compound / Safety Wall

1 222300043
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथे महादेव मंदीर ते बाणेर �ीज
पय�त नदीकडेने गँिबयन वॉल बांधणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

08-Culverts

1 222300044
�भाग �. २२ काळेवाडी म�े अय�ा मंिदराजवळ पवना
नदीवर कॉजवे (Causeway) बांधणे.

22 10,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,00,000 0 2,000

एकूण पवना व मुळा नदीकाठी म.न.पा. प�रसरात
िठकिठकाणी संर�क िभंत बांधणे

88,00,00,000 2,10,87,000 10,05,000

5 म.न.पा. िपरसरात पोह�ाचे तलाव बांधणे

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222300045
�भाग �. ३२ मधील दशि�या िवधी घाटाचे नुतनीकरण
करणे.

32 7,00,00,000 5,40,000 0

2 222300046
�भाग �. ३२ मधील िविवध घाटांचे अ�ावत प�दतीने
नुतनीकरण करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

12-Ghats

1 222300047
ह �े�ीय काय��े�ातील नदीपा�ालगतचा अनिधकृत भराव
काढून जिमनीची समतल पातळी करणे.

30 8,00,00,000 75,00,000 60,00,000

16-Sport Buildings / Stadium

1 222300048
�भाग �. ३ मोशी येथील आर�ण �.१/१७५ येथे खेळाचे
मैदान बांधणे.

3 10,00,00,000 0 0

17-Swimming Pool / Tank
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

1 222300049
�भाग �.७ भोसरी येथील जलतरण तलावाची खोली कमी
करणे व �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

7 15,00,00,000 0 1,000

20-Multi Purpose Hall

1 222300050
�भाग �. ३ च-होली स��.नं १३१ मधील आय टु आर ने
ता�ात आले�ा उव�रीत जागेत ब�उददेशीय इमारत बांधणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

08-Culverts

1 222300051 दापोडी येथील नदी�ा कडेने उव��रत गॅिबयन वॉल बांधणे. 30 2,00,00,000 0 1,000

2 222300052
दापोडी मु��म दफनभूमी नदी�ा कडेने गॅिबयन वॉल
बांधणे.

30 2,00,00,000 0 1,000

06-Sewerage and Drainage

06-Culverts

1 222300053
�भाग �. ३२ मधील एम.एस.काटे चौकालगतचा नाला
बंिद� करणे.

32 5,00,00,000 17,01,000 0

2 222300054
�भाग �.३१ मधील कवडेनगर भागातील ना�ाचे काम
करणे.

31 5,00,00,000 0 10,00,000

3 222300055
�भाग �.३१ मधील िवनायकनगर भागातील ना�ाचे काम
करणे.

31 5,00,00,000 0 10,00,000

4 222300056
�भाग �.३२ मधील मुळा व पवना नदीलगत िविवध िठकाणी
गँिबयन वॉल बांधणे.

32 15,00,00,000 0 1,000

5 222300057 �भाग �.३१ म�े ना�ाची कामे करणे. 31 4,00,00,000 0 10,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,13,00,00,000 97,41,000 90,06,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण म.न.पा. िपरसरात पोह�ाचे तलाव बांधणे 1,13,00,00,000 97,41,000 90,06,000

6
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका मु� �शासकीय
इमारतीची िवभागवार आसन �व�था करणे
चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222300058
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेसाठी �ाट� िसटी साठी
काया�लय िवकिसत करणे.

- 5,00,00,000 51,58,900 0

2 222300059
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासिकय
इमारतीम�े फिन�चरची व इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

- 90,00,000 0 0

3 222300060
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासकीय
इमारतीचे आव�कतेनुसार सुशोिभकरण करणे.

- 1,00,00,000 0 0

4 222300061
�भाग �. ३२ म�े ह �े�ीय काया�लयाकरीता नवीन
�शासकीय इमारत िवकसीत करणे.

32 15,00,00,000 0 1,000

5 222300062
मनपा मु� इमारतीमधील काया�लयांचे �थलांतर करणेसाठी
�थाप� व फिन�चर िवषयक कामे करणे

- 2,00,00,000 0 0

6 222300063
मनपाने भाडे त�ावर घे�ात आले�ा इमारती म�े फिन�चर
व �थाप� िवषयक कामे करणे

- 5,00,00,000 0 0

7 222300064
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासिकय
इमारतीम�े फिन�चरची व इतर आनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

- 1,00,00,000 15,00,000 38,00,000

8 222300065
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासिकय
इमारतीम�े �थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे..(सन २०२१-२२ साठी)

- 80,00,000 15,00,000 29,75,000

9 222300066
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासिकय
प�रसरातील डांबरी करणाची कामे करणे..(सन २०२१-२२
साठी)

- 80,00,000 0 0

10 222300067
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेमधील िविवध िवकास कामांची
िबल अदायगी मािहती तं��ान आधा�रत मोजमाप पु�का�ा
सहा�ाने करणे

- 10,00,00,000 0 0

11 222300068
�भाग �. १५ मधील �ाफ कॉलनी मधील मनपा इमारतीचंी
दु��ी करणे.

- 2,00,00,000 0 0

02-School Buildings

1 222300069
�भाग �. १५ मधील से.�. २४ येथील िनगडी शाळेम�े
पोलीस मु�ालयासाठी �थाप� िवषयक व फिन�चर िवषयक
कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 0

2 222300070कासारवाडी येथे निवन शाळा इमारत बांधणे. 20 15,00,00,000 0 20,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

3 222300071
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मनपाची �ाथिमक व
मा�िमक शाळा बांधणे.

20 20,00,00,000 14,26,000 3,05,00,000

4 222300072 �भाग �. ३२ सांगवी येथील मनपा शाळेचे नुतनीकरण करणे. 32 1,50,00,000 16,72,000 0

5 222300073
�भाग �.३२ सांगवी मधील शाळा इमारतीची नुतनीकरणाची
उव��रत कामे करणे.

32 7,00,00,000 0 2,00,00,000

6 222300074
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर येथील मनपा शाळा
इमारत िन�ािशत क�न निवन इमारत बांधणे.

- 20,00,00,000 0 0

7 222300075
�भाग �. १४ मधील मोहननगर येथील मनपा शाळा इमारत
िन�ािशत क�न निवन इमारत बांधणे.

- 20,00,00,000 0 0

8 222300076
�भाग �. १५ मधील से.�. २४ येथील िनगडी शाळेम�े
बालवाडीसाठी इमारत बांधणे.

- 3,00,00,000 0 0

03-Hospital and Dispensaries

1 222300077 �भाग �.१६ मधील आकुड� हॉ��टलचे िव�ारीकरण करणे. - 40,00,00,000 2,49,99,000 2,88,33,800

2 222300078
�भाग �. १६ आकुड� हॉ��टलचे िव�ारीकरण करणे. (
ट�ा - २ ) ब]�थाप� िवषयक कामे करणे

- 25,00,00,000 25,50,000 1,20,00,000

3 222300079

वाय सी एम हॉ��टल येथे पद�ु�र पदवी अ�ास�मासाठी
आव�क कामे करणे, नवजात अभ�क िवभागाचे नुतनीकरण
करणे, डॉ�रांचे िनवास�थान नुतनीकरण करणे.( भाग-२)
(फेज -२)

YCM 59,00,00,000 17,66,68,106 3,60,00,000

4 222300080
�भाग �. २० संत तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ��टल
येथे पद�ु�र पदवी अ�ास�मासाठी आव�क कामे करणे
व आव�क नुतनीकरण करणे.

YCM 5,00,00,000 0 50,000

5 222300081
�भाग �. २० संत तुकारामनगरमधील वाय सी एम हॉ��टल
मधील ओ.पीडी काँ�ले� MICR नाँ�नुसार व T
�रनो�ेशनची उव��रत कामे करणे.

YCM 5,00,00,000 0 47,000

6 222300082
�भाग �. २० संत तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ��टल
येथे सहा�ा मज�ावर पद�ु�र पदवी अ�ास�मासाठी
क� तयार करणे व आव�क कामे करणे.

YCM 10,00,00,000 0 40,00,000

7 222300083
�भाग �. २० संत तुकारामनगर मधील वाय सी एम हॉ��टल
येथे चाण� काया�लया�ा वरती दुस�या मज�ाचे
िव�ारीकरण करणे व निवन अ�ावत शवागृह इमारत बांधणे.

YCM 15,00,00,000 6,58,88,224 1,00,00,000

8 222300084
�भाग .�.२० संत तुकारामनगर यशवंतराव च�ाण �ृती
��ालय येथील ितसरा मज�ावरील वॉड�चे एम.सी.ए.
मानांकनानुसार अ�ावत प�दतीने नुतनीकरण करणे.

YCM 10,00,00,000 0 5,00,000

9 222300085
�भाग .�.२० संत तुकारामनगर यशवंतराव च�ाण �ृती
��ालय येथील चौथा मज�ावरील वॉड�चे एम.सी.ए.
मानांकनानुसार अ�ावत प�दतीने नुतनीकरण करणे.

YCM 10,00,00,000 0 5,00,000

10 222300086
�भाग .�.२० संत तुकारामनगर यशवंतराव च�ाण �ृती
��ालय येथील पाचवा मज�ावरील वॉड�चे एम.सी.ए.
मानांकनानुसार अ�ावत प�दतीने नुतनीकरण करणे.

YCM 10,00,00,000 0 50,000

11 222300087
�भाग .�.२० संत तुकारामनगर यशवंतराव च�ाण �ृती
��ालयासाठी बाहेरील बाजूने एसीपी पँनेल बसिवणे बाहे�न
व आतून रंगरंगोटी करणे. व अनुषंिगक कामे करणे.

YCM 10,00,00,000 0 50,000

12 222300088
�भाग �.३२ मधील दवाखाना इमारतीचे नुतनीकरण व
िव�ारीकरण करणे.

32 12,00,00,000 0 1,000

13 222300089
�भाग �. १६ (निवन �भाग �. १४) आकुड� हॉ�� टलचे
उव�रीत �थाप� िवषयक व अ�ाव�क फिन�चर िवषयक
कामे करणे.

- 15,00,00,000 0 0

14 222300090
वाय.सी.एम. ��ालया�ा आवारात नवीन इमारतीतील
उव��रत कामे करणे व प�रसराची सुधारण करणे.

YCM 5,00,00,000 0 50,000

15 222300091

वाय.सी.एम. हॉ�ीटल येथे िव�ा�रत दुस-या मज�ावर
पद�ु�र पदवी अ�ास�मासाठी नवीन शवागृह
इमारतीसाठी फिन�चरची �व�था करणे व उव��रत अनुषंिगक
कामे करणे.

YCM 5,00,00,000 0 5,00,000

16 222300092
यशवंतराव च�ाण हॉ�ीटल आवारात निवन इमारत जु�ा
इमारतीला जोडणेसाठी �ायवॉक (Aer Bridge) बांधणे.

YCM 10,00,00,000 0 50,000

17 222300093 दापोडी ��ालय अ�ावत करणे. 30 3,00,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences

1 222300094
�भाग �. १० म�े सुिवधा भुखंड िपंपरी येथील स.न.३६/१०
िस.स.नं.५८४२ िवकिसत करणे

- 5,00,00,000 0 55,000

2 222300095
ह �े�ीय काया�लया�ा मनपा इमारती�ा िभंती रंगवून
सुशोिभकरण करणे.

30 95,00,000 0 1,000

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222300096
�भाग �. २७ मोरवाडी येथील आनंदधाम �शानभुमीचे
नुतनीकरणाचे कामे करणे

- 5,50,00,000 79,86,200 1,54,35,950
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 222300097
�भाग �. १० िलंगायत दफनभूमी येथे सुधारण िवषयक कामे
करणे.

- 1,00,00,000 6,00,000 8,25,000

3 222300098

सन २०२१-२२ �ा मनपा �े�ातील फ �ेि�य काया�लया
अंतग�त �भाग �. १३ मधील �शानभूमी येथे पया�वरण पुरक
िवद्युतदािहनी तथा गॅस दािहनी (Combine) उभारणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 0 0 10,00,000

13-Vegitable Markets

1 222300099
�भाग �. ३२ सांगवी येथील जु�ा भाजी मंडईचे नुतनीकरण
करणे.

32 3,00,00,000 20,53,000 0

15-Auditorium

1 222300100
�भाग �. १४ मधील आकुड� स.नं.१८० येथील जुनी
करसंकलन काया�लय इमारत पाडुन सां�ृतीक क� � व
अ�ािसका बांधणे.

- 3,00,00,000 0 0

16-Sport Buildings / Stadium

1 222300101
�भाग �. १४ म�े आय.टु.आर. अंतग�त ऐ�य�म सोसायटी
जवळील ता�ात आले�ा जागेवर बँडिमंटन हॉल बांधणे. (
ट�ा २)

- 1,50,00,000 0 0

2 222300102
�भाग �. ३२ मधील बॅटिमटन हॉल येथे िसंथेटीक प�दतीने
टेिनस कोट� िवकिसत करणे व रंगरंगोटी व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

32 7,00,00,000 0 1,000

20-Multi Purpose Hall

1 222300103
�भाग � 11 पुणा�नगर येथील सी डी सी मोकळी जागा � 3
येथे ब��ेशीय इमारत बांधणे

11 1,00,00,000 68,49,000 0

2 222300104
�भाग �. १४ �ापारी संकुल इमारतीचे िव�ारीकरण व
नुतनीकरण करणे

- 25,00,00,000 0 0

3 222300105
�भाग �. १४ म�े मोहननगर सां�ृितक भवन येथे छ�पती
िशवाजीमहाराज यांचा पूणा�कृती पुतळा बसिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे

14 10,00,00,000 0 1,000

21-Compound / Safety Wall

1 222300106
�भाग �. १५ मधील िकत� िव�ालयाची िसमािभंत बांधणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 0

23-Toilet

1 222300107
�भाग �. १४ अंतग�त काळभोरनगर, मोहननगर येथील
��तागृहांचे नुतनीकरण करणे.

- 1,50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 4,47,45,00,000 29,88,50,430 16,92,27,750

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222300108
�भाग �. १४ मधील आकुड� स.नं.१८० येथील जुनी
करसंकलन काया�लय इमारत पाडुन सां�ृतीक क� � व
अ�ािसका बांधणे.(सन २०२२-२३)

14 3,00,00,000 0 1,000

2 222300109
मनपा मु� इमारतीमधील काया�लयांचे �थलांतर करणेसाठी
�थाप� व फिन�चर िवषयक कामे करणे(सन २०२२-२३)

2,00,00,000 0 1,000

3 222300110
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासिकय
इमारतीम�े फिन�चरची व इतर आनुषंिगक कामे करणे(सन
२०२२-२३)

1,00,00,000 0 1,000

4 222300111
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासिकय
इमारती�ा आवारातील पुत�ास मेघडंबरी व जीना बसिवणे.

50,00,000 0 1,000

5 222300112
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासिकय
इमारतीम�े �थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

80,00,000 0 1,000

6 222300113
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेमधील िविवध िवकास कामांची
िबल अदायगी मािहती तं��ान आधा�रत मोजमाप पु�का�ा
सहा�ाने करणे(सन २०२२-२३)

10,00,00,000 0 1,000

7 222300114
�भाग �.१९ मधील निवन ब �भाग �शासकीय इमारतीम�े
फिन�चर व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

19 2,00,00,000 0 1,000

8 222300115
कासारवाडी येथील दाईची कंपनी�ा स�� नं.४३९ व इतर
आय.टू.आर.�ा मा�मातून ता�ात आले�ा जागेवर मनपा
इमारत बांधणे.

20 2,14,74,83,647 0 1,00,000

02-School Buildings

1 222300116
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर येथील मनपा शाळा
इमारत िन�ािशत क�न निवन इमारत बांधणे.(सन
२०२२-२३)

14 20,00,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 222300117
�भाग �. १४ मधील मोहननगर येथील मनपा शाळा इमारत
िन�ािशत क�न निवन इमारत बांधणे.(सन २०२२-२३)

14 20,00,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222300118
�भाग �.१४ निवन हॉ��टलचे फिन�चर व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 5,00,00,000 0 1,000

2 222300119
�भाग �.१४ म�े नवीन आकुड� हॉ��टल येथे ऑपरेशन
िथएटर व अंतग�त अनषंिगक कामे करणे.

14 1,50,00,000 0 1,000

3 222300120
�भाग �. १३ यमुनानगर से. �. २२ येथील ��ालयाचे
िव�ारीकरण करणे

१३ 10,00,00,000 0 25,00,000

04-Public Conveniences

1 222300121
�भाग �.१५ मधील लाल बहादूर शा�ी चौकाजवळील
आरि�त जागेवर निवन अि�शामक क� � इमारत, वै�िकय
सुिवधा क� �ासह (Medical Aid) बांधणे.

15 7,00,00,000 0 1,000

2 222300122 �भाग �.१५ मधील ता�ात आले�ा जागा िवकिसत करणे. 15 7,00,00,000 0 1,000

3 222300123
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त मनपा�ा धोकादायक इमारती
िन�ािसत करणे.

1,00,00,000 0 1,000

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222300124
�भाग �. १० िलंगायत दफनभूमी येथे िसमािभंतीचे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

10 1,00,00,000 0 1,000

14-Shopping centre

1 222300125
�भाग �. १४ �ापारी संकुल इमारतीचे िव�ारीकरण व
नुतनीकरण करणे(सन २०२२-२३)

14 15,00,00,000 0 1,000

18-Parking Places

1 222300126
�भाग �.१५ मधील संत जलाराम चौक येथील पािक� ग �ॉट
िवकिसत करणे.

15 7,00,00,000 0 1,000

2 222300127 �भाग �.१५ मधील मोक�ा जागांना िसमािभंत बांधणे 15 10,00,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black topped

1 222300128 �भाग �. १० ऑटो��र येथे डांबरी करणाची कामे करणे 10 50,00,000 0 1,000

2 222300129
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासिकय
प�रसरातील डांबरी करणाची कामे करणे..(सन २०२२-२३)

80,00,000 0 1,000

3 222300130

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेमधील िविवध सेवावािहनयां�ा
र�े खोदाई िवषयक कामकाजाचे मािहती तं��ाना�ा आधारे
मािहती संकिलत करणे �ांची नोदं ठेवणे व इतर आनुषंिगक
कामे करणे (सन २०२२-२३)

30,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,69,84,83,647 0 26,21,000

एकूण िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका मु� �शासकीय
इमारतीची िवभागवार आसन �व�था करणे

8,17,29,83,647 29,88,50,430 17,18,48,750

7 �ीजन 2025

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222300131
�भाग � १८ आर�ण ४/१४७ म�े ब�उ�ेिशय इमारत
बांधणे.

16 2,00,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222300132
�भाग �. ३ मोशी येथे ता�ात आले�ा आर�णास (१/१७१)
शाळा इमारत बांधणे

3 10,00,00,000 0 1,000

2 222300133
�.�.६ मोशी डुडुळगाव येथील ता�ात आले�ा जागेवर
�ाथिमक शाळा इमारत बांधणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

3 222300134
�भाग �.३ च-होली येथील आर�ण �.२/९२ िवकिसत
करणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences

1 222300135 �भाग �. ६ मोशी येथे अि�शामक क� � बांधणे 3 25,00,00,000 1,000 0

2 222300136
�भाग �.२० येथील कासारवाडी येथे जु�ा मंुबई पुणे हायवे
जवळ सुलभ शौचालय बांधणे.

20 2,00,00,000 0 50,00,000

3 222300137
�भाग �.२० येथील कासारवाडी येथे िव�ा िवकास
शाळेजवळ सुलभ शौचालय बांधणे.

20 1,50,00,000 39,91,000 0

4 222300138
�भाग �. ४ िदघी गावात न�ाने ता�ात आलेली आर�णे
िवकिसत करणे.

4 20,00,00,000 0 1,000

07-Park Buildings

1 222300139
�भाग �.७ भोसरी येथील स.नं.१ मधील �े�क गॅलरी उव�रीत
कामे करणे व मैदान िवकिसत करणे.

7 25,00,00,000 0 1,000

13



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222300140
�भाग �.२६ क�टेव�ी �शानभूमी येथे गॅिबयन वॉल
बांधणे व इ. �था. िवषयक अनु. कामे करणे.

26 3,00,00,000 93,20,000 1,00,00,000

2 222300141 �भाग �.३ च-होली येथील �शानभुमी िवकिसत करणे 3 10,00,00,000 0 1,000

3 222300142
�भाग �.३ मोशी येथील गट �.६४६ पै. ( जुना ६४९ पै.)
येथील मु��म दफनभुमी िवकिसत करणे.

3 50,00,00,000 0 2,00,00,000

4 222300143
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल येथील िदघी म�े �शानभुमी
िवकिसत करणे.

4 5,00,00,000 0 1,00,00,000

5 222300144 िदघी बोपखेल �भाग �.४ येथील दफनभुमी िवकिसत करणे. 4 10,00,00,000 0 2,00,00,000

16-Sport Buildings / Stadium

1 222300145
�भाग �. ३ च-होली येथील आर�ण � २/८१खेळाचे मैदान
िवकिसत करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.(ट�ा २)

3 10,00,00,000 78,67,000 2,20,000

2 222300146
�भाग �. ७ भोसरी गावठाणातील स�� नं.१ म�े कब�ी
�िश�ण क� � िवकिसत करणे व अनुिषंगक कामे करणे.

7 10,00,00,000 2,31,26,000 75,00,000

3 222300147
थेरगाव बापूजीबुवानगर येथील िपंपरी िचंचवड
महानगरपािलकेचे िदलीप व�गसरकर अकॅडमी�ा प�ेलीयनचे
राहीलेली कामे पुण� करणे.

23 3,00,00,000 0 0

17-Swimming Pool / Tank

1 222300148
�भाग �. ३ च-होली येथील स�� नं.१३१ येथील आय.टू.आर
�ा बद�ात ता�ात आले�ा मनपा�ा जागेवरील जलतरण
तलावाचे �थाप� िवषयक कामे करणे. (ट�ा २)

3 25,00,00,000 0 0

20-Multi Purpose Hall

1 222300149
�भाग �.७ भोसरी गावठाण येथील भैरवनाथ शाळा इमारत
पाडून नवीन ब�उ�ेशीय इमारत बांधणे.

7 2,00,00,000 0 1,000

21-Compound / Safety Wall

1 222300150
�भाग �.२५ वाकड आ.�.४/११ जकात नाकाचे जागेसाठी
िसमािभंत घालणे.

25 5,00,00,000 74,29,000 0

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222300151स.नं.१ मधील खेळा�ा मैदानासाठी �े�क गॅलरी उभारणे 7 15,00,00,000 0 1,000

2 222300152
िपंपळे गुरव �भाग �.५७ मधील आ.�.३४७ खेळाचे मैदान
िवकिसत करणे �े�क गलरी व �ापारी गाळे िवकिसत
करणे.

31 4,00,00,000 22,78,000 0

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

01-Statues

1 222300153
�भाग �.२० महेशनगर चौकातील मोक�ा जागेत छ�पती
िशवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणे.

20 5,00,00,000 0 2,00,00,000

2 222300154
�भाग �.३२ जुनी सांगवी मधील पु��ोक अिह�ादेवी
होळकर पुतळाचे नुतनीकरण करणे.

32 5,00,00,000 0 10,00,000

02-Heritage assets

1 222300155
�ांतीवीर चापेकर वा�ा�ा ितस-या ट�ाची कामे करणे.
(भाग - २)

18 12,00,00,000 0 2,70,00,000

2 222300156
�ांतीवीर चापेकर वा�ा�ा ितस-या ट�ाची कामे करणे.
(भाग - ३)

18 0 0 4,69,98,000

3 222300157
�ांतीवीर चापेकर वा�ा�ा ितस-या ट�ाची कामे करणे.
(भाग - ४)

18 12,00,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222300158
�भाग �. ६ मोशी येथील पुणे नािशक र�ा ते ( स�� �.
१३९० ते स�� �. १३२७ ) बारणे व�ी िवकास
आराख�ातील २४ मी र�ा िवकिसत करणे.

2 22,76,00,000 2,41,000 0

2 222300159
निवन �भाग �.२८ येथील रहाटणी मनपा शाळा ते िपंपळे
सौदागर �शानभूमी पय�त�ा र�ाचे यु.टी.ड�ु.टी.
प�दतीने कॉ�ीटीकरण करणे.

28 8,00,00,000 2,66,90,000 1,95,00,000

3 222300160
�भाग �.२६ वाकड येथील कावेरी चौक, सब-वे ते िपंक
िसटी कॉन�रपय�त डी.पी. र�ा िसम�ट कॉ�ीटचा करणे.

26 22,00,00,000 7,63,81,000 1,35,00,000

4 222300161
�भाग �.२५ वाकड येथील काळाखडक ते वाकड पोलीस
�ेशनकडे जाणारा िवकास आराख�ातील २४.०० मी. �ंद
डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 10,00,00,000 2,38,32,000 4,00,00,000

5 222300162
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील सुदश�ननगर, जवळकरनगर,
महारा��  कॉलनी व इतर प�रसरातील र�े अ�ावत प�दतीने
िवकसीत करणे.

29 15,00,00,000 5,90,42,000 1,80,00,000
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6 222300163
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील गुलमोहर कॉलनी व इतर
प�रसरातील र�े अ�ावत प�दतीने िवकसीत करणे.

29 15,00,00,000 4,04,39,000 3,15,00,000

7 222300164
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील वैदूव�ी आनंदनगर,
गणेशनगर, इ�ादी भागातील र�े अ�ावत प�दतीने िवकसीत
करणे.

29 15,00,00,000 3,51,71,000 2,75,00,000

8 222300165
�भाग �.२६ िवशालनगर वाघजाई हॉटेल पासून क�टेचौक
पय�त िसम�ट कॉ�ीटचा र�ा करणे.

26 12,00,00,000 2,35,18,000 3,24,00,000

9 222300166
�भाग �.२६ मधील काळेवाडी फाटा ते छ�पती चौकापय�त
िसम�ट कॉ�ीटचा र�ा करणे. (ट�ा-०१)

26 12,00,00,000 1,49,80,000 1,20,00,000

10 222300167
�भाग �.२६ मधील छ�पती चौक ते उ�ष� चौकापय�त
िसम�ट कॉ�ीटचा र�ा करणे.

26 20,00,00,000 2,58,19,380 1,57,00,000

11 222300168
िपंपळे गुरव �भाग �.२९ ल�ीनगर, भालेकरनगर,
तुळजाभवानीनगर, िभमाशंकर कॉलनी, गंगो�ीनगर
प�रसरातील र�े अ�ावत प�दतीने िवकसीत करणे.

29 15,00,00,000 68,43,000 2,14,00,000

12 222300169
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख मधील अंतग�त र�ांचे
कॉ�ीटीकरण करणे.

26 20,00,00,000 12,61,26,000 2,25,00,000

13 222300170
�भाग �.३ साईमंिदर कोतवालवाडी, च-होली गावठाण
इ.भागातील र�े िवकिसत करणे.

3 25,00,00,000 66,28,000 0

14 222300171
�भाग �. ३ मोशी येथील आदश�नगर भागातील र�े
िवकिसत करणे.

3 10,00,00,000 61,12,000 0

15 222300172
�भाग �.७ च-होली येथील साईनाथ कॉलनी, अ�यनगर व
परीसरातील र�ेिवकिसत करणे.

3 10,00,00,000 92,49,000 0

16 222300173
�भाग �. ३ मोशी येथील गावठाण, ल�ीनगर ( दि�ण -
उ�र ) भागातील र�े िवकिसत करणे.

3 10,00,00,000 0 1,000

17 222300174
�भाग �. ३ मोशी येथील मोरया कॉलनी फाितमा नगर,
खा�ेशनगर, संत �ाने�र नगर इ. िठकाणचे र�े अदयावत
प�दतीने िवकसीत करणे.

3 25,00,00,000 15,18,59,000 3,00,00,000

18 222300175
�भाग �. ३ च-होली,मोशी येथील उव�रीत िठकाणचे र�े
अदयावत प�दतीने िवकसीत करणे.

3 20,00,00,000 0 1,000

19 222300176
�भाग �.५ मधील राजमाता िजजाऊ उ�ाणपुल ते गंगो�ी
पाक�  पय�तचा र�ा अ�ाधुिनक प�दतीने िवकिसत करणे.

5 25,00,00,000 0 1,000

20 222300177
�भाग �. ७ भोसरी ग�ाणेव�ी व इतर प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे

7 5,00,00,000 60,00,000 1,09,00,000

21 222300178
�भाग �.७ भोसरी चांदणी चौक ते लांडेवाडी महारा��  बँके
पय�तचा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे.

7 60,00,00,000 4,30,00,000 8,50,00,000

22 222300179
�भाग �.७ भोसरी बापुजी बुआ चौक ते पी.एम.टी चौक
पय�तचा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे.

7 50,00,00,000 4,50,09,000 5,00,00,000

23 222300180
�भाग �. ७ भोसरी �शानभुमी ते अि�शामक क� �ापय�तचा
र�ा अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे.

7 60,00,00,000 6,40,00,000 8,50,00,000

24 222300181
�भाग �.५ मधील �ता�ा चौक ते मनपा खेळाचे मैदान
पय�तचा र�ा अ�ाधुिनक प�दतीने िवकिसत करणे.

5 5,00,00,000 0 1,000

25 222300182
�भाग �.५ मधील जय महारा��  चौक ते मनपा खेळाचे मैदान
पय�त व हनुमान कॉलनी �.१ र�ा अ�ाधुिनक प�दतीने
िवकिसत करणे.

5 5,00,00,000 0 1,000

26 222300183

�भाग �.५ मधील गणेश कॉलनी, गाडगे महाराज हौ.सो,
पसायदान कॉलनी, पा�रजात कॉलनी व संत �ाने�र हौ.
सोसायटी येथील र�े अ�ाधुिनक प�दतीने िवकिसत करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

5 7,00,00,000 0 1,000

27 222300184
�भाग �.५ मधील िठकिठकाणी हॉटिम� प�दतीने र�े
सुधारणा करणे व र�े िवकिसत करणे.

5 3,00,00,000 0 75,00,000

02-Road and Pavements - Black topped

1 222300185
�भाग �. १९ (निवन �.�.१६) येथे १८ मी. व इतर र�े
िवकिसत करणे.

16 1,00,00,000 0 0

2 222300186
�भाग �.३७ मधील टे�ो रोड पासून इं�ायणीनगर चौक ते
िड���� पय�तचा र�ा �ंदीकरण क�न िवकिसत करणे.

8 15,00,00,000 12,00,000 0

3 222300187
�भाग �. ६ मोशी जाधववाडी िशवेवरील िवकास
आराख�ातील २४ मी र�ा िवकिसत करणे. (स�� �.१२१५
ते १३३५)

2 25,47,00,000 2,06,40,000 0

4 222300188
�.�.७ च-होली येथील िहरामाता पुल ,खडकवासला व�ी ते
९० मी डी.पी पय�त र�ा िवकिसत करणे

3 5,00,00,000 1,59,99,757 0

5 222300189
पुणे आळंदी र�ा ते दाभाडेव�ी ४५ मी. डी.पी. र�ा
िवकिसत करणे.

3 15,00,00,000 0 0

6 222300190
�भाग �. ६ डुडुळगाव येथील सव� �. १३४ ते १८६ िवकास
आराख�ातील १८ मी. र�ा िवकसीत करणे तसेच गट
�.५१ ते ७६ पय�तचा १८ मी र�ा िवकिसत करणे.

3 30,00,00,000 2,68,000 0
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7 222300191

�भाग �. ६ येथील मोशी- आळंदी र�ा - गायरान र�ा -
कुदळेव�ी - आर�ण �.१/२१४ ते आळंदी र�ापय�त
िवकास आराख�ातील र�ा िवकिसत करणे. (गट �. ३६३
ते २५१)

3 30,00,00,000 4,95,87,000 0

8 222300192
�भाग �. ७ च-होली येथील ते पुणे - आळंदी र�ा दाभाडे
व�ी येथील िवकास आराख�ातील ३० मी / ४५ मी र�ा
िवकिसत करणे.( ट�ा - २)

3 50,00,00,000 2,68,000 30,00,000

9 222300193
�भाग �. ७ च-होली बुड�व�ी मु� र�ा ते स�� नं. ८७
येथील िवकास आराख�ातील १८ मी. र�ा िवकसीत करणे.

3 7,00,00,000 1,99,41,000 43,80,000

10 222300194
�भाग �. ७ च-होली येथील पुणे आळंदी र�ा ते ताजणेमळा
- काळजेवाडी - च-होली गाव िवकास आराख�ातील १८ मी
र�ा िवकिसत करणे ( ट�ा २)

3 40,00,00,000 3,89,50,107 70,00,000

11 222300195
�भाग �. ७ च-होली - पठारेमळा- डी.वाय. पाटील कॉलेज
िवकास आराख�ातील ३० मी. �ंदी�ा र�ाचे उव�रीत
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 40,00,00,000 12,40,000 65,00,000

12 222300196
�भाग �. ७ च-होली, द�नगर (काळीिभंत र�ा) िवकास
आराख�ातील र�ा १८ मी. िवकसीत करणे.

3 10,00,00,000 1,37,51,000 0

13 222300197
�भाग �. ७ च-होली येथील स�� नं. ४५८ ते स.नं. ४०४
(पठारे मळा) येथील १८ मी. िवकास आराख�ातील र�ा
िवकसीत करणे.

3 10,00,00,000 0 10,00,000

14 222300198

�.�. ७ चोिवसावाडी येथील स�� नं. १८६ ते वडमुखवाडी
स.नं. ५५ येथील १८ मी. िवकास आराख�ातील र�ा
िवकसीत करणे व पुणे आळंदी र�ा ते स�� �. १ ते २५
येथील िवकास आराख�ातील र�ा िवकसीत करणे.

3 10,00,00,000 0 0

15 222300199
�भाग �. ७ च-होली येथील स�� .१०१३ ते ८ पय�तचा १८ मी
र�ा िवकिसत करणे.( �शानभुमीकडील र�ा )

3 25,00,00,000 0 0

16 222300200
�भाग �.६ मोशी येथील मोशी - आळंदी र�ा ते इं�ायणी
नदी ( केळगाव पुल ) पय�तचा १८ मी िड.पी. र�ा िवकिसत
करणे.

3 20,00,00,000 0 0

17 222300201
�भाग �. ६ मोशी येथील गट �.५७ ते ६१ पय�तचा १८ मी
िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 10,00,00,000 0 0

18 222300202
�भाग �.३ येथील आदश�नगर मधील िड.पी. र�े िवकिसत
करणे

3 25,00,00,000 0 0

19 222300203
�भाग �.३ येथील स�� ५१९ ते ४७५ पय�तचा 30 मी िड.पी.
र�ा िवकिसत करणे.

3 45,00,00,000 21,56,06,000 9,00,00,000

20 222300204
च-होली येथील स�� �.२५४ ते २२८ पय�तचा १२ मी र�ा
िवकिसत करणे.

3 20,00,00,000 2,94,42,000 0

21 222300205
�भाग �. ३ चोिवसावाडी येथील स�� �.१५ ते च-होली
स.�.९४० पय�तचा १८ मी. िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 30,00,00,000 4,47,55,200 0

22 222300206
�भाग �.३ मोशी - आळंदी र�ा ते डुडूळगाव गावठाणा
पय�तचा १८ मी. िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 15,00,00,000 8,87,000 0

23 222300207
�भाग �.३ येथील पुणे - नािशक र�ा ते स�� �.५७५,
६६४,५०८,५०६ पय�तचा ३० व १८ मी िड.पी. र�ा िवकिसत
करणे.

3 50,00,00,000 0 1,000

24 222300208
�भाग �.३ च-होली येथील स�� �.११० ते स�� �.१००
मनपा ह�ीपय�तचा ३० मी.डी.पी.र�ा िवकिसत
करणे.(ट�ा-२)

3 40,00,00,000 0 1,000

25 222300209
�भाग �.३ च-होली येथील स�� �.३०१ ते स��
�.३१५पय�त�ा १८ मी व २४ मी िड.पी. र�ाचे उव�रीत
कामे करणे.

3 30,00,00,000 4,49,85,000 0

26 222300210
�भाग �-०३ च-होली येथील च-होली मु� र�ा (आझाद
नगर) ते काळजेवाडी पय�तचा १८ मी. डी.पी. र�ा िवकिसत
करणे.

3 20,00,00,000 24,80,000 0

27 222300211
�भाग �.३ वडमुखवाडी गावठाण (सह� �.१२) ते च-होली
गावठाण (स�� �.४६९) पय�तचा १८ मी. िड.पी. र�ा
िवकसीत करणे

3 40,00,00,000 0 1,000

28 222300212
�भाग �.३ डुडूळगाव येथील गट �.१८९ते मोशी आळंदी
र�ा १८ मी.डी.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 15,00,00,000 0 1,000

29 222300213
�भाग �.३ मोशी येथील गट २५२ ते ६१२ पय�तचा
३०मी.डी.पी.र�ा िवकिसत करणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

30 222300214
�भाग �. ३ चोिवसावाडी येथील स�� �.१०३ ते ९९ पय�तचा
१८ मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 20,00,00,000 0 1,000

31 222300215
�भाग �.३ चोिवसावाडी येथील स�� �.९१ ते स�� �.५९
पय�तचा २४ मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 40,00,00,000 0 1,000

32 222300216
�भाग �.७ च-होली येथील चोिवसावाजी, वडमुखवाडी १८
मी. र�ा िवकासीत करणे. ( स.नं. १४९ ते १५७)

3 35,00,00,000 8,90,31,000 5,50,00,000
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33 222300217
�.�.३ च-होली स�� �. ७ ते मनपा ह� पय�तचा िवकास
आराख�ातील ३० मी र�ा िवकिसत करणे.

3 50,00,00,000 14,48,25,000 9,00,00,000

34 222300218
�भाग �.३ येथे १८ मी.डी.पी. र�ा िवकिसत करणे. (
डुडूळगाव स.नं.२१६ ते २१२)

3 30,00,00,000 10,45,000 0

35 222300219
�भाग �. ३ च-होली येथील स.नं.७२ ते १६३ व १६१ ते २८०
पय�तचा २४ मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 50,00,00,000 0 1,000

36 222300220
�भाग �.३ डुडूळगाव येथील १८ व २४ मी िवकास
आराख�तील मोशी आळंदी र�ा ते माऊलीनगर ते पुणे
आळंदी र�ा िवकिसत करणे.

3 45,00,00,000 1,58,27,000 80,00,000

37 222300221
�भाग �. ३ डुडुळगाव येथील मोशी - आळंदी र�ा ते गट
�. २१२ पय�तचा १८ मी र�ा िवकिसत करणे

3 25,00,00,000 0 1,000

38 222300222
�भाग �. ३ मोशी येथील गट �.७५ ते १३७ पय�तचा ३० मी
िड.पी.र�ा िवकिसत करणे.(Shivajiwadi)

3 30,00,00,000 0 1,000

39 222300223
�भाग �.३ च-होली येथील स�� �.१३३ ते स�� �.१००
पय�तचा २४ मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 30,00,00,000 0 1,000

40 222300224

िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील िदघी पि�म भागामधील
माऊली नगर, साई पाक� , िशवनगरी, भारतमातानगर येथील
स�� नं. ६९,८६,८४,८५,७३,७२,७५,७६ मधील र�े
डांबरीकरण करणे.

4 5,00,00,000 0 1,00,00,000

41 222300225
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील िदघी पुव� भागामधील
गावठाण, चौधरी पाक� , काटे व�ी, गायकवाडनगर,
िवजयनगर, �णवाल पाक�  मधील र�े डांबरीकरण करणे.

4 5,00,00,000 0 1,00,00,000

42 222300226
�भाग �.३ च-होली येथील स�� �. ४५८ ते १९५ पय�तचा
२४ मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 30,00,00,000 0 1,000

43 222300227
�भाग �.३ च-होली मोशी येथील ता�ात आलेला िड.पी.
र�ांचे उव�रीत कामे करणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

44 222300228
�भाग �.३ च-होली फाटा ते च-होली गाव िवकास
आराख�ाती ४५ मी र�ाचे उव�रीत कामे करणे.

3 20,00,00,000 0 1,000

45 222300229
�भाग �.३च-होली फाटा, चोिवसावाडी - वडमुखवाडी ते
ताजणेमळा िवकास आराख�ाती १८ मी र�ाचे उव�रीत
कामे करणे.

3 15,00,00,000 0 3,50,00,000

46 222300230
�भाग �-०३ वडमुखवाडी येिथल स.नं-१२३ ते स.नं-१८०
(९० मी. र�ा) पय�तचा डी.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 20,00,00,000 0 1,000

47 222300231
�भाग �.३ मोशी गट �.४६७(पै.) येथील मनपा�ा ता�ात
आलेला िड.पी.र�ा िवकिसत करणे.

3 10,00,00,000 0 1,000

48 222300232
�भाग �. ४ मधील िदघी येथे िठकिठकाणी डांबरीकरणे
करणे.

4 5,00,00,000 2,73,00,000 1,00,00,000

49 222300233
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे िठकिठकाणी डांबरीकरणे
करणे.

4 5,00,00,000 1,40,01,000 0

50 222300234
वॉड� �. ४ मधील िदघी येथील स.नं. ७२,८४,६९,८७ मधून
जाणारा १२ मी व १५ मी �ंदीचा िड.पी. र�ा िवकिसत
करणे.( ट�ा -२)

4 10,00,00,000 0 2,00,00,000

51 222300235 �भाग �.४ िदघी गावात िविवध िठकाणी डांबरीकरण करणे 4 25,00,00,000 4,10,42,800 3,00,00,000

52 222300236
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

5 7,00,00,000 1,93,03,235 52,00,000

53 222300237
�भाग �. ७ भोसरी मधील िविवध र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे

7 8,00,00,000 1,15,54,000 1,01,00,000

54 222300238
मंुबई-पुणे ए��ेस हायवे ते भ�ी श�ी चौकापय�त ४५ मी.
र�ा िवकसीत करणे (भाग १)

- 73,00,00,000 5,79,64,000 5,00,00,000

55 222300239
�भाग �.३ च-होली स.नं.१०२२ ते स.नं.९९२ पय�तचा १८ मी.
िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

56 222300240
�भाग �.३ च-होली येथील स.�.३९९ ते ४१० पय�तचा १८
मी. िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 20,00,00,000 0 1,000

57 222300241
�भाग �. ३ वडमुखवाडी येथील स�� �.२०५ मधील १८.००
मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 20,00,00,000 0 1,000

58 222300242
�भाग �.३ च-होली येथील स�� �.३६१ ते १३३ पय�तचा ३०
मी िडपी र�ाचे ता�ात आले�ा जागेत र�ा िवकिसत
करणे.(DYPatil cllage)

3 35,00,00,000 0 1,000

59 222300243
�भाग �.३ मोशी येथील स�� �.५७५ ते स.नं.२५२ पय�तचा
३० मी िड.पी. र�ाचे उव�रीत कामे करणे.

3 30,00,00,000 0 1,000

60 222300244
�भाग �.३ डुडूळगाव येथील गट �.१३३ ते ६८पय�तचा र�ा
१८ मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

61 222300245
�भाग �.३ डुडूळगाव येथील गट �.१०३ ते १८९ पय�तचा १८
मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

62 222300246
�भाग �.३ चोिवसावाडी येथील स�� �.१५७ मधील १८ मी
िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 15,00,00,000 0 1,000
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63 222300247
�भाग �. ३ वडमुखवाडी येथील पुणे - आळंदी र�ा ते स��
�.२४ पय�तचा १२ मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 20,00,00,000 0 1,000

64 222300248
�भाग �.३ च-होली येथील स�� �.४५६ ते ४४९ पय�तचा १८
मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 2,00,00,000 0 1,000

65 222300249
�भाग �.३ च-होली येथील स�� �.१३१ ते स.नं.�.१२९
पय�तचा २४ मी िड.पी. र�ा िवकिसत करणे.

3 30,00,00,000 0 1,000

66 222300250
�भाग �.३ च-होली येथील स.नं.३०१ ते ३१५ पय�त�ा २४
मी.िड.पी.र�ांचे उव�रीत कामे करणे.

3 25,00,00,000 0 1,000

67 222300251
�भाग �. ४ िदघी गावात न�ाने ता�ात आलेले र�े
िवकिसत करणे.

4 20,00,00,000 0 1,000

68 222300252
वॉड� �ं. ४ िदघी येथील सव� नं. ७२,८४,६९,८७ मांडून
जाणारा १२ मी व १५ मी �ंदीचा डी.पी. र�ा िवकिसत
करणे.

4 15,00,00,000 0 3,00,00,000

69 222300253
�भाग �. ४ मधील िदघी येथे िठकिठकाणी डांबरीकरण
करणे.

4 25,00,00,000 0 1,000

70 222300254 �भाग �. ४ िदघी गावात िविवध िठकाणी डांबरीकरण करणे. 4 25,00,00,000 0 1,000

71 222300255
�भाग �. ८ येथील हॉटेल हवेली पासुन जय गणेश सा�ा�
पय�तचा स���स रोड डांबरीकरण करणे.

8 10,00,00,000 0 0

72 222300256
�भाग �. ७ च�होली येथील ताजणेमळा काळजेवाडी ते
चह�ली गाव र�ा िवकसीत करणे

7 1,00,00,000 71,09,000 0

04-Pavements and footpaths

1 222300257
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील बोपखेल रामनगर ते
बोपखेल गावठाण र�ास फुटपाथ व दुभाजक करणे.

4 1,00,00,000 51,24,000 0

2 222300258
�भाग �.४ िदघी गावात िठकिठकाणी �� ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे

4 15,00,00,000 1,00,00,000 10,00,000

3 222300259
िपंपळे गुरव आर�ण �. ३४५ येथे �े�ागृह इमारत बांधणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

- 35,00,00,000 77,11,000 0

4 222300260
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल मधील िदघी येथे िविवध
िठकाणी �� ॉम वॉटर लाईन टाकणे.

4 20,00,00,000 0 1,00,00,000

5 222300261
�भाग �.४ िदघी गावात िविवध िठकाणी पे��ंग �ॉक
बसिवणे

4 20,00,00,000 0 1,000

6 222300262
�भाग �. ४ िदघी येथे आव�क िठकाणी पे��ंग �ॉक
बसिवणे.

4 20,00,00,000 0 1,000

7 222300263
िदघी बोपखेल �भाग �. ४ येथील बोपखेल रामनगर ते
बोपखेल गावठाण र�ास फुटपाथ व दुभाजक करणे

4 10,00,00,000 63,00,000 0

8 222300264 �भाग ३१ म�े र�ांची िवशेष कामे करणे. 31 4,00,00,000 0 10,00,000

9 222300265 �भाग �.३२ मधील िविवध चौकांचे सुशोिभकरण करणे. 32 15,00,00,000 0 10,00,000

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222300266 �भाग ३० म�े �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. 30 4,00,00,000 0 1,000

05-Surface Gutters

1 222300267
�भाग �. ३१ नवी सांगवी िपंपळे गुरव िमिलटरी ह�ीलगत
पावसाळी गटस� बांधणे.

31 5,00,00,000 0 10,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 26,61,73,00,000 1,80,30,88,479 1,17,93,48,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222300268
संत तुकारामनगर येथील अि�शामक इमारतीचे नुतनीकरण
करणे.

20 5,00,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222300269

�भाग �.२० संत तुकारामनगर यशवंतराव च�ाण हॉ�ीटल
येथील तळमजला व पिहला मजला येथे श�ि�या
िवभागासाठी सुधारणा करणे व इतर िवभागातील �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

YCM 7,00,00,000 0 1,000

2 222300270

�भाग �.२० संत तुकारामनगर यशवंतराव च�ाण हॉ�ीटल
येथे ओ.पी.डी. कॉ��े��ा वरती दुस-या मज�ाचे
िव�ा�रकरण करणे व जिमनीवरील पा�ा�ा टाकीवरती
��ां�ा नातेवाईकांसाठी िनवारा शेड तयार करणे.

YCM 15,00,00,000 0 1,000

3 222300271

�भाग �.२० संत तुकारामनगर यशवंतराव च�ाण हॉ�ीटल
आवारातील निवन शवागृह इमारती�ा दुस-या मज�ावरती
फॉरे��क लँबसाठी मजला वाढिवणे व वेिटंग शेड व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

YCM 10,00,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences
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1 222300272
एम.आय.डी.सी. येथील टी-२०१ लघुउ�ोजकां�ा गा�ांम�े
फायर फायिटंग यं�णा बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

20 5,00,00,000 0 1,000

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222300273 �भाग �.३२ जुनी सांगवी येथे िवद्युत वािहनी बांधणे. 32 20,00,00,000 0 1,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

02-Heritage assets

1 222300274
फुगेवाडी येथील छ�पती िशवाजी महाराज पुत�ाचे
सुशोिभकरणाचे उव�रीत कामे करणे. (�. �.३०)

30 1,00,00,000 0 1,000

2 222300275
दापोडी येथील पुत�ा�ा आवारात सुशोिभकरण व इतर
�थाप�िवषयक कामे करणे.(�. �.३०)

30 1,00,00,000 0 1,000

03-Antiques and other work of art

1 222300276
�भाग �.३२ सांगवी मधील िविवध प�रसरात सुशोिभकरणाची
कामे करणे.

32 5,00,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222300277
एम.आय.डी.सी. येथील टी-�ॉकमधील र�े िवशेष प�दतीने
िवकिसत करणे.

20 10,00,00,000 0 1,000

2 222300278
एम.आय.डी.सी. येथील जनरल �ॉकमधील र�े िवशेष
प�दतीने िवकिसत करणे.

20 10,00,00,000 0 1,000

3 222300279
�भाग �.३१ मधील िविवध र�ांचे डांबरीकरण क�न
अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे.

31 5,00,00,000 0 10,00,000

4 222300280
�भाग �.३१ मधील िविवध र�े कॉ�ीटीकरणा�दारे िवकिसत
करणे.

31 5,00,00,000 0 10,00,000

02-Road and Pavements - Black topped

1 222300281
�भाग �.३२ मधील मु� र�े मॉडन� प�दतीने िवकिसत
करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

2 222300282
�भाग �.३२ मधील अंतग�त र�े मॉडन� प�दतीने िवकिसत
करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

3 222300283 �भाग �.३२ मधील िविवध र�े िवकिसत करणे. 32 10,00,00,000 0 1,000

4 222300284 �भाग �.३२ मधील र�े डांबरीकरण करणे. 32 5,00,00,000 0 1,000

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222300285
दापोडी येथे िठकिठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
फुटपाथ िवकसीत करणे.(�.�.३०)

30 5,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,39,00,00,000 0 20,16,000

एकूण �ीजन 2025 28,00,73,00,000 1,80,30,88,479 1,18,13,64,000

8
पे�ेम�ट मॅनेजमेट िस��म अहवालानुसार र�े सुधारणा
अंतग�त कामे करणे
चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222300286
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा मु� �शासकीय
इमारतीत देखभाल दु��ीची कामे करणे (सन २०२०-२१)

- 90,00,000 30,00,000 19,50,000

2 222300287
�भाग �. ८ म�े संत �ाने�र संकुल म�े �े�क गॅलरी
करणे.

8 50,00,000 5,00,000 0

02-School Buildings

1 222300288
�भाग �.२५ वाकड येथील आर�ण �.४/२३ म�े शाळा
इमारत बांधणे.

25 30,00,00,000 1,05,49,789 10,50,00,000

04-Public Conveniences

1 222300289
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील आर�ण �.३६७अ
खेळाचे मैदान िवकसीत करणे.

28 7,50,00,000 1,39,60,000 5,40,000

2 222300290
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील आर�ण �.३६२ खेळाचे
मैदान िवकसीत करणे व िश� वॉल तयार करणे.

28 6,00,00,000 1,66,30,000 52,00,000

3 222300291
�भाग �.२५ ताथवडे येथील आर�ण �.एम.२१ म�े
आ�वत वाहनतळ िवकसीत करणे.

25 15,00,00,000 0 1,000

4 222300292
�भाग �.२५ पुनावळे येथे आय.टू.आर.�ा बद�ात
आले�ा जागेवर अि�शामक क� � उभारणे.

25 15,00,00,000 0 1,000

5 222300293
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील आर�ण �.३८८ व ३८९
शॉिपंग स�टर (दुकान क� �) िवकसीत करणे. (ट�ा �.१)

26 10,00,00,000 0 1,000

11-Crematorium (�शानभुमी)
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1 222300294
�भाग �ं.२ िचखली �ाशनभुमी R.C.C. म�े करणे व
बैठक �व�था �ेडीयम प�दतीने करणे.

2 15,00,00,000 2,20,63,500 4,55,00,000

13-Vegitable Markets

1 222300295
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख स�� नं.०२ व ४२ मधील आर�ण
�.३८० भाजी मंडई व दुकान क� � िवकसीत करणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

18-Parking Places

1 222300296
�भाग � २३ मधील स.नं ९ येथील उव��रत सीमािभंत बांधणे
व वाहनतळ िवकिसत करणे

23 10,00,00,000 0 10,00,000

20-Multi Purpose Hall

1 222300297
�भाग � 1 िचखली येथील आर�ण � 1/96 म�े टाऊन
हाँल िवकसीत करणे (ट�ा 2)

1 50,00,00,000 9,90,00,000 7,50,00,000

21-Compound / Safety Wall

1 222300298
�.�ं. २६ वाकड मधील कावेरीनगर पोिलस लाईन र�ासाठी
�ोट्कशन िभंत बांधून िभंतीवर २६/११ चे वीर जवानाचे
�ं�दाजलीपर सुशोिभकरणाची कामे करणे. (ट�ा �.०२)

26 2,00,00,000 0 1,000

2 222300299
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख मधील बापूजी बुवा मंदीर ते
�शानभुमी पय�त िमिलटरी ह�ी�ा कडेने संर�ण िभंत
बांधणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

3 222300300
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील आर�ण �ं.३७७ मधील
उव�रीत आर�णे िवकसीत करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

4 222300301
�भाग �.२६ वाकड कावेरीनगर पोलीस वसाहतीलगत
िसमािभंत बांधून िभंतीवर समूह िश� उभारणे.

26 4,00,00,000 0 1,000

5 222300302
�भाग �.२५ वाकड येथील मनपा उ�ाना�ा आ.� ४/१८ व
शाळा अर�ण �.४/२३ िसमािभंतीलगत िशव-शंभू सृ�ी
(�ुअरल) उभारणे व सुशोभीकरण करणे.

25 5,00,00,000 0 1,000

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222300303
�भाग �ं.२ मधील साई जीवन शाळे शेजारील मैदान
िवकसीत करणे

2 15,00,00,000 3,62,94,000 2,30,00,000

2 222300304
�भाग �. २ से.�. १४ बो-हाडेवाडी येथील �ािधकरणा कडून
ता�ात आले�ा जागेस िसमािभंत बांधणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

2 1,50,00,000 35,29,000 0

3 222300305 दापोडी येथे आर�ण �. ३/५ खेळाचे मैदान िवकसीत करणे. 30 15,00,00,000 0 1,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

02-Heritage assets

1 222300306
�.�.२ बो-हाडेवाडी िवनायक नगर, मोशी येथे छ.संभाजी
महाराज व सरसेनापती हंबीरराव मोिहते यांचा पुतळा उभारणे
कामी अनुषंगीक कामे करणे

2 15,00,00,000 2,92,00,000 10,50,91,000

2 222300307 �भाग �.३ मोशी चौकाचे सुशोिभकरण करणे. 3 5,00,00,000 0 1,000

03-Antiques and other work of art

1 222300308
�भाग �. ९ मधील र�ांचे चौकांची �थाप� िवषयक कामे
करणे व चौक सुशोिभकरण करणे

9 5,00,00,000 33,18,000 0

2 222300309
�भाग �. ५ मधील भोसरी आळंदी र�ाचे सुशोभीकरण व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

5 2,00,00,000 0 1,000

3 222300310
�भाग �. ७ म�े चौक सुशोिभकरण करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

7 7,00,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222300311 �ािधकरण गंगानगर भागातील र�ांचे कॉि�टीकरण करणे. - 20,00,00,000 1,84,46,000 3,01,05,000

2 222300312
�भाग �. १९ मधील अंतग�त र�े मजबुतीकरण/सुधारणा
/नुतनीकरण/�ँम कॉि�टीगं अ�यावत प�दतीने करणे.

- 5,00,00,000 2,69,92,000 67,35,000

3 222300313
�भाग �. १९ मधील दुगा� कॉन�र ते रामकृ� मोरे �े�ागृह हा
र�ा मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनीकरण/�ँम कॉि�टीगं
अ�यावत प�दतीने करणे.

- 10,00,00,000 65,02,900 5,37,66,000

4 222300314
�भाग �. १० मोरवाडी �ाडा येथील संपुण� र�े �ाट�
वॉड��ा धत�वर अ�ायावत प�दतीने िसम�ट कॉि�ट करणे.

- 35,00,00,000 3,07,42,000 3,03,27,500

5 222300315 �भाग �. १० मधील र�े कॉि�टकरण करणे. - 25,00,00,000 0 35,00,000

6 222300316
�भाग �. १० मधील शा�नगर प�रसरातील र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे.

- 25,00,00,000 0 35,00,000

7 222300317
�भाग � १६ मधील िकवळे भागातील समीर लॉ� ते मुकाई
चौकापय�त१८.०० मी डी.पी. र�ा व इतर र�े िवकसीत
करणे.

16 30,00,00,000 5,14,49,000 5,00,00,000
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8 222300318
�भाग �.१७ म�े िशवनगरी भागात व वा�ेकर वाडी भोडंवे
व�ी भागात र�ांचे कॉि�टीकरण करणे.

17 15,00,00,000 3,85,45,000 27,50,000

9 222300319
�भाग �. १८ मधील केशवनगर तानाजीनगर भागातील
अंतग�त र�ांचे काँि�टीकरण करणे.

18 5,00,00,000 82,34,000 26,33,000

10 222300320
�भाग �. १८ मधील केशवनगर पवनानगर पवारनगर
भागातील अंतग�त र�ांचे काँि�टीकरण करणे.

18 5,00,00,000 80,00,000 52,04,000

11 222300321
र�न कॉलनी अंतग�त र�ांचे यु.टी. ड��ु टी प�दतीने
कॉि�टीकरण करणे.

18 5,50,00,000 81,96,000 0

12 222300322
काळेवाडी िवजयनगर �भाग �.४६ मधील काळेवाडी येथील
मु� र�ा (िपंपरी पुल ते बी.आर.टी.एस. पय�तचा)
कॉ�ीटचा करणे.

22 25,00,00,000 0 3,00,00,000

13 222300323
�भाग �.२२ काळेवाडी कोकणेनगर येथील म�ीद रोड व
पवना चौक ते तापकीर मळा चौक ,अिभयंता कॉलनी संत
�ाने�र कॉलनी र�ाचे डांबरीकरण / कॉ�ीटीकरण करणे.

22 15,00,00,000 0 0

14 222300324
�भाग �.२२ मधील �ोतीबीनगर येथील बाजी�भू चौक
तपकीरमळा र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

22 15,00,00,000 2,36,00,000 2,69,60,000

15 222300325
�भाग �. २२ िवजयनगर येथील अ�ा�ो रोडचे
कॉि�टीकरण करणे.

22 7,00,00,000 0 0

16 222300326
�भाग �. २२ काळेवाडी येथे पंचनाथ चौक ते अ�ा�ा
मंिदरा पय�त र�ाचे कॉि�टीकरण करणे.

22 7,00,00,000 0 0

17 222300327
�भाग �. २ जाधववाडी कुदळवाडी मधील अ���ातील
अंतग�त र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

2 30,00,00,000 7,50,77,000 15,00,000

18 222300328
�भाग �. २ बो-हाडेव�ी बनकरव�ी मधील अ���ातील
र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

2 30,00,00,000 8,82,69,379 1,50,00,000

19 222300329
�भाग �. २ मधील बारणेव�ी बो-हाडेवाडी येथील र�े
डांबरीकरण करणे

2 7,50,00,000 2,80,00,000 0

20 222300330 �भाग �.२ जाधववाडी मधील गट नंबर ५३९ िवकसीत करणे
.

2 15,00,00,000 3,17,91,000 4,00,00,000

21 222300331
�भाग �. 2 पुणे नािशक महामाग� ते ग.�. १०६२ पय�तचा
१८ मी. DP र�ा िवकसीत करणे

2 15,00,00,000 5,19,74,000 1,76,70,000

22 222300332
�भाग �.२ िचखली मधील भैरवनाथ मंिदर ते िवसावा चौक ते
आळंदी पय�त ३० मी. र�ा िवकसीत करणे.

2 35,00,00,000 0 1,00,00,000

23 222300333 �भाग �.८ िठकिठकाणी खडी मु�माचे र�े करणे. 8 10,00,00,000 0 1,00,00,000

24 222300334
�भाग �.२५ वाकड येथील पी.डी.सी. बँकेपासून ते ईडन
गाड�न पय�तचा र�ा िसम�ट कॉ�ीटचा करणे.

25 3,50,00,000 35,80,000 0

25 222300335
�भाग �.२५ वाकड गावठाण येथील र�े िसम�ट कॉ�ीटचे
करणे.

25 25,00,00,000 4,68,41,000 3,12,89,000

26 222300336
�भाग �.२५ ताथवडे येथील िजवननगरकडून मंुबई-
ब�गलोरकडे जाणारा २४.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत
करणे.

25 30,00,00,000 8,32,00,000 5,00,00,000

27 222300337
�भाग �.२५ वाकड येथील कलाटे पाक�  व इतर प�रसरातील
डी.पी. र�े अ�ावत प�दतीने िवकसीत करणे.

25 30,00,00,000 5,99,87,000 5,00,00,000

28 222300338
�भाग �.२५ वाकड येथील कळमकर व�ी ते ि��ीन
सोसायटी मधून स�� नं.१६९ पासून मंुबई-ब�गलोर हायवेकडे
जाणारा १८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा कॉ�ीटीकरण करणे.

25 30,00,00,000 4,44,08,000 5,00,00,000

29 222300339
�भाग �.२५ म�े आव�कतेनुसार र�े कॉ�ीटीकरण
करणे.

25 50,00,00,000 11,61,97,000 5,00,00,000

30 222300340
�भाग �.२६ वाकड येथील समथ� कॉलनी, तिन� कॉलनी व
इतर प�रसरा म�े �ॉकीटीकरणने र�ा िवकसीत करणे.

26 25,00,00,000 0 1,000

31 222300341
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख मधील उव�रीत र�े
�ॉकीटीकरणने िवकसीत करणे.

26 20,00,00,000 0 1,000

32 222300342

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील गंगो�ीनगर, िवजयनगर,
भालेकरनगर, साईनाथनगर, तुळजाभवानीनगर, सुवण� पाक� ,
गु�द�नगर, पंचरत�गर व इतर उव�रीत प�रसरातील र�े
अ�ावत प�दतीने िवकसीत करणे.

29 30,00,00,000 2,36,28,000 3,51,00,000

33 222300343
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव मधील उव�रीत र�ांचे
कॉ�ीटीकरण करणे.

29 30,00,00,000 1,93,74,000 3,96,00,000

34 222300344
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील सुय�नगरी व इतर
प�रसरातील र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

29 10,00,00,000 2,65,30,000 1,10,00,000

35 222300345
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील कावेरीनगर, पोिलस
वसाहतीमधील उव�रीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

36 222300346
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील वेणूनगर व
गेणूभाऊ कलाटेनगर म�े �ॉकीटीकरणाने र�े िवकसीत
करणे.

26 20,00,00,000 0 1,000

37 222300347
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील छ�पती चौक ते मानकर
चौकापय�त�ा र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

26 12,00,00,000 0 1,000

21



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

38 222300348
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील दुवा�कुर पाक� , वध�मान
ड� ी� सोसायटी शेजा�न काळेवाडी फाटा रोड पय�त व इतर
प�रसरातील र�े िसम�ट कॉ�ीटचे करणे.

26 8,00,00,000 0 1,000

39 222300349
�भाग �.२६ क�टेव�ी प�रसरातील अंतग�त र�ांचे
कॉ�ीटीकरण करणे.

26 20,00,00,000 0 1,000

40 222300350
�भाग �. ५ मधील सखुबाई गाड�न ते िदघी रोड पय�त�ा
र�ाचे अ�ाधुिनक प�दतीने िवकिसत करणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

5 5,00,00,000 69,13,000 2,60,00,000

41 222300351
�भाग � ११ मधील महाबली चौक ते जु�ा आर टी ओ
आँफीसपय�त कॉ�ीटचा र�ा तयार करणे

11 10,00,00,000 25,00,000 0

42 222300352
�भाग � ११ मधील �ामी िववेकानंद हाँल ते थरमँ�
चौकाकडे जाणा�या र�ाचे काँ�ीटीकरण करणे

11 15,00,00,000 1,84,86,000 3,00,00,000

43 222300353
�भाग � ११ मधील पूणा�नगर प�रसरातील राघव�� हॉटेल ते
न�� फेज १ पय�त र�ाचे काँ�ीटीकरण करणे

11 15,00,00,000 5,90,00,000 4,40,00,000

44 222300354
�भाग � ११ मधील से.�. २० येथील कृ�ानगर मु�
र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे

11 15,00,00,000 4,99,06,000 4,29,00,000

45 222300355
�भाग �.४३ मधील �शानभूमीचे उव�रीत �थाप� िवषयक
कामे करणे.

21 1,50,00,000 0 30,00,000

46 222300356
�भाग �.४८ येथील रहाटणी फाटा ते िशवाजी चौकापय�त�ा
१८.०० मी. �ंद र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

27 23,00,00,000 7,75,96,000 48,00,000

47 222300357
�भाग �.४८ येथील िवमल गाड�न ते नढेनगर पय�त�ा
र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

27 5,00,00,000 2,13,62,295 0

48 222300358
ग �भागात िठकिठकाणी आव�कतेनुसार डांबरीकरण
करणे.

स.सा. 5,00,00,000 0 0

49 222300359
ग �भागाअंतग�त खाजगी कंप�ा व मनपा माफ� त सेवा
वािह�ा टाकणेसाठी खोदकाम के�ाने झालेले चर
एम.पी.एम., बी.एम. व बी.सी. प�दतीने डांबरीकरण करणे.

स.सा. 7,00,00,000 0 1,00,00,000

50 222300360
नवीन �भाग � २७ रहाटणी येथे पावसा�ा पा�ाचा िनचरा
होणे क�रता ठीक िठकाणी �ोम�वाटर लाईन टाकणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

27 2,00,00,000 41,00,000 9,00,000

51 222300361
�.�.२७ येथील कुणाल हॉटेल ते नखाते व�ी या १२ मी.�ंद
र�ाचे काँ�ीटीकरण करणे.

27 6,00,00,000 2,07,00,000 60,00,000

52 222300362 निवन �.�.२७ येथील िविवध र�ांचे कॉं�ीटीकरण करणे 27 7,00,00,000 1,83,48,000 50,00,000

53 222300363
नवीन �भाग � २७ रहाटणी मधील �ीनगर , गजानन नगर,
रायगड कॉलोनी येथील र�ांचे कॉं�ीटीकरण करणे

27 15,00,00,000 5,84,61,000 2,36,00,000

54 222300364
�भाग � २३ मधील तापकीर चौक ते पवारनगर २ पय�त�ा
२४ मी डी पी रस�ाचे सुशोभीकरण इको�� डली प�तीने
करणे

23 5,00,00,000 1,33,15,000 0

55 222300365
�भाग � २४ मधील रोजवूड हॉटेल ते बारणे कॉन�र पय�त�ा
२४ मी डी पी र�ा िवकिसत करणे

24 70,00,000 13,99,000 0

56 222300366
वैभवनगर ते काळेवाडी पुला दर�ान नदीलगतचा १५
मी.डी.पी.र�ा िवकसीत करणे.

21 7,00,00,000 49,00,000 1,45,30,000

57 222300367
�भाग � २४ मधील पवारनगर चौक ते थेरगाव फाटा २४
मी.�ंद र�ाचे सुशोिभकरणाची कामे करणे.

24 7,00,00,000 3,80,48,000 39,46,000

58 222300368
�भाग � २७ रहाटणी येथील िठक - िठकाण�ा अंतग�त
र�ांचे कॉि�टीकरण करणे.

27 20,00,00,000 0 0

59 222300369
�.�.२७ रहाटणी येथील तापकीर नगर, बळीराज कॉलोनी, व
गावठाण येथील अंतग�त र�ांचे काँ�ीटीकरण करणे.

27 20,00,00,000 7,75,00,000 4,50,00,000

60 222300370
�.�. २७ येथील �ीनगर, नखातेनगर, साईसागरनगर
प�रसराम�े र�े कॉि�टचे करणे.

27 20,00,00,000 3,70,45,000 6,34,94,600

61 222300371
�भाग � २७ रहाटणी गावठाण, नखातेव�ी प�रसरातील र�े
कॉि�टीकरण करणे.

27 15,00,00,000 0 3,00,00,000

62 222300372 �ाभाग � २३ म�े िठकिठकाणी कॉि�ट र�े करणे. 23 20,00,00,000 0 35,00,000

63 222300373
�भाग � २३ मधील भगवती पा�� ते िवजय ट� ेडस� पय�त�ा
र�ाचे कॉि�टीकरण करणे.

23 10,00,00,000 0 50,00,000

64 222300374 िपंपरी येथील तपोवन र�ाचे कॉ��ीटीकरण करणे 21 20,00,00,000 0 1,00,00,000

65 222300375
�भाग � २३ मधील पवारनगर चौक २ ते बी आर टी एस
पय�त�ा र�ाचे कॉि�टीकरण करणे

23 15,00,00,000 0 0

66 222300376
�भाग �. २७ रहाटणी येथील गावठाण, पवनानगर भागातील
र�ांचे कॉि�टीकरण करणे

27 7,00,00,000 0 0

67 222300377
�भाग �. २७ रहाटणी येथील उव��रत ग�ांमधील र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे

27 7,00,00,000 0 0

68 222300378 दापोडी ३०.०० मी. र�ा िवकिसत करणे. 30 10,00,00,000 0 1,000

69 222300379
�भाग �.३० . म�े िविवध सेवा वािह�ांसाठी होणा-या
खोदाई�ा िठकाणी डांबरीकरण करणे.

30 1,00,00,000 0 1,000
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70 222300380
�भाग �.३१ साई चौक ते सांगवी पोलीस चौकी UTWT
प�तीने िवकिसत करणे

31 5,00,00,000 0 50,00,000

71 222300381
�भाग �.३१ �ांती चौक ते शिन मंिदर पय�तचा र�ा अ�ावत
प�दतीने िवकिसत करणे

31 5,00,00,000 2,34,38,000 50,00,000

72 222300382
�भाग �.३१ प�रसरातील मु� र�े अ�ावत प�दतीने
िवकिसत करणे

31 25,00,00,000 11,19,78,000 1,20,00,000

73 222300383
�भाग �.३२ मधील �ीकृ� मंदीर ते बँक ऑफ महारा��  ते
सांगवी फाटा पय�त व परीसरातील र�े र�ा अ�ाधुिनक
प�दतीने िवकिसत करणे.

32 10,00,00,000 1,78,95,000 80,00,000

74 222300384
�भाग �.३२ मधील ि�मुत� कॉन�र ते रामकृ� मंगल
काया�लय (भ�ी हॉ�ीटल) पय�त व परीसरातील र�े र�ा
अ�ाधुिनक प�दतीने िवकिसत करणे.

32 7,00,00,000 1,50,00,000 30,00,000

75 222300385
�भाग �.३२ मधील नम�दा गाड�न कॉन�र ते माकन चौकापय�त
व परीसरातील र�े अ�ाधुिनक प�दतीने िवकिसत करणे.

32 7,00,00,000 2,00,00,000 65,10,000

76 222300386
�भाग �.३२ मधील नॅशनल �ूल (शुभ �ी िब�ीगं) ते
�ायसर पुलापय�त व परीसरातील र�े र�ा अ�ाधुिनक
प�दतीने िवकिसत करणे.

32 10,00,00,000 0 2,00,00,000

77 222300387
�भाग �. ३२ मधील सांगवी प�रसरातील अंतग�त र�े
अ�ावत प�तीने िवकिसत करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

78 222300388
�भाग �.२० येथील संत तुकारामनगर येथील मु� र�े
िवशेष प�तीने िवकिसत करणे.

20 10,00,00,000 0 1,000

79 222300389
�भाग �.२० येथील संत तुकारामनगर येथील उपर�े िवशेष
प�तीने िवकिसत करणे.

20 5,00,00,000 0 51,00,000

80 222300390
�भाग �.३१ मधील फेमस चौक ते शिनमंिदर र�ा UTWT
प�तीने िवकसीत करणे.

31 5,00,00,000 1,00,72,000 60,00,000

81 222300391 �भाग �.३१ मधील र�े अ�ावत प�तीने िवकसीत करणे. 31 5,00,00,000 1,54,25,000 50,00,000

82 222300392
�भाग �.३१ मधील ढोरे फॉम� ते फेमस चौक र�ा UTWT
प�तीने िवकसीत करणे.

31 5,00,00,000 2,08,12,000 5,00,000

83 222300393
�भाग �.३१ मधील कृ�ा चौक ते साई चौक र�ा UTWT
प�तीने िवकसीत करणे.

31 5,00,00,000 1,11,82,000 1,01,00,000

84 222300394
�भाग �.३१ मधील एम. के. हॉटेल ते कृ� चौक र�ा
अ�ाधुिनक प�तीने िवकसीत करणे.

31 5,00,00,000 0 25,00,000

85 222300395
�भाग �. ३१ नवी सांगवी िपंपळे गुरव िमिलटरी ह�ीलगतचा
र�ा िवकसीत करणे. ट�ा - १.

31 5,00,00,000 1,09,30,000 1,00,00,000

86 222300396
�भाग �. ३२ सांगवी मधील मधुबन येथील मुळानदीलगत H.
T. लाईन खालील िवकास आराख�ातील १२ मी डी. पी.
र�ा िवकिसत करणे.

32 7,00,00,000 0 1,000

87 222300397
�भाग �. ३२ नवी सांगवी मधील प�रसरातील िविवध र�े
अ�ाधुिनक प�दतीने िवकसीत करणे.

32 10,00,00,000 0 2,00,00,000

88 222300398 �भाग �. ३२ मधील िविवध र�े िवकसीत करणे. 32 5,00,00,000 0 0

89 222300399
�भाग �. ३२ सांगवी मधील माकन चौक ते मैलाशु�दीकरण
क� � ते वसंतदादा पाटील पुतळा व प�रसरातील र�े
अ�ाधुिनक प�दतीने िवकसीत करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

90 222300400
�भाग �.२० येथील महेशनगर चौक ते व�भनगर बस�ँड
पय�तचा र�ा िवशेष प�दतीने िवकिसत करणे.

20 20,00,00,000 0 0

91 222300401
�भाग �.२० येथील ययाती ५५५ पोिलस चौकी समोरील र�े
िवशेष प�दतीने िवकिसत करणे.

20 5,00,00,000 0 1,000

92 222300402
�भाग �.२० व�भनगर येथील र�े िवशेष प�दतीने
िवकिसत करणे.

20 10,00,00,000 0 1,000

93 222300403
�भाग �.३० मधील नािशक फाटा स.नं. ५०२ ते स.नं.४९६
पय�त पवना नदीलगत (शंकर मंिदर ते िपंपळे गुरव
पुलापय�तचा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे.

30 10,00,00,000 2,05,59,379 1,30,00,000

94 222300404
�भाग �.३० कासारवाडी शा�ीनगर मधील िवसावा हॉटेल
पय�तचा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे.

30 5,00,00,000 20,79,000 1,00,00,000

95 222300405
�भाग �.३० कासारवाडी मधील रे�ेगेट ते िवसावा हॉटेल
पय�तचा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे.

30 7,00,00,000 17,81,000 1,00,00,000

96 222300406
�भाग �.३० दापोडी- कासारवाडी मधील रे�ेगेट स.नं.४९८
ते स.नं.४८५ पय�त(व�ण हॉटेल पाठीमागील)र�ा अ�ावत
प�दतीने िवकिसत करणे.

30 2,00,00,000 19,91,000 80,00,000

97 222300407
�भाग �.३० दापोडी मधील िशतळादेवी चौक स.न.६ ते
मु�ीम दफनभूमी स.नं. १५ पय�तचा र�ा अ�ावत प�दतीने
िवकिसत करणे.

30 5,00,00,000 0 1,00,00,000

98 222300408
�भाग �.३० दापोडी मधील िशतळादेवी चौक स.नं.६ ते
रे�ेलाईनकडे जाणारा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकिसत
करणे.

30 3,00,00,000 18,68,000 1,00,00,000
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99 222300409
�भाग �.३० दापोडी मधील मु� र�े व इतर िठकाणचे र�े
डांबरीकरण करणे.

30 3,00,00,000 2,07,41,000 35,00,000

100 222300410
�भाग �.३० दापोडी संुदरबाग येथे अ�ावत प�दतीने र�ा
िवकिसत करणे.

30 4,00,00,000 1,74,000 1,00,00,000

101 222300411
दापोडी येथील पवना नदी�ा समांतर असलेला १२ मी. र�ा
िवकसीत करणे.

30 4,00,00,000 1,30,000 1,00,00,000

102 222300412
�भाग �. ३० दापोडी येथील छ�पती िशवाजी महाराज पुतळा
ते बोपोडी पुल र�ा अ�यावत प�तीने िवकसीत करणे.

30 10,00,00,000 23,66,000 1,85,00,000

103 222300413
�भाग �. ३० दापोडी एस. टी. र�ा अ�ायावत प�तीने
िवकसीत करणे.

30 8,00,00,000 0 1,000

104 222300414
�भाग �.३१ म�े सांगवी पोिलस चौकी ते सांगवी फाटा र�ा
UTWT प�दतीने करणे.

31 10,00,00,000 0 60,00,000

105 222300415 �भाग �.३१ मधील र�ाची UTWT प�दतीने कामे करणे. 31 10,00,00,000 0 55,00,000

106 222300416
�भाग �.३२ सांगवी येथील िविवध र�े अ�ावत प�दतीने
िवकिसत करणे.

32 12,00,00,000 0 70,00,000

107 222300417
�भाग �.३२ सांगवी येथील र�े अ�ावत प�दतीने िवकिसत
करणे.

32 12,00,00,000 0 70,00,000

108 222300418 �भाग �. २० मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे. 20 6,00,00,000 0 1,000

109 222300419 �भाग �. ३० मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे. 30 6,00,00,000 1,50,00,000 1,30,00,000

110 222300420 �भाग �. ३१ मधील र�े िवकसीत करणे. 31 10,00,00,000 0 50,00,000

111 222300421 �भाग �. ३१ मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे. 31 6,00,00,000 0 50,00,000

112 222300422 �भाग �. ३२ मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे. 32 6,00,00,000 50,00,000 1,50,00,000

113 222300423
�भाग �. १० मधील िपंपरी मोरवाडी चौक ते मा. आयु�
बंग�ापय�तचा मु� र�ा कॉि�टीकरण करणे.

35,00,00,000 0 0

114 222300424 �भाग �. १० मधील र�े कॉि�टकरण करणे. 25,00,00,000 0 0

115 222300425
�भाग �. १० मधील शा�नगर प�रसरातील र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे.(ट�ा-२)

25,00,00,000 0 0

116 222300426
�भाग �. १० शा�नगर येथील नंिदनी हॉटेल या प�रसरातील
संपुण� र�े आधुिनक प�दतीने िसम�ट कॉि�ट करणे.

25,00,00,000 0 0

117 222300427
�भाग �. १० मोरवाडी गावठाण प�रसरातील र�े
कॉि�टीकरण करणे.

25,00,00,000 0 0

118 222300428
�भाग �. १० औ�ोिगक प�रसरातील संपुण� र�ा अ�ायावत
प�दतीने िसम�ट कॉि�ट करणे.

35,00,00,000 0 0

119 222300429
�भाग �. १० मधील औ�ोिगक प�रसरातील र�े अब�न �� ीट
िडझाईननुसार करणे.

25,00,00,000 0 0

120 222300430
�भाग �. १४ टे�ो कुपर प�रसरातील र�े काँि�टीकरण व
सुधारणा करणे.

15,00,00,000 0 0

121 222300431
�भाग �. १४ मधील संघवी केसरी कॉलेज ते परशुराम
चौकापय�तचे र�ाचे कॉि�टीकरण/ मजबुतीकरण अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

20,00,00,000 0 0

122 222300432
�भाग �. १४ खंडोबामाळ चौक ते थरमॅ� चौक र�ाचे
मजबुतीरण/सुधारणा करणे. करणे.(सन २०२१-२२)

10,00,00,000 0 0

123 222300433
�भाग �. १४ जय गणेश ��जन, शूभ�ी फेज- ३ ते मनपा
हॉ��टल पय�त�ा र�ाचे कॉि�टीकरण करणे.(सन
२०२१-२२)

12,00,00,000 0 0

124 222300434
�भाग �. १४ MIDC व प�रसरातील र�े कॉ�ीटीकरण
करणे

10,00,00,000 0 0

125 222300435
�भाग �. १४ आकुड� पालखी तळ ते खंडोबामाळ चौक
पय�तच पालखी मागा�चे मजबुतीकरण/ सुधारणा/
काँि�टीकरण करणे

20,00,00,000 0 0

126 222300436
�भाग �. १४ गीता पाव भाजी ते �ाळसाकांत चौक र�ाचे
मजबुतीकरण/ सुधारणा/ काँि�टीकरण करणे

20,00,00,000 0 0

127 222300437
�भाग �. १४ ि�मुत� हॉल, लाल बहादूर शा�ी नगर
प�रसरातील र�ाचे काँि�टीकरण करणे

20,00,00,000 0 0

128 222300438 �भाग �. १४ मधील नाले मजबुतीकरण व दु��ी करणे 15,00,00,000 0 0

129 222300439
�भाग �. १४ डी-३ �ॉक मधील �ार बाजार ते मयुर
िमसळ कॉन�र पय�त�ा र�ाचे मजबूतीकरण व �थाप�
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

5,00,00,000 0 0

130 222300440
�भाग �. १५ मधील िनगडी �ािधकरण येथील LIG
प�रसरातील उव��रत र�ांचे काँ�ीटीकरण करणे.

15,00,00,000 0 0

131 222300441
�भाग �. १५ मधील संभाजी चौक ते गणेश तलाव पय�त�ा
र�ाचे कॉं�ीटीकरण करणे.

25,00,00,000 0 0

132 222300442
�भाग �. १५ िनगडी �ािधकरण से.�. २४ येथील केदारे�र
मंिदर प�रसरातील र�ांचे काँ�ीटीकरण करणे.

8,00,00,000 0 0
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133 222300443
�.�.१५ म�े से.�.२५ मधील ल�ी कॉलनी भागातील र�े
Urban Street design प�तीने िवकिसत करणे

5,00,00,000 0 0

134 222300444
�.�.१५ मधील से.�.२६ भागातील र�ांचे कॉ�ीटीकरण
करणे

15,00,00,000 0 0

135 222300445
�भाग �. १९ ��ागाड�न, गावडे पाक�  प�रसरातील र�ांचे
कॉं�ीटीकरण करणे.

15,00,00,000 0 0

136 222300446
�भाग �. १९ मधील नदीकाठचा १८ मी. डी.पी.रोड
िवकसीत करणे.

5,00,00,000 0 0

137 222300447
�भाग �. १९ िपंपरी िचंचवड िलंकरोड वरील रे�े लाईन
जवळील डी.पी. रोड िवकिसत करणे.

67,50,000 0 0

138 222300448
�भाग �. १९ मधील �र�र रोड ( आंबेडकर रोड ) या
र�ाचे मजबुतीकरण/सुधारणा/ नुतनीकरण/ कॉि�ंटीकरण
करणे.

20,00,00,000 0 0

139 222300449
�भाग �.१९ मधील चापेकर चौक ते लोकमा� हॉ��टल
र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

20,00,00,000 0 0

140 222300450
�भाग �. १६ मधील रावेत से.�. २९ मधील अंतग�त र�ाचे
कॉ��ीटीकरण करणे.

16 25,00,00,000 0 1,000

141 222300451
�भाग �. १६ मधील रावेत भागातील पेठ �. ३२अ मधील
अंतग�त र�ांचे कॉ��ीटीकरण करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

142 222300452
�भाग �. १६ मधील रावेत भागातील रावेत गावठाण मधील
अंतग�त र�ाचे कॉ��ीटीकरण करणे.

16 10,00,00,000 0 0

143 222300453
�भाग �. १६ मधील िकवळे भागातील िकवळे गावठाण
मधील अंतग�त र�ाचे कॉ��ीटीकरण करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

144 222300454
�भाग �. १६ मधील िकवळे भागातील िकवळे गावठाण व
कोतवालनगर व उव��रत भागातील अंतग�त र�ाचे
कॉ��ीटीकरण करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

145 222300455
�भाग �. १६ मधील िकवळे भागातील िकवळे गावठाण व
िवकासनगर व उव��रत भागातील अंतग�त र�ाचे
कॉ��ीटीकरण करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

146 222300456
�भाग �. १६ मधील िकवळे भागातील िकवळे गावठाण व
मामुड� व उव��रत भागातील अंतग�त र�ाचे कॉ��ीटीकरण
करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

147 222300457
�भाग �.६ मधील भगतव�ी येथील िकसनराव सखाराम
लांडगे माग� �.१ ते ४ र�ांचे कॉि�टीकरण करणे.

6 2,00,00,000 0 10,000

148 222300458
�भाग �.६ मधील भगतव�ी येथील गणेश मंिदर माग� �.१
ते ४ र�ांचे कॉि�टीकरण करणे.

6 2,00,00,000 0 10,000

149 222300459
�भाग �.६ म�े गुळवे व�ी मधील र�ांचे कॉि�टीकरण
करणे.

6 2,00,00,000 0 10,000

150 222300460
�भाग �.६ म�े च�पाणी वसाहत मधील र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे.

6 3,00,00,000 0 10,000

151 222300461
�भाग �.६ म�े धावडे व�ी ना�ा शेजारील र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे.

6 1,00,00,000 0 10,000

152 222300462
�भाग �. 8 येथील इं�ायणीनगर चौक ते ित�पती
चौकापया�तची र�ा अ�ायावत प�तीने करणे.

8 30,00,00,000 0 1,000

153 222300463
�भाग �. 8 येथील ित�पती चौक ते चौक ते आर टी ओ
चौकापय�तचा र�ा अ�ायावत प�तीने करणे.

8 30,00,00,000 0 1,000

154 222300464
�भाग �.8 येथील w-26 पासुन यशवंतराव च�ाण
चौकापय�तचा र�ा �ंदीकरण क�न िवकिसत करणे

8 13,00,00,000 0 1,00,00,000

155 222300465
�भाग �.8 येथील इं�ायणी चौक लगतचे जे �ॉक मधील
र�े अ�यावत प�दितने करणे.

8 20,00,00,000 0 4,10,00,000

156 222300466
�भाग �.8 मधील एस.�ॉक येथील w-138 पासुन
w-162 पय�त र�ा अ�यावत प�दितने करणे.

8 13,00,00,000 0 1,00,00,000

157 222300467
�बाग �.8 मधील एम.आय.डी.सी. मधील जे �ॉक मधील
र�े अ�यावत प�दितने करणे.

8 13,00,00,000 0 3,10,00,000

158 222300468 �भाग �. ८ येथील मु� र�े अ�ायावत प�दतीने करणे. 8 40,00,00,000 0 1,000

159 222300469
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील �गती कॉलनी व
सोनाई मंगल काया�लयामागील बाजू येथील र�े िसम�ट
कॉ�ीटीकरण करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

160 222300470
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरातील जवळकरनगर व इतर
प�रसरातील र�े आव�कतेनुसार कॉ�ीटीकरण करणे.

29 12,50,00,000 0 50,00,000

161 222300471
�भाग � २१ मधील वाघेरे कॉलनी १,२ व ३ र�ाचे
कॉि�टीकरण करणे.

21 7,00,00,000 0 0

162 222300472
�भाग � २१ मधील िमलीगंनगर व गु��ारा प�रसरातील र�े
कॉि�टीकरण करणे.

21 7,00,00,000 0 0

163 222300473 िपंपरी येथील तपोवन र�ाचे कॉ��ीटीकरण करणे 21 20,00,00,000 0 0
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164 222300474
�भाग � २१ मधील िविवध िठकाणाचे चौक सुशोिभकरण
करणे.

21 2,00,00,000 0 0

165 222300475
�भाग � २४ मधील स�� नं ३० मधुन जाणारा १२ मी डी.पी.
र�ा िवकसीत करणे.

24 5,00,00,000 0 0

166 222300476
रहाटणी �भाग � २७ येथील उव�रीत अंतग�त कॉलनी मधील
र�े कॉि�ट करणे.

27 20,00,00,000 0 0

167 222300477
�भाग �. २७ रहाटणी येथील उव��रत ग�ांमधील र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे

27 10,00,00,000 0 0

168 222300478
�भाग � २७ रहाटणी येथील छ�पती िशवाजी महाराज चौक
येथे िशवाजी महाराज यांचा अ�ा�ढ पुतळा उभारणे व
अनुषंिगक कामे करणे

27 3,00,00,000 70,00,000 1,70,00,000

169 222300479
�भाग �. २० एम.आय.डी.सी. येथील �ॉम� वॉटरिवषयक
कामे करणे.

20 2,00,00,000 0 1,000

170 222300480
�भाग �. २० एम.आय.डी.सी. येथील पो� ऑफीस
समोरील र�ा न�ाने िवकसीत करणे.

20 4,00,00,000 0 1,000

171 222300481
�भाग �. २० येथील शरयू मोटस� ते हॉकी �ेडीयम पय�तचा
नाला िवकसीत करणे.

20 2,00,00,000 0 1,000

172 222300482
�भाग �. २० संत गाडगे महाराज पथ येथे हॉकस� झोन
िवकसीत करणे.

20 2,00,00,000 0 1,000

173 222300483
�भाग �.३० दापोडी मधील िशतळादेवी चौक स.न.६ ते
मु�ीम दफनभूमी स.नं. १५ पय�तचा र�ा अ�ावत प�दतीने
िवकिसत करणे. (भाग - २)

30 7,00,00,000 0 1,000

174 222300484 �भाग ३० मधील र�े िवकसीत करणे. 30 2,00,00,000 0 1,000

175 222300485

�भाग �.३० मधील नािशक फाटा स.नं. ५०२ ते स.नं.४९६
पय�त पवना नदीलगत (शंकर मंिदर ते िपंपळे गुरव
पुलापय�तचा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे. (भाग -
२)

30 30,00,00,000 0 1,000

176 222300486
�भाग �.३० दापोडी- कासारवाडी मधील रे�ेगेट स.नं.४९८
ते स.नं.४८५ पय�त(व�ण हॉटेल पाठीमागील)र�ा अ�ावत
प�दतीने िवकिसत करणे. (भाग - २)

30 20,00,00,000 0 1,000

177 222300487
�भाग �. ३० दापोडी एस. टी. र�ा अ�ायावत प�तीने
िवकसीत करणे. (भाग - २)

30 8,00,00,000 0 1,000

178 222300488
कासारवाडी शेवाळे नाला िवकसीत करणे व सी.डी. वक�
बांधणे.

30 35,00,00,000 0 1,000

179 222300489
फुगेवाडी गावठाण ७.०० मी. र�े िवकसीत करणे. (भाग -
२)

30 10,00,00,000 0 1,000

180 222300490
�भाग �.३१ मधील समतानगर, सीएमई कॉलनी, ढोरे फाम�
या भागातील र�े अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे

31 4,00,00,000 0 10,00,000

181 222300491
�भाग �.३१ मधील िव�ानगर व सहकारनगर या भागातील
र�े अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे

31 4,00,00,000 0 10,00,000

182 222300492
�भाग �.३१ मधील रामनगर व मयुरीनगरी या भागातील र�े
अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे

31 4,00,00,000 0 10,00,000

183 222300493
�भाग �.३२ मधील िविवध र�े सुधा�रत प�दतीने िवकिसत
करणे.

32 1,00,00,000 0 1,000

184 222300494
�भाग �.३२ मधील मु� र�े सुधा�रत प�दतीने िवकिसत
करणे.

32 1,00,00,000 0 1,000

185 222300495
�भाग �.३२ मधील पवनानगर, संगमनगर व इतर
प�रसरातील िविवध र�े अ�ाधुिनक प�दतीने िवकिसत
करणे.

32 12,00,00,000 0 1,000

186 222300496
�भाग �.३२ मधील जुनी सांगवी येथील बस डेपो व �थानक
िवकिसत करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

187 222300497
�भाग � ११ मधील िशवतेज नगर प�रसरातील िविवध र�ांचे
काँ�ीटीकरण करणे

11 25,00,00,000 0 1,000

188 222300498
�भाग �.१५ मधील महा�ा बसवे�र पुतळा ते िबजलीनगर
पुलापय�त�ा र�ाचे काँ�ीटीकरण करणे (मधील दोन
लेनचे)

15 60,00,00,000 0 0

189 222300499
�भाग �.५९ मधील मधुबन प�रसरातील र�े UTWT व
TWT प�दतीने मॉडेल वॉड� धत�वर िवकिसत करणे.

59 60,00,000 67,93,967 0

190 222300500
सन २०२१-२२ �भाग �. १६ मधील िकवळे भागातील िकवळे
गावठाण मधील अंतग�त अंतग�त र�ाचे काँ�टीकरण करणे.

16 10,00,00,000 0 0

02-Road and Pavements - Black topped

1 222300501 �भाग �.१५ भागातील अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे. - 5,00,00,000 48,00,000 10,00,000

2 222300502
�भाग �. १६ िकवळे िवकास नगर येथील न�ाने ता�ात
आलेले डी.पी व नॉन डी.पी र�े िवकिसत करणे.

16 15,00,00,000 2,72,11,000 2,00,00,000

3 222300503
�भाग �. १६ मामुड� येथील १८.०० मी डी.पी व इतर र�े
िवकिसत कऱणे.

16 35,00,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

4 222300504
�भाग �.१६ िवकासनगर मामुड� दे�रोड कॉ�ोनम�ट कडून
ना हरकत �माणप� आलेले र�े व उव�रीत िवकिसत करणे.

16 25,00,00,000 10,86,000 0

5 222300505
�भाग � १६ मधील रावेत भागातील रावेत गावठाण शाळा ते
समीर लॉ� पय�तचा १८.०० मी डी.पी. र�ा व इतर र�े
िवकसीत करणे.

16 30,00,00,000 7,21,41,000 4,85,00,000

6 222300506
ग�ंजे ह�ी लगतचे डी.पी र�ापासून दे�रोड र�ापय�त
लेखाफाम��ा बाजुला ए��ेस हायवे लगतचा १२.०० मी चा
स��स र�ा िवकिसत करणे.

16 35,00,00,000 8,11,47,000 2,00,00,000

7 222300507
बापदेवमंिदर िकवळे येथील िकवळे गाव मु� र�ा
तेए��ेस हायवे कलव�ट पय�त िस�ॉसीस कॉलेज मागील
१८.०० मी डी.पी र�ािवकिसत करणे.

16 20,00,00,000 0 1,000

8 222300508
�भाग �.१७ मधील �ेमलोक पाक�  भागातील र�े कॉं�ीट /
डांबरीकरण करणे.

17 10,00,00,000 59,72,000 0

9 222300509 �भाग � १८ ता�ात येणारे डी.पी. र�े िवकसीत करणे 18 8,00,00,000 0 1,000

10 222300510 �भाग � १८ ता�ातील डी.पी. र�े िवकसीत करणे 18 7,00,00,000 88,99,000 2,66,93,000

11 222300511
�भाग �. २२ काळेवाडी मधील लकी बेकरी चोक ते
िपंपरीगांव पुलापय�त १८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ाचे
काँ�ीटीकरण / डांबरीकरण करणे.

22 25,00,00,000 0 0

12 222300512
�भाग �. १६ मधील एम.बी.कॅ� ते भ�ी श�ी BRTS
रोड पय�त रे�ेलाईन समांतर १८.०० मी. डी.पी. र�ा व
उव��रत र�ा िवकिसत करणे.

16 25,00,00,000 53,40,000 0

13 222300513
�भाग �. १६ मधील मुकाई चौक ते िशंदे पेट� ोल पंप पय�तचा
डी.पी. र�ा व इतर र�े िवकिसत करणे.

16 15,00,00,000 0 1,000

14 222300514
वा�ेकरवाडी मु� र�ा ते अंडरपास र�ा डांबरीकरण
करणे.

17 3,00,00,000 60,00,000 1,05,00,000

15 222300515
�भाग �. २२ िवजयनगर येथील १८.०० मी. डी.पी. र�ा
अब�न िडझाईन �माणे िवकिसत करणे.

22 10,00,00,000 0 1,000

16 222300516
�भाग �ं.२ मधील िड.पी. व नॉन िड.पी. र�े िवकसीत
करणे.

2 40,00,00,000 2,53,46,500 0

17 222300517
�भाग �.२५ ताथवडे गावठाणापासून जीवननगर माग� स��
नं.९९ व १०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी. डी.पी.
र�ा िवकसीत करणे.

25 50,00,00,000 7,68,23,000 7,00,00,000

18 222300518

�भाग �.२५ वाकड येथील भुजबळ व�ी मधून वाकडकर
व�ी माग� भुमकरव�ी येथील िहंजवडीकडे एम.डी.आर.३१
र�ाला जोडणारा ३०.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत
करणे.

25 35,00,00,000 9,71,80,000 5,00,00,000

19 222300519
�भाग �.२५ ताथवडे गावातून िजवननगरमाग� पुनावळे
गावाकडे जाणारा र�ा िवकसीत करणे.

25 5,00,00,000 0 1,000

20 222300520
�भाग �.२५ पुनावळे येथील मंुबई-ब�गलोर हायवे पासून
काटेव�ीकडे जाणारा ३०.०० मी. डी.पी. र�ा िवकसीत
करणे.

25 50,00,00,000 0 1,000

21 222300521
�भाग �.२५ पुनावळे येथील बी.आर.टी. रोड पासून पुनावळे
गावठाणातून जाणारा १८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत
करणे.

25 15,00,00,000 0 1,000

22 222300522
�भाग �.२५ ताथवडे येथील शिन मंदीराकडून मा�ंजी
गावाकडे जाणारा ३०.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत
करणे.

25 30,00,00,000 10,19,61,000 5,00,00,000

23 222300523
�भाग �.२८ रहाटणी व िपंपळे सौदागर प�रसरातील
िठकिठकाण�ा र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

28 5,00,00,000 44,90,000 0

24 222300524
�भाग �.२५ पुनावळे येथील स�� नं.४९, ५२, ५३ व ५४
मधून जाणारा १८.०० मी. �ंद र�ा िवकसीत करणे.

25 20,00,00,000 0 1,000

25 222300525

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील बापुजी बुवा चौक ते
िपंपळे िनलख �शानभूमी पय�ता १८.०० मी. �ंदीचा डी.पी.
र�ा िवकसीत करणे व मनपा�ा ता�ात येणारे र�े
िवकसीत करणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

26 222300526
�भाग � ११ मधील मंजुर िवकास योजनेतील ता�ात आलेले
र�े िवकसीत करणे

11 30,00,00,000 0 4,00,00,000

27 222300527
�भाग � 1 िचखली येथील राधा�ामी आ�म येथील 24 मी
डी पी र�ा िवकसीत करणे (ट�ा 2)

1 15,00,00,000 3,33,01,000 3,00,00,000

28 222300528फ �भागात िठकिठकाणी सुशौिभकरणाची कामे करणे 11 5,00,00,000 50,00,000 1,00,00,000

29 222300529
�भाग � १२ ि�वेणीनगर चौक ते तळव़डे चौक मु� र�ाचे
फुटपाथ व डांबरीकरण कऱणे

12 10,00,00,000 1,28,25,000 0

30 222300530
�भाग � 13 साईनाथनगर व इतर िठकाण�ा अंतग�त
र�ांची पातळी कमी क�न र�े िवकसीत करणे

13 5,00,00,000 0 1,15,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

31 222300531
�भाग � १३ येथील खोदाई करणेत आलेले र�े डांबरीकरण
करणे

13 5,00,00,000 10,49,000 0

32 222300532
�भाग � १ मधील �े�ेव�ी व मोरेव�ी प�रसरातील टाँवर
लाईन र��य़ाखालील भागातील र�े हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे

1 1,50,00,000 12,56,000 0

33 222300533
�भाग � १ मधील �े�ेव�ी व मोरेव�ी प�रसरातील िचंचेचा
मळा र��य़ा�ा खालील भागातील र�े हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे

1 1,50,00,000 11,88,000 0

34 222300534
�भाग � १ टाँवर लाईन र�ाचे वरील प�रसरातील र�े
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

1 1,50,00,000 15,62,000 0

35 222300535
�भाग � १ मधील सोनवणेव�ी प�रसरातील अंतग�त र�े
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

1 1,50,00,000 15,79,000 0

36 222300536
�भाग � १ मधील दे� आळंदी र�ास जोडणारे अंतग�त र�े
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

1 1,50,00,000 14,97,000 0

37 222300537
�भाग � १ मोरेव�ी प�रसरातील साने कॉलनी काळभोर
काँलनी व इतर प�रसरातील र�े हाँटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे

1 1,50,00,000 13,90,000 0

38 222300538
�भाग � १ मधील िचखली मोरेव�ी �े�ेव�ी सोनवणेव�ी
रामदासनगर पाटीलनगर भागातील उव�रीत र�ांचे खडीकरण
व डांबरीकरण करणे

1 25,00,00,000 10,22,000 0

39 222300539 �भाग � १ िचखली मधील िविवध डी पी र�े िवकसीत करणे 1 5,00,00,000 1,25,00,000 35,00,000

40 222300540
�भाग � १ मोरेव�ी �े�ेव�ी प�रसर रामदासनगर मधील
र�े खडीमु�म व डांबरीकरण करणे

1 5,00,00,000 1,05,24,000 35,00,000

41 222300541
�भाग � ११ मधील कुदळवाडी पवारव�ी हरगुडेव�ी
प�रसरातील उव�रीत र�ाचे डांबरीकरण करणे

11 1,50,00,000 24,82,000 0

42 222300542
�भाग �. १२, �ोतीबा नगर येिथल जु�ा र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 4,37,000 0

43 222300543
�भाग �. १२, �पीनगर येिथल गणेश नगर प�रसरातील जु�ा
र�ांचे खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 4,72,000 0

44 222300544
�भाग �. १२, ि�वेणीनगर येिथल अंतग�त जु�ा र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 5,05,000 0

45 222300545
�भाग �. १२,सहयोगनगर येिथल अंतग�त जु�ा र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 20,07,000 0

46 222300546
�भाग � १२ मधील ता�ात आलेले Non DP र�े िवकसीत
करणे

12 5,00,00,000 43,33,000 0

47 222300547
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. तील उव��रत र�ाचे
डांबरीकरण करणे.

20 4,00,00,000 53,14,000 2,00,00,000

48 222300548 �भाग �. १० मधील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे. 1,00,00,000 0 0

49 222300549
आकुड� गावठाण भागातील र�ांमधील सेवावािह�ा
�थलांत�रत क�न मजबुतीकरण पुन�:डांबरीकरण करणे.

10,00,00,000 0 0

50 222300550
�भाग �. १९ सुदश�ननगर प�रसरातील र�ांचे कॉं�ीटीकरण
करणे.

10,00,00,000 0 0

51 222300551
�भाग �. १९ मधील भोईर कॉलनी प�रसरातील र�े
कॉं�ीटीकरण करणे.

5,00,00,000 0 0

52 222300552
�भाग �. १९ िवसडम पाक�  सोसायटी, कोहीनुर शां�ीला
सोसायटी प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे.

5,00,00,000 0 0

53 222300553
�भाग क.१९ मधील भाटनगर येथील �शानभूमी व
प�रसरातील र�ाचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

2,00,00,000 0 0

54 222300554
िपंपरी बी-�ॉक १ ते ३१ व िनराधार नगर मधील अंतग�त र�े
डांबरीकरण करणे.

2,00,00,000 0 0

55 222300555
शगुन चौक ते िपंपरी पोिलस चौकी व भाजी मंडईम�े जाणारा
र�ा हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

2,00,00,000 0 0

56 222300556
�भाग �. १६ मधील रावेत भागातील सेले��अल िसटी
मागील १८.०० मी. डी. पी. (स.नं. ७७, ७९, ८०, ८१, ८२,
७२, ७१, ६८, ६७ व ६६) व इतर र�े िवकिसत करणे.

16 15,00,00,000 0 1,000

57 222300557
�. �. १६ मधील रावेत भागातील ल�ीनगरपासून बिहरट
फॉम� हाउस पय�तचा १८.०० मी डी. पी. (१२२, १३९, १४२,
१४३ व १४४) व इतर र�े िवकिसत करणे.

16 15,00,00,000 0 1,000

58 222300558
�भाग �. १६ मधील रावेत व िकवळे भागातील समीरलॉ�
मागील नदीजवळील १८.०० मी. डी. पी. व इतर र�े
िवकिसत करणे.

16 35,00,00,000 0 1,000

59 222300559
�भाग �. १६ मधील िकवळे भागातील (स.नं. ८७, ८८, ८१,
८३, ८२) १८.०० मी. डी. पी. व (स.नं.९२, ९१) १२.०० मी.
डी. पी. र�ा व इतर र�े िवकिसत करणे.

16 12,00,00,000 0 1,000
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60 222300560

�भाग �. १६ रावेत व िकवळे
सीमेवरील(स.नं.७२,६६,६५,६४,६३,८४,१०५,९६,५६)
असले�ा १८.०० मी डी. पी. र�ा व इतर र�े िवकिसत
करणे.

16 30,00,00,000 0 1,000

61 222300561
�भाग �. १६ मधील रावेत व िकवळे भागातील मुकाई चौक
ते पवना नदीपय�तचा १२.०० मी डी. पी. स���स र�ा
िवकिसत करणे व इतर र�े िवकिसत करणे.

16 40,00,00,000 0 0

62 222300562
�भाग �.२५ पुनावळे येथील स�� नं.३३ व ३४ मधून जाणारा
१८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

63 222300563
�भाग �.२५ पुनावळे येथील स�� नं.२८ ते ३२ मधून जाणारा
१८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

64 222300564
�भाग �.२५ पुनावळे येथील अंडरपास ते काटेव�ी र�ा
डांबरीकरण करणे.

25 2,00,00,000 0 1,000

65 222300565
�भाग �.२५ पुनावळे येथील स�� नं.१० व ११ मधून जाणारा
१८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 5,00,00,000 0 1,000

66 222300566
�भाग �.२५ वाकड येथील िटपटॉप हॉटेल पासून अटलांटा २
सोसायटीकडे जाणारा १८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत
करणे.

25 20,00,00,000 0 1,000

67 222300567
�भाग �.२५ वाकड येथील िवनोदेव�ी मधील स�� नं.१०५,
१०६, व ११२ मधून जाणारा १८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा
िवकसीत करणे.

25 15,00,00,000 0 1,000

68 222300568
�भाग �.२५ वाकड येथील सुदश�न कॉलनी, सदगु�
कॉलनी, पो�ल कॉलनी, पोला�रस हॉ�ीटल रोड, यमुनानगर
रोड, व इतर प�रसरातील ग�ांम�े कॉ�टीकरण करणे.

25 30,00,00,000 0 1,000

69 222300569
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख मधील शॉिपंग स�टरजवळील
१२.०० मी. �ंदीचा डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

70 222300570
�भाग �.२६ मधील स�� नं.६,७,८,९,१२,१३ व १४ मधून
जाणारा १२.०० मी. �ंदीचा डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

71 222300571
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथे िविवध सेवा वािह�ा
टाकणेसाठी केले�ा खोदाईचे चर बुजिवणे व
आव�कतेनुसार र�ांचे हॉटिम� डांबरीकरण करणे.

26 5,00,00,000 30,00,000 75,00,000

72 222300572
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील नंदनवन कॉलनी,
अनुसया कॉलनी, भाऊ साहेब कलाटेनगर व इतर
प�रसरातील अंतग�त र�े िसम�ट कॉ�ीटीकरण करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

73 222300573
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील शेख व�ी व इतर
प�रसरातील अंतग�त र�े िसम�ट कॉ�ीटीकरण करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

74 222300574
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील कापसे लॉन जवळील
१२.०० मी. �ंद डी.पी. र�ाचे अ�ावत प�दतीने
कॉ�ीटीकरण करणे.

28 5,00,00,000 0 50,00,000

75 222300575
�भाग � 11 मधील अजंठानगर येथील पुनव�सन �क�ातील
अंतग�त र�ाचे हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

11 1,50,00,000 0 29,25,000

76 222300576
�भाग � ११ मधील क�ुरी माक� ट ते साने चौक मु�
र�ाचे हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

11 1,00,00,000 15,00,000 17,90,000

77 222300577
�भाग � ११ मधील साने चौक ते केशवनगर पय�त र�ाचे
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

11 3,00,00,000 0 70,00,000

78 222300578
�भाग � १ सोनवणेव�ी प�रसरातील र�ाचे डांबरीकरण
करणे

1 3,00,00,000 0 50,00,000

79 222300579
�भाग � १ िचखली मधील धम�राजनगरकडे जाणारा १८.००
मी �ंद डी पी र�ा िवकसीत करणे

1 30,00,00,000 2,29,46,000 5,01,08,000

80 222300580
�भाग � 1 िचखली मधील िविवध र�ांचे खडीकरण क�न
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

1 1,50,00,000 20,00,000 32,25,000

81 222300581 �भाग �. १२ मिधल मु� र�ांचे डांबरीकरण करणे 12 5,00,00,000 0 36,58,000

82 222300582
�भाग �. १२, �पीनगर येिथल एकता चौक ते रामे�र
मंदीरापय�तचा र�ा दु�� क�न डांबरीकरणकरणे

12 5,00,00,000 0 15,73,000

83 222300583
�भाग � १२ येथील देवी इं�ायणी प�रसरातील अ���ातील
र�े खडीमु�म व डांबरीकरण करणे

12 5,00,00,000 0 27,81,000

84 222300584
�भाग � १२ मधील सोनीगरा मैदान प�रसरातील र�े
डांबरीकरण करणे

12 5,00,00,000 0 28,95,000

85 222300585
�भाग � १२ बाठेव�ी ल�ीनगर व कँनबे चौक प�रसरातील
र�े डांबरीकरण करणे

12 5,00,00,000 0 42,50,000

86 222300586
�भाग � १२ सहयोगनगर ि�वेणीनगर येथील अंतग�त र�े
मजबुतीकरण क�न डांबरीकरण करणे

12 5,00,00,000 0 28,30,000

87 222300587
�भाग � १२ ता�ाणेव�ी िशवरकर र�ा प�रसरातील र�े
मजबुतीकरण क�न डांबरीकरण करणे

12 5,00,00,000 0 20,22,000

88 222300588
�भाग �.१६ म�े रावेत भागातील गु��ारा व रजनीगंधा
प�रसरातील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे.

16 5,00,00,000 0 1,56,05,000
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89 222300589 �भाग �.१७ मधील बळवंतनगरी भागात डांबरीकरण करणे. 17 1,50,00,000 0 0

90 222300590
�भाग �.१७ मधील िचंचवडेनगर भागातील उव��रत िठकाणी
र�े डांबरीकरण करणे.

17 90,00,000 0 0

91 222300591
�भाग �.१७ मधील वा�ेकरवाडी भागातील उव��रत िठकाणी
र�े डांबरीकरण करणे.

17 90,00,000 0 0

03-Road and Pavements - Khadi Murum

1 222300592
�भाग �. १६ िवकास नगर येथील ना�ा कडीलपेट� ोल पंप ते
बापदेवनगर १८.०० मी डी. पी र�ा व इतर र�े िवकिसत
करणे.

16 20,00,00,000 2,09,53,000 4,00,00,000

2 222300593
�भाग � १ मोरेव�ी िचखली अंतग�त भागातील र�ाचे
डांबरीकरण करणे

1 3,00,00,000 20,00,000 32,00,000

04-Pavements and footpaths

1 222300594
�भाग �. १४ मोहननगर, काळभोरनगर, डी - ३/ डी - १
�ॉक व प�रसरातील र�ाचे आव�कतेनुसार मजबुतीकरण
व सुधारणा करणे.

- 3,00,00,000 20,00,000 65,00,000

2 222300595
�भाग �.१७ िबला� हॉ��टल पासून वा�ेकर वाडी पय�तचा
र�ा दो�ी बाजंूनी पदपथ तसेच सायकल ट�क करणे.

17 20,00,00,000 3,44,47,000 5,50,00,000

3 222300596
�भाग �. १६ मधील रावेत भागातील से.�. ३२ अ
प�रसरातील फुटपाथ व अनुषंिगक कामे करणे.

16 1,10,00,000 60,88,000 0

4 222300597
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण येथील र�क चौक व
इतर चौकांचे सुशोभीकरण करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

26 1,00,00,000 0 1,000

5 222300598
�भाग � ११ मधील फुलेनगर कृ�ानगर पुणा�नगर व इतर
प�रसरात फुटपाथ व निवन पे�ीगं �ाँक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

11 60,00,000 34,96,000 0

6 222300599
�भाग � १३ प�रसरात जुने पे�ीगं �ाँक दु�� करणे व
निवन पे�ीगं �ाँक बसिवणे

13 2,00,00,000 9,96,000 0

7 222300600
�भाग �. १४ मधील सुय�दय कॉ�े� �� ॉम वॉटर लाईन
टाकणे व �थाप��◌ा िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

5,00,00,000 0 0

8 222300601
�भाग �. १४ मोहननगर, काळभोरनगर MIDC व
प�रसरातील मु� र�ाचे फुटपाथ तयार करणे

3,00,00,000 0 0

9 222300602
�भाग �. १४ आकुड� येथील कोहली वखार जवळील १८ मी
डी.पी र�ा िवकिसत करणे व सुधारणा करणे ट�ा -२

20,00,00,000 0 0

10 222300603
�भाग �. १९ मधील ना�ांना आर.सी.सी. िसमािभंत बांधणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

20,00,00,000 0 0

11 222300604
�भाग �.१६ मधील िवकिसत झाले�ा सव� डी.पी र�ाला
अब�न �� ीट िडझाईन नुसार फुटपाथ िवकिसत कऱणे.

16 5,00,00,000 0 0

12 222300605
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख प�रसरातील िविवध
चौकांचे सुशोभीकरण करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

13 222300606
�भाग � 11 मधील ि�वेणीनगर चौक ते कुदळवाडी चौक
�ाईन र�ाचे कडेने निवन रंगीत पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
र�ाचे सुशोिभकरण करणे

11 1,00,00,000 0 1,000

14 222300607
�भाग � १ म�े रामदासनगर गणेशनगर व दुगा�नगर
प�रसरात पे�ीगं �ाँक बसिवणे

1 1,50,00,000 0 30,00,000

15 222300608
�भाग � १२ मधील �ोतीबानगर सोनवणेव�ी र�ाचे �ाँम�
वाँटर च�बर बदलणे व डांबरीकरण करणे

12 5,00,00,000 0 38,00,000

16 222300609
�भाग �. १२, �पीनगर येिथल अ�ंद ग�ांमधील र�े
पे�ीगं �ाँकने तयार करणे

12 5,00,00,000 0 8,10,000

17 222300610
�भाग � १२ �पीनगर- तळवडे येथे �थाप� िवषयक कामे
क�न पे�ीगं �ाँक बसिवणे

12 5,00,00,000 0 19,20,000

18 222300611
�भाग � १२ ता�ाणेव�ी ि�वेणीनगर येथे �थाप� िवषयक
कामे क�न पे�ीगं �ाँक बसिवणे

12 5,00,00,000 0 7,42,000

19 222300612
�भाग �. १२, च�ाणव�ी येिथल अ�ंद ग�ांम�े पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

12 5,00,00,000 0 2,70,000

20 222300613 �भाग ३० मधील र�े व चौक सुशोिभकरण करणे. 30 1,00,00,000 0 1,000

21 222300614
�भाग �. ३० मधील िविवध सेवावािह�ांसाठी खोदले�ा
र�ांची दु��ी करणे.

30 2,50,00,000 0 1,000

22 222300615
�भाग �.१७ मधील िगरीराज गणपती मंिदर प�रसरात
सुशोभीकरण करणे.

17 90,00,000 0 1,000

23 222300616
�भाग �.१७ मधील बळवंतनगरी व िशवनगरी भागात कलर
पे��ंग�ॉक बसिवणे.

17 90,00,000 0 0

24 222300617
�भाग �.१७ मधील िचंचवडेनगर भागात कलर पे��ंग �ॉक
बसिवणे.

17 50,00,000 0 0

25 222300618
�भाग �.१७ मधील वा�ेकरवाडी भागात कलर पे��ंग
�ॉक बसिवणे.

17 60,00,000 0 0

30
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26 222300619
सन २०२१-२२ �भाग �. १६ मधील रावेत भागातील िवकिसत
झाले�ा सव� डी.पी. र�ाला अब�न �� ीट िडझाइन नुसार
फूटपाथ िवकिसत करणे

16 10,00,00,000 0 0

06-Service Road

1 222300620
आकुड� स.न. १७३ पै. (िस.सं. नं. ४६६१ पै) येथील कोहली
वखारजवळील १८.००मी डी.पी. र�ा िवकिसत करणे.

- 6,00,00,000 3,93,67,800 30,00,000

2 222300621 �ािधकरण भागातील ना�ांचे सुशोिभकरण करणे. - 5,00,00,000 0 3,03,30,000

3 222300622

�भाग � १३ प�रसरातील जु�ा �ॉम� वॉटर लाइन काढून
नवीन �ॉम� वॉटर लाइन टाकून �ाँम� वाँटर लाईनम�े
सुधारणा करणे सभोवताल�ा प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 3,00,00,000 18,19,000 0

4 222300623
�भाग �. १० मधील बिहरवाडे ि�डांगणा�ा प�रसरातील
र�े अब�न �� ीट िडझाईननुसार करणे.

25,00,00,000 0 0

5 222300624 �भाग �. १० मधील मु� चौकांचे सुशोिभकरण करणे. 5,00,00,000 0 1,000

6 222300625
�भाग �.१० संभाजीनगर येथील र�ाचे कॉि�टीकरण
करणे.

25,00,00,000 0 0

7 222300626 �भाग �. १० मधील नाले मजबुतीकरण व दु��ी करणे 5,00,00,000 0 0

8 222300627
�भाग �.१५ मधील चौकांचे सुशोिभकरण करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

2,00,00,000 0 0

9 222300628
�भाग �.१५ मधील इनर �ील चौक ते मुकबधीर
शाळेपय�त�ा र�ाचे अब�न �� ीट िडझाईन प�दतीने
नुतनीकरण करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

5,00,00,000 0 0

10 222300629
�भाग �. १५ मधील िटळक चौक ते �ामी िववेकानंद चौक
दर�ानचा र�ा अब�न �� ीट डीझाईन नुसार िवकिसत करणे.

10,00,00,000 0 0

11 222300630
�भाग �. १९ मधील शगुन चौक व वा�ीकी चौकाचे
सुशोिभकरण करणे.

3,00,00,000 0 0

12 222300631 �भाग �. १९ मधील अिहंसा चौकाचे सुशोिभकरण करणे. 3,00,00,000 0 40,00,000

13 222300632
�भाग �.१९ वा��की चौक ते यशोपुरम ि�ज पय�त�ा
िलंकरोड अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

10,00,00,000 0 0

14 222300633
�भाग �. १९ उ�ोगनगर ते लोकमा� हॉ�ीटल अंडरपास
पय�तचा र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

12,00,00,000 0 0

15 222300634
�भाग �. १९ मधील सोपानराव भोईर उ�ाणपुल ते चाफेकर
चौक ३१ मी.डीपी र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत
करणे.

25,00,00,000 0 0

16 222300635
�भाग �. १९ मधील अिह�ादेवी होळकर चौक ते इंिदरा
गांधी उ�ाणपुल र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत
करणे.

8,00,00,000 0 0

17 222300636 �भाग �. १९ म�े िविवध िठकाणी गॅ�� ीज उभारणे. 1,00,00,000 0 0

18 222300637
�भाग �. १४ म�े आकुड� STP जवळील ना�ावर सी.डी.
वक�  बांधणे व र�ा तयार करणे

14 7,00,00,000 0 0

07-Subways

1 222300638
�भाग � 11 मधील िचखली मलशु�ीकरण क� �ाचे
प�रसरातील त�ात �ामी िववेकानंद यांचा पुणा�कृती पुतळा
उभारणे व सुशोिभकरणाची कामे करणे

11 10,00,00,000 0 1,000

08-Culverts

1 222300639
�भाग � १ िचखली धनगरबाबा मंदीर ते केशवनगर पय�त
नाला बांधणे

1 10,00,00,000 75,00,000 2,00,00,000

2 222300640
�भाग �. १२ मिधल �पीनगर ते धनगरबाबा मंदीरापय�त�ा
ना�ाची दु��ी क�न उव�रीत नाला ट� े िनंग करणे.

12 5,00,00,000 30,37,000 0

3 222300641
�भाग �. १२ मिधल �ी हाँटेल ते च�ाणव�ी पय�त�ा
ना�ाची दु��ी क�न नाला ट� े िनंग करणे.

12 5,00,00,000 20,25,000 0

4 222300642
�भाग �. १२ येिथल रेणूका मंगल काया�लय प�रसरात नाला
दु��ी क�न नाला ट� े िनंग करणे.

12 5,00,00,000 0 50,00,000

5 222300643
�भाग � १३ प�रसरातील ना�ाची आव�कतेनुसार दु��ी
क�न उव�रीत नाला ट� े िनंग करणे

13 2,00,00,000 11,26,000 0

6 222300644
�भाग �. १९ मधील िपंपरी िचंचवड िलंक र�ा ते िव�डम
पाक�  सोसायटी येथील रे�े लाईन खाली अंडरपास करणे.

5,00,00,000 0 0

7 222300645
�भाग �. १९ एं�ायर सोसायटी मधील नाला सुधारणा
िवषयक कामे करणे.

10,00,00,000 0 0

8 222300646
�भाग � १२ मधील �ीराम काँलनी ते मु� र�ापय�तचा
नाला बांधकाम करणे (भाग २)

12 5,00,00,000 0 9,61,000

09-Flyovers

1 222300647चापेकर उ�ाणपुलास �नीरोधक यं�णा उभारणे. 18 8,00,00,000 0 1,000

06-Sewerage and Drainage
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

01-Storm Water Drainage

1 222300648
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह�ीतील इं�ायणी व पवना
नदी�ा बेिसनसाठी (क,ई व फ �भाग) पावसाळी पा�ाचे
�व�थापन करणे

ससा 1,50,00,000 0 60,00,000

02-Drains - Open

1 222300649
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह�ीतील ब �े�ीय
काय��े�ातील ना�ांचे स���ण क�न पावसाळी गटर योजना
आराखडा तयार करणे

स.सा 2,00,00,000 0 1,000

06-Culverts

1 222300650
�भाग �.9नेह�नगर, िपंपरी येथील िहंदु�थान
ए�ीबायोिट� कंपनी�ा जागेतून नाला बांधणे.

9 5,00,00,000 79,99,500 0

एकूण चालू कामे र.�. 41,50,77,50,000 2,79,03,42,009 2,51,08,30,100

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222300651
�भाग � १३ मधील यमुनानगर येथे �ी राम चौकात �वेश�ार
(कमान) उभारणे

13 2,00,00,000 0 1,000

2 222300652 �भाग � १३ यमुनानगर येथील चौक सुभोिभकरण करणे 13 5,00,00,000 0 1,000

3 222300653
�भाग � १३ यमुनानगर येथे दवाखा�ाची देखभाल दु��ीची
कामे करणे

13 10,00,00,000 0 1,000

4 222300654
�भाग �. ९ मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते संतोषी
माता चौकापय�तचा र�ा अब�न िडझाईन प�दितने िवकिसत
करणे.

9 30,00,00,000 0 1,000

5 222300655
�भाग �. 8 मधील संकेत हॉटेल ते मराठा च�बस� पय�तचा
उव�रीत र�ा अ�यावत प�दितने करणे.

8 20,00,00,000 0 1,000

6 222300656
�भाग �. 8 म�े िठकिठकाणी आव�कतेनुसार हॉटिम�
प�दितने डांबरीकरण करणे.

8 10,00,00,000 0 1,000

7 222300657
�भाग �. ९ मधील एम.आय.डी.सी एफ-2 �ॉक व इतर
भागातील मधील ना�ांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 5,00,00,000 0 1,000

8 222300658
�भाग �. ९ म�े िठकिठकाणी Thin White Topping
प�दितने र�े करणे.

9 10,00,00,000 0 1,000

9 222300659
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर व इतर भागातील मधील
ना�ांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 5,00,00,000 0 1,000

10 222300660
�भाग �. ९ मधील खराळवाडी व इतर भागातील मधील
ना�ांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

11 222300661
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर व इतर भागातील अंतग�त र�े
अ�ाधुिनक प�दितने करणे.

9 10,00,00,000 0 1,000

12 222300662
�भाग �. ९ मधील मासुळकर कॉलनी व इतर भागातील
अंतग�त र�े अ�ाधुिनक प�दितने करणे.

9 10,00,00,000 0 1,000

13 222300663

�भाग �. 2 म�े बो-हाडेवाडी मधील 31 मीटर DP रोड
पासुन संत सावतामाळीनगर ते गट नं 658 ते 30 मी. डी.
पी. र�ापय�तचा 12 व 18 मी. र�ा िवकसीत करणे. .(सन
2022-23)

2 40,00,00,000 0 1,000

14 222300664
�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी मधील उव�रीत डी. पी. र�े
िवकसीत करणे..(सन 2022-23)

2 20,00,00,000 0 1,000

15 222300665
�भाग �. 2 मधील िशवर�ा ल�ी चौक ते इं�ायणी
नदीपय�तचा 24 मी. डी पी र�ाचे उव�रीत काम करणे..(सन
2022-23)

2 20,00,00,000 0 1,000

16 222300666
�भाग �. 2 मधील मोई फाटा ते इं�ायणीनदी पय�तचा 18
मी. डी पी िवकसीत करणे..(सन 2022-23)

2 10,00,00,000 0 1,000

17 222300667
�भाग �. 2 मधील मधला पेठा व परीसरातील नॉन डी पी
र�े िवकसीत .(सन 2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

18 222300668
�भाग �. 2 मधील नागे�र नगर, गायकवाडव�ी व उव�रीत
प�रसरातील र�े अ�ायावत प�तीने िवकसीत करणे. .(सन
2022-23)

2 15,00,00,000 0 1,000

19 222300669
�भाग �. 2 मधील जाधववाडी मधील अध�वट असलेले डी.
पी. र�े िवकसीत करणे .(सन 2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

20 222300670
�भाग �. 2 मधील बो-हाडेवाडी मधील अध�वट असलेले डी.
पी. र�े िवकसीत करणे .(सन 2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

21 222300671
�भाग �. 2 मधील 24 मी. डी पी िशवर�ांचे उव�रीत काम
पुण� करणे. .(सन 2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

22 222300672
�भाग �. 2 मधील पवारव�ी व भैरवनाथ मंिदरासमोरील
र�े पावसाचे पा�ाची पाईप लाईन टाकुन डांबरीकरण
करणे. .(सन 2022-23)

2 10,00,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

1 222300673
ब �े�ीय काया��े�ातील र�ांवरील सूचना फलक व
िदशादश�क फलक बसिवणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

23-Toilet

1 222300674 �भाग �.२१ म�े आव�कतेनुसार सुलभ शौचालय बांधणे. 21 5,00,00,000 0 1,000

2 222300675
दापोडी येथे पु�ष व मिहलांसाठी �तं�पणे वेगवेग�ा मुता-
या बांधणे. (�.�.३०)

30 40,00,000 0 1,000

3 222300676
फुगेवाडी येथे पु�ष व मिहलांसाठी �तं�पणे वेगवेग�ा
मुता-या बांधणे. (�.�.३०)

30 40,00,000 0 1,000

4 222300677
कासारवाडी येथे पु�ष व मिहलांसाठी �तं�पणे वेगवेग�ा
मुता-या बांधणे. (�.�.३०)

30 40,00,000 0 1,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

01-Statues

1 222300678
�भाग � २१ वैभवनगर ते काळेवाडी पुल, १५ मी डी.पी.
र�ा�ा कडेने संत तुकाराम महाराज व संत �ाने�र
महाराज यांचे जीवन चरी�ावर आधारीत �ुर� उभारणे.

21 3,00,00,000 0 1,000

03-Antiques and other work of art

1 222300679
�भाग � २१ मधील िविवध िठकाणाचे चौक सुशोिभकरण
करणे.

21 5,00,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222300680
�भाग �. १० मधील िपंपरी मोरवाडी चौक ते स�ाट चौक व
मोरवाडी कोट� ते मा. आयु� बंग�ापय�तचा मु� र�ा
अ�ावत प�दतीने िवकिसत करणे.(सन २०२२-२३)

10 35,00,00,000 0 1,000

2 222300681
�भाग �. १० औ�ोिगक प�रसरातील संपुण� र�ा अ�ायावत
प�दतीने िसम�ट कॉि�ट करणे.(सन २०२२-२३)

10 35,00,00,000 0 1,000

3 222300682
�भाग �. १० मधील औ�ोिगक प�रसरातील र�े अब�न �� ीट
िडझाईननुसार करणे.(सन २०२२-२३)

10 25,00,00,000 0 1,000

4 222300683
�भाग �. १० मधील शा�नगर प�रसरातील र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे.(ट�ा-२)

10 25,00,00,000 0 1,000

5 222300684
�भाग �. १० िव�ानगर व औ�ोिगक प�रसरातील संपुण� र�ा
अ�ायावत प�दतीने िसम�ट कॉि�ट करणे.

10 35,00,00,000 0 1,000

6 222300685
�भाग �. १० मधील बिहरवाडे ि�डांगणा�ा प�रसरातील
र�े अब�न �� ीट िडझाईननुसार करणे.

10 25,00,00,000 0 1,000

7 222300686
�भाग �. १० मधील िव�ानगर व औ�ोिगक प�रसरातील र�े
अब�न �� ीट िडझाईननुसार करणे.

10 25,00,00,000 0 1,000

8 222300687
�भाग �. १४ टे�ो कुपर प�रसरातील र�े काँि�टीकरण व
सुधारणा करणे.

14 15,00,00,000 0 1,000

9 222300688
�भाग �. १४ जय गणेश ��जन, शूभ�ी फेज- ३ ते मनपा
हॉ��टल पय�त�ा र�ाचे कॉि�टीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

14 12,00,00,000 0 1,000

10 222300689
�भाग �. १४ MIDC व प�रसरातील र�े कॉ�ीटीकरण
करणे

14 10,00,00,000 0 1,000

11 222300690
�भाग �. १४ आकुड� पालखी तळ ते खंडोबामाळ चौक
पय�तच पालखी मागा�चे मजबुतीकरण/ सुधारणा/
काँि�टीकरण करणे

14 20,00,00,000 0 1,000

12 222300691
�भाग �. १४ गीता पाव भाजी ते �ाळसाकांत चौक र�ाचे
मजबुतीकरण/ सुधारणा/ काँि�टीकरण करणे

14 20,00,00,000 0 1,000

13 222300692
�भाग �. १४ ि�मुत� हॉल, लाल बहादूर शा�ी नगर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण/ सुधारणा/ काँि�टीकरण
करणे

14 20,00,00,000 0 1,000

14 222300693
�भाग �. १४ डी-३ �ॉक मधील �ार बाजार ते मयुर
िमसळ कॉन�र पय�त�ा र�ाचे मजबूतीकरण व �थाप�
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 7,00,00,000 0 1,000

15 222300694
�भाग �. १५ मधील िनगडी �ािधकरण येथील LIG
प�रसरातील उव��रत र�ांचे काँ�ीटीकरण करणे.

15 15,00,00,000 0 1,000

16 222300695 �भाग �.१५ मधील चौकांचे सुशोिभकरण करणे. 15 2,00,00,000 0 1,000

17 222300696
�.�. १५ मधील िनगडी �ािधकरण भागातील मु� र�े
Urban Street design नुसार िवकिसत करणे.

15 10,00,00,000 0 1,000

18 222300697
�भाग �.१५ मधील इनर �ील चौक ते मुकबधीर
शाळेपय�त�ा र�ाचे अब�न �� ीट िडझाईन प�दतीने
नुतनीकरण करणे.(सन २०२२-२३साठी)

15 20,00,00,000 0 1,000

19 222300698
�भाग �.१५ मधील �ाळसाकांत चौक ते छ�पती संभाजी
महाराज चौक पय�त�ा र�ा Urban Street design
प�तीने िवकिसत करणे.

15 25,00,00,000 0 1,000
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20 222300699
�भाग �. १५ मधील संभाजी चौक ते गणेश तलाव पय�त�ा
र�ा Urban Street design प�तीने िवकिसत करणे.

15 25,00,00,000 0 1,000

21 222300700
�.�. १५ मधील िनगडी �ािधकरण भागातील मु� र�े
Urban Street design नुसार िवकिसत करणे.

15 10,00,00,000 0 1,000

22 222300701
�.�. १५ मधील संजय काळे �ेडसेपरेट� ते दळवीनगर
उ�ाणपुलापय�तचा र�ा अब�न �� ीट िडझाईन प�दतीने करणे.

15 25,00,00,000 0 1,000

23 222300702
�भाग �. १५ मधील िटळक चौक ते �ामी िववेकानंद चौक
दर�ानचा र�ा अब�न �� ीट डीझाईन नुसार िवकिसत करणे.

15 10,00,00,000 0 1,000

24 222300703
�.�.१५ म�े से.�.२५ मधील ल�ी कॉलनी भागातील र�े
Urban Street design प�तीने िवकिसत करणे

15 5,00,00,000 0 1,000

25 222300704
�.�.१५ िनगडी �ािधकरण भागातील र�ांचे मजबुतीकरण /
िवकिसत करणे

15 10,00,00,000 0 1,000

26 222300705
�भाग �. १९ मधील शगुन चौक व वा�ीकी चौकाचे
सुशोिभकरण करणे.

19 3,00,00,000 0 1,000

27 222300706
�भाग �.१९ वा��की चौक ते यशोपुरम ि�ज पय�त�ा
िलंकरोड अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

19 10,00,00,000 0 1,000

28 222300707
�भाग �. १९ मधील सोपानराव भोईर उ�ाणपुल ते चाफेकर
चौक ३१ मी.डीपी र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत
करणे.

19 25,00,00,000 0 1,000

29 222300708
�भाग �. १९ ��ागाड�न, गावडे पाक�  प�रसरातील र�ांचे
कॉं�ीटीकरण करणे.

19 15,00,00,000 0 1,000

30 222300709
�भाग �. १९ मधील अिह�ादेवी होळकर चौक ते इंिदरा
गांधी उ�ाणपुल र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत
करणे.

19 8,00,00,000 0 1,000

31 222300710
�भाग �. १९ मधील भोईर कॉलनी प�रसरातील र�े
कॉं�ीटीकरण करणे.

19 5,00,00,000 0 1,000

32 222300711
�भाग �.१९ मधील चापेकर चौक ते लोकमा� हॉ��टल
र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

19 20,00,00,000 0 1,000

33 222300712
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. १८ म�े उव��रत र�ाचे
काँि�टीकरण / डांबरीकरणाची कामे करणे.

18 7,00,00,000 0 1,000

34 222300713
�भाग �. २२ मधील छ�पती िशवाजी महाराज चौक ते लकी
बेकरी चौकापय�तचा र�ा कॉि�टचा करणे.

22 20,00,00,000 0 1,000

35 222300714
�भाग �. २२ म�े काळेवाडी भागातील र�ांचे
काँि�टीकरण करणे.

22 6,00,00,000 0 1,000

36 222300715
�भाग �. २२ म�े िवजयनगर भागातील र�ांचे
काँि�टीकरण करणे.

22 6,00,00,000 0 1,000

37 222300716
�भाग �.२५ वाकड येथील ३६.०० मी. �ंदी�ा र�ांची
सुधारणा करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

38 222300717

�भाग �.२५ मधील मधुबन हॉटेल ते इंदीरा रोड २४.०० मी.
�ंद र�ा, िस�हर �ून हॉटेल ते इंदीरा रोड १८.०० मी.
�ंद र�ा, तसेच या दो�ी र�ांना जोडणा-या वाकड
िशवेपय�तचा १८.०० मी. �ंदी�ा र�ांचे कॉ�ीटीकरण
करणे.

25 50,00,00,000 0 1,000

39 222300718
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील छ�पती चौक ते मानकर
चौक र�ाची उव�रीत कामे करणे व �भागात िठकिठकाणी
र�े कॉ�ीटीकरण करणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

40 222300719
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाणातील व िवशालनगर
येथील र�ांचे कॉ�ीटीकरण करणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

41 222300720
�भाग �.२५ कलाटे पाक�  व इतर प�रसरत उव�रीत कॉ�ीट
रोडची �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 8,00,00,000 0 1,000

42 222300721
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील एस.एन.बी.पी.
शाळेसमोरील १२.०० मी. �ंद डी.पी. र�ाचे अ�ावत
प�दतीने कॉ�ीटीकरण करणे.

28 10,00,00,000 0 1,000

43 222300722
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील िशवार चौक ते गोिवंद
गाड�न चौक रोड अ�ावत प�दतीने कॉ�ीटीकरण करणे.

28 35,00,00,000 0 1,000

44 222300723
िपंपरी अशोक िथएटर प�रसरातील र�ांचे कॉ��ीटीकरण
करणे

21 15,00,00,000 0 1,000

45 222300724
िपंपरी येथील लालबहादूर शा�ी उ�ान ते कािलकामाता
मंिदर पय�त र�ाचे कॉ��ीटीकरण करणे

21 8,00,00,000 0 1,000

46 222300725
�भाग � २१ मधील वाघेरे कॉलनी १,२ व ३ र�ाचे
कॉि�टीकरण करणे.

21 7,00,00,000 0 1,000

47 222300726
�भाग � २१ मधील साधु वासवाणी उ�ान प�रसरातील र�े
कॉि�टीकरण करणे.

21 10,00,00,000 0 1,000

48 222300727
�भाग � २१, िपंपरी कॅ� प�रसरातील र�े कॉि�टीकरण
करणे.

21 10,00,00,000 0 1,000

49 222300728 �भाग � २१ मधील िविवध र�ाचे कॉि�टीकरण करणे. 21 7,00,00,000 0 1,000
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50 222300729
�भाग � २१ मधील काळेवाडी पुल ते सुभाषनगर घाट
पय�तचा र�ा कॉि�टीकरण करणे.

21 7,00,00,000 0 1,000

51 222300730
�भाग � २१ मधील िमलीगंनगर व गु��ारा प�रसरातील र�े
कॉि�टीकरण करणे.

21 7,00,00,000 0 1,000

52 222300731
िपंपरी अशोक िथएटर प�रसरातील र�ांचे कॉ��ीटीकरण
करणे

21 15,00,00,000 0 1,000

53 222300732
िपंपरी येथील लालबहादूर शा�ी उ�ान ते कािलकामाता
मंिदर पय�त र�ाचे कॉ��ीटीकरण करणे

21 8,00,00,000 0 1,000

54 222300733
�ावी आळी चौक ते �शानभुमी पय�तचा र�ा कॉि�ट
करणे.

21 5,00,00,000 0 1,000

55 222300734
महाल�ी मंदीर ते िपंपळे सौदागर पुल (जुना काटे िपंपळे
र�ा) कॉि�ट करणे.

21 8,00,00,000 0 1,000

56 222300735
�भाग �.२१ मधील नाणेकर पाक�  ते माळीआळी पय�त�ा
र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे

21 10,00,00,000 0 1,000

57 222300736
�भाग �.२१ मधील वाघेरे पाक�  ते केरला भवन (बालगोपाळ
शाळा र�ा) पय�त र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 10,00,00,000 0 1,000

58 222300737
�भाग �. २१ मधील अशोक िथएटर ते गणेश हॉटेल रोड व
प�रसरातील र�ांचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 15,00,00,000 0 1,000

59 222300738
�भाग �.२१ मधील कुदळे कॉलनी �.४ प�रसरातील र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे.

21 10,00,00,000 0 1,000

60 222300739
�भाग �.२१मधील मा�िमक शाळा व डेअरी फाम�
प�रसरातील र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे

21 15,00,00,000 0 1,000

61 222300740
�भाग �.२१ मधील िजजामाता ��ालय प�रसरातील र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे.

21 20,00,00,000 0 1,000

62 222300741
�भाग �.२१ मधील जमतानी कॉन�र ते साई आंगण हॉटेल
पय�त�ा र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 10,00,00,000 0 1,000

63 222300742
�भाग �.२१ मधील संत कंवराम पाक�  व प�रसरातील तसेच
रॉयल व�� �ुल ते महाल�ी स�ायस� पय�त�ा र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे.

21 20,00,00,000 0 1,000

64 222300743
�भाग �.२१ मधील पवने�र मंिदर ते संक� िम� मंडळ व
प�रसरतील र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 15,00,00,000 0 1,000

65 222300744
�भाग �.२१ मधील महाल�ी मंिदर ते गंगवा चौक पय�त�ा
र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 15,00,00,000 0 1,000

66 222300745
�भाग �.२१ मधील जगदंबा �ीट ते वैभवनगर पय�त�ा
र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 10,00,00,000 0 1,000

67 222300746
�भाग �.२१ मधील महाल�ी मंिदर ते िपंपळे सौदागर पुल
(जुना काटे िपंपळे र�ा) पय�त�ा र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे.

21 15,00,00,000 0 1,000

68 222300747
�भाग � २४ थेरगाव मधील बारणे चौक ते पिव� अंगन
सोसायटी पय�तचा र�ा िवकसीत करणे.

24 5,00,00,000 0 1,000

69 222300748

�भाग � २४ थेरगाव येथील क�ैयापाक�  �ीगणेश कॉलनी,
िशवदश�न कॉलनी, ��पु� कॉलनी, आदश� कॉलनी, मातो�ी
हॉ�ीटल प�रसर, ल�णनगर, तुळजाई कॉलनी इ र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे.

24 20,00,00,000 0 1,000

70 222300749
�भाग � २४ थेरगाव येथील मंगलनगर, गणेशनगर, र�िदप
कॉलनी व इतर आव�क प�रसरातील र�े कॉि�टीकरण
करणे.

24 20,00,00,000 0 1,000

71 222300750
रहाटणी �भाग � २७ येथील अंतग�त कॉलनी मधील र�े
कॉि�टीकरण करणे.

27 20,00,00,000 0 1,000

72 222300751
संत तुकारामनगर येथील अंतग�त र�े िवशेष प�दतीने
िवकिसत करणे.

20 8,00,00,000 0 1,000

73 222300752
�भाग �.२० कासारवाडी येथील ६.५ मीटरचा डी.पी. र�ा
िवकिसत करणे.

20 5,00,00,000 0 1,000

74 222300753
�भाग �.२० कासारवाडी येथील ७.०० मीटरचा डी.पी. र�ा
िवकिसत करणे.

20 5,00,00,000 0 1,000

75 222300754
�भाग �.२० कासारवाडी येथील ९.०० मीटरचा डी.पी. र�ा
िवकिसत करणे.

20 5,00,00,000 0 1,000

76 222300755
कासारवाडी व�ण हॉटेल पाठीमगाल र�े अ�यावत प�तीने
िवकसीत करणे. (�. �.३०)

30 15,00,00,000 0 1,000

77 222300756
कासारवाडी केशवनगर ग�ी �. ३ व अंतग�त र�े अ�यावत
प�तीने िवकसीत करणे. (�.�.३०)

30 15,00,00,000 0 1,000

78 222300757
कासारवाडी गु�नानक कॉलनी प�रसरातील र�े अ�यावत
प�तीने िवकसीत करणे. (�.�.३०)

30 15,00,00,000 0 1,000

02-Road and Pavements - Black topped

1 222300758
�भाग �. १० मधील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000
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2 222300759 �भाग �. १० मधील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे. 10 1,00,00,000 0 1,000

3 222300760
�भाग �. १४ मधील संघवी केसरी कॉलेज ते परशुराम
चौकापय�तचे र�ाचे कॉि�टीकरण/ मजबुतीकरण अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

14 20,00,00,000 0 1,000

4 222300761
�भाग �. १४ खंडोबामाळ चौक ते थरमॅ� चौक र�ाचे
मजबुतीरण/सुधारणा करणे. करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,00,000 0 1,000

5 222300762
�भाग �. १४ आकुड� येथील कोहली वखार जवळील १८ मी
डी.पी र�ा िवकिसत करणे व सुधारणा करणे ट�ा -२

14 20,00,00,000 0 1,000

6 222300763
�भाग �. १४ खंडोबा माळ ते परशुराम चौक या र�ाचे
मजबुतीकरण/ सुधारणा करणे

14 20,00,00,000 0 1,000

7 222300764
�भाग �.१४ सुय�वंशी चौक व प�रसरातील र�े डांबरीकरण
मजबुतीकरण व सुधारणा करणे

14 10,00,00,000 0 1,000

8 222300765
�.�. १५ मधील गंगानगर व आकुड� गावठाण भागातील
ना�ाची दु��ी/सुधारणा करणे.

15 10,00,00,000 0 1,000

9 222300766
�भाग �. १९ उ�ोगनगर ते लोकमा� हॉ�ीटल अंडरपास
पय�त�ा र�ाचे डांबरीकरण व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

19 12,00,00,000 0 1,000

10 222300767
�भाग �. १९ िवसडम पाक�  सोसायटी, कोहीनुर शां�ीला
सोसायटी प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे.

19 5,00,00,000 0 1,000

11 222300768
�भाग �. १९ मिधल र�ांचे डांबरीकरण, मजबूतीकरण व
सुधारणा िवषयक कामे करणे.

19 8,00,00,000 0 1,000

12 222300769
�भाग क.१९ मधील भाटनगर येथील �शानभूमी प�रसरातील
र�ाचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

19 2,00,00,000 0 1,000

13 222300770
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा डांबरीकरण �ांटसाठी
खडी, डांबर व इंधन ( LDO) व इतर आव�क साही�
पुरिवणे.(�ांट १)

स.सा 30,00,00,000 0 1,000

14 222300771
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेसाठी १२० ते १५० TPS
�मतेचा डांबरीकरण �ांट भा�ाने घेणे. (�ांट २)

स.सा 30,00,00,000 0 1,000

15 222300772
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा डांबर �ांट क�रता
�ाडा �णाली पुरिवणे व ५ वष� कालावधी पय�त चालिवणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

16 222300773
�भाग �. २२ काळेवाडी मधील लकी बेकरी चौक ते िपंपरी
गाव पुलापय�त १८ मी. डी.पी. र�ा िवकिसत करणे.

22 6,00,00,000 0 1,000

17 222300774
�भाग �.२५ ताथवडे गावातून िजवननगरमाग� MTU
कंपनीकडे जाणारा १८.०० मी. डी. पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 15,00,00,000 0 1,000

18 222300775
�भाग �.२५ पुनावळे गावातील गायकवाडनगर येथील १८.००
मी. �ंद डी.पी. रोडची उव�रीत कामे करणे.

25 5,00,00,000 0 1,000

19 222300776
�भाग �.२५ पुनावळे येथे न�ाने ता�ात येणारे व
अ���ातील डी.पी. र�ांची कामे करणे.

25 20,00,00,000 0 1,000

20 222300777
�भाग �.२५ ताथवडे येथे न�ाने ता�ात येणारे व
अ���ातील डी.पी. र�ांची कामे करणे.

25 20,00,00,000 0 1,000

21 222300778
मंुबई-ब�गलोर हायवे शेजारील पुनावळे येथील उजवीकडील
१२.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 35,00,00,000 0 1,000

22 222300779
मंुबई-ब�गलोर हायवे शेजारील पुनावळे येथील डावीकडील
१२.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 35,00,00,000 0 1,000

23 222300780
मंुबई-ब�गलोर हायवे शेजारील ताथवडे येथील उजवीकडील
१२.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 35,00,00,000 0 1,000

24 222300781
मंुबई-ब�गलोर हायवे शेजारील ताथवडे येथील डावीकडील
१२.०० मी. �ंद डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.

25 35,00,00,000 0 1,000

25 222300782
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील स�� नं.१४ मधील १२.००
मी. �ंद र�ा िवकसीत करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

26 222300783
दापोडी येथील अंतग�त र�े डांबरीकरण / UTWT प�तीने
िवकसीत करणे.(�. �.३०)

30 5,00,00,000 0 1,000

27 222300784
दापोडी गणेशनगर भागातील र�ांची सुधारणा करणे.(�.
�.३०)

30 7,00,00,000 0 1,000

28 222300785
कासारवाडी गेटाखालील भागात डांबरीकरण करणे.(�.
�.३०)

30 1,50,00,000 0 1,000

29 222300786
दापोडी एस.एम.एस. कॉलनी व गावठाणात डांबरीकरण
करणे.(�. �.३०)

30 1,50,00,000 0 1,000

30 222300787
कासारवाडी येथील गेटाखालील अंतग�त र�े डांबरीकरण /
UTWT प�तीने िवकसीत करणे.(�. �.३०)

30 2,00,00,000 0 1,000

31 222300788
फुगेवाडी येथील गेटाखालील अंतग�त र�े डांबरीकरण /
UTWT प�तीने िवकसीत करणे.(�. �.३०)

30 2,00,00,000 0 1,000

32 222300789
दापोडी रे�ेि�ज ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा र�ा
अ�ावत प�तीने िवकसीत करणे.(�. �.३०)

30 15,00,00,000 0 1,000

04-Pavements and footpaths

1 222300790
�भाग �. १० मधील मोरवाडी व इतर प�रसरातील मु�
चौकांचे सुशोिभकरण करणे.(सन २०२२-२३)

10 5,00,00,000 0 1,000
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2 222300791 �भाग �. १० मधील मु� चौकांचे सुशोिभकरण करणे. 10 5,00,00,000 0 1,000

3 222300792 �भाग �.१० मधील िविवध र�े सुशोिभकरण करणे 10 10,00,00,000 0 1,000

4 222300793
�भाग �. १४ मोहननगर, काळभोरनगर MIDC व
प�रसरातील मु� र�ाचे फुटपाथ तयार करणे

14 3,00,00,000 0 1,000

5 222300794 �भाग �. १९ म�े िविवध िठकाणी गॅ�� ीज उभारणे. 19 1,00,00,000 0 1,000

6 222300795
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख �शानभूमीजवळील चौक
सुशोभीकरण करणे.

26 1,00,00,000 0 1,000

7 222300796 �भाग �.२६ मधील िविवध चौक सुशोभीकरण करणे. 26 2,00,00,000 0 1,000

8 222300797
�भाग � २६ वाकड िपंपळे िनलख प�रसरात काँि�ट
र�ांवर सौदंया��ा ��ीने गिझबो, पॅराबोला व बैठक �व�था
करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

9 222300798
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरातील िविवध फुटपाथ,
झाडे, व �ास अनुषंिगक इतर सुशोभीकरणाची कामे करणे.

28 1,50,00,000 0 1,000

10 222300799
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरातील चौक व र�े
सुशोभीकरण करणेकामी एल.ई.डी. कब� �ोनची �व�था
करणे व �ाअनुषंिगक कामे करणे.

28 1,00,00,000 0 1,000

11 222300800
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरातील चौक व र�े
सुशोभीकरण करणेकामी एल.ई.डी. कब� �ोनची �व�था
करणे व �ाअनुषंिगक कामे करणे.

29 1,00,00,000 0 1,000

12 222300801
दापोडी रे�ेपूल ते िशतळादेवी चौकापय�त�ा र�ास
दुभाजकास रेलीगं बसिवणे. (�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000

13 222300802
दापोडी म�े पे�र �ॉक बसिवणे व सुशोिभकरण कामे
करणे (�. �.३०)

30 1,00,00,000 0 1,000

14 222300803
कासारवाडी येथील गेटाखालील अंतग�त र�ावर पे�र �ॉक
बसिवणे व �ॉम� वॉटर लाईनचे कामे करणे(�. �.३०)

30 1,00,00,000 0 1,000

05-Bridges

1 222300804 िपंपळेगुरव दापोडी पूलाचे सुशोिभकरण करणे. (�.�.३०) 30 80,00,000 0 1,000

2 222300805
कासारवाडी ते िपंपळे गुरव पूलाचे सुशोिभकरण करणे.
(�.�.३०)

30 80,00,000 0 1,000

3 222300806 दापोडी रे�े पूलाचे सुशोिभकरण करणे. (�.�.३०) 30 80,00,000 0 1,000

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222300807
�भाग �. १४ मधील सुय�दय कॉ�े� �� ॉम वॉटर लाईन
टाकणे व �थाप��◌ा िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 5,00,00,000 0 1,000

2 222300808
फुगेवाडी येथील अंतग�त र�ावर पे�र �ॉक बसिवणे व
�ॉम� वॉटर लाईनचे कामे करणे(�. �.३०)

30 2,00,00,000 0 1,000

02-Drains - Open

1 222300809
�भाग �. १९ एं�ायर सोसायटी जवळील नाला सुधारणा
िवषयक कामे करणे.

19 10,00,00,000 0 1,000

2 222300810
�भाग �. १९ भाटनगर STP जवळील नाला सुधारणा
िवषयक कामे करणे.

19 10,00,00,000 0 1,000

3 222300811
�भाग �.२५ ताथवडे व पुनावळे प�रसरात �ॉम� वॉटरची व
ना�ांची कामे करणे.

25 2,00,00,000 0 1,000

4 222300812
�भाग �.२५ वाकड प�रसरात �ॉम� वॉटरची व ना�ांची
कामे करणे.

25 2,00,00,000 0 1,000

5 222300813
�भाग �.२१ मधील वैभवनगर ते तपोवन र�ा पय�त�ा व
िडल� ना�ाची दु��ी करणे.

21 5,00,00,000 0 1,000

03-Drains - Closed

1 222300814
�भाग �.२५ मधील स�� नं.१६६, १६७ मधील नाला बंिद�
करणे.

25 5,00,00,000 0 1,000

2 222300815
वाकड येथील भूवी सोसायटी ते शॉने� टॉवर येथील ना�ाची
सुधारणा करणे व नाला बंिद� करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 19,06,60,00,000 0 1,65,000

एकूण पे�ेम�ट मॅनेजमेट िस��म अहवालानुसार र�े
सुधारणा अंतग�त कामे करणे

60,57,37,50,000 2,79,03,42,009 2,51,09,95,100

9
भोसरी एम्.आय.डी.सी.◌ा आर�ण 40 �ॉट 201 येथे
उदयोजकां�ापुनव�सन इमारत
चालू कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222300816
भोसरी एम.आय.डी.सी. मधील आर�ण �. ४० �ॉट �.
२०१ येथे उ�ोजकां�ा पुनव�सनासाठी इमारत बांधणे.

20 8,00,00,000 26,93,000 40,00,000
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एकूण चालू कामे र.�. 8,00,00,000 26,93,000 40,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण भोसरी एम्.आय.डी.सी.◌ा आर�ण 40 �ॉट
201 येथे उदयोजकां�ापुनव�सन इमारत

8,00,00,000 26,93,000 40,00,000

10
महानगरपािलकेतील �मुख र�ावरील वाहतुकीत
सुधारणा कर�ासाठी संिकण� कामे करणे
चालू कामे

01-Buildings

18-Parking Places

1 222300817
�भाग �. ५ मधील सखुबाई गबाजी गवळी उ�ान येथील
पािक� ग जागा िवकिसत करणे व अ�ावत ब�मजली वाहनतळ
उभारणे.

5 40,00,00,000 0 8,30,00,000

2 222300818
�भाग �. १९ मधील आर�ण �.१८६ (पािक� ग) िवकिसत
करणे.

- 10,00,00,000 0 0

3 222300819
�भाग �. ४३ (निवन �भाग �.१९) िपंपरी येथील भाजी
मंडई लगत ब�मजली वाहनतळ िवकसीत करणे.

- 25,00,00,000 0 30,00,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

01-Statues

1 222300820
�भाग �. १५ िटळक चौक येथे लोकमा� िटळक यांचा
पुणा�कृती पुतळा उभारणे.

- 2,00,00,000 0 42,50,000

2 222300821
�भाग �. १० म�े महा�ा फुले व �ान�ोती सािव�ीबाई
फुले �ारकाचे सुशोिभकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

- 25,00,00,000 87,83,500 36,00,000

3 222300822
�.�.१५ म�े महा�ा बसवे�र पुतळा उभारणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

- 1,00,00,000 36,42,300 0

4 222300823

�भाग �.१० मधील महा�ा �ोितराव फुले पुत�ाशेजारी
�ान�ोती सािव�ीबाई फुले यांचा पुणा�कृती पुतळा उभारणे
कामी वा�ूिवशारद नेमणे व �ारकाचे सुशोिभकरण करणे
करीता �थाप� िवषयक कामे करणे. (अ) �भाग �.१०
मधील महा�ा �ोितराव फुले पुत�ाशेजारी �ान�ोती
सािव�ीबाई फुले यांचा पुणा�कृती पुतळा उभारणे कामी
�थाप� िवषयक कामे करणे.

- 15,00,00,000 0 2,65,00,000

5 222300824
�भाग �.१० मधील महा�ा �ोितराव फुले पुत�ाशेजारी
�ान�ोती सािव�ीबाई फुले यांचा पुणा�कृती पुतळा उभारणे.

- 6,00,00,000 0 1,10,00,000

6 222300825
�भाग �. १४ मधील छ�पती िशवाजी महाराज पुत�ाचे
सुशोिभकरण व नुतनीकरण करणे

- 5,00,00,000 0 0

7 222300826
िनगडी �ािधकरण येथील संत �ी. अ�सेन महाराज पुतळा
प�रसराचे सुशोिभकरण करणे.

- 1,00,00,000 0 27,50,000

8 222300827
�भाग �.१५ मधील महा�ा बसवे�र महाराज पुतळा
प�रसराची उव�रीत कामे करणे.

- 2,50,00,000 0 27,50,000

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222300828
�भाग �. १६ म�े खंडोबामाळ चौक ते �ाळसाकांत चौक
पय�त पालखी मागा�चे कॉ�ीटीकरण करणे

- 15,00,00,000 2,96,62,400 3,37,99,000

2 222300829
�ािधकरण ए.डी.सी. प�रसरातील र�े UTWT पधादतीने
िवकिसत करणे. (ना�गृह, PCNTDA ffice समोरील रोड,
से.�. २५ एल.आय.जी. प�रसरातील अंतग�त र�े)

- 15,00,00,000 2,57,54,600 2,35,60,000

3 222300830
�भाग �. १० मोरवाडी प�रसरातील र�ांचे
मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनीकरण/ कॉि�टीकरण करणे.

- 75,00,000 0 0

4 222300831
�भाग �. १४ म�े संत तुकाराम महाराज पालखी तळाचे
सुशोिभकरण करणे.(सन २०२१-२२)

- 5,00,00,000 0 0

5 222300832 िनगडी दापोडी र�ांचे कॉ�ीटीकरणाची दु��ी करणे. - 50,00,00,000 1,000 1,00,000

6 222300833 ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त हरीत सेतु िवषयक कामे करणे. - 15,00,00,000 0 1,000

02-Road and Pavements - Black topped

1 222300834
�भाग �. १४ मधील िववेकनगर, तुळजाईव�ी भागातील
डी.पी. र�ांचे मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनीकरण/
कॉि�टीकरण करणे.

- 15,00,00,000 2,99,59,200 38,30,000

2 222300835
पुणे नािशक महामागा�वरील पांजरपोळ चौक ते पुणे आळंदी
पय�तचा िवकास आराखडयातील र�ा िवकिसत करणे.( ९०
मी. �ंद)

- 1,00,00,00,000 4,00,00,000 8,00,00,000

3 222300836
रावेत स.नं. १५१ इ�ॉन मंदीर ते भोडंवे कॉन�र पय�तचा
३४.५० मी. �ंद र�ा िवकसीत करणे.

- 40,00,00,000 0 0
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4 222300837
तळवडे येथील शीवेवरील िवकास योजनेतील र�ा िवकसीत
करणे.

- 75,00,00,000 0 50,00,000

5 222300838
बी.आर.टी.कॉरीडॉर �. ३ वर वाकड येथील पुणे-ब�गलोर
महामागा�वरील पुलापासुन िहंजवडी मनपा ह�ीपय�त र�ा
�ंदीकरण करणे.

- 35,00,00,000 10,05,39,000 7,00,00,000

6 222300839
टे�ो र�ावरील यशवंतनगर चौक ते नािशक हायवे
पय�त�ा र�ाचे डांबरीकरण करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

- 15,00,00,000 1,33,15,000 0

7 222300840
�िजमा-३१, िबला� हॉ�ीटल र�ाचे आव�क िठकाणी
पॅचवक�  प�दतीने डांबरीकरण करणे.

- 3,00,00,000 0 1,00,000

8 222300841
नािशक फाटा ते वाकड या बीआरटीएस र�ातील शेडगे
व�ी ते वाकड चौक येथील र�ाचे उव�रीत कामे करणे.

- 10,00,00,000 1,81,07,000 3,70,00,000

9 222300842
टे�ो र�ावरील अजंठानगर येथील उव�रीत र�ाचे काम
करणे.

- 5,00,00,000 0 1,50,00,000

10 222300843
टे�ो र�ावरील के.एस.बी. चौक ते यशवंत नगर चौक
पय�त�ा र�ाचे डांबरीकरण करणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

- 10,00,00,000 3,32,71,000 3,00,00,000

11 222300844
केएसबी चौक ते दे� आळंदी पय�त�ा र�ाचे पॅचवक�
प�दतीने डांबरीकरण करणे व �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

- 5,00,00,000 1,58,92,000 0

12 222300845
िनगडी ते िपंपरी सेवा र�ाचे पॅचवक�  प�दतीने डांबरीकरण व
मजबुतीकरण व फुटपाथ दु��ी करणे.

- 10,00,00,000 61,22,295 0

13 222300846
िपंपरी ते दापोडी सेवा र�ाचे पॅचवक�  प�दतीने डांबरीकरण
व मजबुतीकरण व फुटपाथ दु��ी करणे.

- 10,00,00,000 10,62,064 0

14 222300847
सागंवी िकवळे र�ावरील राजीव गांधी पुल ते जगताप डेअरी
चौका पय�त�ा र�ाचे पॅचवक�  प�दतीने डांबरीकरण करणे व
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

- 8,00,00,000 3,73,000 0

15 222300848
सागंवी िकवळे र�ावरील डांगे चौक ते मुकाई चौक पय�त�ा
र�ाचे पॅचवक�  प�दतीने डांबरीकरण करणे व �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

- 8,00,00,000 0 0

16 222300849
नािशक फाटा ते वाकड या ४५.०० मी. बीआरटीएस र�ाचे
डांबरीकरण करणे.

- 20,00,00,000 10,00,000 47,00,000

17 222300850
वाकड फाटा ते द� मंिदर पय�त वाकड र�ा Urban
Street Design नुसार िवकसीत करणे

- 25,00,00,000 0 0

18 222300851
�भाग �. १४ भागातील र�ांचे डांबरीकरण व सुधारणा
करणे

- 5,00,00,000 0 0

19 222300852
�भाग �.१५ मधील बंतग�त व मु� र�ांची डांबरीकरणची
व अनुषिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

- 5,00,00,000 0 1,02,50,000

20 222300853
िनगडी ते दापोडी या मागा�वरील सेवा र�ाचे
आव�कतेनुसार डांबरीकरण करणे.

- 10,00,00,000 1,74,39,430 70,00,000

21 222300854
MDR-31 र�ाची आव�कतेनुसार डांबरीकरणाची कामे
करणे.

- 5,00,00,000 11,99,000 0

22 222300855
आकुड� गु��ार चौकापासुन ते राजयोग कॉलनी पय�तचा
र�ाअब�न �� ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणे.

- 10,00,00,000 1,000 1,00,00,000

23 222300856
जय गणेश सा�ा� ते �ाईन िसटी मॉल व आजुबाजु�ा
परीसरातील र�े Urban Street Design नुसार िवकसीत
करणे

- 75,00,00,000 0 0

24 222300857
रावेत िड.वाय. पाटील कॉलेज र�ावरील रॉयल शेल ते
बालाजी हॉटेल ते ना�ा पय�त से�र नं. ३२ परीसरातील र�े
अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 15,00,00,000 1,000 1,00,00,000

25 222300858
रावेत गावठाण ते मामुड� पवना नदीकडेला पादचारी माग� व
सायकल ट� ॅक िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

26 222300859
भारतमाता चौक ते आळंदी पय�त�ा र�ाचे डांबरीकरण
करणे.

- 5,00,00,000 0 0

27 222300860
रावेत येथील भोडंवे बाग ते �र�ेल िसटी ते बीआरटी र�ा
पय�तचा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत कऱणे.

- 25,00,00,000 1,000 1,00,00,000

28 222300861
सांगवी फाटा ते जगताप डेअरी पय�तचा र�ा सायकल फॉर
च�ज अतंग�त फुटपाथ व पदपथ िवकिसत करणे.

- 15,00,00,000 1,000 25,00,000

29 222300862
टे�ो र�ावरील बालाजीनगर येथे सी.डी.वक�  बांधणे व इतर
अनुषंगीक िवषयक कामे करणे.

- 30,00,00,000 20,00,000 4,00,00,000

30 222300863
�िजमा-३१ िचंचवड �ेशन ते KSB चौक या र�ाचे
�ंदीकरण क�न र�ा दुभाजकासह अब�न �� ीट प�दतीने
पदपथ िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 1,000 10,00,000

31 222300864
क� � शासना�ा सायकल फॉर च�ज या उप�माअंतग�त
शहरातील िविवध र�ांवर सायकल ट� ॅक उभारणे.

- 50,00,00,000 50,000 1,00,000

32 222300865अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त हरीत सेतु िवषयक कामे करणे. - 15,00,00,000 0 1,000
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33 222300866
टे�ो र�ावरील दुगा�नगर चौक ते केएसबी चौक दर�ान
खराब झाले�ा र�ाचे पॅचवक�  प�दतीने डांबरीकरण करणे.

- 20,00,00,000 0 50,00,000

34 222300867
�ाईन रोड चौक ते दे� आळंदी (कुदळवाडी) र�ा
पय�त�ा र�ाचे डांबरीकरण करणे.

- 10,00,00,000 0 0

35 222300868
टे�ो र�ावरील दुगा�नगर चौक ते केएसबी चौक पय�त�ा
र�ाचे डांबरीकरण करणे.

- 20,00,00,000 0 0

36 222300869
थरमॅ� चौक साने चौक िचखली हा र�ा िवकास
आराख�ानुसार िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 0 0

37 222300870
�भाग �. २५ वाकड येथील िवकास आराख�ातील द�
मंदीर र�ा Urban Streen Design नुसार िवकसीत
करणे.

25 75,00,00,000 29,64,723 12,45,99,000

04-Pavements and footpaths

1 222300871
बी.आर.टी.एस. कॉरीडॉरम�े िठकिठकाणी डेिडकेटेड लेन
करणे. (जे.आर.डी.टाटा उ�ाणपुलावरील बीआरटी
डेडीकेटेड कॉरीडॉरसाठी रेिलंग करणे.

- 1,50,00,000 0 12,00,000

2 222300872
औधं - रावेत र�ा �ंदीकरणामधील राजीव गांधी पूल ते साई
चौक दर�ानची अितउ�दाब वािहनी हलिवणे.

- 7,75,50,000 0 0

3 222300873
िवशाल नगर जगताप डेअरी ते मुळा नदी वरील पुलापय�तचा
२४ मी. �ंद र�ा Urban Street Design नुसार िवकसीत
करणे

- 20,00,00,000 3,23,94,000 0

4 222300874
आकुड� रे�े �ेशन ते बा�ेट �ीज पय�तचा २४ मी. �ंद
र�ा Urban Street Design नुसार िवकसीत करणे

- 25,00,00,000 3,54,53,000 0

5 222300875
आकुड� रे�े �ेशन ते गुर�ार चौका पय�तचा १८ मी. �ंद
र�ा Urban Street Design नुसार िवकसीत करणे

- 20,00,00,000 2,55,00,000 0

6 222300876
आकुड� रे�े �ेशन ते िपंपरी िचंचवड अिभयांि�की
महािव�ालय पय�तचा १८ मी. �ंद र�ा Urban Street
Design नुसार िवकसीत करणे

- 18,00,00,000 76,35,000 0

7 222300877
आकुड� रे�े �ेशन ते गंगानगर, �ािधकरण पय�तचा १८ मी.
�ंद र�ा Urban Street Design नुसार िवकसीत करणे

- 18,00,00,000 60,91,000 0

8 222300878
�ािधकरणा� िवकास आराखडयामधील रावेत सी.डी.
वक� पासून ते वा�ेकरवाडी चौकापय�त�ा ३४.५० मी. �ंदीचा
र�ा िवकसीत करणे

- 25,00,00,000 97,30,000 1,64,86,000

9 222300879
दापोडी-िनगडी बीआरटीएस र�ावरील िविवध
सेवावािह�ांसाठी खोदलेला र�ा व पदपथ यांचे चर बुजवून
मजबुतीकरण करणे.

- 6,00,00,000 52,000 0

10 222300880
�ािधकरण रे�े लाईन लगत असले�ा मोक�ा जागेत
सुशोिभकरण करणे.

- 15,00,00,000 0 1,00,000

11 222300881
�िजमा-३१, सघंवी केशरी कॉलेज समोर फुटपाथ व
सुशोिभकरण इ. कामे करणे

- 2,00,00,000 4,27,840 0

12 222300882
काळेवाडी फाटा ते एम.एम. शाळे पय�त�ा बीआरटी
मागा�वरील फुटपाथ व सायकल ट� ॅक अ�ाधुिनक प�दतीने
िवकिसत करणे.

- 27,00,00,000 2,41,36,000 7,50,00,000

13 222300883
के.एस.बी. चौक ते �ाईन रोड पय�त�ा बीआरटी मागा�वरील
फुटपाथ व सायकल ट� ॅक अ�ाधुिनक प�दतीने िवकिसत
करणे

- 17,00,00,000 1,34,98,000 7,00,00,000

14 222300884
िनगडी दापोडी र�ावरील बीआरटीएस मागा�चे डेडीकेटेड
लेन, रोड मािक� ग सुर�ा उपाय .योजना इ. अनुषंिगक कामे
करणे.

- 4,00,00,000 0 0

15 222300885
H.A. जवळील �ेड सेपरेटर व वरील मोक�ा जागेचे
सुशोिभकरण करणे.

- 1,50,00,000 1,000 10,00,000

16 222300886
�िजमा - ३१ िचंचवड रे�े उ�ाणपुलाचे ���रल ऑडीट व
�थाप� िवषयक कामे व रंगसफेदी करणे.

- 5,00,00,000 0 0

17 222300887
िनगडी -दापोडी र�ावरील �ेड सेपरेटर, �ॅब, कब� �ोन,
ए�पानशन जॉईंट इ. दु��ी करणे.

- 1,50,00,000 75,73,779 1,00,00,000

18 222300888
�िजमा-३१, र�ावरील भुमकर चौकात �थाप� िवषयक
दु��ा व चौक सुशोिभकरणाची कामे करणे

- 1,50,00,000 0 1,00,000

19 222300889
भ�ी-श�ी चौक िनगडी येथील फुटपाथ �ाट� अब�न �� ीट
िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 15,00,00,000 1,88,89,000 1,00,000

20 222300890
िपंपळे गुरव येथे �राज गाड�न ते पवना नदीपय�त व पवना
नदी ते दापोडी पय�त उ��मता माग� (HCMTR) िवकिसत
करणे.

- 50,00,00,000 0 1,00,000

21 222300891

सांगवी िकवळे बीआरटीएस र�ा आिण भ�ी श�ी ते
िकवळे ४५.०० मी. बीआरटीएस र�ा यांना जोडणा-या म�े
व�ी येथील २४.००मी. डी.पी. र�ाचे पदपथ िवकसीत
करणे

- 20,00,00,000 1,66,64,000 6,00,00,000
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22 222300892
बीआरटीएस बस टिम�नल �थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे

- 5,00,00,000 90,45,000 0

23 222300893
मनपा ह�ीबाहेरील खडकी कॅ�ो��ट �े�ात बोपखेल
गावासाठी पोहच र�ा बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

- 20,00,00,000 1,000 1,00,00,000

24 222300894
�थाप� बीआरटीएस िवभागाकडील र�ांचे अब�न �� ीट
िडझाईन नुसार आव�क व उव�रीत कामे करणे.

- 30,00,00,000 0 1,00,000

25 222300895
के.एस.बी. चौक येथील अ�ासाहेब पाटील यांचा पुतळा
�थानंतर करणे व �ानुषंिगक कामे करणे.

- 5,00,00,000 1,53,64,000 0

26 222300896
िनगडी िटळक चौक ते दुगा�नगर चौकपय�तचा र�ा Urban
Street Design नुसार िवकसीत करणे

- 20,00,00,000 4,42,30,100 7,00,00,000

27 222300897
िपंपरी डॉ. आंबेडकर चौक ते गणेश �ॉल (गोकुळ हॉटेल)
र�ा पय�तचा र�ा Urban Street Design नुसार
िवकसीत करणे

- 12,00,00,000 0 1,00,000

28 222300898
सागंवी-िकवळे र�ावर डांगे चौक ते कावेरी नगर
सबवेपय�तचा र�ा अब�न �� ीट नुसार िवकिसत करणे

- 15,00,00,000 1,49,95,855 2,00,00,000

29 222300899
पुणे-नािशक हायवे गोडावून चौक ते िनयोिजत मोशी �ेडीयम
पय�तचा िवकास आराख�ानुसार 45.0 मी. �ंदीचा र�ा
िवकिसत करणे.

- 50,00,00,000 0 1,00,000

30 222300900
�भाग �. १४ म�े िठकिठकाणी अ�ावत प�तीन पादचारी
माग� (वॉकीगं ट� ॅक) तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणे

- 3,00,00,000 0 0

31 222300901
�भाग �. १४ म�े मु� र�ांचे व चौकांचे सुशोिभकरण ,
दु��ी, सुधारण करणे

- 9,00,00,000 0 0

32 222300902
�भाग �. १५ मधील ट� ा�पोट�नगर येथील पािक� ग �ॉट ला
सीमािभंत बांधणे.

- 5,00,00,000 0 5,00,000

33 222300903
�भाग �. १९ मधील आय टु आर (I t R) अंतग�त ता�ात
आले�ा जागा िवकसीत करणे.

- 5,00,00,000 0 0

34 222300904
�भाग �. १९ मनपा�ा ता�ातील मंजूर रेखांकनामिधल
मोक�ा जागा िवकिसत करणे.

- 1,00,00,000 0 0

35 222300905
िबला� हॉ��टल ते डांगे चौक थेरगाव या MDR-31 र�ाचे
फुटपाथ अब�न ��� ट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे.

- 10,00,00,000 1,000 75,00,000

36 222300906
िनगडी ते दापोडी या मागा�वरील चरांची व फुटपाथ दु��ी
करणे.

- 5,00,00,000 0 0

37 222300907
िनगडी ते दापोडी या बीआरटीएस कॉरीडोरवर साईनेजेस व
रोड फिन�चरची कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

38 222300908
MDR-31 र�ाची फुटपाथ व चरांची दु��ी क�न उव�रीत
फुटपाथ Urban street Design नुसार िवकसीत करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

39 222300909
�भाग �.२२ काळेवाडी िवजयनगर मधील �ोतीबा
उ�ानासमोर बीआरटी र�ावर भुयारी माग� करणे.

- 25,00,00,000 0 1,00,000

40 222300910
टे�ो र�ावरील इले�� ॉिनक सदन चौकातील सी.डी. वक�
�ंद करणे व नाला बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

- 2,00,00,000 0 1,00,00,000

41 222300911
काळेवाडी एम.एम. �ुल चौकात �ी. छ�पती िशवाजी
महाराज यां�ा िजवनावर आधारीत संक� िच� व इ.
प�तीने सुशोिभकरण करणे.

- 5,00,00,000 1,000 50,00,000

42 222300912
बोपखेल फाटा ते आळंदी या र�ावरील मु� र�ाचे
सुशोिभकरण करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

43 222300913 पुणे - मंुबई र�ावरील मु� चौकांचे सुशोिभकरण करणे. - 10,00,00,000 0 0

44 222300914
�ािधकरण काया�लयाजवळील पीएमपीएमएल करीता आर�ीत
जागेवर आकुड� रे�े �ेशन बस थांबा िवकसीत करणे.

- 10,00,00,000 0 1,00,000

45 222300915
आकुड� रे�े लाईन लगत असले�ा मोक�ा जागेत
सुशोिभकरण करणे.

- 15,00,00,000 0 1,00,000

46 222300916

ि�वेणीनगर चौक तळवडे येिथल �ाईन र�ाने बािधत
िमळकत धारकां�ा पुन�वसनासाठी ले-आऊट मधील अंतग�त
र�े िवकिसत करणे व सुिवधा पुरिवणे.(मोशी येथील से�र
�.११ मधील भुखंडा म�े पायाभुत सुिवधा िवकिसत करणे.)

- 10,00,00,000 6,18,69,000 1,00,00,000

47 222300917
सांगवी फाटा येथील ढोरे पाटील सबवे शेजारील मनपा�ा
ता�ातील जागेवर आयकॉिनक ���र उभारणे.

- 50,00,00,000 0 1,00,000

48 222300918 टे�ो र�ावरील बड� �ॅली चौकाचे सुशोिभकरण करणे. - 50,00,00,000 0 0

49 222300919
काळेवाडी फाटा ते एम एम �ुल पय�त�ा र�ावरील धनगर
बाबा मंदीर येथे पादचारी पुल (�ाय वॉक) बांधणे.

- 10,00,00,000 0 1,00,000

50 222300920
आकुड� धम�राज चौक ते इ�ॉन मंदीर पय�तचा र�ा अब�न
�� ीट िडझाईननुसार िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 1,000 1,00,00,000

51 222300921
िचंचवड िबजलीनगर येथील सबवे पासुन वा�ेकरवाडी �ा
मु� र�ापय�तचा र�ा (�ाईन रोड) अब�न �� ीट िडझाईन
नुसार िवकिसत करणे.

- 50,00,00,000 0 1,00,000
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52 222300922
िनगडी येथीलBIG इंडीया चौक ते िटळक चौक पय�तचा र�ा
अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 30,00,00,000 0 50,00,000

53 222300923
भोसरी अंकुशराव लांडगे ना�गृह ते भोसरी �शानभुमी
लगतचा र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 10,00,00,000 0 1,00,000

54 222300924
िशंदे व�ी रावेत येथील र�ाचे बीसी प�दतीने डांबरीकरण
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

- 2,00,00,000 1,26,71,000 25,00,000

55 222300925
सांगवी फाटा ते कावेरी नगर सबवे पय�तचा र�ा अब�न �� ीट
िडझाईननुसार िवकिसत करणे.

- 30,00,00,000 25,00,000 3,75,00,000

56 222300926
डांगे चौक ते ताथवडे चौका पय�तचा र�ा अब�न �� ीट
िडझाईननुसार िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 25,00,000 3,50,00,000

57 222300927 टे�ो र�ावर गॅ�� ी उभारणे. - 5,00,00,000 0 1,00,000

58 222300928
तळवडे जकात नाका ते भारतमाता चौका पय�त पाणीपुरवठा
व इतर िवभागामाफ� त खोदणेत आले�ा चरांची मजबुतीकरण
व डांबरीकरण करणे.

- 10,00,00,000 0 0

59 222300929
बा�ेट ि�ज ते मुकाई चौक पय�त�ा र�ाचे फुटपाथचे
नुतनीकरण करणे व डांबरीकरण करणे.

- 25,00,00,000 1,000 1,00,00,000

60 222300930 टे�ो र�ावरील सेवा र�े िवकिसत करणे. - 1,00,00,00,000 1,000 0

61 222300931
िपंपरी िचंचवड शहरातील पुलांची व �ेडसेपरेटरची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

62 222300932 रावेत येथे िवप�णा क� � उभारणे. - 15,00,00,000 0 1,00,000

63 222300933
िनगडी दापोडी कॉरीडॉर वरील-१ बस �ेश��ा अँटोमेटीक
ओपिनंग डोअरची वािष�क चालना व देखभाल �व�था करणे.

- 50,00,000 1,000 1,00,000

64 222300934क �ेि�य काया�लयाअंतग�त हरीत सेतु िवषयक कामे करणे. - 15,00,00,000 0 1,000

65 222300935ड �ेि�य काया�लयाअंतग�त हरीत सेतु िवषयक कामे करणे. - 15,00,00,000 0 1,000

66 222300936 ई �ेि�य काया�लयाअंतग�त हरीत सेतु िवषयक कामे करणे. - 15,00,00,000 0 1,000

67 222300937फ �ेि�य काया�लयाअंतग�त हरीत सेतु िवषयक कामे करणे. - 15,00,00,000 0 1,000

68 222300938 ग �ेि�य काया�लयाअंतग�त हरीत सेतु िवषयक कामे करणे. - 15,00,00,000 0 1,000

69 222300939 ह �ेि�य काया�लयाअंतग�त हरीत सेतु िवषयक कामे करणे. - 15,00,00,000 0 1,000

70 222300940
औधं रावेत र�ा, जगताप डेअरी वाय जं�न येथे वाहतुक
बेटाची िनिम�ती व सुशोिभकरण करणे.

- 25,00,000 0 1,000

71 222300941 दे� आळंदी र�ावर दे� मनपा ह�ीवर कमान उभारणे... - 6,00,00,000 5,00,000 1,00,00,000

72 222300942
�भाग �.१ िचखली येथील गट �.१६५३ व १६५४ (गायरान)
मधील आर�ण �.१/८८(अ) येथे हॉ��टल िवकिसत करणे.

- 2,14,74,83,647 1,000 10,00,000

73 222300943
मोशी येथील स.नं.४४४ (जुना-४४५) आर�ण �.१/२०४ येथे
ब�उ�ेशीय �ेिडयम बांधणे.

- 2,14,74,83,647 0 1,000

74 222300944
शहरातील बीआरटीएस िवभागाकडील �मुख र�ांवर �ागत
फलक गॅ�� ी उभारणे.

- 5,00,00,000 0 1,000

75 222300945
बीआरटीएस िवभागाकडील काय�शाळा आयोिजत करणेसाठी
अनुषंिगक खच�करणे.

- 50,00,000 0 1,00,000

76 222300946
टे�ो र�ावरील इं�ायणी कॉन�र जवळ नाला बांधणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

- 30,00,00,000 0 1,00,00,000

77 222300947
टे�ो र�ावर यशवंतनगर चौकापासुन लांडेवाडी चौका पय�त
फुटपाथ, पािक� ग �व�था व इतर अनुषिगंक कामे करणे.

- 30,00,00,000 0 50,00,000

78 222300948
िनगडी-दापोडी र�ावर मेट� ो िपअर दर�ान आव�क
िठकाणी दुभाजक/ डेडीकेटेड लेनची कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 0

79 222300949
पुणे-नािशक र�ापासुन लोहगाव ह�ीपय�त ९० मी
र�ावरील सेवा र�े िवकसीत करणे.

- 1,00,00,00,000 0 1,00,000

80 222300950
शहरातील वाहतुक �व�था सुधरणेसाठी र�ावरील बेवारस
वाहने उचलणेकरीता टो��ंग �ॅन भाडेत�ावर पुरिवणे.

- 25,00,000 1,000 20,00,000

81 222300951
पुणे नािशक हायवे पासुन ते च-होली लोहगाव ह�ीपय�त ९०
मी. र�ाला येऊन िमळणारे िवकास आराखडातील र�े
िवकिसत करणे.

- 1,00,00,00,000 0 1,00,000

82 222300952
टे�ो र�ावरील यशवंतनगर चौक ते गवळीमाथा पय�त सेवा
र�े िवकिसत करणे.

- 1,00,00,00,000 0 0

83 222300953
फुगेवाडी/कासारवाडी येथे रे�े लाईन खाली भुयारी माग�
बांधणे.

- 25,00,00,000 0 0

84 222300954
लोकमा� हॉ�ीटल ते �ाळसकांत चौक पय�तचा र�ा अब�न
�� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 25,00,00,000 0 10,00,000

85 222300955
आकुड� रे�े �ेशन ते �ासकांत चौक पय�तचा र�ा अब�न
�� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 30,00,00,000 0 10,00,000

86 222300956
िपंपरी िचंचवड मनपा ह�ीतील मु� र�ावरील चौकांचे
सुशोिभकरण करणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

87 222300957
बनकर व�ी ते जाधववाडी ३०.०० मी.�ंदीचा र�ा िवकिसत
करणे.

- 15,00,00,000 0 0
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88 222300958
काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी र�ावरील �ाईनरोड पासुन
दे� आळंदी र�ापय�त�ा फुटपाथचे नुतीकरण करणे.

- 30,00,00,000 0 1,00,00,000

89 222300959
िनगडी-दापोडी र�ावरील डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर चौक
िपंपरी ते हॅरीस पुल दापोडी पय�तचा र�ा अब�न ��� ट
िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 50,00,00,000 0 0

90 222300960
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते भ��-श�� चौक िनगडी
पय�तचा र�ा अब�न ��� ट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 50,00,00,000 0 0

91 222300961
िपंपरी िचंचवड शहरात िविवध िठकाणी िभ�ी िच�े व िश�
उभारणी �ारे शहराचे सुशोिभकरण करणे

50,00,000 40,00,000 25,00,000

05-Bridges

1 222300962 बोपखेल येथे मुळा नदीवर पुल बांधणे. - 55,00,00,000 11,78,33,000 25,00,00,000

2 222300963

HCMTR �ा राखीव जागा साव�जिनक वाहतुक �व�थेसाठी
DMRC �ा स�ानुसार BRT/मोनोरेल/ट� ाम यासाठी
िवकसीत करणे. (अ) अ) मौजे रहाटणी येथे कोकणे चौक ते
काळेवाडी फाटा चौकापय�त उ��मता �ुतगती माग�
(HCMTR) िवकसीत करणे.

- 2,14,74,83,647 4,88,37,000 7,00,00,000

3 222300964 िपंपळे सौदागर येथे पवना नदीवर पुल बांधणे. - 40,00,00,000 1,86,50,000 7,00,00,000

4 222300965
िपंपरी इंिदरा गांधी रे�े उ�ाणपुलाचे ���रल ऑडीट करणे
व दु��ी करणे.

- 10,00,00,000 2,68,24,000 4,00,00,000

5 222300966
िचंचवड िलंकरोड बाजूकडील यशोपुरम , संत गाड�न व साई
�ेस सोसायटी समोरील व ए�ायर ई�ेट येथे उ�ाणपुलाखाली
�थाप� िवषयक कामे करणे.

- 15,00,00,000 1,88,07,000 4,00,00,000

6 222300967
डांगे चौक ते िबला� हॉ�ीटल थेरगाव या र�ाचे फुटपाथवर
रंगीत पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

- 2,00,00,000 1,000 50,00,000

7 222300968काळेवाडी पवना नगर येथे सबवे/VUP बांधणे. - 10,00,00,000 0 1,00,000

8 222300969
सुदश�न नगर ते कोकणे चौक पय�त�ा उ��म �ुतगती
मागा��ा �े�ाम�े ता�ात येणा-या जागेचा िवकास करणे.

- 7,00,00,000 0 1,00,000

9 222300970
�थाप� बीआरटीएस िवभागाकडील वाहतुक सुधारणा िवषयक
कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

10 222300971
सांगवी येथे औधं ��ालयासाठी कम�चारी वसाहत
अितमह�ा�ा ��ीसाठी अितथीगृह बांधणेचे उव�रीत कामे
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

- 5,00,00,000 75,00,000 75,00,000

11 222300972
िपंपरी वाघेरे मधील �र�र रोड पासुन रहाटणी (काळेवाडी)
कडे जाणा-या पवना नदीवर पुल बांधणे

- 25,00,00,000 1,000 1,00,000

12 222300973
राजमाता िजजाऊ उ�ाणपुलाखालील सेवा र�े Urban
Street Design नुसार िवकसीत करणे

- 20,00,00,000 12,81,22,000 10,00,00,000

13 222300974
रहाटणी �ाशनभुमी जवळील र�ापासुन िपंपरी कडे जाणा-
या र�ावर पवना नदी येथे पुल बांधणे.

- 25,00,00,000 0 1,00,000

14 222300975
�भाग �.१६ म�े अ�ाधुिनक प�दतीने आसन �व�था करणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 10,00,00,000 0 1,000

15 222300976 िचंचवड येथे Aut Mbile Theme Park तयार करणे. - 50,00,000 0 1,00,000

16 222300977
�भाग �. १४ खंडोबा माळ ते िटळक चौक पय�तचा र�ा
अब�न ��� ट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे.

- 10,00,00,000 0 0

17 222300978
�ाईन रोड पवार व�ी येथील उ�ाणपुलाखालील बाजुचे
फुटपाथ काढून सेवा र�े िवकसीत करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

18 222300979
रावेत येथील संत तुकाराम महाराज (बा�ेट ि�ज) पुलाची
रंग सफेदी करणे.

- 2,00,00,000 0 1,00,000

19 222300980 नािशक फाटा पुलाखाली गाव अखाडा बांधणे. - 2,00,00,000 0 1,000

06-Service Road

1 222300981
सांगवी-िकवळे व नािशक फाटा वाकड बस �ेश��ा
अँटोमेटीक ओपिनंग डोअरची वािष�क चालना व देखभाल
�व�था करणे.

- 50,00,000 20,09,000 0

2 222300982
से�र �.२९ रावेत येथे पीएमपीएमएल साठी बस डेपो
िवकिसत करणे.

- 10,00,00,000 0 10,00,000

3 222300983
भ�ी चौक ते िनसग� दश�न सोसायटी पय�त�ा र�ाचे
�थाप�िवषययक कामे करणे.

- 5,00,00,000 20,00,000 1,00,00,000

4 222300984
िपंपरी िचंचवड शहरातील पािक� ग पॉिलसीनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

- 10,00,00,000 26,70,000 0

5 222300985
MDR-३१गणेशनगर, डांगेचौक येथे भुयारी पादचारी माग�
बांधणे.

- 3,00,00,000 0 1,00,000

6 222300986 िपंपरी रे�े लाईन वर उ�ाणपुल बांधणे. - 30,00,00,000 0 0

7 222300987
िपंपरी िचंचवड मनपा ह�ीतील BRTS िवभागाकडील व इतर
मु� र�ाचे रोड से�ी ऑडीट नुसार �थाप� िवषयक कामे
क�न वाहतुक सुधारणा िवषयक कामे करणे.

- 4,00,00,000 0 1,00,000
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8 222300988
टे�ो र�ावरील गवळीमाथा ते से�ुरी ए�ा कंपनी पय�त
सेवा र�े िवकिसत करणे.

- 1,00,00,00,000 0 0

07-Subways

1 222300989
पुणे-मंुबई महामागा�वर िनगडी ते दापोडी या र�वरील
व�भनगर िपंपरी येथील सबवेची सुशोिभकरण करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

- 2,00,00,000 12,31,000 0

2 222300990
बीआरटी कॉरीडॉर �. ३ वर सुदश�न नगर चौक येथे �ेड
सेपरेटर (समतल िवलगक) बांधणे.

- 27,00,00,000 6,45,00,392 31,52,17,000

3 222300991
िनगडी मोशी �ाईन र�ावरील अंकुश बो-हाडे चौक िनगडी
व िचकन चौक यमुनानगर येथे सबवे बांधणे.

- 15,00,00,000 0 1,00,000

4 222300992
राहटणी फाटा ते एम.एम.�ुल चौक येथे उ�ाणपुल/रोटरी
/�ेडसेपरेटर बांधणे.

- 1,00,00,00,000 0 1,00,000

5 222300993
�थाप� बीआरटीएस िवभागाकडील मु� र�ांचे से�ी
ऑडीट करणे.

- 1,00,00,000 12,00,000 1,00,000

6 222300994
नािशक फाटा ते वाकड बीआरटीएस र�ावर �राज गाड�न
चौक येथे सबवे बांधणे.

- 10,00,00,000 0 1,00,000

7 222300995 वाकड चौक येथे रोटरी/�ेड सेपरेटर करणे - 30,00,00,000 0 0

08-Culverts

1 222300996
�भाग �. १४ मोहननगर, सां�ृितक भवन जवळील ना�ाचे
िसडी वक� चे िव�ारीकरण करणे व नवीन र�ा तयार करणे

- 7,00,00,000 0 0

09-Flyovers

1 222300997सांगवी फाटा �ेड सेपरेटर व �ाय ओ�र बांधणे. - 57,00,00,000 0 0

2 222300998
काळेवाडी फाटा (धम�वीर संभाजी महाराज चौक) येथे
वाकड-क�टेव�ी ते िपंपरी ( काळेवाडी) �ेड सेपरेटर
बांधणे.

- 35,00,00,000 0 50,00,000

3 222300999
मंुबई ब�गलोर �ुतगती महामाग� लगत व िपंपरी िचंचवड मनपा
ह�ीतील १२.०० मी �ंद सेवा र�ा िवकिसत करणे व
अनुषंिगक कामे करणे

- 1,50,00,00,000 0 10,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 43,14,25,00,941 1,15,70,56,478 2,08,83,04,000

निवन कामे

01-Buildings

13-Vegitable Markets

1 222301000 �भाग �. १९ िपंपरी येथे भाजी मंडई िवकिसत करणे. 19 10,00,00,000 0 1,000

18-Parking Places

1 222301001
�भाग �. ४३( निवन �भाग १९) िपंपरी येथील भाजी मंडई
लगत ब�मजली वाहनतळ िवकिसत करणे.

19 25,00,00,000 0 1,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

01-Statues

1 222301002
�भाग �.१५ येथील संत अ�सेन महाराज उ�ान येथे अ�सेन
महाराज पुतळा उभारणे व सुशोिभकरण करणे.

15 2,00,00,000 0 1,000

2 222301003
�भाग �.१५ बसवे�र महाराज पुतळा प�रसरात सुशोिभकरण
करणे.

15 2,00,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222301004
�भाग �. १० मोरवाडी प�रसरातील र�ांचे
मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनीकरण/ कॉि�टीकरण करणे.

10 75,00,000 0 1,000

2 222301005
नािशक फाटा ते वाकड या ४५.०० मी. बीआरटीएस उव�रीत
र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 25,00,00,000 0 1,00,00,000

3 222301006
दे� आळंदी र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत
करणे.

- 25,00,00,000 0 1,00,000

4 222301007
नािशक फाटा ते वाकड बीआरटीएस र�ावरील चौकात
वाहतुक बेट िवकिसत करणे व चौकाचे सुशोिभकरण करणे.

- 3,00,00,000 0 1,00,000

5 222301008
नािशक फाटा येथील भारतर� जे.आर.डी.टाटा उ�ाणपुलांची
रंगरंगोटी व �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 3,00,00,000 0 50,00,000

6 222301009
मंुबई-ब�गलोर पि�म बा�वळन महामागा�वरील वाकड येथील
भुमकर चौक ते िहंजवडी शहर ३० मी. र�ा अब�न �� ीट
नुसार िवकसीत करणे.

- 18,00,00,000 0 1,00,000

7 222301010
MDR- ३१ र�ावरील ताथवडे ह्ददीतील ४५. मी. र�ाची
उव�रीत र�ाची जागा मनपा�ा ता�ात आ�ानंतर
�ंदीकरण करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000
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8 222301011
मौजे मोशी येथील मनपा�ा ता�ात आले�ा गायरान
जागेवरील हॉ�ीटल बांधणे�ा जागेस िसमािभंत बांधणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

- 20,00,00,000 0 50,00,000

9 222301012 दे� आळंदी र�ावर हवालदार व�ी चौकात िश� उभारणे. - 2,00,00,000 0 1,00,000

10 222301013
िपंपरी िचंचवड शहरातील र�े व उ�ाना�ा िभंतीवर िच�े
काढणे व �ँप पासुन िश� उभा�न सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,00,000

11 222301014

िपंपरी िचंचवड शहरातील र�े , चौक व उ�ाना�ा िठकाणी
एफआरपी .Sculptures (Photo Booth) उभारणे व
मु� चौकाचे िठकाणी मािहती फलक उभारणे व
सुशोिभकरणाची कामे करणे.

- 25,00,00,000 0 1,00,00,000

12 222301015
शहरातील मु� र�ांचे वाहतुक िनयोजनानुसार आव�क
�थाप� िवषयक कामे करणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

13 222301016
शहरातील मु� चौकांचे वाहतुक िनयोजनानुसार आव�क
�थाप� िवषयक कामे करणे.

- 20,00,00,000 0 10,00,000

14 222301017
शहरा�ा सौदंय�करणात भर टाकणे�ा ��ीने
सुशोिभकरणाची कामे करणे .

- 20,00,00,000 0 1,00,000

15 222301018
औध रावेत र�ावरील राजीव गांधी पुल ते काळेवाडी
फा�ापय�त डेडीकेटेड लेनची रंगरसफेदी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

- 1,00,00,000 0 1,00,000

16 222301019
औध रावेत र�ावरील काळेवाडी फाटा ते संत तुकाराम
महाराज पुलापय�त डेडीकेटेड लेनची रंगरसफेदी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

17 222301020
औध रावेत र�ावरील संत तुकाराम महाराज पुल ते मुकाई
चौकापय�त डेडीकेटेड लेनची रंगरसफेदी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

18 222301021
परीवहन महामंडळा�ा ता�ातील �ािधकरण ह�ीतील भोसरी
म�वत� सुिवधा क� � येथील आरि�त जागा िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

19 222301022
डुडुळगाव येथील जु�ा जकात ना�ा�ा जागी PMPML
साठी बस डेपो िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 0 10,00,000

20 222301023
च-होली अँिमनीटी �ेस येथे PMPML साठी बस डेपो
िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 0 10,00,000

21 222301024
मोशी येथील आरटीओ समोर PMPML साठी बस डेपो
िवकिसत करणे.

- 20,00,00,000 0 10,00,000

22 222301025
MDR-31 मधील केएसबी चौक ते िचंचवड �ेशन र�ाचे
डांबरीकरण क�न �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

- 15,00,00,000 0 10,00,000

23 222301026
MDR-31 मधील िचंचवड �ेशन येथील पुलाची देखभाल
दु��ी करणे.

- 10,00,00,000 0 10,00,000

24 222301027
MDR-31 मधील भुमकर चौक ते िहंजवडी ह� पय�तचा
अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 15,00,00,000 0 10,00,000

25 222301028
ताथवडे ह� ते भुमकर चौक वाकड या ४५.०० मी. �ंद र�ा
अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 10,00,00,000 0 10,00,000

26 222301029
यशवंतनगर चौक ते दुगा�नगर चौका पय�तचा सेवा र�ावरील
�थाप� िवषयक कामे करणे.

- 10,00,00,000 0 10,00,000

27 222301030
टे�ो र�ाचे िविवध िठकाणचे उव�रीत भागाचे �ंदीकरण
करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 10,00,000

28 222301031
िपंपरी िचचंवड शहरातील र�े चौक व उ�ाने या िठकाणी
FRP Selfie Booth, मािहती फलक व इतर िश� उभारणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

- 5,00,00,000 0 1,00,00,000

29 222301032
िपंपरी िचंचवड शहरातील र�े चौक व उ�ाने या िठकाणी
मिहला स�मीकरण िवषयी FRP Sculptures व Portrait
करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,00,000

30 222301033
िपंपरी िचचंवड शहरातील र�े चौक व उ�ाने या िठकाणी
सामािजक िवषयावर आधारीत एफआरपी िश� उभारणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

- 5,00,00,000 0 1,00,00,000

31 222301034
िपंपरी िचचंवड शहरातील र�े चौक व उ�ाने या िठकाणी
कला�क व ऐितहासीक एफआरपी िश� उभारणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

- 5,00,00,000 0 1,00,00,000

32 222301035
िपंपरी िचचंवड शहरातील र�े चौक व सां�ृितक व
पया�वरण िवषयक एफआरपी िश� उभारणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

- 5,00,00,000 0 1,00,00,000

33 222301036
िपंपरी िचचंवड शहरातील �ाणी िवषयक एफआरपी िश�
उभारणे व िविवध िठकाणी िविवध िवषयावर आधा�रत
कला�क प�टीगं करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

- 5,00,00,000 0 1,00,00,000

34 222301037
िपंपरी िचंचवड शहराम�े समाज सहभागातून शहरातील
िवकसीत केले�ा िविवध इमारती�ा वर व घरकुल
योजना/झोपडप�ी पुन�वसन योजने�ा िठकाणी िविवध

- 5,00,00,000 0 1,00,00,000
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कला�क रंगरंगोटी , िश�े, सुशोिभकरण इ. कामे करणे.

35 222301038

िपंपरी िचंचवड शहरात शुशोिभकरण करणे व इतर
कामासाठी िविवध त� स�गारांचे दौरे आयोजीत करणेसाठी
वाहतुक, िनवास व इतर �व�था करणेसाठी अनुषंगीक खच�
करणे.

- 10,00,000 0 25,00,000

36 222301039
काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी या बीआरटीएस कॉरीडॉरवर
बीआरटीएस लेनवर बुमबॅरीयर बसिवणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

37 222301040
काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी या र�ावरील उ�ाणपुलांची
रंगरंगोटी व �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

38 222301041 ए�ायर ई�ेट येथील सेवा र�ांचे डांबरीकरण करणे. - 5,00,00,000 0 1,00,000

39 222301042
काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी र�ावर रोड फिन�चर करणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

40 222301043
सांगवी -िकवळे र�ाचे डांबरीकरण करणे, च�बर
समपातळीस करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

- 50,00,00,000 0 10,00,00,000

41 222301044
रावेत संत तुकाराम महाराज पुल ते मुकाई चौकापय�तचा
र�ाचा कडेला पदपथ व सायकल ट� ॅक तयार करणे.

- 30,00,00,000 0 1,00,00,000

42 222301045
दे� तळवडे ह� ते िचखली पय�त पाणीपुरवठा िवभागामाफ� त
खोद�ात आले�ा चरांचे मजबुतीकरण व र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

- 10,00,00,000 0 1,30,00,000

43 222301046
िचखली ते आळंदी पय�त�ा र�ाचे मजबुतीकरण व
डांबरीकरण करणे.

- 7,00,00,000 0 50,00,000

44 222301047
बीआरटीएस कॉरीडॉर �.४ वरील थेरगाव एम.एम.�ुल
चौक ते पवनानदीपय�तचा र�ा अब�न �� ीट िडझाईननुसार
िवकिसत करणे.

- 30,00,00,000 0 50,00,000

45 222301048
बीआरटीएस कॉरीडॉर �.४ वरील िचंचवड पवना नदी ते
के.एस.बी.चौक पय�तचा र�ा अब�न �� ीट िडझाईननुसार
िवकिसत करणे.

- 40,00,00,000 0 50,00,000

46 222301049
के.एस.बी.चौक येथील उ�ाणपुलाखालील भाग सुशोिभकरण
करणे.

- 10,00,00,000 0 50,00,000

47 222301050
िपंपरी िचंचवड शहरात िविवध चौकात व र�ावर ��चर
बसवणे व इ. कामे करणे.

- 40,00,00,000 0 1,00,000

48 222301051
िपंपरी िचंचवड शहरात िविवध चौकाम�े िविवध िवषयांवर व
िभंतीवर संक�िच� रंगिवणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

49 222301052
PMPML करीता िपंपरी िचंचवड ह�ीतील डेपोचें खडीकरण
डांबरीकरण करणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

50 222301053
इंिदरा गांधी उ�ाणपुलाचे मजबुतीकरणांची उव�रीत कामे
करणे रंग सफेदी करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

51 222301054
भ�ी श�ी ते मुकाई चौकापय�तचा ४५ मी र�ावरील
अ�ुघर निजक�ा चौकाचे सुशोिभकरण करणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

52 222301055
रावेत येथील धम�राज चौक व वा�ेकरवाडी फाटा चौकाचे
सुशोिभकरण करणे.

- 22,00,00,000 0 1,00,000

53 222301056
िपंपरी िचंचवड शहरातील सांगवी िकवळे र�ावरील चौकांचे
सुशोिभकरण करणे.

- 25,00,00,000 0 1,00,000

54 222301057
मंुबई-पुणे र�ावरील चौकांचे वाहतुक िनयोजना ��ीने
आव�कती �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 20,00,00,000 0 1,00,000

55 222301058
आकुड� रे�े लाईन लगत असले�ा मोक�ा जागेत
सुशोिभकरण करणे. (राबेत बाजुस)

- 15,00,00,000 0 1,00,000

56 222301059
नािशक फाटा ते वाकड बीआरटीएस र�ावरील इंडीयन
ऑईल पेट� ोल पं� ते िवनोदे व�ी २४.०० मी. र�ा अब�न
�� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

- 25,00,00,000 0 1,00,000

57 222301060
िनगडी-दापोडी र�ावर िठकिठकाणी पॅचवक�  प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

- 3,00,00,000 0 1,00,000

58 222301061
अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भागातील र�ांची वाहतुक
िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

59 222301062
ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भागातील र�ांची वाहतुक
िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

60 222301063
क �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भागातील र�ांची वाहतुक
िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

61 222301064
ड �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भागातील र�ांची वाहतुक
िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

62 222301065
ई �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भागातील र�ांची वाहतुक
िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

63 222301066
फ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भागातील र�ांची वाहतुक
िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

64 222301067
ग �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भागातील र�ांची वाहतुक
िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000
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65 222301068
ह �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भागातील र�ांची वाहतुक
िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 5,00,00,000 0 1,00,000

66 222301069मनपा�ा िविवध �भागाम�े फुड कोट� उभारणे. - 50,00,000 0 20,00,000

67 222301070मनपा�ा िविवध �भागाम�े पािक� ग �ॉट करणे. - 50,00,000 0 20,00,000

02-Road and Pavements - Black topped

1 222301071
�भाग �. १४ भागातील र�ांचे डांबरीकरण व सुधारणा
करणे (सन २०२२-२३)

14 5,00,00,000 0 1,000

2 222301072
नािशक फाटा वाकड व काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी बस
�ेश��ा अँटोमेटीक ओपिनंग डोअरची वािष�क चालना व
देखभाल �व�था करणे.

- 1,00,00,000 0 1,00,000

04-Pavements and footpaths

1 222301073
�भाग �. १४ म�े संत तुकाराम महाराज पालखी तळाचे व
मागा�चे सुशोिभकरण करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,00,000 0 1,000

2 222301074
�भाग �. १४ म�े िठकिठकाणी अ�ावत प�तीन पादचारी
माग� (वॉकीगं ट� ॅक) तयार करणे व अनुषंिगक कामे
करणे(सन २०२२-२३)

14 3,50,00,000 0 1,000

3 222301075
�भाग �. १४ मधील छ�पती िशवाजी महाराज पुत�ाचे
सुशोिभकरण व नुतनीकरण करणे.(सन २०२२-२३)

14 5,00,00,000 0 1,000

4 222301076
�भाग �. १४ म�े मु� र�ांचे व चौकांचे सुशोिभकरण ,
दु��ी, सुधारण करणे(सन २०२२-२३)

14 9,00,00,000 0 1,000

5 222301077
�भाग �. १९ मधील आय टु आर (I to R) अंतग�त ता�ात
आले�ा जागा िवकसीत करणे.

19 5,00,00,000 0 1,000

6 222301078
�भाग �. १९ मधील आर�ण �.१८६ (पािक� ग) िवकिसत
करणे.

19 10,00,00,000 0 1,000

06-Service Road

1 222301079
�भाग �. १४ मोहननगर, सां�ृितक भवन जवळील ना�ाचे
िसडी वक� चे िव�ारीकरण करणे व नवीन र�ा तयार
करणे(सन २०२२-२३)

14 10,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 9,33,35,00,000 0 27,30,13,000

एकूण महानगरपािलकेतील �मुख र�ावरील वाहतुकीत
सुधारणा कर�ासाठी संिकण� कामे करणे

52,47,60,00,941 1,15,70,56,478 2,36,13,17,000

11

िपंपरी िचंचवड  मनपा इमारतीसमोरील मंुबई पुणे र�ाचे
�ंदीकरण क�न डांबरीकरण तसेच
पी.सी.एम.सी.इमारत प�रसरातील संर�क िभंत दुचाकी
वाहनतळ सीमािभंत,फुटपाथ इ.अनुषंिगक �थाप�
िवषयक कामे करणे 

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222301080
िपंपरी िचंचवड पोिलस आयु�ालय व �ा अंतग�त िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक व फिन�चरची कामे करणे

17 6,00,00,000 0 0

2 222301081
िपंपरी िचंचवड पोिलस आयु�ालय व �ा अंतग�त िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक व फिन�चरची कामे करणे. (ट�ा
-२)

17 2,00,00,000 79,31,000 0

3 222301082 थेरगाव स.नं ९ येथे ब�उ�ेशीय इमारत बांधणे 23 15,00,00,000 4,16,99,692 1,52,38,000

02-School Buildings

1 222301083
�भाग �.१६ वा�ेकवाडी येथे �ािधकरण कडून आले�ा
जागेवर स�ागार नेमणे व शाळा इमारत बांधणे

16 20,00,00,000 12,00,000 2,65,00,000

2 222301084
�भाग �.१७ मधील आर�ण �.२७५ येथील मनपा शाळा
इमारतीचे उव��रत मजले बांधणे.

17 6,00,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222301085 जु�ा तालेरा हॉ��टलची इमारत पाडून निवन इमारत बांधणे. 18 71,50,00,000 3,17,75,000 7,00,00,000

2 222301086 िपंपरी येथे िजजामाता हॉ��टलची निवन इमारत बांधणे. 21 40,00,00,000 16,04,000 0

3 222301087
जु�ा तालेरा हॉ��टलची निवन इमारत बांधणे�ा कामातील
फिन�चर व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

18 12,00,00,000 0 2,40,33,000

04-Public Conveniences

1 222301088 �भाग �.२१ दळवीनगर येथे िवरंगुळा क� � बांधणे. 17 1,00,00,000 0 0

06-Town Halls

1 222301089
�भाग �. १६ मधील रावेत भागातील टाऊन हॉल (आर�ण
�. ४/९३) िवकिसत करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

07-Park Buildings

1 222301090 �भाग �. १८ म�े ब�मजली पािक� ग िवकिसत करणे. 18 10,00,00,000 0 1,000
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11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222301091भाटनगर िहंदु �शानभुमीचे नुतनीकरण करणे. 1,00,00,000 0 0

2 222301092
�भाग � १६ ह�ीलगत दे�रोड कॅ�ोनम�ट बोड� ह�ीतील
िशतळानगर येथील �शानभुमी म�े िवद्युत/िडजेल / गॅस
दािहनी बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 5,00,00,000 0 0

3 222301093
�भाग � १६ म�े मामुड� स.नं. ८ सांगवडे पुलाजवळ
�शानभूमीची �थाप�िवषयक कामे करणे.

16 5,00,00,000 0 0

13-Vegitable Markets

1 222301094
िचंचवड गाव येथील जु�ा भाजी मंडई�ा िठकाणी वाहनतळ
सुिवधे सह अ�यावत भाजी मंडई िवकिसत करणे.

18 20,00,00,000 0 1,000

16-Sport Buildings / Stadium

1 222301095
आर�ण � २११ येथील �ापारी क� � इमारती�ा तीस-या
मज�ावर िजम�ािशयम हॉल बांधणे.

18 4,00,00,000 0 1,000

21-Compound / Safety Wall

1 222301096
�भाग � १८ मधील िचंचवड काळेवाडी पूलापासून भाटनगर
एस.टी.पी पय�� १८ मी र�ाचे नदी कडेस गॅिबयन वॉल
बांधणे

18 8,50,00,000 0 0

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222301097
�भाग � २४ थेरगाव येथे डी.पी.आर�ण �.६२८ येथील
खेळाचे मैदान िवकिसत करणे

24 4,00,00,000 12,95,000 0

2 222301098
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े मामुड� येथील
ता�ात आलेले खेळाचे मैदान िवकिसत करणे.

16 2,00,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222301099
�भाग �.१७ मधील दळवीनगर व िशवनगरी भागातील र�े
आव�कतेनूसार कॉ�ीटीकरण/डांबरीकरण करणे.

17 15,00,00,000 2,82,000 0

2 222301100
�भाग �.१६ मधील रावेत भागातील स�� नं. १०३ ते १४७
पय�तचा २४.०० मी. डी.पी. र�ा, सदर र�ाला जोडणारे
१८.०० मी., १२.०० मी. डी.पी. व इतर र�े िवकिसत करणे.

16 35,00,00,000 5,66,25,107 3,64,27,000

3 222301101
�भाग �.१८ म�े चापेकर चौक ते केशवनगर काळेवाडी
र�ां�ा �ॉ�ीटकरणाचा दुसरा ट�ा िवकसीत करणे.

18 15,00,00,000 0 0

4 222301102
�भाग �.१८ म�े तानाजीनगर कािलकामाता मंिदर ते
मोरयागोसावी ि�डा संकुल ते काळेवाडी पय�त�ा मु�
र�ाचे �ॉ�ीटीकरण करणे.

18 25,00,00,000 0 0

5 222301103
�भाग �.१७ मधील इंिदरानगर व िचंचवडेनगर भागातील र�े
आव�कतेनूसार कॉ�ीटीकरण/डांबरीकरण करणे.

17 15,00,00,000 0 0

6 222301104
�भाग �.१७ मधील दळवीनगर व िशवनगरी भागातील र�े
आव�कतेनूसार कॉ�ीटीकरण/डांबरीकरण करणे.

17 15,00,00,000 0 0

7 222301105
�भाग �.१७ मधील वा�ेकरवाडी भागातील साखळी र�ा व
इतर र�े आव�कतेनूसार कॉ�ीटीकरण/डांबरीकरण
करणे.

17 15,00,00,000 1,52,000 0

8 222301106
�भाग �.२२ काळेवाडी मधील र�ांचे आव�कतेनूसार
कॉ�ीटीकरण/डांबरीकरण करणे

22 10,00,00,000 0 0

9 222301107
�भाग �.२२ काळेवाडी मधील लकी बेकरी ते बीआरटी रोड
पय�तचा डी.पी. र�ा आव�कतेनूसार
कॉ�ीटीकरण/डांबरीकरण करणे

22 15,00,00,000 0 0

10 222301108
सन २०२०-२०२१ क�रता �भाग �.१७ िबजलीनगर मधील
उव��रत र�ा डांबरीकरण / कॉि�टीकरण करणे.

17 7,00,00,000 0 0

11 222301109
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील उव��रत र�ांचे
डांबरीकरण / कॉि�टीकरण करणे.

18 12,00,00,000 0 1,000

02-Road and Pavements - Black topped

1 222301110
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील रावेत भागातील
स.नं. १०५ ते १३२ पय�तचा १८.०० मी. डी.पी. र�ा व इतर
र�े िवकिसत करणे.

16 25,00,00,000 8,53,681 3,00,00,000

2 222301111
िचंचवड काळेवाडी पूलापासून भाटनगर एस.टी.पी पय�� १८
मी र�ा िवकिसत करणे. (पाणीपुरवठा िवषयक कामे)

18 18,00,00,000 0 0

3 222301112
�भाग � १८ मधील मोरया हॉ�ीटल ते चापेकर चौक प�रसर
पय�तचा र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे

18 18,00,00,000 1,04,80,000 5,00,00,000

4 222301113
�भाग �.१६ िवकासनगर येथील मु� र�ा डांबरीकरण
क�न िवकिसत करणे

16 20,00,00,000 0 1,000

5 222301114
�भाग �.१६ म�े रावेत भागातील स.नं. ७८, ४४ ते ६५
मधुन जाणा-या २४.०० मी. डी.पी र�ावर िसडीवक�  बांधणे
व र�ा िवकिसत करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000
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6 222301115
�भाग � १८ मधील मोरया हॉ�ीटल ते यशोपुरम ि�ज िपंपरी
िचंचवड िलंक रोड अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत
करणे

18 20,00,00,000 5,55,38,000 6,70,00,000

7 222301116
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े मुकाई चौक कृ�ा
हॉटेल ते लोढंा ��म पय�त ए��ेस हायवे लगतचा १२.०० मी
डी.पी स��स र�ा िवकिसत करणे

16 30,00,00,000 0 1,000

8 222301117

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े िस�ॉयिससे
कॉलेज जवळील १ व ११ मधील, स.नं.८ व ९ मधील व स.नं.
११ ते १८ लेखाफाम� बाजुलाचा मासुळकर फाम� येथील १२.००
मी डी.पी र�े िवकिसत करणे.

16 20,00,00,000 0 1,000

9 222301118
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े आदश�नगर मामुड�
स.नं. ८ ते ३४ पय�तचा १८.०० मी डी.पी र�ा िवकिसत
करणे.

16 20,00,00,000 0 1,000

10 222301119
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े मामुड� िकवळे
येथील उव�रीत १८ .०० मी व १२.०० मी डी.पी र�े िवकिसत
करणे

16 25,00,00,000 0 1,000

11 222301120
�भाग �.१६ मधील रावेत भागातील स�� नं. १०३ ते १४७
पय�तचा २४.०० मी. डी.पी. र�ा, सदर र�ाला जोडणारे
१८.०० मी., १२.०० मी. डी.पी. व इतर र�े िवकिसत करणे.

16 35,00,00,000 0 0

12 222301121
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील रावेत भागातील
स.नं. १०५ ते १३२ पय�तचा १८.०० मी. डी.पी. र�ा व इतर
र�े िवकिसत करणे.

16 25,00,00,000 0 0

13 222301122

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �. १६ मधील रावेत भागातील
िवकिसत झाले�ा डी.पी. र�ाला जोडणारे (स.नं. ७४,
७७, ९५, ७६ व ९४ ) मधील सव� नॉन डी.पी. र�े िवकिसत
करणे.

16 2,00,00,000 54,29,000 8,92,000

14 222301123
�भाग � १८ मधील दश�न नगरी ते संत गाड�न िब�ीगं
पय�तचा र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे

18 15,00,00,000 1,40,18,000 1,00,00,000

15 222301124
�भाग �.२२ काळेवाडी मधील र�ांचे यु.टी.ड�ु.टी.
प�दतीने िवकसीत करणे

22 5,00,00,000 0 0

16 222301125
�भाग �.२२ िवजयनगर मधील र�ांचे यु.टी.ड�ु.टी.
प�दतीने िवकसीत करणे

22 5,00,00,000 0 0

17 222301126
�भाग � १६ म�े मामुड�, साईनगर, लेखाफाम� भागातील
अंतग�त र�े हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

16 2,00,00,000 0 41,25,000

18 222301127
�भाग � १६ म�े िकवळे, िवकासनगर भागातील र�े
हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

16 2,00,00,000 0 0

19 222301128

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ मधील िकवळे भागातील
आदश�नगर, तुपेव�ी, सहया�ी कॉलनी व माळवालेनगर
प�रसरातील अंतग�त र�े हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

16 4,00,00,000 0 0

20 222301129
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ मधील गु��ारा,
िशंदेव�ी, से. �. २९, ३२अ, ३२ व ��ेव�ी प�रसरातील
अंतग�त र�े हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

16 4,00,00,000 0 0

04-Pavements and footpaths

1 222301130 �भाग �.२२ मधील िविवध चौकांचे सुशोिभकरण करणे 22 2,00,00,000 0 0

2 222301131
�भाग � १८ मधील िवकास आराख�ातील १८ मी. �ंदीचे
र�े फुटपाथसह नुसार िवकसीत करणे

18 15,00,00,000 0 1,000

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222301132 �भाग �. १६ म�े नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे. 16 2,00,00,000 0 0

06-Culverts

1 222301133
�भाग � १८ मधील िचंचवड काळेवाडी पूलापासून भाटनगर
एस.टी.पी पय�� १८ मी र�ाचे नदी कडेस गॅिबयन वॉल
बांधणे

18 8,50,00,000 3,70,80,319 4,00,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 7,54,50,00,000 26,59,62,799 37,42,28,000

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222301134 �भाग �.१९ िहंदू �शानभूमीची िसमािभंत बांधणे. 19 20,00,00,000 0 1,000

2 222301135
�भाग � २७ रहाटणी येथील �शानभूमीची उव�रीत कामे
करणे.

27 3,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 23,00,00,000 0 2,000
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एकूण िपंपरी िचंचवड  मनपा इमारतीसमोरील मंुबई पुणे
र�ाचे �ंदीकरण क�न डांबरीकरण तसेच
पी.सी.एम.सी.इमारत प�रसरातील संर�क िभंत दुचाकी
वाहनतळ सीमािभंत,फुटपाथ इ.अनुषंिगक �थाप�
िवषयक कामे करणे 

7,77,50,00,000 26,59,62,799 37,42,30,000

12 महापौर िवकास िनधी

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222301136महापौर िनधी - 5,00,00,000 0 5,00,00,000

2 222301137 फुगेवाडी येथील िशवाजी महाराज पुतळा सुशोिभकरण करणे. 30 50,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,50,00,000 0 5,00,01,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण महापौर िवकास िनधी 5,50,00,000 0 5,00,01,000

13
भोसरी संं.नं.1 मधील ता�ात आलेली आर�णे िवकसीत
करणे
चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222301138
स.नं.१ मधील आर�ण �मांक ४३१िवकिसत
करणे.(सुधारीत)

6 21,00,00,000 9,01,000 31,50,000

2 222301139
�भाग �. ७ च-होली येथे ता�ात येणा-या आर�णात
दवाखाना इमारत बांधणे

3 3,00,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences

1 222301140
�भाग �. ३५ भोसरी स.नं. १ म�े वाचनालयासाठी
बैठक�व�था करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

6 2,00,00,000 0 1,50,000

14-Shopping centre

1 222301141 �भाग �. ६ मधील आर�ण �. ४३२ िवकिसत करणे. 6 40,00,00,000 8,09,000 4,00,00,000

16-Sport Buildings / Stadium

1 222301142
�भाग �. ३५ म�े स.नं.१ मधील आंतररा�� ीय कु�ी
�िश�ण क� �ाचे उव��रत अनुषंिगक कामे करणे. ( ट�ा -२)

7 15,00,00,000 30,00,000 20,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 81,00,00,000 47,10,000 4,53,01,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222301143
�भाग �. ६ मधील आर�ण �. ४३२ चे उव�रीत �थाप�
िवषयक कामे करणे.

6 2,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,00,00,000 0 1,000

एकूण भोसरी संं.नं.1 मधील ता�ात आलेली आर�णे
िवकसीत करणे

83,00,00,000 47,10,000 4,53,02,000

14 भोसरी येथे ��ागृह इमारत बांधणे

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222301144
�भाग �.५ मधील आर�ण �.४०० �ाथिमक शाळा
िवकिसत करणे.

5 20,00,00,000 0 18,00,000

20-Multi Purpose Hall

1 222301145
�भाग �. ७भोसरी म�े करसंकसन इमारती शेजारील
मनपा�ा ता�ातील जागेम�े ब�उ�ेशीय हॉल बांधणे.

7 9,00,00,000 1,44,31,000 2,00,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 29,00,00,000 1,44,31,000 2,18,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण भोसरी येथे ��ागृह इमारत बांधणे 29,00,00,000 1,44,31,000 2,18,00,000

15
शाळा मैदाने आिण �ीडा संकुल उभारणे व दु��ी
 करणे .

चालू कामे

01-Buildings
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01-Ofice Buildings

1 222301146
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख-र�क चौक येथील
बी.आर.टी.एस. र�ालगत िमिलटरी ह�ीत भारताचा
रा���ज उभारणे व इतर �थाप� अनुषंिगक कामे करणे.

26 50,00,000 0 25,00,000

2 222301147
ह �े�ीय काया�लय व इतर मनपा इमारतीचें फिन�चरची व इतर
कामे करणे.

30 1,00,00,000 0 1,000

3 222301148
िपंपरी पोिलस �ेशन येथे पोिलस आयु�ालय काया�लयाचे
िव�ारीकरण करणे.

- 5,00,00,000 0 0

4 222301149
�भाग �. १५ मधील िनगडी �ािधकरण येथील से.�.२६
येथील दु�म सुिवधा क� � (SDC) िवकिसत करणे.

- 50,00,00,000 0 0

5 222301150
�भाग �.१९ दळवीनगर येथील वॉड� स�टरचा ट�ा २
िवकिसत करणे.

- 1,00,00,000 0 0

6 222301151
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील रावेत भागातील
पेठ �. ३२अ (आर�ण �. ५९६) म�े पोलीस �ेशनचे
काम करणे.

16 5,00,00,000 0 1,000

7 222301152
�भाग �. ३० साईशारदा मिहला आय.टी.आय. चे
िव�ारीकरण करणे.

30 4,00,00,000 0 1,000

8 222301153
�भाग �. ३० दापोडी आर�ण �. ३/२७ म�े अि�शामक
क� � उभारणे.

30 7,00,00,000 0 1,000

9 222301154 �भाग ३० मधील इंिजिनअरीगं �ोअर िवकसीत करणे. 30 4,00,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222301155
�भाग �. १० मधील मोरवाडी आय.टी.आय. येथे �थाप� व
फिन�चर िवषयक कामे करणे.

- 70,00,000 1,44,100 0

2 222301156
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील क�टेव�ी शाळेचे
िव�ारीकरण क�न नुतनीकरण करणे व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

26 8,00,00,000 0 1,000

3 222301157
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील मनपा दवाखाना,
�ायामशाळा व तािलम यांचे नुतनीकरण करणे व इतर
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

4 222301158
वॉड� �.४ िदघी येथील आर�ण �.२/१२२ म�े शाळा
इमारत बांधणे.

4 5,00,00,000 5,15,00,000 1,40,00,000

5 222301159आर�ण �.४३० ( �ाथिमक शाळा ) िवकिसत करणे 7 10,00,00,000 2,47,32,000 4,50,00,000

6 222301160
दापोडी �ता�ा भगतिसंग शाळा इमारत पाडुन नवीन शाळा
इमारत बांधणे.

30 10,00,00,000 2,51,77,381 2,00,00,000

7 222301161
�भाग �. ३० फुगेवाडी मधील लोकमा� िटळक शाळा
िव�ारीकरण करणे.

30 4,00,00,000 2,41,609 1,000

8 222301162
�भाग �.३२ सांगवी मधील साई चौकालगतचे आर�ण
�.३३९ (�ाथिमक शाळा) िवकिसत करणे.

32 15,00,00,000 0 1,000

9 222301163
�भाग �. १४ आकुड� मधील मौलाना अ�ुल कलाम आझाद
उदू� मा�िमक शाळेतील िव�ान शाखेची इमारतीचे
नूतनीकरण करणे(न�ाने बांधणे). (सन २०२१-२२)

- 5,00,00,000 0 0

10 222301164
�भाग �.२५ पुनावळे मधील आर�ण �.४/६५ �ाथिमक
शाळा इमारत बांधणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

11 222301165 �भाग �.२५ भुमकरव�ी येथे शाळा इमारत बांधणे. 25 10,00,00,000 0 1,000

12 222301166अनुसयाबाई वाघेरे शाळा िव�ारीकरण करणे 21 20,00,00,000 0 1,00,00,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222301167
�.�.२८ मासुळकर कॉलनी येथील आ. �. ८५ येथे नागरी
आरो� के�ं, ने� ��ालय, व िनवासी डॉ�रांचे व�ीगृह
बांधणे.

9 25,67,58,000 84,50,000 50,00,000

2 222301168 �भाग �. ३० दापोडी येथे नवीन दावाखाना इमारत बांधणे. 30 5,00,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences

1 222301169
�भाग �.९ येथे २४ िसटचे साव�जीनीक सुलभ शौचालय व
वॉचमॅन �ॉट�र बांधणे.

9 2,00,00,000 59,72,000 80,00,000

2 222301170
पुणे आळंदी र�ालगत स.न. ७८ येथील समुह िश�चे
उव�रीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 12,00,00,000 40,02,000 0

3 222301171
�भाग �मांक ३ च�होली येथील संत �ाने�र व संत नामदेव
महाराज यांचे भेटीवर आधा�रत समूहिश��ा प�रसरात संत
�ाने�र सृ�ी उभारणे करीता �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 10,00,00,000 4,59,28,000 4,45,00,000

4 222301172
�भाग �.४ िदघी गावातील करसंकलन ऑिफस पडून
ब�उ�ेशीय इमारत बांधणे

4 3,00,00,000 0 1,000

5 222301173 �भाग �. 2 मधील आर�ण �. 1/156 िवकसीत करणे. 2 20,00,00,000 0 1,000

6 222301174
मनपा �े�ातील ड व ह �े�ीय काया�लय अंतग�त असणा-या
िविवध र�ावर नामफलक व िदशादश�क फलक उभारणे

29 5,00,00,000 2,24,84,264 1,35,50,000

51



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

7 222301175
�भाग �. ३० आनंदवन येथील जुने संडास �ॉक पाडून
सां�ृितक भवन बांधणे.

30 2,00,00,000 0 1,000

07-Park Buildings

1 222301176
िनगडी �ािधकरण येथील संजय काळे मैदानावर िवरंगुळा क� �
बांधणे.

- 2,00,00,000 0 0

2 222301177
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील बस�ॉपजवळील मनपा�ा
मा�िमकशाळा इमारतीत िपंपरी िचंचवड �ाट� िसटी
इनो�ेशन स�टर तयार करणे

29 8,00,00,000 0 1,71,00,000

10-Public Library Buildings

1 222301178 �भाग �. १४ म�े अ�ािसका व �ंथालय इमारत बांधणे - 10,00,00,000 0 0

2 222301179

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर (मौजे रहाटणी येथील
�ािधकरणा�ा पेठ �.३८ औधं रावेत र�ालगत) िवरंगुळा
क� � / अ�ािसकासाठी फिन�चर करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

28 1,50,00,000 59,08,947 0

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222301180
�भाग �.9 नेह�नगर �शानभूमी येथे िवद्युत दािहनी
उभारणेसाठी �थाप� िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

9 10,00,00,000 1,01,22,000 6,15,82,000

2 222301181 �भाग �.२५ पुनावळे येथे �शानभूमी बांधणे. 25 10,00,00,000 0 1,000

3 222301182
�भाग �.२५ वाकड येथे अ�ावत प�दतीने �शानभूमी
िवकसीत करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

4 222301183 �भाग �. ३० कासारवाडी येथे �शानभुमी बांधणे. 30 5,00,00,000 0 1,000

5 222301184 �भाग �. ३० फुगेवाडी येथे �शानभुमी बांधणे. 30 5,00,00,000 0 1,000

6 222301185भाटनगर िहंदु �शानभुमीचे नुतनीकरण करणे. - 1,00,00,000 0 0

7 222301186 फुगेवाडी �शानभूमीम�े �थाप� िवषयक कामेकरणे. 30 2,00,00,000 0 1,000

8 222301187
फुगेवाडी येथील मु��म दफनभुमीम�े सुधारणा िवषयक
कामे करणे.

30 5,00,00,000 0 1,000

9 222301188 दापोडीयेथीलमु��मदफनभुमीम�ेसुधारणािवषयककामेकरणे. 30 5,00,00,000 0 1,000

10 222301189
कासारवाडी येथील मु��म दफन भुमीम�े सुधारणा िवषयक
कामे करणे.

30 5,00,00,000 0 50,00,000

13-Vegitable Markets

1 222301190कासारवाडी भाजीमंडई िवकिसत करणे. 30 10,00,00,000 1,04,00,000 36,50,000

2 222301191 �भाग �. १९ िपंपरी येथे भाजी मंडई िवकसीत करणे. - 25,00,00,000 0 0

14-Shopping centre

1 222301192
�भाग �. १४ आकुड� आर�ण �. २७९ िवसंगत उ�ोग येथे
अ��� मॉल इमारत बांधणे व आर�ण िवकसीत करणे

- 20,00,00,000 0 0

16-Sport Buildings / Stadium

1 222301193
�भाग �. ३३ गवळीनगर मधील आर�ण �. ४०७ खेळाचे
मैदान येथे ि�डासंकुल इमारत बांधणे.

5 1,50,00,000 0 1,000

2 222301194 �भाग �. ३० दापोडी येथे �ायामशाळा अ�ावत करणे. 30 5,00,00,000 0 1,000

17-Swimming Pool / Tank

1 222301195
�भाग �.३२ सांगवी मधील जलतरण तलावाचे आधूिनक
प�दतीने नुतनीकरण करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

18-Parking Places

1 222301196
�भाग �.१० येथील न�ाने ता�ात आले�ा जागा िवकिसत
करणे.

- 10,00,00,000 0 0

20-Multi Purpose Hall

1 222301197
�भाग �.४ िदघी–बोपखेल मधील आय.टु.आर. अंतग�त
ता�ात आले�ा जागेत ब�उ�ेशीय इमारत बांधणे व जागा
िवकिसत करणे.

4 5,00,00,000 1,42,03,000 2,25,00,000

2 222301198
वॉड� �.४मधील बोपखेल येथील ब�उ�ेशीय इमारतीचा
िव�ार करणे व अनुषंिगक कामे करणे. ( फेज -२)

4 1,00,00,000 24,00,000 0

3 222301199
िपंपरी येथील से.नं. ३१/१ ते ५, ३२/१ ब / २ ते ६ मधील
जागेम�े िन:समथ� (अपंग) साठी क�ाणकारी क� � बांधणे.
(ट�ा २)

- 30,00,00,000 0 55,00,000

4 222301200
�भाग �.१४ रा�� माता िजजाऊ सां�ृितक भवनाची �थाप�
िवषयक व नुतनीकरणाची कामे करणे.(सन २०२१-२२)

- 10,00,00,000 0 0

5 222301201
�भाग �.१४ मधील संत तुकाराम �ापरी संकुल मधील
संिगत अकादमीचे नुतनीकरण व प�रसरातील �थाप�
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

- 5,00,00,000 0 0

6 222301202
�भाग �. १९ सुदश�ननगर येथील �ायामशाळेचा िव�ार व
नुतनीकरण करणे

- 10,00,00,000 0 0

21-Compound / Safety Wall
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1 222301203
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील मनपा शाळा
िसमािभंतीलगत िशवसृ�ी (�ुअरल) उभारणे व सुशोभीकरण
करणे.

28 15,00,00,000 0 1,000

2 222301204
�भाग �.३१ िमिलटरी ह�ीतील िसमािभंतीचे काम
करणे.(ट�ा-१)

31 5,00,00,000 0 10,00,000

3 222301205
�भाग �. १० आर�ण �. २९७ िव�ानगर येथे आर.सी.सी.
वॉल कंपाऊंड करणे.

- 2,00,00,000 0 0

4 222301206
�भाग �.१० म�े ना�ांना निवन आर.सी.सी.िसमािभंत
बांधण व इतर अनुषंिगक कामे करणे

- 1,50,00,000 0 0

5 222301207
�भाग �. १४ मनपा�ा ता�ात आले�ा आर�ीत
जागेभोवती िसमािभंत बांधणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

- 50,00,000 0 0

6 222301208
�भाग �. २० कासारवाडी येथील मंञी कॉ��े� शेजारील
I2R अंतग�त आले�ा जागेस कंपाऊंड वॉल बांधून न�ाने
बांधले�ा इमारतीत उव�रीत कामे करणे.

20 1,00,00,000 0 1,000

23-Toilet

1 222301209
�भाग �. २० कासारवाडी येथील द�ोबा लांडगे चाळीतील
शौचालयाची दु��ी व करणे व कंुदननगर येथील
शौचालयाची इतर कामे करणे.

20 30,00,000 0 0

2 222301210
�भाग �.१९ मधील बी �ॉक १ ते ३१ येथील जुनी शौचालये
पाडून नवीन शौचालय, िवरंगुळा क� �,वाचनालय बांधणे व
इतर कामे करणे

- 5,00,00,000 0 0

3 222301211
�भाग �. ३० आनंदवन येथील जुने संडास�ॉक पाडून
सां�ृितक भवन बांधणे.

30 2,00,00,000 0 0

4 222301212
कासारवाडी येथील िविवध ��तागृह व मुता-या पाडून
न�ाने बांधणे.

30 10,00,00,000 0 1,000

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222301213
�भाग �. ८ (निवन �भाग �. १०) आर�ण �. ३०१ बड�
�ॅली समोरील खाण िवकसीत करणे.

- 5,00,00,000 40,69,500 0

2 222301214
�भाग �. ९ शा�नगर येथे बिहरवाडे मैदाना भवती
(आर.सी.सी.) सीमािभंत बांधणे व इतर अनुषंिगक काम
करणे.

- 90,00,000 13,78,600 11,00,000

3 222301215
िपंपरी येथील से.नं. ३१/१ ते ५, ३२/१ ब / २ ते ६ मधील
जागेम�े िन:समथ� (अपंग) साठी क�ाणकारी क� � बांधणे.

- 10,00,00,000 1,66,56,200 1,52,51,000

4 222301216
�ािधकरण से.�. २८ मधील संजय काळे मैदान िवकिसत
करणे.

- 2,00,00,000 32,32,200 0

5 222301217
�भाग �. १४ म�े आय टु आर अंतग�त ए�य�म सोसायटी
जवळील ता�ात आले�ा जागेवर जे� नाग�रकांसाठी
िवरंगुळा क� � बांधणे.

- 1,50,00,000 0 0

6 222301218
�भाग � १९ (निवन �.� १६) पेठ � २९ येथे फुटबॉल
�ाऊंड करणे. (ट�ा - १)

16 40,00,00,000 1,25,82,000 38,50,000

7 222301219आर�ण �. २२१ येथे ब�उ�ेिशय ि�डांगण िविकसत करणे 18 4,00,00,000 45,00,000 15,00,000

8 222301220 �भाग � १८ म�े ब�उ�ेिशय �ोट्�स कॉ��े� बांधणे 18 11,00,00,000 27,00,000 2,19,80,000

9 222301221
�भाग � १६ पेठ � २९ येथे फुटबॉल �ाऊंड करणे. ट�ा -
२

16 30,00,00,000 0 0

10 222301222
�भाग � १६ मधील ता�ात येणारी िविवध आर�णे िवकसीत
करणे.

16 5,00,00,000 0 0

11 222301223
�भाग �. १८ िचंचवड येथील पवनानगर बॅडिमंटन हॉल
शेजारील मोक�ा जागेत �ेिटंग �रंग तयार करणे.

18 75,00,000 14,00,000 18,00,000

12 222301224
�भाग �. २९ इं�ायणीनगर मधील से.�. ३ येथील �ेटीगं
�रंक चे उव�रीत �थाप�, िवद्युत व अनुषंिगक कामे करणे. (
दुसरा ट�ा )

8 2,50,00,000 47,74,000 0

13 222301225
�.�.९ मासुळकर कॉलनी येथील िप�े सभागृहा�ा समोरील
मोकळी जागा िवकिसत करणे.

9 50,00,000 21,24,000 0

14 222301226
�भाग �.२५ वाकड येथील आर�ण �.४/४ येथे टाऊन हॉल
बांधणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

15 222301227
�भाग � ३३ गवळीनगर येथील आर�ण � ४०७ खेळाचे
मैदान िवकिसत करणे.

5 5,00,00,000 0 1,000

16 222301228
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथे मु� चौकाचे िठकाण
एफ.आर.पी.�ुरल बसिवणे व चौक सुशोिभकरण करणे.

4 2,00,00,000 0 1,000

17 222301229 �भाग �.४ िदघी येथे सां�ृितक भवन बांधणे 4 5,00,00,000 0 1,000

18 222301230
�भाग �. ५ मधील आर�ण �. ४०२ येथे ि�डा िवहार
बांधणे.

5 1,50,00,000 0 1,15,00,000

19 222301231
�भाग � ११ कृ�ानगर येथील �ामी िववेकानंद बँडिमंटन
हाँल प�रसरात आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे करणे

11 2,00,00,000 37,71,000 0
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20 222301232
�भाग � ११ म�े �े�ेव�ी येथील मनपा शाळा � ९२
इमारतीचे िव�ारीकरण करणे

11 5,00,00,000 69,29,000 10,00,000

21 222301233
िपंपरी �.�.२१ मधील आर�ण �.१६२ येथे खेळाचे मैदान
िवकिसत करणे

21 3,00,00,000 1,73,96,000 1,000

22 222301234मौजे भोसरी कासारवाडी येथील आ.�.१३ िवकिसत करणे. 20 20,00,00,000 3,31,15,000 75,00,000

23 222301235
�भाग �. २० कासारवाडी येथील मंञी कॉ��े� शेजारील
मोकळी जागा िवकिसत करणे.

20 10,00,00,000 79,01,000 30,00,000

24 222301236
�भाग �.२० येथील �ानचंद हॉकी �ेडीयम म�े पॉली�ास
बसिवणे

20 5,00,00,000 5,00,000 0

25 222301237
�भाग �. २० येथील आंबेडकर ि�डा संकुल येथील मैदान
िवकसीत करणे.

20 10,00,00,000 0 0

26 222301238
�भाग �. २० संत तुकारामनगर येथील बॅडिमंटन हॉल�ा
बाजू�ा मोक�ा जागेत िमनी �ेटीगं �ाऊंड बनिवणे.

20 2,00,00,000 0 1,000

27 222301239
�भाग �. २० संत तुकारामनगर येथील एचआयजी
सोसायटी�ा मोक�ा जागेत जीम व सां�ृितक भवन
बनिवणे.

20 2,00,00,000 0 1,000

28 222301240 �भाग �.३२ मधील आर�ण �.३२६ िवकिसत करणे. 32 12,00,00,000 0 1,000

29 222301241
�भाग �.३२ सांगवी मधील आर�ण �.३२७ िवकिसत
करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

30 222301242
�भाग �.३२ सांगवी मधील PWD मैदानातील ता�ात येणारे
आर�ण िवकिसत करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

31 222301243
�भाग �.३२ सांगवी मधील ता�ात येणारी आर�णे िवकिसत
करणे.

32 10,00,00,000 0 1,000

32 222301244
�भाग �.१० येथील मोरवाडी आय.टी.आय इमारतीचे
िव�ारीकरण करणे.

- 7,00,00,000 0 55,00,000

33 222301245
�भाग �. १० शा�नगर येथील बािहरवाडे ि�डांगणाची
िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे. (ट�ा २)

- 2,00,00,000 0 0

34 222301246 �भाग �. १० म�े ि�डांगणे व ि�डा िवषयक कामे करणे. - 5,00,00,000 0 0

35 222301247
�भाग �. १४ टेिनसकोट� व �ेिटंग �ाउंडची दु��ी करणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे

- 5,00,00,000 0 0

36 222301248
�भाग �. १४ मोहननगर येथे कु�ी संकुल बांधणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

- 20,00,00,000 0 0

37 222301249
�भाग �. १५ येथील मदनलाल िधं�ा मैदानाचे नुतनीकरण
करणे.

- 5,00,00,000 0 0

38 222301250
�भाग �.१९ मधील आर�ण �.१२१ व १२२ येथे ि�डा
िवषयक कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 0

39 222301251
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ मधील रावेत भागातील
आर�ण �. ४/९८ (DMH) व आर�ण �. ४/१०१ (PS) चे
आर�ण िवकिसत करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

40 222301252
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील आर�ण �.३८५ खेळाचे
मैदान िवकसीत करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

41 222301253
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख वेणूनगर येथील मोक�ा जागेत
�ेिटंग �ाऊंड, हॉलीबॉल �ाऊंड व ब�उ�ेशीय �ाऊंड
िवकसीत करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

42 222301254
िपंपरी िचंचवड शहरातील िपंपळे सौदागर येथे शालेय व
महािव�ालयीन िव�ा�ा�ना वाहतूक िनयमांची मािहती
हो�ाकरीता िच�� े� ट� ािफक पाक�  तयार करणे.

28 1,00,00,000 0 1,000

43 222301255
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील आर�ण �.३६७अ
खेळाचे मैदान म�े उव�रीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 1,00,00,000 0 1,000

44 222301256
�भाग �.७ येथील िसताराम लों�ढे उ�ानातील मनपाची भवानी
तालीम �ायाम शाळा व मैदानाची सुधारणा करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 5,00,00,000 2,50,61,000 1,10,50,000

45 222301257
�भाग �. २० �ानचंद हॉकी �ेडीयम�ा आवारातील
उव�रीत कामे करणे.

20 3,00,00,000 0 0

46 222301258 �भाग ३० मधील मोक�ा जागा िवकसीत करणे. 30 1,00,00,000 0 1,000

47 222301259
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील आर�ण �.३६२ खेळाचे
मैदानम�े उव�रीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 1,00,00,000 0 1,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

01-Statues

1 222301260
�भाग �. १० मधील ल�जी व�ाद पुत�ांचे सुशोिभकरण व
नुतनीकरणाची कामे करणे.

- 5,00,00,000 24,52,800 5,40,000

2 222301261
पुणे आळंदी र�ालगत स.न. ७८ येथे संत �ाने�र महाराज
व संत नामदेव महाराज यां�ा भेटीवर आधा�रत समुह िश�
तयार करणे व उभारणे .

3 5,00,00,000 51,39,000 25,00,000
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3 222301262
�भाग �. च-होली येथील संत �ाने�र व संत नामदेव
महाराज यांचे भेटीवर आधारीत समुहिश��ा परीसरात संत
�ाने�र सृ�ी तयार करणे.

3 10,00,00,000 0 2,00,00,000

4 222301263
�भाग �. १० मधील ल�जी व�ाद पुत�ांचे सुशोिभकरण व
नुतनीकरणाची कामे करणे. (ट�ा २)

- 3,00,00,000 0 0

5 222301264
�भाग �. १४ मधील छ�पती िशवाजी महाराज पुत�ा�ा
शेजारील आरि� त मेाक�ा जागेवर �ापारी संकुल उभारणे
व सीमा िभंत बांधणे.(सन २०२१-२२)

- 5,00,00,000 0 0

6 222301265
�भाग �.१५ लाल बहादूर शा�ी चौक जवळील आरि� त
जागेवर निवन PD इमारत बांधणे.

- 4,00,00,000 0 0

03-Antiques and other work of art

1 222301266
�भाग �. ३० कासारवाडी येथील जे. आर. डी. टाटा पुला�ा
खालील मोक�ा जागेत सुशोिभकरण करणे.

30 2,00,00,000 0 1,000

2 222301267 �भाग �.१० म�े �ागत कमान उभारणे - 10,00,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black topped

1 222301268
�भाग �.८ येथील पेठ �.३ ित�पती चौक येथील तुलसी
हाईट्स समोरील र�ा ते पेठ �.१ ला नािशक हायवे पय�त
जोडणारा १२ मीटर डी पी र�ा िवकिसत करणे.

8 10,00,00,000 2,04,77,000 70,00,000

2 222301269
�भाग �. ९ मधील मनपा �ा काय�शाळा प�रसरात
डांबरीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 60,00,000

3 222301270
�भाग �.९ मधील �गती इ��श िमडीयम �ूल पासुन
यशवंतनगर चौकापय�त�ा मु� र�ा अब�न िडझाईन
प�दितने िवकिसत करणे

9 25,00,00,000 0 10,36,00,000

4 222301271
�भाग �.९ मधील खराळवाडी, नेह�नगर व गांधीनगर
र�ांमधील खोदले�ा चरांची दु��ी करणे.

9 2,00,00,000 0 18,98,000

5 222301272
�भाग �.९ म�े खराळवाडी, नेह�नगर व आव�क
िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 1,00,00,000 21,59,000 0

6 222301273
�भाग �. ४ बोपखेल गणेशनगर CME िभंती�ा कडेचा
१२.०० मी.र�ा िवकिसत करणे.

4 2,00,00,000 0 50,00,000

7 222301274
�भाग �.४ बोपखेल गावातील �शान भूमीजवळील १२.००
मी/ २४.००मी र�ा िवकिसत करणे.

4 3,00,00,000 0 60,00,000

04-Pavements and footpaths

1 222301275
�भाग �१० म�े HDFC कॉलनी लगत पदपथला RCC
रीटेनीगं वॉल बांधणे.

- 7,00,00,000 0 0

2 222301276 �भाग क.१५ मधील पदपथांचे नुतनीकरण व दु��ी करणे. - 2,00,00,000 0 80,50,000

3 222301277
�भाग �.१९ मधील कोिहनुर शांि� ला व िवझडम पाक�
सोसायटी प�रसरातील र�ांना फुटपाथ व इतर अनुषंिगक
कामे करणे

- 2,00,00,000 0 0

06-Service Road

1 222301278
�भाग �. १५ ��पुत� हौ.सो. �ा मागील MIDC �ा
जागेमधुन र�ा िवकिसत करणे.

- 6,00,00,000 0 60,00,000

2 222301279
�भाग �.१४ खंडोबामाळ प�रसर सुशोिभकरण व सुधारणा
करणे

- 3,00,00,000 0 0

3 222301280
�भाग �. १४ मधील रामनगर व इतर प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

- 10,00,00,000 0 27,50,000

08-Culverts

1 222301281
�भाग �. ५ मधील गवळीनगर व सँ�िवक कॉलनी
परीसरात पावसाळी पा�ाचे बंद पाईप गटस� व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

05-Water Ways

03-Water Tanks

1 222301282
�भाग �.१४ मधील छ�पती राज�ी शा� महाराज जलतरण
तलावाची उंची कमी क�न अ�ािदत करणे.(सन २०२१-२२)

- 5,00,00,000 0 0

2 222301283
�भाग �. १४ मधील छ�पती राज�ी शा� महाराज जलतरण
तलाव शेजारील आरि�त मोक�ा जागेवर ि�डा िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

- 10,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 9,75,82,58,000 40,99,82,601 53,32,99,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings
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1 222301284
�भाग �. १० आर�ण �. २९७ िव�ानगर येथे आर.सी.सी.
वॉल कंपाऊंड करणे.

10 2,00,00,000 0 1,000

2 222301285
�भाग �.१४ रा�� माता िजजाऊ सां�ृितक भवनाची �थाप�
िवषयक व नुतनीकरणाची कामे करणे.(सन २०२१-२२)

14 10,00,00,000 0 1,000

3 222301286
�भाग �.१४ मधील संत तुकाराम �ापरी संकुल मधील
संिगत अकादमीचे नुतनीकरण व प�रसरातील �थाप�
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

14 5,00,00,000 0 1,000

4 222301287 �भाग �.१९ म�े अि�शामन क� � बांधणे. 19 5,00,00,000 0 1,000

5 222301288
�भाग � 9 नेह�नगर मधील मनपाची राजीव गांधी िव�ालय
इमारत पाडून �ा िठकाणी निवन शाळा इमारत बांधणे.

9 20,00,00,000 0 1,000

6 222301289
�भाग �. २ िचखली मधील िशवर�ा ते वडाचामळा ते
कुदळवाडी ३० मी डी पी र�ा िवकसीत करणे. ( गट नं
507 ते गट नं 440) .(सन 2022-23)

2 45,00,00,000 0 1,000

7 222301290
�भाग �. 2 मधील आर�ण �. 1/156 िवकसीत करणे.
.(सन 2022-23)

2 20,00,00,000 0 1,000

8 222301291
�भाग �.8 मधील �ान दफनभूमी व शे�र हाऊस व इतर
िठकाणी�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

9 222301292
�भाग �. 2 मधील आर�ण �. 1/160 िवकसीत करणे.
.(सन 2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

10 222301293
�भाग �.8 मधील �ािधकरणाकडून ता�ात येणा-या
शै�िणक भुखंडावर शाळा इमारत बांधमे.

8 20,00,00,000 0 1,000

11 222301294

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख र�क चौक येथील
बी.आर.टी.एस. र�ालगत िमिलटरी ह�ीतील भारताचा
रा���जाची देखभाल, दु��ी करणे, �ज पुरिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222301295
�भाग �.१४ खंडोबामाळ प�रसर सुशोिभकरण व सुधारणा
करणे

14 3,00,00,000 0 1,000

2 222301296
�भाग �. २२ मधील कै. द�ोबा रामचं� काळे इं�जी
मा�िमक शाळेचे �थाप� िवषयक कामे करणे.

22 7,00,00,000 0 1,000

3 222301297
�भाग �.9 खराळवाडी मधील बालभवन शाळा इमारत व
इतर इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 2,00,00,000 0 55,00,000

4 222301298
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील शेवंताबाई जगपात शाळा
इमारतीम�े उव�रीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

29 5,00,00,000 0 1,000

5 222301299
दापोडी �ता�ा भगतिसंग शाळा इमारतीचे िव�रीकरण
करणे.

30 10,00,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222301300
ड �े�ीय काया�लय येथे पशुवै�कीय दवाखा�ासाठी �थाप�
िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

26 70,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences

1 222301301
�भाग �. १० मधील मोरवाडी आय.टी.आय. येथे �थाप� व
फिन�चर िवषयक कामे करणे.

10 70,00,000 0 1,000

2 222301302
�भाग �. १० मधील मोरवाडी आय.टी.आय. साठी ता�ात
आले�ा जागेवर निवन इमारत बांधणे.

10 30,00,00,000 0 1,000

3 222301303
�भाग �. १४ मनपा�ा ता�ात आले�ा आर�ीत
जागेभोवती िसमािभंत बांधणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

14 5,00,00,000 0 1,000

4 222301304
�भाग �. १४ आकुड� आर�ण �. २७९ िवसंगत उ�ोग येथे
अ��� मॉल इमारत बांधणे व आर�ण िवकसीत करणे

14 20,00,00,000 0 1,000

5 222301305
�भाग �. १४ मधील छ�पती िशवाजी महाराज पुत�ा�ा
शेजारील आरि� त मेाक�ा जागेवर �ापारी संकुल उभारणे
व सीमा िभंत बांधणे.(सन २०२१-२२)

14 5,00,00,000 0 1,000

6 222301306
�भाग �. १४ आकुड� मधील मौलाना अ�ुल कलाम आझाद
उदू� मा�िमक शाळेतील िव�ान शाखेची इमारतीचे
नूतनीकरण करणे(न�ाने बांधणे). (सन २०२१-२२)

14 5,00,00,000 0 1,000

7 222301307

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख-र�क चौक येथील
बी.आर.टी.एस. र�ालगत िमिलटरी ह�ीत भारताचा
रा���ज उभारणे व इतर �थाप� अनुषंिगक कामे करणे.
(ट�ा �.२)

26 1,00,00,000 0 1,000

8 222301308
दापोडी स.नं. ८१ येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर �ानमंिदर
करणे. (�.�.३०)

30 3,00,00,000 0 1,000

06-Town Halls

1 222301309 �भाग �. १४ म�े अ�ािसका व �ंथालय इमारत बांधणे 14 10,00,00,000 0 1,000

10-Public Library Buildings

1 222301310
�भाग � २६ वाकड िपंपळे िनलख येथे वेणूनगर प�रसरात
अ�ािसका व लाय�री उभारणे

26 5,00,00,000 0 1,000
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11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222301311भाटनगर िहंदु �शानभुमीचे नुतनीकरण करणे. 19 1,00,00,000 0 1,000

13-Vegitable Markets

1 222301312
�भाग �.१९ दळवीनगर येथील वॉड� स�टरचा ट�ा २
िवकिसत करणे.

19 1,00,00,000 0 1,000

18-Parking Places

1 222301313
�भाग �.१९ मधील बी �ॉक १ ते ३१ येथील जुनी शौचालये
पाडून नवीन शौचालय, िवरंगुळा क� �,वाचनालय बांधणे व
इतर कामे करणे

19 5,00,00,000 0 1,000

21-Compound / Safety Wall

1 222301314
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथे र�क चौक ते कामटे चौक
या र�ा�ाकडेने िशवसृ�ी व िभमसृ�ी करणे.

26 7,00,00,000 0 1,000

23-Toilet

1 222301315
दापोडी येथील िविवध ��तागृह व मुता-या पाडून न�ाने
बांधणे. (�.�.३०)

30 10,00,00,000 0 1,000

2 222301316
फुगेवाडी येथील िविवध ��तागृह व मुता-या पाडून न�ाने
बांधणे. (�.�.३०)

30 10,00,00,000 0 1,000

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222301317
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील आर�ण �.३५५ खेळाचे
मैदानात उव�रीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

29 5,00,00,000 0 1,000

2 222301318
िपंपरी िचंचवड प�रसरातील मातीचे ट� ॅक / जॉिगंग ट� ॅक तयार
करणे व अनुषंिगक िवद्युत व �थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 50,26,000

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222301319
�भाग �.१९ मधील कोिहनुर शांि� ला व िवझडम पाक�
सोसायटी प�रसरातील र�ांना फुटपाथ व इतर अनुषंिगक
कामे करणे

19 2,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,93,40,00,000 0 1,05,60,000

एकूण शाळा मैदाने आिण �ीडा संकुल उभारणे व
दु��ी  करणे .

12,69,22,58,000 40,99,82,601 54,38,59,000

16 इतर िवशेष योजना  व बी.ओ.टी .�क� 

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222301320

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा इमारतीमागील I t R म�े
ता�ात आले�ा भुखंडावर निवन �शासकीय इमारत बांधणे
व अनुषंिगक कामे करणे अनुषंगीक कामे करणे याअंतग�त
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके�ा िचंचवड आर�ण �. १८१
ड (पै) या भूखंडावर नवीन �शासकीय इमारत बांधणे व
आव�क अनुषंगीक कामे करणे

10 2,14,74,83,647 46,00,000 1,000

2 222301321
�भाग � २३ मधील निवन ग �ेि�य काया�लय (�शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारत) येथे फिन�चर �व�था व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 12,00,00,000 19,00,000 4,65,51,000

3 222301322
�भाग �.२५ येथे पोलीस उपायु� काया�लय आिण �ांचे
अनुषंिगक िवभागांसाठी काया�लया करीता इमारत बांधणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

4 222301323
�भाग �. ३ च-होली येथील आर�ण �. २/६९ येथे
करसंकलन इमारत बांधणे.

3 10,00,00,000 0 1,000

5 222301324
�भाग �. ९ (निवन �भाग �.१०) संभाजीनगर येथील
आर�ण �. जी.पी. १३२ (बस टिम�नस) िवकिसत करणे.

- 1,20,00,00,000 0 54,99,000

6 222301325
स नं. ६९५ येथील म�वत� भागात असले�ा मनपा�ा
ता�ातील आर�णा�ा जागेत (PMPML) बस डेपो येथे
�ापारी संकुल व छो�ा �वसाियकांसाठी गाळे उभारणे

7 30,00,00,000 0 1,000

7 222301326
�भाग �. 2 मधील मोशी बाजार समीती व कुदळवाडी
उ�ाणपुलखाली सुलभ शौचालय बांधणे.

2 1,00,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222301327
�भाग �.२ बो-हाडेवाडी येथील ता�ात येणा-या गायरान
जागेतील आर�णावर शाळा इमारत बांधणे.

2 16,00,00,000 6,38,17,553 0

2 222301328
�भाग �. 2 मधील गट नं 606 आर�ण 1/446 येथे
मा�िमक शाळा इमारत बांधणे

2 27,00,00,000 9,02,55,394 1,10,00,000

3 222301329
िपंपळे गुरव �भाग �.२९ मधील शेवंताबाई जगताप मनपा
शाळेचे िव�ारीकरण करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

29 5,00,00,000 0 25,00,000
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4 222301330
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े �ाथिमक शाळा
आर�ण िवकिसत करणे.

-11 0 0 1,00,00,000

5 222301331
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े मा�िमक शाळा
आर�ण िवकिसत करणे.

-11 0 0 1,00,00,000

6 222301332 �भाग �. 2 मधील आर�णांचे जागांना िसमािभंत बांधणे. 2 10,00,00,000 0 1,000

7 222301333
�भाग �. ४ िदघी येथील आर�ण �. २/१२२ म�े शाळा
इमारतीचे उव�रीत काम करणे.

4 10,00,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222301334
जुने भोसरी हॉ��टल (TATA हॉ��टल ) येथे फ� मिहला
�सुतीगृह वनवजात िशशु (NICU) यां�ासाठी अ�ावत
��ालय उभार�ासाठी िव�ा�रत करणे.

7 10,00,00,000 0 3,00,00,000

2 222301335
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े दवाखाना आर�ण
िवकिसत करणे.

-11 0 46,22,000 0

04-Public Conveniences

1 222301336

�भाग �.२ जाधववाडी कुदळवाडी से.�.१६ मधील
सावतामाळी उ�ानातील मोक�ा जागेत मिहला व
पु�षांसाठी �तं� अ�ायावत �ायामशाळाइमारत व सुस�
सभागृह बांधणे.

2 4,00,00,000 16,39,000 0

2 222301337
�भाग �. २ मधील ता�ात आले�ा जागेस िसमािभंत
बांधणे.

2 7,50,00,000 16,86,000 0

3 222301338
�भाग �. 2 म�े अ���ातील मोडकळीस आलेली
साव�जिनक ��ता गृह पाडून �ा िठकाणी निवन �ी व
पु�षांसाठी सुलभ शौचालय बांधणे

2 3,50,00,000 87,50,000 0

4 222301339
�भाग �. 8 येथील MIDC पोिलस �ेशन इमारतीचे
िव�ीरीकरण करणे.

8 2,00,00,000 0 1,00,00,000

5 222301340
िपंपरी नेह�नगर मु� र�ावरील आर�ण �.६६ म�े
पी.एम.पी.एम.एल. साठी बस डेपो बांधणे व अनुषंिगक कामे
करणे

9 10,00,00,000 0 6,40,00,000

6 222301341
िपंपरी येथील कै.अ�ासाहेब मगर �ेडीयम समोरील
इमारतीम�े मे.कोटा�साठी फिन�चर व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 7,50,00,000 25,00,000 4,69,00,000

7 222301342
�भाग �.८ येथील �ान दफनभूमी येथील मोक�ा जागेम�े
डॉग केजसाठी अ�यावत शेड्स तयार करणे.

8 2,00,00,000 35,00,000 1,00,00,000

8 222301343
च-होली स.नं.१२१,१३० या िठकाणी पीएमपीएल (PMPL)
�ा बसगा�ा उ�ा करणेसाठी डेपो िवकिसत करणे

3 20,00,00,000 0 1,000

9 222301344 �भाग � १ टाळगाव िचखली येथे संतपीठ िवकसीत करणे 1 50,00,00,000 12,24,00,000 10,00,00,000

10 222301345
�भाग �. २१ िपंपरी वाघेरे गावातील भैरवनाथ मंिदर येथे
ब�उ�ेशीय इमारत बांधणे.

21 7,00,00,000 2,98,66,000 1,83,21,000

11 222301346
�भाग �. २१ िपंपरी येथील िजजामाता हॉ��टलची सीमािभंत
बांधणे व उव�रीत �थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,08,00,000 0 75,00,000

12 222301347
�भाग �.३ मोशी येथे भाजी मंडईतील उव�रीत �थाप�
िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

13 222301348
ब �भागांतग�त िविवध िठकाणी िद�ांगासाठी �थाप�िवषयक
सोयी सुिवधा पुरिवणे

स.सा 2,00,00,000 25,41,000 5,43,000

14 222301349
दापोडी येथील महा�ा फुलेनगर झोपडप�ीतील र�ाने
बािधत होणा�या झोपडप�ी धारकांचे पुनव�सन करणेसाठी
प�ाशेड तयार करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

- 0 60,00,000 1,50,00,000

15 222301350
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े जे�ांसाठी िवरंगुळा
क� � बांधणे

-11 0 0 50,00,000

06-Town Halls

1 222301351
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े टाऊनहॉल व
�ंथालय आर�ण िवकिसत करणे.

-11 0 85,00,000 0

07-Park Buildings

1 222301352
�भाग �. 8 मधील �ािधकरणाकडून ता�ात येणा-या �े�
िवकसीत करणे.

8 25,00,00,000 0 1,000

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222301353
�भाग �. २१ िपंपरी येथील ि�लो� �शानभूमीचे
नुतनीकरण करणे.

21 5,00,00,000 43,54,000 3,65,71,000

2 222301354
�भाग �. २१ मधील िपंपरीगाव येथील �शानभूमीचे
नुतनीकरण करणे.

21 3,00,00,000 0 1,48,72,000
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3 222301355
�भाग �.२६ क�टेव�ी येथील �शानभूमी िवकसीत व
इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे. (ट�ा �.०२)

26 5,00,00,000 0 1,000

4 222301356
�भाग �. ३ च-होली येथील �शानभुमी िवकिसत करणे.(
ट�ा -२)

3 8,00,00,000 2,22,72,000 0

13-Vegitable Markets

1 222301357
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े भाजी मंडईचे
आर�ण िवकिसत करणे.

-11 0 80,00,000 1,00,00,000

14-Shopping centre

1 222301358
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े �ापारी गाळे
बांधणे.

-11 0 0 50,00,000

15-Auditorium

1 222301359
�भाग �. १५ म�े आकुड� येथील ना�गृहाची उव��रत कामे
करणे. (अंतग�त सजावट व बाहेरील सुशोिभकरणाची कामे
करणे)

- 35,00,00,000 9,78,93,000 3,49,00,000

16-Sport Buildings / Stadium

1 222301360
�भाग �. २ िचखली गावठाण िचंतामनीनगर येथील मनपाची
जुना मोडकळीस आलेली �ायमशाळा पाडून निवन RCC
म�े �ायमशाळा इमारत बांधणे.

2 50,00,000 14,86,000 0

2 222301361
�भाग �. ३ वडमुखवाडी येथील आर�ण �.२/५२ येथे
खेळाचे मैदान िवकिसत करणे.

3 5,00,00,000 0 1,000

3 222301362
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका �े�ातील िचंचवड
मतदारसंघातील िचंचवड येथे योगाचा �चार व �सार कर�ा
क�रता अ�ावत योगा भवन बांधणे.

18 3,00,00,000 0 1,000

4 222301363
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े मिहला व पु�षांसाठी
�ायामशाळा बांधणे

-11 0 0 50,00,000

20-Multi Purpose Hall

1 222301364
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े ब�उ�ेशीय इमारत
बांधणे.

-11 0 3,50,00,000 1,50,00,000

21-Compound / Safety Wall

1 222301365
रावेत येथे आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी िनवासी गाळे
बांधणे�ा �क�ात मुलभूत सुिवधा (Infrastructure)
पुरिवणे.

-16 0 0 1,00,00,000

2 222301366
बो�हाडेवाडी येथे आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी िनवासी
गाळे बांधणे�ा �क�ात मुलभूत सुिवधा
(Infrastructure) पुरिवणे.

-2 0 5,00,000 2,50,00,000

3 222301367
िपंपरी (HDH आर�ण �.७७) येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी िनवासी गाळे बांधणे�ा �क�ात मुलभूत सुिवधा
(Infrastructure) पुरिवणे.

-9 0 30,00,000 1,50,00,000

4 222301368
आकुड� (HDH आर�ण �.२८३) येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी िनवासी गाळे बांधणे�ा �क�ात मुलभूत सुिवधा
(Infrastructure) पुरिवणे.

-14 0 5,00,000 2,50,00,000

5 222301369
डुडुळगांव येथे आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी िनवासी गाळे
बांधणे�ा �क�ात मुलभूत सुिवधा (Infrastructure)
पुरिवणे.

-3 0 0 5,00,000

6 222301370
िचखली से.�.१७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील आर�ण भुखंडांना
िसमािभंत बांधणे.

-11 0 89,73,000 50,85,000

7 222301371
�भाग �.३ च-होली येथील ता�ात आलेला आर�णास
िसमािभंत बांधणे.

3 5,00,00,000 0 1,000

8 222301372
�भाग �.३ मोशी , डुडूळगाव,वडमुखवाडी,चोिवसावाडी
येथील ता�ात आले�ा आर�णास िसमािभंत बांधणे.

3 5,00,00,000 0 1,000

22-Urinals

1 222301373 �भाग �. २१ म�े िविवध िठकाणी सुलभ शौचालय बांधणे. 21 2,00,00,000 0 1,00,57,000

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222301374
�भाग �. ३ वडमुखवाडी येथील ता�ात आले�ा
आर�णावर खेळाचे मैदान व �ायाम शाळा बांधणे.

3 10,00,00,000 0 1,000

2 222301375
�भाग �. १० साय� पाक�  तारांगण ( ट�ा २) येथे उव��रत
कामे करणे.

- 10,00,00,000 19,38,800 40,00,000
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3 222301376
�भाग �. १० मोरवाडी येथे कला व ि�डा सभागृह िवकिसत
करणे.

- 20,00,00,000 0 0

4 222301377
िचखली से.�. १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े खेळाचे मैदान
आर�ण िवकिसत करणे.

-11 0 0 50,00,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

01-Statues

1 222301378
�भाग �. २१ िपंपरी वाघेरे येथील छ�पती �ी िशवाजी
महाराज पुतळा उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे.

21 1,00,00,000 63,30,000 4,72,000

2 222301379

सन २०२०-२०२१ क�रता �भाग �.१७ मधील िचंचवडेनगर
येथील िचंचवडे फाम� चौक, �ाईन र�ा िचंचवडेनगर,
छ�पती िशवाजी महाराज चौक वा�ेकरवाडी, िचंतामणी चौक
वा�ेकरवाडी, हनुमान चौक, िबजलीनगर या भागात
सुशोिभकरणाचे काम करणे व �बोधना�क, जनजागृतीपर
िश�ाची उभारणी करणे.

17 2,00,00,000 0 1,000

3 222301380
फ �ेि�य काया�लया अंतग�त �भाग �.११म�े �ग�य�ी.
गोपीनाथमंुढे
यांचेअधा�कृतीपुतळाबसिवणेवइतरअनुषंगीककामेकरणे

11 1,00,00,000 0 20,00,000

4 222301381
िपंपरी वाघेरे (HDH आर�ण �.५७) येथे आिथ�क���ा
दुब�ल घटकांसाठी िनवासी गाळे बांधणे�ा �क�ात मुलभूत
सुिवधा (Infrastructure) पुरिवणे.

- 0 0 9,00,000

5 222301382
िचखली से.�.१७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील आरि�त व
मोक�ा जागा िवकिसत करणे.

-11 0 21,000 50,00,000

02-Heritage assets

1 222301383
�.�.२ बो-हाडेवाडी िवनायक नगर, मोशी येथे छ.संभाजी
महाराज व सरसेनापती हंबीरराव मोिहते यांचा पुतळा उभारणे

2 45,00,00,000 9,74,06,000 15,80,60,000

2 222301384
िचंचवड गाव येथील पुरातन वा�ुचे (Heritage) प�दतीने
पुन� िवकिसत करणे.

18 5,00,00,000 0 1,000

3 222301385

�भाग �. 2 म�े मोशी बो-हाडेवाडी िवनायकनगर येथे
धम�वीर छ�पती संभाजी महाराज यां�ा पुत�ा�ा प�रसरात
शंभू सृ�ी उभारणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे (अ)
�थाप� काम

2 50,00,00,000 0 1,000

4 222301386

�भाग �. 2 म�े मोशी बो-हाडेवाडी िवनायकनगर येथे
धम�वीर छ�पती संभाजी महाराज यां�ा पुत�ा�ा प�रसरात
शंभू सृ�ी उभारणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे (ब) आट�
कामे (कलाकुसरीचे काम)

2 50,00,00,000 0 1,000

5 222301387
िपंपरी वाघेरे (HDH आर�ण �.१५९) येथे आिथ�क���ा
दुब�ल घटकांसाठी िनवासी गाळे बांधणे�ा �क�ात मुलभूत
सुिवधा (Infrastructure) पुरिवणे.

- 0 0 9,00,000

03-Antiques and other work of art

1 222301388
लांडेवाडी पुणे नािशक महामागा�जवळील कमानीचे उव�रीत
काम करणे.

7 2,00,00,000 0 15,00,000

2 222301389
�भाग � ११ मधील पुणा�नगर येथील से � १८ सीडीसी मधील
मोकळी जागा � ४ पय�टन क� �ा�ा धत�वर िवकसीत करणे

11 25,00,00,000 9,99,94,000 2,63,00,000

3 222301390
�भाग � १ िचखली मधील आर�ण � १/८८अ मनपा
उपयोग येथे अि�शमन क� � िवकसीत करणे

1 10,00,00,000 0 1,000

4 222301391 िपंपरी �भाग �.२१डेअरी फाम� लागत सीमािभंत बांधणे 21 10,00,00,000 0 0

5 222301392
�भाग �. १९ मधील ता�ात आलेली आर�णे िवकिसत
करणे.

- 1,00,00,000 0 31,00,000

6 222301393
ब �भागातंग�त िविवध िठकाणी �े� नाग�रकांसाठी �थाप�
िवषयक सोयी सुिवधा पुरिवणे

स.सा 1,00,00,000 0 0

7 222301394

सन २०२०-२०२१ क�रता �भाग �.१७ मधील िचंचवडेनगर
येथील �र�र �ीव चौक, आिद� िबला� हॉ��टल र�ा चौक,
जुना जकात नाका चौक, नामदेव महाराज चौक िचंचवडेनगर
कॉन�र या िठकाणी सुशोिभकरण करणे, �बोधना�क िश�
उभारणे व �ागत कमान उभारणे.

17 2,00,00,000 0 1,000

8 222301395
�ी मोरया गोसावी भ�ांसाठी देऊळ मळा प�रसराम�े
िविवध सोयी सुिवधा करणेसाठी �थाप� िवषयक काम करणे.

18 5,00,00,000 40,00,000 10,00,000

9 222301396
�भाग �.२३ मधील पवारनगर २वराघव���ामी मठ व इतर
चौकांचे सुशोिभकरण व �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 7,50,00,000 0 25,00,000

10 222301397
�भाग �. १८ मधील गणेश िवसज�न घाट व जुना जकातनाका
प�रसर �वेश�ार कमानीसह सुशोिभकरण करणे. �वेश�ार
कमान उभारणे.

18 7,50,00,000 0 1,000

60



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

11 222301398
�भाग � १२ तळवडे येथे आर�ण � १/५४ म�े �ाथिमक
शाळा बांधणे

12 10,00,00,000 0 1,000

12 222301399
�भाग � १२ तळवडे येथे आर�ण � १/५५ म�े पोलीस
�ेशन बांधणे

12 1,00,00,000 0 1,000

13 222301400
�भाग � १२ तळवडे येथे आर�ण � १/५७ म�े अ�ीशामक
क� � बांधणे

12 10,00,00,000 0 1,000

14 222301401
�भाग � १२ तळवडे येथे आर�ण � ईपी-८९ करीता
िसमािभंत बांधणे

12 10,00,00,000 0 1,000

15 222301402
सन २०२१-२२ �ा मनपा �े�ातील ब �े�ीय काया�लय अंतग�त
असणा�या िविवध र�ावर मानफलक व िदशादश�क फलक
उभारणे

18 2,90,00,000 0 1,50,00,000

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222301403
�.�.८ मधील इं�ायणीनगर चौकापासून एम.आय.डी.सी
र�ाने डायनोमेक कंपनी पय�तचा र�ा िवकिसत करणे.

8 30,00,00,000 12,00,000 0

2 222301404
�भाग �. 8 येथील स��केत हॉ टेल ते मराठा च�बस� पय�तचा
र�ा अ�ायावत प�दतीने करणे.

8 30,00,00,000 2,95,96,000 10,79,97,000

3 222301405
�भाग �. ९ मधील मासुळकर कॉलनी प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

9 1,00,00,000 0 32,90,000

4 222301406
�भाग �. 2 मोशी गट �. 1252 िशवर�ा ते गट नं 752
(पुणे नािशक हायवे) पय�तचा 30 मीटर डी. पी. र�ा
िवकसीत करणे.

2 40,00,00,000 0 5,00,00,000

5 222301407 �.�.४िदघी येथे िठकिठकाणी िट� िम� कॉ�ीट करणे 4 2,00,00,000 64,50,000 0

6 222301408
�भाग � २३ मधील पा�ाची टाकी ते बी.आर.टी.एस
पय�तचा र�ाचे काँि�टीकरण करणे.(सन २०१९-२०२०
साठी)

23 5,00,00,000 3,02,84,000 30,00,000

7 222301409
�भाग � २३ मधील थेरगाव गावठाण प�रसरातील अंतग�त
ग�ांचे काँि�टीकरण करणे.(सन २०१९-२०२० साठी)

23 15,00,00,000 6,49,99,000 2,37,88,000

8 222301410
�भाग �. २३ मधील हेगडेवार पूल ते कुणाल रेिसडे�ी पय�त
जाणारा १२ मी �ंद र�ा िवकिसत करणे. (सन २०१९-२०२०
साठी)

23 3,00,00,000 0 50,00,000

9 222301411 �भाग �.२४ मधील ग�ांम�े कॉ�ीटीकरण करणे. 24 10,00,00,000 5,40,19,000 2,92,00,000

10 222301412
�भाग �.२४ मधील िभंगारे कॉन�र ते र�दीप कॉलनी (वाकड
रोड) र�ाचे काँ�ीटीकरण करणे.

24 10,00,00,000 1,75,65,000 5,14,22,000

11 222301413
�भाग �.२१ िपंपरी मधील बालामल चाळ, भैरवनाथ
नगर,भीमनगर व इतर प�रसरातील र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे.

21 7,00,00,000 0 65,00,000

12 222301414
�भाग �.२१ िपंपरी मधील वैभवनगर र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे.

21 5,00,00,000 0 40,00,000

13 222301415
�भाग �.२१ िपंपरी येथील एच. बी. �ॉक व इतर
प�रसरातील र�ांचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 10,00,00,000 1,86,90,000 5,62,79,000

14 222301416
�भाग �.२१ िपंपरी येथील शा�ी गाड�न व इतर प�रसरातील
र�ांचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 10,00,00,000 2,37,00,000 4,49,51,000

15 222301417
�भाग �.२१ िपंपरीगावठाण व प�रसरातील र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे.

21 5,00,00,000 1,31,09,000 86,62,000

16 222301418
�भाग � २४ म�े गुजरनगर, ल�णनगर, गणेशनगर,
संतोषनगर प�रसरातील अंतग�त ग�ांम�े कॉि�टीकरण
करणे

24 6,50,00,000 0 1,000

17 222301419
िचंचवड येथील मंगलमुत� वाडा, चापेकर िश�समुह, मोरया
गोसावी मंिदर पासून ते थेरगाव बोट �ब पय�तचा प�रसर
सुशोिभकरण करणे. (ट�ा१)

18 1,70,00,00,000 3,26,02,000 1,87,00,000

18 222301420
िचंचवड येथील मंगलमुत� वाडा, चापेकर िश�समुह, मोरया
गोसावी मंिदर पासून ते थेरगाव बोट �ब पय�तचा प�रसर
सुशोिभकरण करणे. (ट�ा २)

18 0 3,11,05,000 5,32,30,000

19 222301421 िचंचवड गाव येथील र�े हे�रटेज धत�वर िवकिसत करणे. 18 75,00,00,000 0 0

20 222301422
दे� कमान ते झ�डे मळा र�ाचे �ंदीकरण व मजबुतीकरण
करणे.

- 35,00,00,000 1,26,20,000 1,50,00,000

21 222301423
�भाग �.६ मधील मधुबन सोसायटी ते पुणे नािशक
महामागा�पय�तचा र�ा िवकसीत करणे.

6 5,00,00,000 0 1,000

22 222301424
�भाग �.२१ िपंपरी मधील पावरहाउस चौक ते िपंपळे
सौदागर पुलापय�त�ा र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे.

21 30,00,00,000 0 1,00,00,000

23 222301425
�भाग �.२१ िपंपरी मधील वैभवनगर र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे.

21 5,00,00,000 0 0

24 222301426
�भाग � २१ मधील वीर अिभम�ु चौक ते पवने�र
मंिदराकडे जाणा-या १८ मी र�ाचे कॉि�टीकरण करणे.

21 5,00,00,000 0 0
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02-Road and Pavements - Black topped

1 222301427
�भाग �. २ मधील औ�ोिगक वसाहत प�रसरातील र�े
डांबरीकरण करणे

2 7,50,00,000 4,36,31,000 0

2 222301428
�भाग �.८ येथील से�र �.७, १० व एम.आय.डी.सी व
�भागतील इतर िठकाणी र�े हॉटिम� प�दितने डांबरीकरण
करणे

8 10,00,00,000 1,42,78,000 0

3 222301429
�भाग � ८ म�े िठकिठकाणी हॉटिम� प�दितने
डांबरीकरण करणे

8 10,00,00,000 24,67,000 0

4 222301430
�भाग �. 8 यशवंतराव च�ाण चौक ते िव�े�र चौकापय�तचा
र�ा अ�ायवत प�दतीने करणे.

8 40,00,00,000 6,04,84,532 11,04,97,000

5 222301431
�.�.२ से�र नं. १६ राजे िशवाजी नगर मधील र�े अ�ावत
प�दतीने करणे

2 40,00,00,000 17,08,65,940 10,00,00,000

6 222301432
�भाग �.८ म�े िठकिठकाणी आव�कतेनुसार हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 5,00,00,000 3,11,51,000 0

7 222301433
�भाग �.९ मासुळकर प�रसरातील मु� र�ांचे व इतर
अंतग�त र�ांचे अ�यावत प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 5,00,00,000 32,28,000 0

8 222301434
�भाग �.९ नेह�नगर,खराळवाडी व इतर भागा मधील
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

9 5,00,00,000 1,27,41,000 2,50,00,000

9 222301435
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी, अजमेरा कॉलनी,
यशवंतनगर व इतर भागा मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

9 7,50,00,000 3,82,24,000 0

10 222301436
�भाग �.९ कामगारनगर,खराळवाडी, भागवतिगता मंिदर
प�रसर नु�मोह�ा, कुलिदप आंगन प�रसर मधील अंतग�त
र�े अ�यावत प�तीने करणे.

9 1,00,00,000 19,27,000 0

11 222301437
जगदगु� �ी संत तुकाराम महाराज व �ी मोरया गोसावी
पालखी माग� व चौकाचे सुशोिभकरण करणे.

18 7,00,00,000 0 0

12 222301438
िचखली से.�.१७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील र�े दु��ी व
डांबरीकरण करणे.

11 0 80,00,000 40,00,000

13 222301439
�भाग �.३ मोशी , डुडूळगाव येथील िविवध िवभागामाफ� त
खोद�ात आले�ा ट� ेनचेस डांबरीकरण करणे( पाणी पुरवठा,
जलिन:सारण )

3 10,00,00,000 0 1,000

14 222301440
�भाग �. ३ च-होली, चोिवसावाडी येथील िविवध
िवभागामाफ� त खोद�ात आले�ा ट� ेनचेस डांबरीकरण करणे

3 10,00,00,000 0 68,00,000

15 222301441
िचखली से.�.१७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील र�े डांबरीकरण
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

-11 0 10,00,000 25,00,000

03-Road and Pavements - Khadi Murum

1 222301442
िचखली से.�.१७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े �थाप� िवषयक
कामे करणे

-11 0 75,00,000 0

04-Pavements and footpaths

1 222301443
�भाग � ८ म�े िठकिठकाणी र�ा दुभाजक व इतर कामे
करणे

8 3,00,00,000 0 2,00,00,000

2 222301444
�भाग �. ८ म�े िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक र�ा दुभाजक
व रोड फिन�टर िवषयक कामे करणे

8 10,00,00,000 5,08,33,000 1,30,00,000

3 222301445
�भाग �. ८ म�े िठकिठकाणी फुटपाथ दुभाजक व र�ा
सुशोिभकरणाची कामे करणे.

8 10,00,00,000 7,24,95,000 1,00,00,000

4 222301446

�भाग �. ८ येथील �ाईन रोड येथील जय गणेश सा�ा�
चौक ते �ांती चौकापय�त�ा व इतर िठकाणी र�ावरील
फुटपाथ कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

8 4,00,00,000 50,00,000 0

5 222301447

�भाग �. ८ येथील नािशक रोड लगत�ा माक� ट याड�
समोरील �िधकरणा�ा मोक�ा जागे पासून सी एन जी पंपा
पय�त डा�ा बाजू�ा र�ा�ा कडेने व इतर िठकाणी
फुटपाथ कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

8 3,00,00,000 1,35,00,000 18,00,000

6 222301448
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी, यशवंतनगर, उ�मनगर,
अजमेरा मु� र�ालगत कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 1,00,00,000 20,62,000 32,50,000

7 222301449
�भाग �.९ खराळवाडी, नेह�नगर इ�ादी िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 1,00,00,000 48,48,000 0

8 222301450
�भाग �.९ खराळवाडी व इतर िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 1,00,00,000 43,60,000 0

9 222301451

िचखली से.�.१७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ातील निवन मंजूर झाले�ा
१५ इमारतीकं�रता पे�ीगं �ॉक व �थाप� िवषयक कामे

-11 0 15,50,000 0
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करणे.

10 222301452
च�होली येथे आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी िनवासी गाळे
बांधणे�ा �क�ात मुलभूत सुिवधा (Infrastructure)
पुरिवणे.

-3 0 2,50,00,000 3,50,00,000

11 222301453
िचखली से.�.१७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील उव��रत �थाप�
िवषयक कामे करणे.

-11 0 10,00,000 25,00,000

05-Bridges

1 222301454
ड, ग व ब �े�ीय काया�लयाचे काय��े�ातील नदीपा�ालगतचा
अनािधकृत भराव काढून जिमनीची समतल पातळी करणे

26 15,00,00,000 3,80,00,000 4,53,21,000

2 222301455
सांगवी फाटा येथील ढोरे पाटील सबवे ते प�रहार चौक
जवळील नदीवर पुल बांधणे व पोहच र�ा करणे.

- 20,00,00,000 7,47,50,000 0

06-Service Road

1 222301456
�भाग �. ९ मधील चौकांचे सुशोिभकरण करणे व इतर
अनुषांिगक कामे करणे.

9 1,50,00,000 7,98,000 0

08-Culverts

1 222301457
�भाग �.७ भोसरी येथील स.नं.१ शेजारील ना�ाची सुधारणा
करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.( पाट� -१)

7 20,00,00,000 4,71,34,000 3,00,00,000

2 222301458
�भाग �.७ भोसरी येथील स.नं.१ शेजारील ना�ाची सुधारणा
करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.( पाट� -२)

7 20,00,00,000 3,42,00,000 3,50,00,000

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222301459
िचखली से.�.१७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील Strm Water
गटरचे कामे करणे.

-11 0 0 50,00,000

05-Surface Gutters

1 222301460
�भाग �.८ म�े आव�क िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 1,00,00,000 1,000 0

08-Plant and Machinery

03-Sewerage Treatment Plant

1 222301461
पंत�धान आवास योजनेअंतग�त िठकिठकाणी STP बांधणे व
देखभाल दु��ी करणे

-14 0 5,17,00,000 50,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 17,76,72,83,647 1,90,29,12,219 1,77,62,48,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222301462 �भाग �.८ म�े िठकिठकाणी फुटपाथ व इतर कामे करणे. 8 5,00,00,000 0 1,000

2 222301463
�भाग �. ८ म�े िठकिठकाणी आव�कतेनुसार हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 10,00,00,000 0 1,000

3 222301464
�भाग �. ८ म�े िठकिठकाणी र�ा दुभाजक व रोड
फिन�चर िवषयक कामे करणे.

8 10,00,00,000 0 1,000

4 222301465
�भाग �.८ येथे िठकिठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

8 2,00,00,000 0 1,000

5 222301466
�भाग �. ८ िठकिठकाणी खोदले�ा र�ांचे खडी मु�म
क�न हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 2,00,00,000 0 1,000

6 222301467
�भाग �. ८ मधील एम.आय.डी.सी भागातील अंतग�त र�े
अ�यावत प�दितने करणे.

8 1,25,00,00,000 0 1,000

7 222301468
�भाग �. ८ येथील पोिलस लाईन इमारती� प�रसरात अब�व
�� ीट प�तीने पे��ंग �ॉक ची कामे करणे

8 10,00,00,000 0 1,000

8 222301469
�ाईन िसटी चौक ते सेवाधाम हॉ��टल पय�त रोड अ�ावत
प�तीने करणे.

8 15,00,00,000 0 1,000

9 222301470
यशवंतराव च�ाण चौक ते �ाईन रोड पय�त र�ा अ�ावत
प�तीने करणे.

8 15,00,00,000 0 1,000

10 222301471
�भाग �. ८ ित�पती चौक ते आरटीओ चौक अ�ावत
प�तीने करणे.

8 60,00,00,000 0 1,000

11 222301472
मोशी नािशक हायवे ते आरटीओ ऑिफस पय�त र�ा अ�ावत
प�तीने करणे.

8 30,00,00,000 0 1,000

12 222301473
�भाग �. ८ मधील से�र नं. ३ म�े िविवध िठकाणी अब�न
�� ीट प�तीने फुटपाथ तयार करणे

8 10,00,00,000 0 1,000

13 222301474
�भाग �. ८ मधील से�र नं. ७ व १० म�े िविवध िठकाणी
अब�न �� ीट प�तीने फुटपाथ तयार करणे

8 10,00,00,000 0 1,000

14 222301475
�भाग �. ८ मधील से�र नं. १ व २ म�े िविवध िठकाणी
अब�न �� ीट प�तीने फुटपाथ तयार करणे

8 10,00,00,000 0 1,000
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15 222301476
�भाग �. ८ मधील से�र नं. ४,६,९,११ व १३ म�े िविवध
िठकाणी अब�न �� ीट प�तीने फुटपाथ तयार करणे

8 10,00,00,000 0 1,000

16 222301477 �ङाग �. ८ म�े अंतग�त र�े िसंम�ट कॉ�ीटचे करणे 8 20,00,00,000 0 1,000

17 222301478
�भाग �. ८ मधील से�र नं. ४ म�े �ॉट �. ४ येथील
मोक�ा भुखंडावर पो�ऑिफस , योग स�टर इमारत बांधणे

8 10,00,00,000 0 1,000

18 222301479
�भाग �. ८ मधील �ाईन चौक क�चर बसवुन सुशोिभकरण
करणे.

8 5,00,00,000 0 1,000

19 222301480
�भाग �. ८ मधील ित�पती चौक क�चर बसवुन
सुशोिभकरण करणे.

8 5,00,00,000 0 1,000

20 222301481
�भाग �. ८ मधील संतनगर चौक क�चर बसवुन
सुशोिभकरण करणे.

8 5,00,00,000 0 1,000

21 222301482
�भाग �. ८ म�े जय गणेश चौक सा�ा� ते �ांती चौक
पय�तचा र�ा अ�वत करणे

8 40,00,00,000 0 1,000

22 222301483
�भाग �. ८ म�े िसिडसी सक� ल येथे अंतरा�� ीय जलतरण
िवकिसत करणे

8 20,00,00,000 0 1,000

23 222301484
�भाग �. ८ म�े िसिडसी सक� ल येथील आरि�त जागेवर
अ�ीशमक क� � उभारणे

8 20,00,00,000 0 1,000

24 222301485
�भाग �. ८ म�े िसिडसी सक� ल येथील आरि�त जागेवर
शाळा बांधणे

8 10,00,00,000 0 1,000

25 222301486
�भाग �. ८ म�े से. नं९ आरि�त असले�ा भुखडावर
सां��क भवन बांधणे

8 10,00,00,000 0 1,000

26 222301487
�भाग �. ८ म�े से. नं१० म�े आरि�त असले�ा सं�ालय
व लॅबरी उभारणे

8 10,00,00,000 0 1,000

27 222301488
�भाग �. ८ म�े से. नं११ म�े जागा �. १ म�े ०.४५
हे�र जागेम�े मनोरंजन उ�ान िवकिसत करणे.

8 10,00,00,000 0 1,000

28 222301489
�भाग �. ८ म�े लोकव�ीमधील नाले �ॅब टाकुन बंिद�
करणे

8 10,00,00,000 0 1,000

29 222301490
�भाग �. ८ म�े से. नं. ४ मधील साईनाथ हॉ��टल�ा
मागील ना�ावर िसिड वक�  बांधणे .

8 10,00,00,000 0 1,000

30 222301491
�भाग �. ८ म�े से. नं. १३ मधील आरि�त भुखंड िवकिसत
करणे.

8 10,00,00,000 0 1,000

31 222301492
�भाग �. ८ मधील एमआयडीसी भागातीस र�े �ंदीकरण
क�न डांबरीकरण करणे.

8 30,00,00,000 0 1,000

32 222301493
�भाग �. 9 म�े दफनभूमी साठी आर.सी.सी.�रटेिनंग वॉल
बांधणे व ना�ावर सी.डी.वक�  बांधणे.

9 10,00,00,000 0 1,000

33 222301494
�भाग �.9 मधील नेह� पुतळा परीसराचे सुशोिभकरण
करणे.

9 2,00,00,000 0 1,000

34 222301495
�भाग � 9 नेह�नगर येथील आर�ण �. 69 म�े मनपा
गोडाऊन इमारत बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 25,00,00,000 0 1,000

35 222301496
�भाग � 9 नेह�नगर येथील कै.अ�ासाहेब मगर �ेडीयम
समोरील �ायालय इमारतीमधील उव�रीत �थाप� व िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

9 5,00,00,000 0 1,000

36 222301497
�भाग � 9 मधील दवाखाना इमारत व इतर इमारतीचंी
सुधारणा करणेकामी �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 5,00,00,000 0 25,00,000

37 222301498
�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी मधील ग.नं. 544 म�े मिहला व
पु�षांसाठी अ�ायावत प�तीने �ायामशाळा इमारत बांधणे.
.(सन 2022-23)

2 2,00,00,000 0 1,000

38 222301499
�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी मधील ता�ात येणारी आर�णे
िवकसीत करणे. .(सन 2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

39 222301500
�भाग �. 2 मधील मोशी बाजार समीती व कुदळवाडी
उ�ाणपुलखाली सुलभ शौचालय बांधणे. .(सन 2022-23)

2 1,00,00,000 0 1,000

40 222301501
�भाग �. 2 मधील आर�णांचे जागांना िसमािभंत बांधणे.
.(सन 2022-23)

2 10,00,00,000 0 1,000

41 222301502

�भाग �. 2 म�े मोशी बो-हाडेवाडी िवनायकनगर येथे
धम�वीर छ�पती संभाजी महाराज यां�ा पुत�ा�ा प�रसरात
शंभू सृ�ी उभारणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे (अ)
�थाप� काम

2 99,00,00,000 0 1,000

42 222301503

�भाग �. 2 म�े मोशी बो-हाडेवाडी िवनायकनगर येथे
धम�वीर छ�पती संभाजी महाराज यां�ा पुत�ा�ा प�रसरात
शंभू सृ�ी उभारणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे (ब) आट�
कामे (कलाकुसरीचे काम)

2 75,00,00,000 0 1,000

43 222301504
�भाग �. 2 मधील ह�ीपासून जुना िचखली र�ा ते
इं�ायणीनदी पय�तचा उंबर ओढा (रोकडेव�ी) मधील नाला
RCC म�े करणे. .(सन 2022-23)

2 10,00,00,000 0 1,000

44 222301505
�भाग �. 2 मधील िचखली �शानभुमीत िवद्युत दाहीनी
इमारत बांधणे..(सन 2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000
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45 222301506
�भाग �. 2 मधील िचखली गावठाण मधील आंबेडकरभवन
व अ�ाभाऊसाठे इमारत परीसरातील कामे करणे..(सन
2022-23)

2 50,00,000 0 1,000

46 222301507
मोशी िपंपरी िचंचवड येथील से.नं. 14 मधील िपंपरी िचंचवड
शहरासाठी �ायालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे.

2 2,00,00,00,000 0 1,000

47 222301508
िपंपरी येथील िस.स.नं.6017 /1,2,3 पै/6018,6020/4
ही मनपा�ा ता�ात आलेली जागा िवकिसत करणे.

9 2,00,00,00,000 0 1,000

48 222301509
िपंपरी एफ-2 �ॉक एम.आय.डी.सी. एफ-2 �ॉक मधील
ता�ात आले�ा जागेवर अि�शामक क� � बांधणे.

9 75,00,00,000 0 1,000

49 222301510
�भाग �.8 येथील जाधव सरकार चौकापासुन ते पुणे-नािशक
महामागा�पय�त�ा �ाईन र�ाची सुधारणा करणे.

8 20,00,00,000 0 1,000

50 222301511
�भाग �.2 मधील सी.एन.जी.गॅस पंप ते मोशी माक� ट
पय�तचा र�ा अ�यावत प�दितने िवकिसत करणे.

2 60,00,00,000 0 1,000

51 222301512
�भाग �. 2 मधील से. नं 16 अि�शमन क� �ाशेजारील
मोकळी जागा सुशोिभकरण करणे. .(सन 2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

52 222301513
िपंपरी येथील कै.अ�ासाहेब मगर �ेडीयम समोरील
इमारतीम�े मे.कोटा�साठी उव�रीत आव�क �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

9 6,00,00,000 0 1,00,00,000

53 222301514
क-�ेि�य काया�लयातील र�ावरील सुचना फलक व
िदशादश�क फलक बसिवणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

54 222301515 �भाग �. 2 म�े बँडिमंटन हॉल िवकसीत करणे .(सन
2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

55 222301516
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख इंगवले चौक येथे पोलीस चौकी
बांधणे

26 2,00,00,000 0 1,000

56 222301517
�भाग �.२६ िवशालनगर येथे डी.पी. रोडलगत ��तागृह
बांधणे.

26 1,00,00,000 0 1,000

57 222301518फ �ेि�य काया�लयासाठी निवन इमारत बांधणे 13 70,00,00,000 0 1,000

58 222301519फ �ेि�य काया�लयासाठी निवन इमारत बांधणे 13 70,00,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222301520
�.�. २७ रहाटणी येथील शाळेची आरि�त असलेली जागा
ता�ात आले�ा िठकाणी शाळा बांधणेबाबत

27 20,00,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222301521 �भाग � १२ म�े हाँ�ीटल बांधणे 12 10,00,00,000 0 1,000

2 222301522 �भाग � १२ म�े हाँ�ीटल बांधणे 12 10,00,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences

1 222301523
(सन २०२२-२३ क�रता) "ब" �भागातंग�त िविवध िठकाणी
�े� नाग�रकांसाठी �थाप� िवषयक सोयी सुिवधा पुरिवणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

2 222301524
(सन २०२२-२३ क�रता) ब �भागांतग�त िविवध िठकाणी
िद�ांगासाठी �थाप�िवषयक सोयी सुिवधा पुरिवणे

स.सा 2,00,00,000 0 1,000

3 222301525 �भाग � १ िचखली म�े संतपीठ िवकसीत करणे (ट�ा २) 1 50,00,00,000 0 1,000

4 222301526
�भाग � १ िचखली म�े धम�राजनगर प�रसरात अि�शमन
क� � िवकसीत करणे

1 10,00,00,000 0 1,000

5 222301527 �भाग � १ िचखली येथे अि�शामक क� � िवकसीत करणे 1 2,00,00,000 0 1,000

6 222301528
�भाग � ११ मधील मैलाशु�ीकरण क� �ाचे प�रसरात
अि�शामक क� � िवकसीत करणे

11 5,00,00,000 0 1,000

7 222301529
�भाग � १२ तळवडे येथील अि�शामक क� �ाची दु��ी
करणे

12 2,00,00,000 0 1,000

8 222301530 �भाग � १३ यमुनानगर येथ अि�शामक क� � बांधणे 13 2,00,00,000 0 1,000

9 222301531
�भाग � १ मधील आर�ीत जागेवर गुरांचा गोठा िवकसीत
करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

10 222301532 �भाग � १ िचखली म�े संतपीठ िवकसीत करणे (ट�ा २) 1 50,00,00,000 0 1,000

11 222301533
�भाग � १ िचखली म�े धम�राजनगर प�रसरात अि�शमन
क� � िवकसीत करणे

1 10,00,00,000 0 1,000

12 222301534 �भाग � १ िचखली येथे अि�शामक क� � िवकसीत करणे 1 2,00,00,000 0 1,000

13 222301535
�भाग � ११ मधील मैलाशु�ीकरण क� �ाचे प�रसरात
अि�शामक क� � िवकसीत करणे

11 5,00,00,000 0 1,000

14 222301536
�भाग � १२ तळवडे येथील अि�शामक क� �ाची दु��ी
करणे

12 2,00,00,000 0 1,000

15 222301537 �भाग � १३ यमुनानगर येथ अि�शामक क� � बांधणे 13 2,00,00,000 0 1,000

16 222301538
�भाग � १ मधील आर�ीत जागेवर गुरांचा गोठा िवकसीत
करणे

1 2,00,00,000 0 1,000
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17 222301539
िचखली से.�.१७ व १९ येथील आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील उव��रत र�ांचे
डांबरीकरण व देखभाल दु��ी करणे.

11 3,00,00,000 0 1,00,00,000

18 222301540
िचखली से.�.१७ व १९ येथील आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील िसमािभंतीचंी
दु��ी करणे व न�ाने िसमािभंत बांधणे

11 2,00,00,000 0 1,00,00,000

19 222301541
िचखली से.�.१७ व १९ येथील आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ास �ाईन रोड ला लागून
असणा�या आरि�त जागेवर �ापारी गाळे बांधणे.

11 50,00,00,000 0 1,00,00,000

20 222301542
िचखली से.�.१७ व १९ येथील आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ामधील र� झाले�ा
इमारती�ंा जागी २ इमारती बांधणेबाबत

11 30,00,00,000 0 10,00,000

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222301543
�.�. २७ रहाटणी येथील �शान भूमीचे उव�रीत काम
करणेबाबत,

27 2,00,00,000 0 1,000

12-Ghats

1 222301544
�.�. २७ रहाटणी येथील भैरवनाथ मंिदर रहाटणी गांवठाण
समोरील पवना घाट सुशोिभकरण करणेबाबत

27 1,00,00,000 0 1,000

15-Auditorium

1 222301545 �भाग �.१७ से.�.२६ म�े ना�गृह बांधणे. 17 40,00,00,000 0 6,00,000

2 222301546
�.�. २७ रहाटणी येथील स�� नं. १३४ व १३५ या मधील
�ािधकरणाकडून िमळाले�ा जागेम�े �े�ागृह बांधणेबाबत,

27 30,00,00,000 0 1,000

21-Compound / Safety Wall

1 222301547
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख �शानभूमी येथील िभंतीवर
�ुरल करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

2 222301548 िपंपरी �भाग �.२१डेअरी फाम� लागत सीमािभंत बांधणे 21 10,00,00,000 0 1,000

3 222301549
�.�. २७ रहाटणी येथील िविवध �कारचे आर�णाची जागा
ता�ात आले�ा जागेवर वॉल कंपाउंड करणेबाबत

27 3,00,00,000 0 1,000

23-Toilet

1 222301550
�भाग � २७ रहाटणी येथील महादेव मंिदर जवळील व
पवनानगर येथील टॉयलेट �ॉक सुलभ प�दतीने िवकसीत
करणे.

27 3,00,00,000 0 1,000

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222301551 �भाग � २३ मधील स.नं ९ येथे वाहनतळ िवकिसत करणे 23 20,00,00,000 0 1,000

2 222301552
�.�. २७ रहाटणी येथील िसंहगड कॉलनी ते �शानभूमी
ना�ावर �ॅब टाकून �ावर सफारी पाक�  बनव�ाबाबत,

27 1,50,00,000 0 1,000

3 222301553
धनगर बाबा मंिदर ते रहाटणी �शान भूमी पय�त नालासफारी
पाक�  बनिवनेबाबत

27 4,00,00,000 0 1,000

03-Statues,heritage assets,antiques and
Other works of art

01-Statues

1 222301554
�भाग � १२ �पीनगर येथील द�ता चौक मंदीरासमोरील
मोक�य़ा जागेम�े छ�पती संभाजी महाराज यांचा पुणा�कृती
पुतळा उभारणे

12 5,00,00,000 0 1,000

2 222301555
�भाग � ११ म�े घरकुल चौ प�रसरात घरकुल वसाहतीशी
िनगडी �ुर� उभारणे

11 50,00,000 0 1,000

3 222301556
�भाग � १ िचखली मधील आर�ण � १/९६ म�े टाऊन
हाँल इमारतीची उव�रीत कामे करणे

1 10,00,00,000 0 1,000

4 222301557
�भाग � ११ म�े घरकुल चौ प�रसरात घरकुल वसाहतीशी
िनगडी �ुर� उभारणे

11 50,00,000 0 1,000

5 222301558
�भाग � १ िचखली मधील आर�ण � १/९६ म�े टाऊन
हाँल इमारतीची उव�रीत कामे करणे

1 10,00,00,000 0 1,000

6 222301559
�.�. २७ रहाटणी येथील छ�पती िशवाजी महाराज यां�ा
पुत�ाचे उव��रत काम करणेबाबत,

27 3,00,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements - Concrete

1 222301560
�भाग � २१ मधील वीर अिभम�ु चौक ते पवने�र
मंिदराकडे जाणा-या १८ मी र�ाचे कॉि�टीकरण करणे.

21 5,00,00,000 0 1,000

2 222301561
�भाग �. २३ मधील हेगडेवार पूल ते कुणाल रेिसडे�ी पय�त
जाणारा १२ मी �ंद र�ा िवकिसत करणे. (ट�ा २)

23 5,00,00,000 0 1,000

3 222301562
�.�. २७ रहाटणी येथील छ�पती चौक ते स�� नं. १२८
कोकणे कॉन�र चौक पय�त िसम�ट चा १२ मीटर र�ा
करणेबाबत,

27 25,00,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

4 222301563
�.�. २७ रहाटणी येथील नखाते नगर ते कोकणे चौक िसम�ट
काँि�ट र�ा करणेबाबत,

27 25,00,00,000 0 1,000

5 222301564
िचखली से.�.१७ व १९ येथील आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी�ा (EWS) गृह�क�ाम�े नवीन पे�ीगं �ॉक
बसिवणे

11 3,00,00,000 0 1,00,00,000

02-Road and Pavements - Black topped

1 222301565
�भाग � १ मधील गुरां�ा गो�ासाठी जाणारे िड पी र�े
िवकसीत करणे

1 5,00,00,000 0 1,000

2 222301566
�भाग � १ मधील गुरां�ा गो�ासाठी जाणारे िड पी र�े
िवकसीत करणे

1 5,00,00,000 0 1,000

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222301567
�भाग � २७ रहाटणी येथील नदीकडे�ा १८ मी. र�ावरील
ना�ावर क��ट� बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

27 5,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,16,00,00,000 0 5,41,98,000

एकूण इतर िवशेष योजना  व बी.ओ.टी .�क� 37,92,72,83,647 1,90,29,12,219 1,83,04,46,000

एकूण 2,20,02,80,59,882 8,85,49,75,915 9,38,38,05,850
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� अ �े�ीय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1 भाजी माक� ट
0 0 0 0

0 0 0 0

2 �शानभुमी
0 0 0 0

0 0 0 0

3 इमारत योजना
11,55,38,005 12,30,11,000 4,85,62,497 9,53,77,000

0 0 0 0

4 वाचनालय
0 0 0 0

0 0 0 0

5
इमारत व

सां�ृितक क� �
0 0 0 0

0 0 0 0

6 घाट
0 0 0 0

0 0 0 0

7
मु� �शासकीय

इमारत
0 0 21,00,000 3,000

0 0 0 0

8
आरो� िन�र�क

केबीन
29,97,834 11,00,000 7,82,700 1,000

0 0 0 0

Total  01-Buildings

11,85,35,839 12,41,11,000 5,14,45,197 9,53,81,000

0 0 0 0

11,85,35,839 12,41,11,000 5,14,45,197 9,53,81,000

02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  02-Park and
Playgrounds

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

04-Roads and Bridges

1 पुल �क�
0 33,10,000 20,00,000 13,10,000

0 0 0 0

2
दगडी फरशी व
फुटपाथ

2,18,72,188 4,76,20,000 2,02,88,700 2,05,92,000

2,79,835 0 0 0

3 डांबरी र�े
9,97,37,981 12,52,21,000 7,91,19,947 9,65,92,000

8,21,991 0 0 0

4 खडी मु�माचे र�े
43,98,431 51,12,000 53,77,300 10,80,000

1,05,031 0 0 0

5

िविवध
कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी

खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे

0 4,000 0 0

0 0 0 0

Total  04-Roads and
Bridges

12,60,08,600 18,12,67,000 10,67,85,947 11,95,74,000

12,06,857 0 0 0

12,72,15,457 18,12,67,000 10,67,85,947 11,95,74,000

06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं
66,54,619 80,02,000 61,57,500 5,12,000

0 0 0 0
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अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 सरफेस गटस�
70,52,761 2,16,42,000 90,83,200 54,33,000

0 0 0 0

3 गावठाण गटस�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  06-Sewerage
and Drainage

1,37,07,380 2,96,44,000 1,52,40,700 59,45,000

0 0 0 0

1,37,07,380 2,96,44,000 1,52,40,700 59,45,000

09-Other Civil Works

1
वॉड��रीय

योजनांतग�त कामे
0 0 0 0

0 0 0 0

2
�थाप� िवषयक
कामे करणे

3,18,62,908 8,71,49,000 5,41,23,300 6,14,76,000

9,99,222 0 0 0

Total  09-Other Civil
Works

3,18,62,908 8,71,49,000 5,41,23,300 6,14,76,000

9,99,222 0 0 0

3,28,62,130 8,71,49,000 5,41,23,300 6,14,76,000

Total

29,01,14,727 42,21,71,000 22,75,95,144 28,23,76,000

22,06,079 0 0 0

29,23,20,806 42,21,71,000 22,75,95,144 28,23,76,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� अ �े�ीय

नाला ट� ेनीगं- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222301568
�भाग �. १० मधील ना�ांचे आर.सी.सी.
व सुधारणा िवषयक कामे करणे.

10 80,00,000 35,03,300 0

2 222301569
�भाग �. १९ मधील ना�ांची सुधारणा
िवषयक कामे करणे.

19 70,00,000 15,00,000 5,00,000

3 222301570
�भाग �. १० म�े ना�ांची सुधारणा
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

4 222301571
�भाग �.१४ काळभोरनगर, मोहननगर
मधील ना�ांची सुधारणा िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 0 0

5 222301572
�भाग �.१४ आकुड�, द�वाडी येथील
ना�ांची सुधारणा करणे. (सन २०२१-२२)

14 60,00,000 0 0

6 222301573
�भाग �.१५ म�े नाले दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

15 50,00,000 0 0

7 222301574
�भाग �. १९ मधील ना�ांची सुधारणा
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

8 222301575
�भाग �. 14 द�वाडी ते �ांतीनगर
ना�ाला जा�ा बसिवणे

14 25,00,000 11,54,200 0

एकूण चालू कामे र.�. 5,05,00,000 61,57,500 5,00,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222301576
�भाग �.१० मधील Empire Square
मागील नाला सुधारणा करणे

10 2,00,00,000 0 1,000

2 222301577
�भाग �. १० म�े ना�ांची सुधारणा
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

3 222301578
�भाग �.१० मोरवाडी येथील नाला
�ंदीकरण व िसमािभंत आिण सी.डी वक�
करणे

10 10,00,00,000 0 1,000

4 222301579
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरात
िविवध िठकाणी ना�ांची दु��ी करणे
तसेच जाळी बसवणे. (सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

5 222301580
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरात
िविवध िठकाणी ना�ांची दु��ी करणे
तसेच जाळी बसवणे. (सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

6 222301581
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसरात िविवध
िठकाणी ना�ांची दु��ी करणे तसेच
जाळी बसवणे. (सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

7 222301582
�भाग �. १४ आकुड� व प�रसरात िविवध
िठकाणी ना�ांची दु��ी करणे तसेच
जाळी बसवणे. (सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

8 222301583
�भाग �. १४ पांढारकरनगर व प�रसरात
िविवध िठकाणी ना�ांची दु��ी करणे
तसेच जाळी बसवणे. (सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

9 222301584
�भाग �. १४ मधील गरवारे कंपनी मागे
ना�ांची सुधारणा व मजबुतीकरण करणे.
(सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

10 222301585
�भाग �.१५ म�े नाले दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३)

15 1,00,00,000 0 1,000

11 222301586
�भाग �. १९ मधील ना�ांची सुधारणा
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

12 222301587

�भाग �. १९ गावडे
कॉननी,सुदश�ननगर,�ीधरनगर व इतर
प�रसरातील ना�ांची सुधारणा िवषयक
कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,30,00,000 0 12,000

चालू कामे +निवन कामे 25,35,00,000 61,57,500 5,12,000

नाला ट� ेनीगं- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 25,35,00,000 61,57,500 5,12,000

सरफेस गटस�- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222301588
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरातील
�� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक कामे करणे.
(सन २०२०-२१ साठी)

14 70,00,000 6,68,000 0

2 222301589
�भाग �. १४ िचंचवड �ेशन, रामनगर व
प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

14 70,00,000 10,70,300 0

3 222301590
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

14 70,00,000 10,92,500 0

4 222301591
�भाग �. १४ आकुड� व प�रसरातील �� ॉम
वॉटर, फुटपाथ िवषयक कामे करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

14 70,00,000 14,00,000 39,00,000

5 222301592

�भाग �. १४ शुभ�ी सोसायटी, मनपा
दवाखाना व प�रसरातील �� ॉम वॉटर,
फुटपाथ िवषयक कामे करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

14 70,00,000 10,60,100 0

6 222301593

�भाग �. १४ काळभोरनगर येथे डी-३
�ॉक व प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ
िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

14 70,00,000 0 15,00,000

7 222301594
�भाग �. १९ भाटनगर, बी �ॉक व इतर
प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर लाईनची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

19 70,00,000 19,80,000 0

8 222301595
�भाग �. १९ म�े �� ॉम� वॉटर लाईनची
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

19 70,00,000 18,12,300 0

9 222301596
�भाग �. १४ मोहननगर, काळभोरनगर व
इतर प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर लाईनची कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

10 222301597
�भाग �. १४ मधील द�वाडी िव�लवाडी
�� ॉम� वॉटर लाईनची कामे करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

11 222301598
�भाग �.१५ म�े �ॉम� वॉटर लाईनची
कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

12 222301599
�भाग �. १९ भाटनगर, बी �ॉक व इतर
प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर लाईनची कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

13 222301600
�भाग �. १९ म�े �� ॉम� वॉटर लाईनची
कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

05-Surface Gutters

1 222301601
�भाग �. १० म�े पावसाळी गटस�, �ॉम�
वॉटर व फुटपाथ िवषयक कामे करणे.

10 50,00,000 0 0

2 222301602
�भाग �. १० म�े पावसाळी गटस�, �ॉम�
वॉटर व फुटपाथ िवषयक कामे करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,90,00,000 90,83,200 54,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222301603
�भाग �. १४ टे�ो कुपर, ि�मूत� हॉल व
प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

05-Surface Gutters

1 222301604

�भाग �. १० म�े मोरवाडी व इतर
प�रसरात पावसाळी गटस�, �ॉम� वॉटर व
फुटपाथ िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

2 222301605

�भाग �. १० म�े औ�ोिगक व इतर
प�रसरात पावसाळी गटस�, �ॉम� वॉटर व
फुटपाथ िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 70,00,000 0 1,000

3 222301606

�भाग �. १० म�े संभाजीनगर व इतर
प�रसरात पावसाळी गटस�, �ॉम� वॉटर व
फुटपाथ िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

4 222301607

�भाग �. १० म�े िव�ानगर व इतर
प�रसरात पावसाळी गटस�, �ॉम� वॉटर व
फुटपाथ िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

5 222301608

�भाग �. १० म�े शा�नगर व इतर
प�रसरात पावसाळी गटस�, �ॉम� वॉटर व
फुटपाथ िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

6 222301609

�भाग �. १० म�े संभाजीनगर, शा�नगर
व इतर प�रसरात पावसाळी गटस�, �ॉम�
वॉटर व फुटपाथ िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

7 222301610

�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन,
गवळीवाडा व प�रसरातील �ॉम� वॉटर
लाईन व फुटपाथ व पे�ीगं �ॉकची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

8 222301611
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरातील
�� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

9 222301612
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरातील
�� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

10 222301613
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसरातील �� ॉम
वॉटर, फुटपाथ िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

11 222301614
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

12 222301615
�भाग �. १४ आकुड� व पांढाकरनगर
प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

13 222301616
�भाग �. १४ िववेकनगर, तुळजाई व�ी व
प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

14 222301617

�भाग �. १४ शुभ�ी सोसायटी, मनपा
दवाखाना व प�रसरातील �� ॉम वॉटर,
फुटपाथ िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

15 222301618

�भाग �. १४ काळभोरनगर येथे डी-३
�ॉक व प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 80,00,000 0 1,000

16 222301619

�भाग �. १४ काळभोरनगर बालाजी चौक
व प�रसरातील �� ॉम वॉटर, फुटपाथ
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 80,00,000 0 1,000
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17 222301620

�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन,
गवळीवाडा व प�रसरातील काँ�ीट
पे�ीगंची कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

18 222301621
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरातील
काँ�ीट पे�ीगंची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

19 222301622
�भाग �. १४ टे�ो कुपर, ि�मूत� हॉल व
प�रसरातील काँ�ीट पे�ीगंची कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

20 222301623
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरातील
काँ�ीट पे�ीगंची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

21 222301624
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसरातील
काँ�ीट पे�ीगंची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

22 222301625
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील काँ�ीट पे�ीगंची कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

23 222301626
�भाग �. १४ आकुड� व पांढाकरनगर
प�रसरातील काँ�ीट पे�ीगंची कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

24 222301627
�भाग �. १४ िववेकनगर, तुळजाई व�ी व
प�रसरातील काँ�ीट पे�ीगंची कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

25 222301628
�भाग �. १४ शुभ�ी सोसायटी, मनपा
दवाखाना व प�रसरातील काँ�ीट पे�ीगंची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

26 222301629
�भाग �. १४ काळभोरनगर येथे डी-३
�ॉक व प�रसरातील काँ�ीट पे�ीगंची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

27 222301630
�भाग �. १४ काळभोरनगर बालाजी चौक
व प�रसरातील काँ�ीट पे�ीगंची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

28 222301631
�भाग �. १५ िनगडी �ािधकरण भागाम�े
�� ॉम� वॉटर लाईनची कामे करणे..(सन
२०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

29 222301632
�भाग �. १५ िनगडी �ािधकरण म�े
पावसाळी गटस�, �ॉम� वॉटर व फुटपाथ
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

30 222301633

�भाग �. १९ भाटनगर, बी �ॉक व इतर
प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर लाईनची व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

31 222301634

�भाग �. १९ सुदश�ननगर,गावडे कॉलनी व
इतर प�रसराम�े म�े �� ॉम� वॉटर लाईनची
व इतर अनुषंिगक कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

32 222301635
�भाग �. १९ म�े �� ॉम� वॉटर लाईनची व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 29,20,00,000 0 33,000

चालू कामे +निवन कामे 40,10,00,000 90,83,200 54,33,000

सरफेस गटस�- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 40,10,00,000 90,83,200 54,33,000

इमारत योजना- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings
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01-Ofice Buildings

1 222301636
ब �भाग काया�लयासाठी निवन �शासकीय
इमारत बांधणे.

19 35,00,00,000 3,95,20,958 8,93,40,000

2 222301637
�भाग �. १५ से.�.२३ येथील पया�वरण
सं�थेसाठी फिन�चर �व�था करणे. (सन
२०१९-२०)

15 50,00,000 9,07,100 0

3 222301638
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारतीम�े
फिन�चर व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

19 30,00,000 9,21,000 0

4 222301639

�भाग �. १४ मधील मोहननगर राज�ी
शा� महाराज जलतरण तलावाची
नुतनीकरण व दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

14 50,00,000 0 0

5 222301640

�भाग �. १४ काळभोरनगर, मोहननगर व
प�रसरातील मनपा इमारतीचंी देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२०-२१
साठी)

14 50,00,000 4,63,800 7,40,000

6 222301641

�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील मनपा इमारतीचंी देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२०-२१
साठी)

14 50,00,000 12,50,000 3,00,000

7 222301642
�भाग �.१५ भागातील मनपा इमारतीचंी
देखभाल दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२०-२१ साठी)

15 50,00,000 15,00,000 6,75,000

8 222301643
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारतीम�े
फिन�चर व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

19 60,00,000 20,00,000 0

9 222301644

�भाग �. १० मधील मनपा इमारतीचे
अ�ायावतीकरण, फिन�चर िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

10 80,00,000 0 0

10 222301645
�भाग �. १४ िचंचवड �ेशन मधील मनपा
इमारतीम�े फिन�चर व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 40,00,000 0 0

11 222301646

�भाग �. १४ काळभोरनगर, मोहननगर
मधील मनपा इमारतीम�े फिन�चर व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

14 40,00,000 0 0

12 222301647
�भाग �. १४ आकुड� प�रसरातील मनपा
इमारतीम�े फिन�चर व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 40,00,000 0 0

13 222301648
�भाग �.१५ मधील मनपा इमारतीचंी
दु��ी करणे(सन २०२१-२२ साठी)

15 50,00,000 0 0

02-School Buildings

1 222301649
�भाग �. १४ मधील प�रसरातील मनपा
शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

14 22,50,000 0 0

2 222301650
�भाग �. १४ मधील शाळा इमारतीनंा
रंगसफेदी व दु��ी करणे

14 80,00,000 15,00,000 43,00,000

3 222301651
�भाग �. १४ मधील उदू� शाळा व
प�रसरातील इमारतीनंा रंगसफेदी व दु��ी
करणे

14 80,00,000 0 0

4 222301652
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर शाळा
इमारतीनंा रंगसफेदी व दु��ी करणे.

14 80,00,000 0 0

5 222301653
�भाग �. १४ मधील �खवसरा शाळा व
िचंचवड �ेशन शाळा इमारतीनंा रंगसफेदी
व दु��ी करणे.

14 80,00,000 0 0

6 222301654
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर शाळेत
�ीडा, फुटपाथ व नूतनीकरणाची कामे
करणे

14 80,00,000 0 0

7 222301655
�भाग �.१५ मधील शाळांची दु��ी
करणे(सन २०२१-२२ साठी)

15 50,00,000 0 0

16-Sport Buildings / Stadium

1 222301656
�भाग �.१५ मधील खेळांची मैदाने
िवकिसत करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 50,00,000 0 0

23-Toilet
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1 222301657
�भाग �.१५ मधील ��तागृहांची
नुतनीकरणाची कामे करणे.(सन २०२१-२२
साठी)

15 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 46,62,50,000 4,80,62,858 9,53,55,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222301658

�भाग �. १० मधील िविवध मनपा
इमारतीचे अ�ायावतीकरण, फिन�चर
िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 60,00,000 0 1,000

2 222301659
�भाग �. १० मधील मनपा इमारतीचे
अ�ायावतीकरण, फिन�चर िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे..(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

3 222301660
िपंपरी मु� �शासकीय इमारती�ा तीस-
या मज�ाचे िव�ारीकरण करणे.

मु.�. 3,00,00,000 0 1,000

4 222301661

�भाग �. १४ मधील आकुड�, द�वाडी,
िववेकनगर, तुळजाईव�ी व प�रसरातील
मनपा इमारतीचंी देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

5 222301662
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर व
प�रसरातील मनपा इमारतीचंी देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

6 222301663
�भाग �. १४ मधील िचंचवड �ेशन व
प�रसरातील मनपा इमारतीचंी देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

7 222301664
�भाग �. १४ मधील रामनगर व
प�रसरातील मनपा इमारतीचंी देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

8 222301665
�भाग �. १४ मधील न�ाने ता�ात
आले�ा आर�णांना िसमािभंत बांधणे.(सन
२०२२-२३)

2,00,00,000 0 1,000

9 222301666
�भाग �. १४ मधील न�ाने ता�ात
आलेली आर�णे िवकिसत करणे.(सन
२०२२-२३)

2,00,00,000 0 1,000

10 222301667
�भाग �. १४ संत तुकाराम �ापार संकुल
आकुड� येथील इमारती�ंा देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

11 222301668

�भाग �. १४ मधील आकुड�, द�वाडी व
इतर प�रसरातील मनपा शाळा इमारतीचंी
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

12 222301669

�भाग �. १४ मधील मोहननगर
प�रसरातील मनपा शाळा इमारतीचंी
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

13 222301670

�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर
प�रसरातील मनपा शाळा इमारतीचंी
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

14 222301671

�भाग �. १४ मधील िचंचवड�ेशन,
रामनगर प�रसरातील मनपा शाळा
इमारतीचंी देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

15 222301672
�भाग �. १४ मधील प�रसरातील मनपा
शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

16 222301673
�भाग �. १४ मधील आकुड� हॉ�� टलचे
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

17 222301674
�भाग �.१५ मधील शाळांची दु��ी करणे
(सन २०२२-२३ साठी)

15 50,00,000 0 1,000

18 222301675
�भाग �.१५ मधील मनपा इमारतीचंी
दु��ी करणे (सन २०२२-२३ साठी)

15 50,00,000 0 1,000
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19 222301676
�भाग �.१५ मधील ��तागृहांची
नुतनीकरणाची कामे करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

15 50,00,000 0 1,000

20 222301677
�भाग �.१५ मधील आकुड� कोट� व PF
ऑफीस येथे �थाप�िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

21 222301678
अ �े�ीय काया�लया�ा अंतग�त मनपा
इमारतीचें संरचना�क प�र�ण करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

15 80,00,000 0 1,000

22 222301679
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारतीम�े
फिन�चर व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 23,60,00,000 0 22,000

चालू कामे +निवन कामे 70,22,50,000 4,80,62,858 9,53,77,000

इमारत योजना- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 70,22,50,000 4,80,62,858 9,53,77,000

पुल �क�- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

08-Culverts

1 222301680
�भाग �. १९ मधील गोलांडे
उ�ानाशेजारील सी.डी. वक� ची उव��रत
कामे करणे.

19 50,00,000 20,00,000 13,10,000

एकूण चालू कामे र.�. 50,00,000 20,00,000 13,10,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 50,00,000 20,00,000 13,10,000

पुल �क�- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 50,00,000 20,00,000 13,10,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222301681
�भाग �. १५ से.�.२३,२४,२५,२६ म�े
पे��ंग �ॉक बसिवणे. (सन २०१९-२०)

15 50,00,000 16,80,000 0

2 222301682

�भाग �. १० म�े निवन कलर पे�ीगं
�ॉक बसिवणे, फुटपाथ करणे व दुभाजक
बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

10 50,00,000 17,58,900 3,95,000

3 222301683
�भाग �. १० म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

10 50,00,000 17,34,800 0

4 222301684

�भाग �.१५ िनगडी गावठाण, से.२४ व
इतर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

15 50,00,000 24,60,000 0

5 222301685

�भाग �.१५ से.२५, २६ व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

15 50,00,000 21,50,000 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

6 222301686

�भाग �.१५ से.२७, २७ अ व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

15 50,00,000 5,00,000 13,25,000

7 222301687

�भाग �.१५ से.२८ व आकुड� गावठाण व
इतर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

15 50,00,000 0 18,25,000

8 222301688
�भाग �.१५ प�रसराम�े फुटपाथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

15 75,00,000 6,00,000 12,25,000

9 222301689
�भाग �.१५ आकुड� गावठाण प�रसराम�े
फुटपाथ िवषयक कामे करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

15 75,00,000 6,00,000 12,25,000

10 222301690
�भाग �. १९ म�े पे��ंग �ॉक बसिवणे
व कॉि�ट पे�ीगं िवषयक करणे. (सन
२०२०-२१)

19 50,00,000 12,20,000 5,60,000

11 222301691

�भाग �. १९ सुदश�ननगर, गोलांडे इ�ेट
व इतर प�रसरात पे��ंग �ॉक बसिवणे व
कॉि�ट पे�ीगं िवषयक करणे.(सन
२०२०-२१)

19 50,00,000 14,50,000 3,00,000

12 222301692
�भाग �. १९ भाटनगर व इतर प�रसरात
पे��ंग �ॉक बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं
िवषयक करणे.(सन २०२०-२१)

19 50,00,000 16,40,000 0

13 222301693
�भाग �. १९ बी �ॉक व इतर प�रसरात
पे��ंग �ॉक बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं
करणे. (सन २०२०-२१)

19 50,00,000 17,50,000 0

14 222301694
�भाग �. १९ फुटपाथ िवषयक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

19 50,00,000 17,45,000 0

15 222301695

�भाग �. १० म�े निवन कलर पे�ीगं
�ॉक बसिवणे, फुटपाथ करणे व दुभाजक
बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 10,00,000 36,00,000

16 222301696
�भाग �. १० म�े निवन पदपथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

17 222301697

�भाग �. १० संभाजीनगर, शा�नगर येथे
निवन कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

10 80,00,000 0 0

18 222301698
�भाग �. १० म�े िकरकोळ �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

10 80,00,000 0 0

19 222301699
�भाग �. १४ म�े काळभोरनगर पे��ंग
�ॉक बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं िवषयक
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 0 0

20 222301700
�भाग �. १४ म�े मोहननगर पे��ंग
�ॉक बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं िवषयक
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 0 0

21 222301701

�भाग �. १४ आकुड� ,द�वाडी,
िव�लवाडी व इतर प�रसरात पे��ंग �ॉक
बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं िवषयक
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 0 0

22 222301702

�भाग �. १४ आकुड�, तुळजाईव�ी,
िववेकनगर व इतर प�रसरात पे��ंग �ॉक
बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 0 0

23 222301703
�भाग �. १४ आकुड� व इतर प�रसरात
फुटपाथ िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 0 0

24 222301704
�भाग �. १४ िचंचवड �ेशन, रामनगर व
इतर प�रसरात फुटपाथ िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 0 0

25 222301705

�भाग �.१५ म�े से.�.२४ व िनगडी
गावठाण येथे डी�ायडर,फुटपाथ,�ॉम�
वॉटर लाईन व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0
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26 222301706

�भाग �.१५ म�े से.�.२५,२६येथे
डी�ायडर,फुटपाथ,�ॉम� वॉटर लाईन व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२
साठी)

15 80,00,000 0 0

27 222301707

�भाग �.१५ म�े से.�.२७,२७ अ येथे
डी�ायडर,फुटपाथ,�ॉम� वॉटर लाईन व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२
साठी)

15 80,00,000 0 0

28 222301708

�भाग �.१५ म�े से.�.२८,आकुड�
गावठाण येथे डी�ायडर,फुटपाथ,�ॉम�
वॉटर लाईन व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

29 222301709
�भाग �.१५ मधील से.�.२४,िनगडी
गावठाण व इतर प�रसरात फुटपाथ िवषयक
कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

30 222301710
�भाग �.१५ मधील से.�.२५,२६ व इतर
प�रसरात फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

31 222301711
�भाग �.१५ मधील से.�.२७,२७ अ व
इतर प�रसरात फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 51,00,000

32 222301712
�भाग �.१५ मधील से.�.२८,आकुड�
गावठाण व इतर प�रसरात फुटपाथ िवषयक
कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

33 222301713
�भाग �.१५ िनगडी �ािधकरण प�रसरात
फुटपाथ िवषयक कामे करणे (सन
२०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 50,00,000

34 222301714
�भाग �.१५ आकुड� गावठाण प�रसरात
फुटपाथ िवषयक कामे करणे (सन
२०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

35 222301715
�भाग �. १९ म�े पे��ंग �ॉक बसिवणे
व कॉि�ट पे�ीगं िवषयक करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

36 222301716

�भाग �. १९ सुदश�ननगर, गोलांडे इ�ेट
व इतर प�रसरात पे��ंग �ॉक बसिवणे व
कॉि�ट पे�ीगं िवषयक करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

37 222301717
�भाग �. १९ भाटनगर व इतर प�रसरात
पे��ंग �ॉक बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं
िवषयक करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

38 222301718
�भाग �. १९ बी �ॉक व इतर प�रसरात
पे��ंग �ॉक बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

39 222301719
�भाग �. १९ फुटपाथ िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 26,30,00,000 2,02,88,700 2,05,55,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222301720

�भाग �. १० संभाजीनगर म�े निवन
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे, फुटपाथ
करणे व दुभाजक बसिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

10 80,00,000 0 1,000

2 222301721

�भाग �. १० शा�नगर म�े निवन कलर
पे�ीगं �ॉक बसिवणे, फुटपाथ करणे व
दुभाजक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

3 222301722
�भाग �.१० संभाजीनगर व शा�नगर
प�रसरातील चौक सुशोिभकरण करणे.

10 50,00,000 0 1,000

4 222301723

�भाग �. १० संभाजीनगर,शा�नगर म�े
निवन कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे,
फुटपाथ करणे व दुभाजक बसिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

10 80,00,000 0 1,000
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5 222301724

�भाग �. १० िव�ानगर,शा�नगर म�े
निवन कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे,
फुटपाथ करणे व दुभाजक बसिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

10 80,00,000 0 1,000

6 222301725

�भाग �. १० मोरवाडी,मोरवाडी गावठाण
व इतर प�रसराम�े निवन कलर पे�ीगं
�ॉक बसिवणे, फुटपाथ करणे व दुभाजक
बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

10 70,00,000 0 1,000

7 222301726

�भाग �. १० मोरवाडी, औ�ोिगक प�रसर
व इतर प�रसराम�े निवन कलर पे�ीगं
�ॉक बसिवणे, व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

10 70,00,000 0 1,000

8 222301727
�भाग �. १० संभाजीनगर म�े निवन
पदपथ िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

9 222301728
�भाग �. १० शा�नगर म�े निवन पदपथ
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

10 80,00,000 0 1,000

10 222301729
�भाग �. १० मोरवाडी, औ�ोिगक प�रसर
व इतर प�रसराम�े निवन पदपथ िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

10 70,00,000 0 1,000

11 222301730
�भाग �. १० संभाजीनगर,शा�नगर म�े
निवन पदपथ िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

12 222301731

�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन,
गवळीवाडा व प�रसरात निवन रंगीत रबर
मो�ेड पे�ीगं �ॉक बसिवणे. . (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

13 222301732
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरात
निवन रंगीत रबर मो�ेड पे�ीगं �ॉक
बसिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

14 222301733
�भाग �. १४ टे�ो कुपर, ि�मूत� हॉल व
प�रसरात निवन रंगीत रबर मो�ेड पे�ीगं
�ॉक बसिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

15 222301734
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरात निवन
रंगीत रबर मो�ेड पे�ीगं �ॉक बसिवणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

16 222301735
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसरात निवन
रंगीत रबर मो�ेड पे�ीगं �ॉक बसिवणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

17 222301736
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरात निवन रंगीत रबर मो�ेड पे�ीगं
�ॉक बसिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

18 222301737
�भाग �. १४ आकुड� व पांढाकरनगर
प�रसरात निवन रंगीत रबर मो�ेड पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

19 222301738
�भाग �. १४ िववेकनगर, तुळजाई व�ी व
प�रसरात निवन रंगीत रबर मो�ेड पे�ीगं
�ॉक बसिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

20 222301739

�भाग �. १४ शुभ�ी सोसायटी, मनपा
दवाखाना व प�रसरात निवन रंगीत रबर
मो�ेड पे�ीगं �ॉक बसिवणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

21 222301740

�भाग �. १४ काळभोरनगर येथे डी-३
�ॉक व प�रसरात निवन रंगीत रबर
मो�ेड पे�ीगं �ॉक बसिवणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

22 222301741

�भाग �. १४ काळभोरनगर बालाजी चौक
व प�रसरात निवन रंगीत रबर मो�ेड
पे�ीगं �ॉक बसिवणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

23 222301742
�भाग �. १४ मधील MIDC प�रसरात
निवन रंगीत रबर मो�ेड पे�ीगं �ॉक
बसिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000
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24 222301743

�भाग �.१५ म�े गांधी निस�ग होम प�रसर
व इतर भागाम�े डी�ायडर,फुटपाथ,�ॉम�
वॉटर लाईन व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

25 222301744

�भाग �.१५ म�े �ान�बोिधनी शाळा
प�रसर, दूग��र मंिदर प�रसर व इतर
भागाम�े डी�ायडर,फुटपाथ,�ॉम� वॉटर
लाईन व इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

26 222301745

�भाग �.१५ म�े छ�पती संभाजी महाराज
चौकाजवळील प�रसरात व इतर भागाम�े
डी�ायडर,फुटपाथ,�ॉम� वॉटर लाईन व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

27 222301746

�भाग �.१५ म�े आकुड� पंचतारानगर व
इतर भागाम�े डी�ायडर,फुटपाथ,�ॉम�
वॉटर लाईन व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

28 222301747
�भाग �.१५ मधील उ�ल मेिडकल
प�रसर व इतर भागाम�े फुटपाथ िवषयक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

29 222301748
�भाग �.१५ मधील कृ� मंिदर प�रसर व
इतर भागाम�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

30 222301749
�भाग �.१५ मधील गजानन महाराज मंिदर
प�रसर व इतर प�रसरात फुटपाथ िवषयक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

31 222301750
�भाग �.१५ मधील आकुड� �ेशन
भागातील िड�ायडर व पदपथांचे
नुतनीकरण करणे.

15 80,00,000 0 1,000

32 222301751
�भाग �.१५ मधील गंगानगर भागातील
िड�ायडर व पदपथांचे नुतनीकरण करणे.

15 80,00,000 0 1,000

33 222301752
�भाग �. १९ म�े पे��ंग �ॉक बसिवणे
व कॉि�ट पे�ीगं िवषयक करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

34 222301753

�भाग �. १९ सुदश�ननगर, गोलांडे इ�ेट
व इतर प�रसरात पे��ंग �ॉक बसिवणे व
कॉि�ट पे�ीगं िवषयक करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

35 222301754
�भाग �. १९ भाटनगर व इतर प�रसरात
पे��ंग �ॉक बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं
िवषयक करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

36 222301755
�भाग �. १९ बी �ॉक व इतर प�रसरात
पे��ंग �ॉक बसिवणे व कॉि�ट पे�ीगं
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

37 222301756
�भाग �. १९ फुटपाथ िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 32,40,00,000 0 37,000

चालू कामे +निवन कामे 58,70,00,000 2,02,88,700 2,05,92,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 58,70,00,000 2,02,88,700 2,05,92,000

डांबरी र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222301757
मोहननगर प�रसरात मोहनगर �वेश�ार ते
मेहता हॉ��टल डी पी �ॉ�ीटीकरण
करणे.

14 20,00,00,000 3,75,37,700 6,11,00,000
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02-Road and Pavements - Black
topped

1 222301758
�भाग �. १० मधील मु� व अंतग�त
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

10 75,00,000 38,00,000 0

2 222301759
�भाग �. १० मोरवाडी प�रसरातील मु�
व अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

10 75,00,000 28,63,400 6,87,000

3 222301760
�भाग �. १५ िनगडी �ािधकरण येथील
मु� र�ांचे हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.(सन २०१९-२०)

15 50,00,000 0 0

4 222301761
�भाग �.१९ मधील डांबरी र�ावरील
चरांची दु��ीची कामे करणे.

19 50,00,000 21,93,400 0

5 222301762
�भाग �. १९ सुदश�ननगर व इतर
प�रसरातील मु� र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

19 50,00,000 9,41,700 0

6 222301763
�भाग �. १९ मधील अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे.

19 50,00,000 12,17,100 0

7 222301764
�भाग �. १० मधील मु� व अंतग�त
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२०-२१)

10 70,00,000 17,73,600 1,30,000

8 222301765
�भाग �. १० म�े र�ाचे दु��ी िवषयक
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

10 70,00,000 6,00,000 13,45,000

9 222301766
�भाग �. १० िव�ानगर प�रसरातील मु�
व अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२०-२१)

10 70,00,000 17,97,200 0

10 222301767
�भाग �. १० मोरवाडी प�रसरातील मु�
व अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२०-२१)

10 70,00,000 17,99,500 0

11 222301768
�भाग �. १० मधील अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

10 70,00,000 17,99,100 0

12 222301769
�भाग �. १० मधील मु� र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

10 70,00,000 17,98,800 0

13 222301770
�भाग �. १४ काळभोरनगर व मोहननगर
प�रसरातील र�ाचे डांबरीकरण व
मजबुतीकरण करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 0 12,00,000

14 222301771
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील र�ाचे डांबरीकरण व
मजबुतीकरण करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 10,93,800 0

15 222301772
�भाग �. १४ आकुड� व प�रसरातील
र�ाचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे.
(सन २०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 10,15,900 0

16 222301773
�भाग �. १४ मधील बोड� ब�च व �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 9,45,500 2,60,000

17 222301774
�भाग �. १४ म�े मंडप व अनुषंिगक
�व�था करणे. (सन २०२०-२१)

14 30,00,000 0 12,00,000

18 222301775
�भाग �.१५ िनगडी गावठाण से.२४ व
इतर प�रसराम�े डांबरीकरणाची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

15 1,00,00,000 17,00,000 1,50,000

19 222301776
�भाग �.१५ से.२५, से.२६ व इतर
प�रसराम�े डांबरीकरणाची कामे करणे.
(सन २०२०-२१ साठी)

15 1,00,00,000 15,27,000 3,55,000

20 222301777
�भाग �.१५ से.२७, २७ अ व इतर
प�रसराम�े डांबरीकरणाची कामे करणे.
(सन २०२०-२१ साठी)

15 1,00,00,000 15,30,800 3,55,000

21 222301778
�भाग �.१५ से.२८ व आकुड� गावठाण व
इतर प�रसराम�े डांबरीकरणाची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

15 1,00,00,000 15,29,400 3,55,000

22 222301779
�भाग �.१५ िनगडी �ािधकरण भागातील
मु� र�ांचे ह़ॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे (सन २०२०-२१ साठी)

15 1,00,00,000 15,18,900 3,60,000
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23 222301780
�भाग �. १९ मधील मु� व अंतग�त
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२०-२१)

19 1,00,00,000 10,90,000 5,00,000

24 222301781

�भाग �. १९ मधील िपंपरी बी �ॉक,
िलंक रोड, भाटनगर व इतर प�रसरातील
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

19 1,00,00,000 13,99,200 2,00,000

25 222301782

�भाग �. १९ गोलांडे इ�ेट व इतर
प�रसरातील मु� व अंतग�त र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२०-२१)

19 1,00,00,000 10,50,000 7,00,000

26 222301783
�भाग �. १९ म�े र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन २०२०-२१)

19 1,00,00,000 0 16,40,000

27 222301784
�भाग �. १९ मधील अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

19 1,00,00,000 13,98,800 2,00,000

28 222301785
�भाग �. १० मधील मु� व अंतग�त
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 45,00,000

29 222301786
�भाग �. १० म�े र�ाचे दु��ी िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

30 222301787
�भाग �. १० शा�नगर प�रसरातील मु�
व अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

31 222301788
�भाग �. १० िव�ानगर प�रसरातील मु�
व अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

32 222301789
�भाग �. १० मोरवाडी प�रसरातील मु�
व अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

33 222301790
�भाग �. १० मधील अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे. ((सन
२०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

34 222301791
�भाग �. १० मधील कापसे चाळ
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरणाची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

35 222301792
�भाग �. १० मधील मु� र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

36 222301793
�भाग �. १० मधील क�ुरी माक� ट
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरणाची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

37 222301794
�भाग �.१४ MIDC व प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

14 5,00,00,000 0 70,00,000

38 222301795
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर व इतर
प�रसराम�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

39 222301796

�भाग �. १४ मधील मोहननगर, रामनगर
व इतर प�रसरातील र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

40 222301797
�भाग �. १४ डी-१ ,िचंचवड�ेशन व इतर
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

41 222301798

�भाग �. १४ आकुड� ,द�वाडी, िव�वाडी
व इतर प�रसरातील र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

42 222301799

�भाग �. १४ आकुड� ,तुळाजाईव�ी
,िववेकनगर व इतर प�रसरातील र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

43 222301800

�भाग �. १४ आकुड� ,�ीकृ�नगर व
इतर प�रसरातील र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0
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44 222301801
�भाग �. १४ मु� व अंतग�त र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 10,00,000 44,00,000

45 222301802
�भाग �.१५ मधील से.�.२४,िनगडी
गावठाण व इतर प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

46 222301803
�भाग �.१५ मधील से.�.२५,२६ व इतर
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

47 222301804
�भाग �.१५ मधील से.�.२७,२७ अ व
इतर प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

48 222301805
�भाग �.१५ मधील से.�.२८,आकुड�
गावठाण व इतर प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

49 222301806
�भाग �. १९ मधील मु� व अंतग�त
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

50 222301807

�भाग �. १९ मधील िपंपरी बी �ॉक,
िलंक रोड, भाटनगर व इतर प�रसरातील
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 26,00,000 27,10,000

51 222301808

�भाग �. १९ गोलांडे इ�ेट व इतर
प�रसरातील मु� व अंतग�त र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

52 222301809

�भाग �. १९ ��दा गाड�न,गावडे कॉलनी व
इतर प�रसरातील र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 52,00,000

53 222301810
�भाग �. १९ मधील अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

54 222301811

�भाग �. १९ मधील शगुन चौक,
भाजीमंडई व इतर प�रसरातील र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

55 222301812
�भाग �. १९ मधील शां�ील सोसायटी
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 66,60,00,000 7,75,20,800 9,45,47,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222301813

�भाग �. १० मधील संभाजीनगर व इतर
प�रसरातील मु� व अंतग�त र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

2 222301814

�भाग �. १० मधील िव�ानगर व इतर
प�रसरातील मु� व अंतग�त र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

3 222301815

�भाग �. १० मधील शा�नगर व इतर
प�रसरातील मु� व अंतग�त र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

4 222301816

�भाग �. १० मधील संभाजीनगर, शा�नगर
येथील प�रसरातील मु� व अंतग�त र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

5 222301817
�भाग �. १० संभाजीनगर मधील र�ाचे
दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000
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6 222301818
�भाग �. १० शा�नगर मधील र�ाचे
दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

7 222301819
�भाग �. १०शाहनगर प�रसरातील मु� व
अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

8 222301820

�भाग �. १० मोरवाडी,मोरवाडी गावठाण
व इतर प�रसरातील मु� व अंतग�त
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

9 222301821
�भाग �. १० संभाजीनगर मधील अंतग�त
र�ांचे डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

10 222301822
�भाग �. १० शा�नगर मधील अंतग�त
र�ांचे डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

11 222301823

�भाग �. १० स�ाट चौक ते अजमेरा व
इतर प�रसरातील अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

10 75,00,000 0 1,000

12 222301824
�भाग �. १० संभाजीनगर,शा�नगर मधील
अंतग�त र�ांचे डांबरीकरणाची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

10 80,00,000 0 1,000

13 222301825

�भाग �. १० मधील मोरवाडी गावठाण, H
Block व इतर प�रसरातील र�ांचे दु��ी
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

10 75,00,000 0 1,000

14 222301826
�भाग �. १० मधील गावठाण व औ�ोिगक
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

10 75,00,000 0 1,000

15 222301827
�भाग �. १० कापसे चाळ व इतर
प�रसरातील मु� र�ांचे डांबरीकरणाची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

10 75,00,000 0 1,000

16 222301828
�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन,
गवळीवाडा व प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

17 222301829
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

18 222301830
�भाग �. १४ टे�ो कुपर, ि�मूत� हॉल व
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

19 222301831
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

20 222301832
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

21 222301833
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

22 222301834
�भाग �. १४ आकुड� व पांढाकरनगर
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

23 222301835
�भाग �. १४ िववेकनगर, तुळजाई व�ी व
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

24 222301836

�भाग �. १४ शुभ�ी सोसायटी, मनपा
दवाखाना व प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

25 222301837
�भाग �. १४ काळभोरनगर येथे डी-३
�ॉक व प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

26 222301838
�भाग �. १४ काळभोरनगर बालाजी चौक
व प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000
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27 222301839
�भाग �. १४ मधील MIDC प�रसरातील व
मु� र�ांचे डांबरीकरण करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

28 222301840
�भाग �. १४ म�े न�ाने ता�ात आलेले
र�े िवकिसत करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

29 222301841

�भाग �. १४ मोहननगर मधील रा�� माता
िजजाऊ सां�ृितक भवन समोरील र�ाचे
डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

30 222301842

�भाग �.१५ िनगडी गावठाण , िव�ानंइ
भवन शाळा प�रसर व इतर भागाम�े
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

31 222301843

�भाग �.१५�ान �बोिधनी शाळा प�रसर,
दुग��र मंिदर प�रसर व इतर भागाम�े
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

32 222301844

�भाग �.१५ गड प�रसर, िसटी �ाईड
शाळा प�रसर व इतर भागाम�े
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

33 222301845
�भाग �.१५ गंगानगर, आकुड� गावठाण व
इतर प�रसराम�े डांबरीकरणाची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

34 222301846
�भाग �.१५ िनगडी �ािधकरण भागातील
मु� र�ांचे ह़ॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे (सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

35 222301847
�भाग �.१५, गाय�ी हॉटेल प�रसर व
मधील डांबरी र�ांची दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

36 222301848
�भाग �.१५, गजानन महाराज मंिदर
प�रसर व इतर भागतील र�ाचे
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

37 222301849
�भाग �.१५ सावरकर मैदान प�रसर व
इतर भागातील डांबरी र�ांची दु��ीची
कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

38 222301850
�भाग �.१५आकुड� पंचतारानगर भागातील
र�ाचे डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

39 222301851
�भाग �.१५आकुड� गू�देवनगर भागातील
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

40 222301852

�भाग �. १९ मधील िपंपरी बी �ॉक,
िलंक रोड, भाटनगर व इतर प�रसरातील
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

41 222301853

�भाग �. १९ गोलांडे इ�ेट व इतर
प�रसरातील मु� व अंतग�त र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

42 222301854

�भाग �. १९ ��दा गाड�न,गावडे
कॉलनी,सुदश�ननगर व इतर प�रसरातील
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

43 222301855
�भाग �. १९ मधील अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

44 222301856

�भाग �. १९ मधील शगुन चौक,
भाजीमंडई व इतर प�रसरातील र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

45 222301857
�भाग �. १९ मधील शां�ीला सोसायटी
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

46 222301858
�भाग �.२७ भागातील मु� र�े व
अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे.

10 50,00,000 0 20,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

एकूण निवन कामे र.�. 42,30,00,000 0 20,45,000

चालू कामे +निवन कामे 1,08,90,00,000 7,75,20,800 9,65,92,000

डांबरी र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 1,08,90,00,000 7,75,20,800 9,65,92,000

खडी मु�माचे र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222301859
�भाग �. १० म�े र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.

10 70,00,000 13,77,300 5,60,000

2 222301860
�भाग �. १० म�े र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे..(सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 40,00,000 5,00,000

3 222301861
�भाग �.१५ म�े र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे..(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,30,00,000 53,77,300 10,60,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222301862
�भाग �. १० मधील मनपा इमारत लगत
असले�ा र�ांचे व इतर र�ांचे
डांबरीकरण करणे (सन २०२२-२३)

10 50,00,000 0 1,000

2 222301863

�भाग �. १० म�े मोरवाडी,मोरवाडी
गावठाण व इतर प�रसरातील र�ांचे
खडीकरण व डांबरीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

3 222301864
�भाग �. १० म�े औ�ोिगक व इतर
प�रसरातील र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

4 222301865
�भाग �. १० म�े िव�ानगर व इतर
प�रसरातील र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

5 222301866
�भाग �. १० म�े शा�नगर व इतर
प�रसरातील र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

6 222301867
�भाग �. १० म�े संभाजीनगर व इतर
प�रसरातील र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

7 222301868
�भाग �. १० म�े शा�नगर, संभाजीनगर
व इतर प�रसरातील र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

8 222301869

�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन,
गवळीवाडा व प�रसरातील खडी मु�म
प�तीने र�े दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

9 222301870
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरातील
खडी मु�म प�तीने र�े दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

10 222301871
�भाग �. १४ टे�ो कुपर, ि�मूत� हॉल व
प�रसरातील खडी मु�म प�तीने र�े
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

11 222301872
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरातील
खडी मु�म प�तीने र�े दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

12 222301873
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसरातील खडी
मु�म प�तीने र�े दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

13 222301874
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील खडी मु�म प�तीने र�े
दु��ीकरणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 60,00,000 0 1,000

14 222301875
�भाग �. १४ आकुड� व पांढाकरनगर
प�रसरातील खडी मु�म प�तीने र�े
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

15 222301876
�भाग �. १४ िववेकनगर, तुळजाई व�ी व
प�रसरातील खडी मु�म प�तीने र�े
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

16 222301877

�भाग �. १४ शुभ�ी सोसायटी, मनपा
दवाखाना व प�रसरातील खडी मु�म
प�तीने र�े दु��ी कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

17 222301878
�भाग �. १४ काळभोरनगर येथे डी-३
�ॉक व प�रसरातील खडी मु�म प�तीने
र�े दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

18 222301879
�भाग �. १४ काळभोरनगर बालाजी चौक
व प�रसरातील खडी मु�म प�तीने र�े
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

19 222301880
�भाग �. १५ म�े र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे..(सन २०२२-२३ साठी)

15 80,00,000 0 1,000

20 222301881
�भाग �. १९ म�े र�ांचे खडीकरण व
डांबरीकरण करणे..(सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 12,10,00,000 0 20,000

चालू कामे +निवन कामे 14,40,00,000 53,77,300 10,80,000

खडी मु�माचे र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 14,40,00,000 53,77,300 10,80,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222301882

अ �भाग काय��े�ातील जु�ा मनपा RCC
इमारतीचें संर�णा�क प�र�ण
(Structural Audit) करणेसाठी
िडझायनरची नेमणूक करणे

50,00,000 0 10,00,000

2 222301883
अ �े�ीय काया�लया�ा अंतग�त मनपा
इमारतीचें संरचना�क परी�ण करणे.

50,00,000 10,00,000 0

04-Public Conveniences

1 222301884

िपंपरी भाजी मंडई येथील इमारती मधील
जुने रा�िनवारा क� � वाढिवणे व देखभाल
दु��ी करणे कामासाठी वा�ूिवशारदा
यांची िफ अदा करणे

19 10,00,000 0 0

2 222301885
�भाग �. २४ म�े जे� नाग�रकांसाठी
िविवध सुिवधा पुरिवणे

0 50,000 0

05-Muncipal Halls

1 222301886
�भाग �.१५ मधील ‘कै.पांडुरंगबुवा
काळभोर सभागृह’ येथे वारकरी भवन
उभारणे.

15 25,00,00,000 0 0

23-Toilet

1 222301887
�भाग �. १४ म�े ��तागृहांची दु��ी
करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 11,98,800 2,00,000

2 222301888
�� भारत अिभयान अंतग�त वैय��क
शौचालयांची �य�थ सं�थेमाफ� त तपासणीची
फी अदा करणेस

स.सा. 25,00,000 3,00,000 0

3 222301889
�भाग �. १४द�वाडी व प�रसरातील
मधील �छतागृहाचे नुतनीकरण व
अ�ावातीकरण करणे

14 80,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

4 222301890
�भाग �. १४ मोहननगर िचंचवड �ेशन व
प�रसरातील मधील �छतागृहाचे
नुतनीकरण व अ�ावातीकरण करणे

14 80,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222301891
�भाग �. १० म�े ि�डा िवषयक व इतर
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

10 50,00,000 20,08,900 1,00,000

2 222301892
�भाग �. १० म�े मंडप िवषयक कामे
करणे.

10 50,00,000 21,54,400 1,00,000

3 222301893
�भाग �. १० म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.

10 50,00,000 10,42,100 0

4 222301894
�भाग �. १० मधील नागरी सुिवधा िवषयक
कामे करणे.

10 50,00,000 17,85,400 1,50,000

5 222301895
�भाग �. १० म�े रोड फिन�चर व
िदशादश�क फलकांची कामे करणे.

10 50,00,000 0 0

6 222301896
�भाग �. १० म�े िकरकोळ �थाप�
िवषयक दु��ीचंी कामे करणे.

10 50,00,000 10,94,100 0

7 222301897
�भाग �. १० म�े पे��ंग �ॉक,
गटस�,र�े दुभाजक, फुटपाथ व मनपा
इमारतीची िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

10 50,00,000 9,90,600 0

8 222301898
�भाग �. १४ म�े िविवध काय��मासाठी
मंडप �व�था पुरिवणे. (सन २०१९-२०)

14 30,00,000 7,23,800 5,00,000

9 222301899
�भाग �. १५ मधील चौकांचे सुशोिभकरण
करणे. (सन २०१९ - २० साठी)

15 50,00,000 0 0

10 222301900
�भाग �.१५ मधील से.�.२३,२४,२५ येथे
फुटपाथ, रोड डी�ायडर, मनपा इमारती
�� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची कामे करणे.

15 50,00,000 7,41,300 60,000

11 222301901

�भाग �.१५ मधील से.�.२६,२७,२७ अ
येथे फुटपाथ, रोड डी�ायडर, मनपा
इमारती �� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची
कामे करणे.

15 50,00,000 11,40,000 60,000

12 222301902
�भाग �. १९ म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.

19 50,00,000 19,45,200 0

13 222301903
�भाग �. १९ म�े िविवध काय��मासाठी
मंडप �व�था पुरिवणे.

19 25,00,000 16,70,000 0

14 222301904
�भाग �. १९ म�े भाटनगर, बी �ॉक व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे.

19 50,00,000 18,38,300 0

15 222301905
�भाग �. १० म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

10 50,00,000 0 16,00,000

16 222301906
�भाग �. १० म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

10 80,00,000 19,03,100 0

17 222301907
�भाग �. १० म�े रोड फिन�चर िवषयक
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

10 50,00,000 8,39,600 8,50,000

18 222301908
�भाग �. १० म�े पावसाळी गटस�, पदपथ
व दुभाजक िवषयक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

10 50,00,000 5,00,000 14,00,000

19 222301909

�भाग �. १० म�े पे��ंग �ॉक,
गटस�,र�े दुभाजक, फुटपाथ व मनपा
इमारतीची िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

10 50,00,000 19,51,400 0

20 222301910

�भाग �. १४ आकुड� द�वाडी,
िव�लवाडी व इतर प�रसराम�े िदशादश�क
फलक, रोड फिन�चरची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

14 50,00,000 10,77,100 1,50,000

21 222301911

�भाग �. १४ काळभोरनगर, मोहनगर,
िचंचवड �ेशन व इतर प�रसराम�े
िदशादश�क फलक, रोड फिन�चरची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

14 50,00,000 4,51,600 7,50,000

22 222301912

�भाग �. १४ आकुड� तुळजाईव�ी,
िववेकनगर व इतर प�रसराम�े िदशादश�क
फलक, रोड फिन�चरची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

14 50,00,000 4,64,100 7,40,000

23 222301913
�भाग �. १४ म�े �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

14 50,00,000 12,00,000 28,00,000
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24 222301914

�भाग �. १४ म�े आकुड� तुळजाईव�ी,
िववेकनगर व इतर प�रसराम�े �थाप�
िवषयक दु��ीची व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

14 50,00,000 6,55,900 0

25 222301915

�भाग �. १४ म�े आकुड� द�वाडी,
िव�लवाडी व इतर प�रसराम�े �थाप�
िवषयक दु��ीची व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

14 50,00,000 14,58,400 0

26 222301916
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरातील
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 14,61,800 0

27 222301917
�भाग �. १४ िचंचवड �ेशन, रामनगर व
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन २०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 10,71,100 0

28 222301918
�भाग �. १४ टे�ो कुपर, ि�मूत� हॉल व
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन २०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 0 0

29 222301919
�भाग �. १४ म�े राडारोडा उचलणे (सन
२०२०-२१ साठी)

14 25,00,000 6,16,600 6,00,000

30 222301920
�भाग �. १४ मधील रोड दुभाजक रंगिवणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 2,30,900 10,00,000

31 222301921
�भाग �.१५ भागाम�े बोड�, ब�च व रोड
मािक� ग िवषयक कामे करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

15 80,00,000 19,93,800 50,000

32 222301922
�भाग �.१५ िनगडी �ािधकरण भागातील
फुटपाथ िवषयक कामे करणे (सन
२०२०-२१ साठी)

15 1,50,00,000 20,00,000 34,00,000

33 222301923
�भाग �. १५ म�े मंडप �व�थेची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

15 20,00,000 5,08,500 7,80,000

34 222301924

�भाग �.१९ मधील भाटनगर व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट पे�ीगं
�ॉक, �� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

19 60,00,000 20,00,000 0

35 222301925

�भाग �.१९ मधील बी �ॉक व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट पे�ीगं,
�� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

19 60,00,000 0 21,70,000

36 222301926

�भाग �.१९ मधील ��दा गाड�न, िलंक
रोड, िचंचवड �ेशन रोड व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट पे�ीगं,
�� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

19 60,00,000 16,95,000 0

37 222301927
�भाग �. १० म�े मनपा िनवडणूक २०२२
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे.

10 50,00,000 0 45,00,000

38 222301928
�भाग �. १० म�े िनवडणूक
काय��माक�रता �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

10 70,00,000 0 0

39 222301929
�भाग �. १० म�े ि�डा िवषयक व इतर
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

40 222301930
�भाग �. १० म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

41 222301931
�भाग �. १० म�े सुशोिभकरणाची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

42 222301932
�भाग �. १० म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 15,00,000 30,00,000

43 222301933
�भाग �. १० म�े रोड फिन�चर िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

44 222301934
�भाग �. १० म�े पावसाळी गटस�, पदपथ
व दुभाजक िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

45 222301935
�भाग �. १० मधील नागरी सुिवधा िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

46 222301936
�भाग �. १० म�े रोड फिन�चर व
िदशादश�क फलकांची कामे करणे. (सन 10 80,00,000 0 0
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२०२१-२२ साठी)

47 222301937
�भाग �. १० म�े िकरकोळ �थाप�
िवषयक दु��ीचंी कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

48 222301938

�भाग �. १० म�े पे��ंग �ॉक,
गटस�,र�े दुभाजक, फुटपाथ व मनपा
इमारतीची िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

49 222301939
�भाग �.१० म�े राडारोडा उचलणे व
अित�मण कारवाईसाठी मिशनरी
पुरिवणे.(सन २०२१-२२ साठी)

10 50,00,000 0 0

50 222301940
�भाग �.१४ म�े राडारोडा उचलणे व
अित�मण कारवाईसाठी मिशनरी
पुरिवणे.(सन २०२१-२२ साठी)

14 50,00,000 0 0

51 222301941
�भाग �. १४ म�े िकरकोळ �थाप�
िवषयक दु��ीचंी कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

52 222301942
�भाग �. १४ म�े िनवडणूक
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे.

14 50,00,000 0 40,00,000

53 222301943
�भाग �. १४ MIDC व प�रसरातील
�थाप� िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

14 50,00,000 0 0

54 222301944
�भाग �. १४ म�े िनवडणूक
काय��माक�रता �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

14 70,00,000 0 0

55 222301945

�भाग �.१४ मधील मोहननगर ,रामनगर व
इतर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, �� ॉम�
वॉटर लाईनची दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 12,00,000 45,00,000

56 222301946

�भाग �.१४ मधील काळभोरनगर िचंचवड
�ेशन व इतर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक,
�� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 12,00,000 33,00,000

57 222301947

�भाग �.१४ मधील आकुड�, द�वाडी
,िव�लवाडी व इतर प�रसरातील पे�ीगं
�ॉक, �� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 12,00,000 45,00,000

58 222301948

�भाग �.१४ मधील आकुड�, तुळजाईव�ी
,िववेकनगर व इतर प�रसरातील पे�ीगं
�ॉक, �� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 60,00,000 0 0

59 222301949

�भाग �.१४ मधील आकुड�, लाल बहादूर
शा�ी नगर व इतर प�रसरातील पे�ीगं
�ॉक, �� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

60 222301950

�भाग �.१४ मधील आकुड�, लोकमा�
हॉ��टल समोरील र�ा व इतर
प�रसरातील नवीन फुटपाथ व पेिवंग �ॉक
ची कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

61 222301951

�भाग �.१४ मधील आकुड�,�पेश कॉलोनी
व इतर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, �� ॉम�
वॉटर लाईनची दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

62 222301952

�भाग �.१४ मधील �ांतीनगर व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, �� ॉम� वॉटर
लाईनची दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

63 222301953
�भाग �. १४ म�े िव�लवाडी व प�रसरात
रोड फिन�चर व मािक� ग ची कामे करणे(सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

64 222301954
�भाग �. १४ म�े साईबाबा मंिदर व
प�रसरात रोड फिन�चर व मािक� ग ची कामे
करणे(सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

65 222301955

�भाग �. १४ म�े काळभोरनगर सूय�दय
कॉ��े� व प�रसरात रोड फिन�चर व
मािक� ग ची कामे करणे(सन २०२१-२२
साठी)

14 80,00,000 0 0
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66 222301956
�भाग �. १४ म�े मोहननगर बालाजी
चौक व प�रसरात रोड फिन�चर व मािक� ग
ची कामे करणे(सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 15,21,100 3,00,000

67 222301957
�भाग �. १४ म�े मु� र�े व प�रसरात
रोड फिन�चर व मािक� ग ची कामे करणे(सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

68 222301958
�भाग �. १४ म�े िव�लवाडी व प�रसरात
रोड बोड� ब�च ची कामे करणे(सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

69 222301959
�भाग �. १४ म�े साईबाबा मंिदर व
प�रसरात बोड� ब�च ची कामे करणे(सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

70 222301960
�भाग �. १४ म�े काळभोरनगर सूय�दय
कॉ��े� व प�रसरात बोड� ब�च ची कामे
करणे(सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

71 222301961
�भाग �. १४ म�े मोहननगर बालाजी
चौक व प�रसरात बोड� ब�चची कामे
करणे(सन २०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

72 222301962
�भाग �. १४ म�े मु� र�े व प�रसरात
रोड बोड� ब�च ची कामे करणे(सन
२०२१-२२ साठी)

14 80,00,000 0 0

73 222301963
�भाग �. १४ म�े राडारोडा, नालेसफाई
साठी मिशनरी पुरवणे (सन २०२१-२२ साठी
)

14 80,00,000 0 0

74 222301964
�भाग �. १५ म�े मनपा िनवडणूक २०२२
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे.

15 50,00,000 0 40,00,000

75 222301965
�भाग �.१५ म�े राडारोडा उचलणे व
अित�मण कारवाईसाठी मिशनरी
पुरिवणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 50,00,000 0 0

76 222301966
�भाग �.१५ मधील से.�.२७,२७ अ व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

77 222301967
�भाग �.१५ मधील से.�.२८,आकुड�
गावठाण व इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 1,90,400 0

78 222301968
�भाग �.१५ मधील िनगडी �ािधकरण व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 20,00,000 31,00,000

79 222301969
�भाग �.१५ मधील से.�.२४,िनगडी
गावठाण व इतर प�रसरात पे�ीगं िवषयक
कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

80 222301970
�भाग �.१५ मधील से.�.२५,२६ व इतर
प�रसरात पे�ीगं िवषयक कामे करणे.(सन
२०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

81 222301971
�भाग �.१५ मधील से.�.२७,२७ अ व
इतर प�रसरात पे�ीगं िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

82 222301972
�भाग �.१५ मधील से.�.२८,आकुड�
गावठाण व इतर प�रसरात पे�ीगं िवषयक
कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

83 222301973
�भाग �.१५ मधील िनगडी �ािधकरण व
इतर प�रसरात पे�ीगं िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

84 222301974
�भाग �.१५ मधील आकुड� गावठाण व
इतर प�रसरात पे�ीगं िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 80,00,000 0 0

85 222301975
�भाग �.१५ म�े रोड मािक� गची कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 75,00,000 0 0

86 222301976
�भाग �.१५ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 50,00,000 0 0

87 222301977

�भाग �.१९ मधील भाटनगर व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट पे�ीगं
�ॉक, �� ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 0 0

88 222301978
�भाग �.१९ मधील बी �ॉक व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट पे�ीगं,
�� ॉम� वॉटर लाईन व इतर �थाप� िवषयक

19 80,00,000 11,50,000 34,00,000
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कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

89 222301979

�भाग �.१९ मधील ��दा गाड�न, िलंक
रोड, िचंचवड �ेशन रोड व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट पे�ीगं,
�� ॉम� वॉटर लाईन व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

19 80,00,000 10,00,000 38,20,000

90 222301980

�भाग �.१९ म�े पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट
पे�ीगं, �� ॉम� वॉटर लाईन व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

19 80,00,000 0 0

91 222301981
�भाग �.१९ म�े राडारोडा उचलणे व
अित�मण कारवाईसाठी मिशनरी
पुरिवणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 50,00,000 0 0

92 222301982

�भाग �.१५ िनगडी �ािधकरण म�े पे��ंग
�ॉक �ॉम�वॉटर
लाईन,डी�ायडर,इ.दु��ी कामे
करणे.(सन२०१९-२०)

15 50,00,000 4,00,000 0

93 222301983अ �भागातील जुने बील अ�ायगी करणे 0 10,00,000 0

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222301984
�भाग �. १० म�े �ॉम� वॉटर व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 80,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 89,30,00,000 5,41,23,300 5,68,80,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222301985
�भाग �. १९ म�े मनपा िनवडणूक २०२२
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे.

19 1,00,00,000 0 45,00,000

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222301986
�भाग �.१० मोरवाडी व इतर प�रसरातील
िदशादश�क फलक, साईट प�े व इतर रोड
फिन�चरची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 45,00,000 0 1,000

2 222301987
�भाग �.१० मोरवाडी गावठाण येथील I to
R जागेत OPD व िजम उभारणे

10 10,00,00,000 0 1,000

3 222301988
अ �े�ीय काया�लयांतग�त तृतीयपंथी
यांचेसाठी ��तागृह उभारणे

10 50,00,000 0 1,000

4 222301989
�भाग �१० �ाडा कडून ता�ात आले�ा
जागा िवकिसत करणे.

10 10,00,00,000 0 1,000

5 222301990
�भाग �. १० म�े जयंती पु�ितथी व इतर
काय��मासाठी मंडप, �ेज व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 30,00,000 0 1,000

6 222301991
�भाग �.१० म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

10 30,00,000 0 1,000

7 222301992
�भाग �. १० मोरवाडी, मोरवाडी गावठाण
व इतर प�रसराम�े �ॉम� वॉटर व
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

8 222301993
�भाग �. १० िव�ानगर व इतर
प�रसराम�े �ॉम� वॉटर व दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

9 222301994
�भाग �. १० संभाजीनगर व इतर
प�रसराम�े �ॉम� वॉटर व दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

10 222301995
�भाग �. १० शा�नगर व इतर प�रसराम�े
�ॉम� वॉटर व दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

11 222301996
�भाग �. १० शा�नगर ,संभाजीनगर
प�रसराम�े �ॉम� वॉटर व दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

12 222301997
�भाग �. १० मोरवाडी व इतर प�रसराम�े
सुशोिभकरणाची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

10 50,00,000 0 1,000
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13 222301998
�भाग �. १० संभाजीनगर व इतर
प�रसराम�े सुशोिभकरणाची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

14 222301999
�भाग �. १० शा�नगर व इतर प�रसराम�े
सुशोिभकरणाची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

15 222302000
�भाग �. १० िव�ानगर व इतर
प�रसराम�े सुशोिभकरणाची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

16 222302001
�भाग �. १० शा�नगर, संभाजीनगर व
इतर प�रसराम�े सुशोिभकरणाची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

17 222302002
�भाग �. १० शा�नगर व इतर प�रसराम�े
रोड फिन�चर िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

18 222302003
�भाग �. १० संभाजीनगर व इतर
प�रसराम�े रोड फिन�चर िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

19 222302004
�भाग �. १० �� भारत काय��मासाठी
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

20 222302005
�भाग �. १०मोरवाडी व इतर प�रसराम�े
िकरकोळ �थाप� िवषयक दु��ीचंी कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 80,00,000 0 1,000

21 222302006
�भाग �. १० संभाजीनगर व इतर
प�रसराम�े िकरकोळ �थाप� िवषयक
दु��ीचंी कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

22 222302007
�भाग �. १० िव�ानगर व इतर
प�रसराम�े िकरकोळ �थाप� िवषयक
दु��ीचंी कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

23 222302008
�भाग �. १० शा�नगर व इतर प�रसराम�े
िकरकोळ �थाप� िवषयक दु��ीचंी कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

24 222302009
�भाग �. १० शा�नगर,संभाजीनगर व इतर
प�रसराम�े िकरकोळ �थाप� िवषयक
दु��ीचंी कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

25 222302010

�भाग �. १० म�े मोरवाडी व इतर
प�रसराम�े पे��ंग �ॉक, गटस�,र�े
दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

10 80,00,000 0 1,000

26 222302011

�भाग �. १० म�े औ�ािगक व इतर
प�रसराम�े पे��ंग �ॉक, गटस�,र�े
दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

10 80,00,000 0 1,000

27 222302012

�भाग �. १० म�े संभाजीनगर व इतर
प�रसराम�े पे��ंग �ॉक, गटस�,र�े
दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे..(सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

28 222302013

�भाग �. १० म�े शा�नगर व इतर
प�रसराम�े पे��ंग �ॉक, गटस�,र�े
दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे..(सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

29 222302014

�भाग �. १० म�े शा�नगर,संभाजीनगर
इतर प�रसराम�े पे��ंग �ॉक, गटस�,र�े
दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे..(सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

30 222302015

�भाग �. १० म�े िव�ानगर व इतर
प�रसराम�े पे��ंग �ॉक, गटस�,र�े
दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे..(सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

31 222302016
�भाग �. १० मधील �शानभुमीचे �थाप�
िवषयक कामे करणे..(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000
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32 222302017
�भाग �. १० मधील रिनंग व अंितम िबले
अदा करणे.

10 15,00,000 0 1,000

33 222302018
�भाग �. १० संभाजीनगर व इतर
प�रसराम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

34 222302019
�भाग �. १०शा�नगर व इतर प�रसराम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

35 222302020
�भाग �. १० िव�ानगर व इतर
प�रसराम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

36 222302021
�भाग �. १० संभाजीनगर,शा�नगर व इतर
प�रसराम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

37 222302022
�भाग �. १० मोरवाडी व इतर प�रसराम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

38 222302023
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर शाळेचे
मैदान िवकिसत करणे.(सन २०२२-२३)

14 2,00,00,000 0 1,000

39 222302024
�भाग �. १४ म�े जु�ा इमारती
िन�ासीत क�न निवन इमारती
बांधणे.(सन २०२२-२३)

14 2,00,00,000 0 1,000

40 222302025
�भाग �. १४ मधील पुत�ांची दु��ी,
�थाप� िवषयक व नुतनीकरणाची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 2,00,00,000 0 1,000

41 222302026

�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन,
गवळीवाडा व प�रसराम�े िदशादश�क
फलक व रोड फिन�चरची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

42 222302027
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसराम�े
िदशादश�क फलक व रोड फिन�चरची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

43 222302028
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसराम�े
िदशादश�क फलक व रोड फिन�चरची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

44 222302029
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसराम�े
िदशादश�क फलक व रोड फिन�चरची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

45 222302030

�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसराम�े िदशादश�क फलक व रोड
फिन�चरची कामे करणे (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

46 222302031

�भाग �. १४ आकुड� व पांढाकरनगर
प�रसराम�े िदशादश�क फलक व रोड
फिन�चरची कामे करणे (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

47 222302032

�भाग �. १४ शुभ�ी सोसायटी, मनपा
दवाखाना व प�रसराम�े िदशादश�क फलक
व रोड फिन�चरची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

48 222302033

�भाग �. १४ काळभोरनगर येथे डी-३
�ॉक व प�रसराम�े िदशादश�क फलक व
रोड फिन�चरची कामे करणे (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

49 222302034

�भाग �. १४ काळभोरनगर बालाजी चौक
व प�रसराम�े िदशादश�क फलक व रोड
फिन�चरची कामे करणे (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

50 222302035
�भाग �. १४ मधील MIDC प�रसराम�े
िदशादश�क फलक व रोड फिन�चरची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

51 222302036
�भाग �. १४ म�े मंडप व अनुषंिगक
�व�था करणे. (सन २०२२-२३)

14 1,00,00,000 0 1,000

52 222302037

�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन,
गवळीवाडा व प�रसराम�े पावसाळी
पा�ाची वािहनी टाकणे व दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000
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53 222302038
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसराम�े
पावसाळी पा�ाची वािहनी टाकणे व
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

54 222302039

�भाग �. १४ टे�ो कुपर, ि�मूत� हॉल व
प�रसराम�े पावसाळी पा�ाची वािहनी
टाकणे व दु��ी करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

55 222302040
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसराम�े
पावसाळी पा�ाची वािहनी टाकणे व
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

56 222302041
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसराम�े
पावसाळी पा�ाची वािहनी टाकणे व
दु��ी करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

57 222302042

�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसराम�े पावसाळी पा�ाची वािहनी
टाकणे व दु��ी करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

58 222302043

�भाग �. १४ आकुड� व पांढाकरनगर
प�रसराम�े पावसाळी पा�ाची वािहनी
टाकणे व दु��ी करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

59 222302044

�भाग �. १४ िववेकनगर, तुळजाई व�ी व
प�रसराम�े पावसाळी पा�ाची वािहनी
टाकणे व दु��ी करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

60 222302045

�भाग �. १४ शुभ�ी सोसायटी, मनपा
दवाखाना व प�रसराम�े पावसाळी पा�ाची
वािहनी टाकणे व दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

61 222302046

�भाग �. १४ काळभोरनगर येथे डी-३
�ॉक व प�रसराम�े पावसाळी पा�ाची
वािहनी टाकणे व दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

62 222302047

�भाग �. १४ काळभोरनगर बालाजी चौक
व प�रसराम�े पावसाळी पा�ाची वािहनी
टाकणे व दु��ी करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

63 222302048
�भाग �. १४ मधील MIDC प�रसराम�े
पावसाळी पा�ाची वािहनी टाकणे व
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

64 222302049
�भाग �. १४ म�े राडारोडा उचलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

14 50,00,000 0 1,000

65 222302050
�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन,
गवळीवाडा व प�रसरात ��तागृहांची
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

66 222302051
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरात
��तागृहांची दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

67 222302052
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरात
��तागृहांची दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

68 222302053
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसरात
��तागृहांची दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

69 222302054
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरात ��तागृहांची दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

70 222302055
�भाग �. १४ आकुड� व पांढाकरनगर
प�रसरात ��तागृहांची दु��ी
करणे..(सन २०२२-२३ साठी)

14 1,00,00,000 0 1,000

71 222302056
�भाग �. १४ म�े आकुड� व प�रसरात
निवन ��तागृह बांधणे.(सन २०२२-२३
साठी)

14 2,00,00,000 0 1,000

72 222302057
�भाग �. १४ म�े काळभोरनगर व
प�रसरात निवन ��तागृह बांधणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

14 2,00,00,000 0 1,000
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73 222302058
�भाग �. १४ म�े मोहननगर व प�रसरात
निवन ��तागृह बांधणे.(सन २०२२-२३
साठी)

14 2,00,00,000 0 1,000

74 222302059
�भाग �. १४ म�े िचंचवड �ेशन व
प�रसरात निवन ��तागृह बांधणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

14 80,00,000 0 1,000

75 222302060
�भाग �. १४ मधील उव�रीत िबले अ�ायगी
करणे.

14 80,00,000 0 1,000

76 222302061
�� भारत अिभयान अंतग�त वैय��क
शौचालयांची �य�थ सं�थेमाफ� त तपासणीची
फी अदा करणेस

स.सा. 25,00,000 0 1,000

77 222302062
�भाग �.१५ मधील राम मंिदर प�रसर व
इतर भागाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

78 222302063
�भाग �.१५ मधील भिगनी िनवेिदता बँक
प�रसर व इतर भागाम�े �थाप� िवषयक
कामे करणे (सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

79 222302064
�भाग �.१५ मधील िनगडी �ािधकरण व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे
(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

80 222302065
�भाग �.१५ केदारे�र मंिदर प�रसर व
इतर भागात पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

81 222302066
�भाग �.१५ मधील गणेश तलाव प�रसर व
इतर भागात पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

82 222302067
�भाग �.१५ मधील र�न कॉलनी व इतर
प�रसरात पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

83 222302068

�भाग �.१५ मधील पी.एफ ऑफीस
प�रसर व इतर भागात पे�ीगं �ॉक
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

84 222302069
�भाग �.१५ मधील िनगडी �ािधकरण व
इतर प�रसरात पे�ीगं िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

85 222302070
�भाग �.१५ मधील आकुड� गावठाण व
इतर प�रसरात पे�ीगं िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

86 222302071
�भाग �.१५ म�े रोड मािक� गची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

87 222302072
�भाग �.१५ म�े रोड फिन�चरची व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
साठी)

15 1,00,00,000 0 1,000

88 222302073
�भाग �.१५ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

15 75,00,000 0 1,000

89 222302074
�भाग �.१५ म�े राडारोडा उचलणे,
अित�मण कारवाई व नाला सफाई क�रता
मिशनरी पुरिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

15 75,00,000 0 1,000

90 222302075
�भाग �.१५ म�े तृतीयपंथी यांचेसाठी
��तागृह उभारणे

15 1,00,00,000 0 1,000

91 222302076
�भाग क.१९ िपंपरी भाजीमंडई प�रसराम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे.

19 1,00,00,000 0 1,000

92 222302077
�भाग �.१९ म�े राडारोडा उचलणे,
अित�मण कारवाई व नाला सफाई क�रता
मिशनरी पुरिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

93 222302078

�भाग �.१९ मधील बी �ॉक व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट पे�ीगं,
�� ॉम� वॉटर लाईन व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

94 222302079

�भाग �.१९ मधील ��दा गाड�न, िलंक
रोड, िचंचवड �ेशन रोड व इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट पे�ीगं,
�� ॉम� वॉटर लाईन व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000
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95 222302080

�भाग �.१९ म�े पे�ीगं �ॉक, कॉि�ट
पे�ीगं, �� ॉम� वॉटर लाईन व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

19 1,00,00,000 0 1,000

96 222302081
अ �भाग �े�ातील र�ांवरील सुचना
फलक व िदशादश�क फलक बसिवणे.

स.सा. 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,12,65,00,000 0 45,96,000

चालू कामे +निवन कामे 2,01,95,00,000 5,41,23,300 6,14,76,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 2,01,95,00,000 5,41,23,300 6,14,76,000

मु� �शासकीय इमारत- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302082
मनपा मु� इमारतीम�े फिन�चर व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

0 21,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 0 21,00,000 0

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302083
मनपा मु� इमारतीम�े फिन�चर व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

मु.�. 1,00,00,000 0 1,000

2 222302084
िपं.िचं. मनपा मु� �शासकीय इमारतीम�े
�थाप� िवषयक दु��ी व नुतनीकरणाची
कामे करणे.

मु.�. 1,00,00,000 0 1,000

3 222302085
मनपा मु� इमारतीम�े िविवध �कार�ा
नामफलकांची दु��ी व नुतनीकरण करणे

मु.�. 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,50,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 2,50,00,000 21,00,000 3,000

मु� �शासकीय इमारत- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 2,50,00,000 21,00,000 3,000

आरो� िन�र�क केबीन- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302086
�भाग �. १० मधील आरो� िन�र�क
केिबन बांधणे व नुतनीकरण करणे.

10 30,00,000 7,82,700 0

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 7,82,700 0

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302087
�भाग �. १४ मधील आरो� िन�र�क
केिबन बांधणे व नुतनीकरण करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 50,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 80,00,000 7,82,700 1,000

आरो� िन�र�क केबीन- �भाग
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चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 80,00,000 7,82,700 1,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- मु�ालय
चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222302088
�भाग �.१० मधील भूिमगत सेवावाही�ा
टाकणेसाठी खोद�ात आलेले येणारे र�े
दु�� क�न पूव�रत करणे

10 5,00,00,000 0 0

2 222302089
�भाग �.१४ मधील भूिमगत सेवावाही�ा
टाकणेसाठी खोद�ात आलेले येणारे र�े
दु�� क�न पूव�रत करणे

14 5,00,00,000 0 0

3 222302090
�भाग �.१५ मधील भूिमगत सेवावाही�ा
टाकणेसाठी खोद�ात आलेले येणारे र�े
दु�� क�न पूव�रत करणे

15 5,00,00,000 0 0

4 222302091
�भाग �.१९ मधील भूिमगत सेवावाही�ा
टाकणेसाठी खोद�ात आलेले येणारे र�े
दु�� क�न पूव�रत करणे

19 5,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 20,00,00,000 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 20,00,00,000 0 0

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- �भाग
चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 20,00,00,000 0 0

एकूण 5,43,42,50,000 22,54,96,358 28,23,76,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� ब �े�ीय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1 भाजी माक� ट
0 0 0 0

0 0 0 0

2 �शानभुमी
0 0 0 0

0 0 0 0

3 इमारत योजना
29,85,930 2,63,00,000 1,32,27,000 15,08,000

0 0 0 0

4 वाचनालय
0 0 0 0

0 0 0 0

5
इमारत व

सां�ृितक क� �
0 0 0 0

0 0 0 0

6 घाट
18,07,790 0 0 0

0 0 0 0

7
मु� �शासकीय

इमारत
0 0 0 0

0 0 0 0

8
आरो� िन�र�क

केबीन
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  01-Buildings

47,93,720 2,63,00,000 1,32,27,000 15,08,000

0 0 0 0

47,93,720 2,63,00,000 1,32,27,000 15,08,000

02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  02-Park and
Playgrounds

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

04-Roads and Bridges

1 पुल �क�
0 21,00,000 0 17,50,000

0 0 0 0

2
दगडी फरशी व
फुटपाथ

45,61,384 10,71,50,000 6,43,89,438 36,50,000

0 0 0 0

3 डांबरी र�े
1,72,20,361 23,50,00,000 11,12,73,000 6,00,60,000

0 0 0 0

4 खडी मु�माचे र�े
74,95,275 3,24,00,000 1,77,76,000 7,000

0 0 0 0

5

िविवध
कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी

खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे

24,47,895 2,08,50,000 1,39,23,996 22,44,000

0 0 0 0

Total  04-Roads and
Bridges

3,17,24,915 39,75,00,000 20,73,62,434 6,77,11,000

0 0 0 0

3,17,24,915 39,75,00,000 20,73,62,434 6,77,11,000

06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं
69,40,810 7,37,50,000 1,91,54,000 29,87,000

0 0 0 0
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अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 सरफेस गटस�
4,01,098 5,58,50,000 2,93,49,000 41,78,000

0 0 0 0

3 गावठाण गटस�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  06-Sewerage
and Drainage

73,41,908 12,96,00,000 4,85,03,000 71,65,000

0 0 0 0

73,41,908 12,96,00,000 4,85,03,000 71,65,000

09-Other Civil Works

1
वॉड��रीय

योजनांतग�त कामे
4,99,940 0 0 0

0 0 0 0

2
�थाप� िवषयक
कामे करणे

1,48,07,430 11,92,50,000 4,95,10,000 1,30,59,000

0 0 0 0

Total  09-Other Civil
Works

1,53,07,370 11,92,50,000 4,95,10,000 1,30,59,000

0 0 0 0

1,53,07,370 11,92,50,000 4,95,10,000 1,30,59,000

Total

5,91,67,913 67,26,50,000 31,86,02,434 8,94,43,000

0 0 0 0

5,91,67,913 67,26,50,000 31,86,02,434 8,94,43,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ब �े�ीय

नाला ट� ेनीगं- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222302092
�भाग � १९ (निवन �.� १६) मधील
वा�ेकरवाडी प�रसरातील नाला बांधणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

17 90,00,000 0 0

2 222302093
�भाग � १८ िकवळे (निवन �.�. १६)
िकवळे व मामुड� येथे नाला बांधणे पाईप
टाकणे व अनुषंिगक कामे करणे.

16 9,00,00,000 0 0

3 222302094
�भाग �.१६ मधील रावेत परीसरातील
अ�ा �ु सोसायटी जवळील नाला बांधणे व
अनुषंिगक कामे करणे

16 1,00,00,000 32,06,000 29,79,000

4 222302095
�भाग �.१६ मधील िकवळे व मामुड�
येथील नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे

16 10,00,00,000 6,89,000 0

5 222302096
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
साईनगर, मामुड�, लेखाफाम� भागातील
ना�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 70,00,000 39,56,000 0

6 222302097
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर, प�डसे कॉलनी भागातील
ना�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 70,00,000 40,63,000 0

7 222302098

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �. १६ म�े
रावेत भागातील िशंदेव�ी व राजयोग
कॉलनी जवळील नाला बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

16 1,00,00,000 72,40,000 0

8 222302099

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �. १८
मधील कुकी नाला िलंक रोड पासुन पवना
नदी पय�त िवकिसत करणे. (लांबी २३२.००
मी.)

18 2,00,00,000 0 1,000

9 222302100

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �. १८
मधील िटटुळ नाला िलंक रोड पासुन पवना
नदी पय�त िवकिसत करणे. (लांबी २९२.००
मी.)

18 2,50,00,000 0 1,000

10 222302101

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील िशंदेव�ी, गु��ारा
परीसरातील नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे
करणे

16 5,00,00,000 0 0

11 222302102
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण,कोतवालनगर येथील
ना�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 5,00,00,000 0 0

12 222302103
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
साईनगर, मामुड�, लेखाफाम� भागातील
ना�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 1,00,00,000 0 0

13 222302104
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर, प�डसे कॉलनी भागातील
ना�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 1,00,00,000 0 0

14 222302105
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८ मधील
ना�ावर आर.सी.सी. �ब करणे.

18 2,00,00,000 0 1,000

15 222302106
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८ मधील
आ.�. २२१ मधील ना�ाकरीता पावसाळी
पा�ा�ा निलका टाकणे.

18 65,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 42,45,00,000 1,91,54,000 29,83,000

निवन कामे

05-Water Ways

01-Water Pipelines
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 222302107

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील िशंदेव�ी, गु��ारा
परीसरातील नाला बांधणे व अनुषंिगक कामे
करणे

16 4,00,00,000 0 1,000

2 222302108
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
साईनगर, मामुड�, लेखाफाम� भागातील
ना�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 1,00,00,000 0 1,000

3 222302109
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. १६ म�े
रावेत प�रसरामधील ना�ावर सा.डी. वक�
बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे.

16 3,00,00,000 0 1,000

4 222302110
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण,कोतवालनगर येथील
ना�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 5,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 13,00,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 55,45,00,000 1,91,54,000 29,87,000

नाला ट� ेनीगं- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 55,45,00,000 1,91,54,000 29,87,000

सरफेस गटस�- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222302111
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१८ म�े
िविवध िठकाणी पावसाळी पाणी वा�न
नेणा�या निलकांची कामे करणे.

18 35,00,000 0 0

2 222302112
�भाग �.१६ मधील रावेत गावठाण व
िकवळे भागातील ओपन गटार बंिद� करणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे

16 35,00,000 27,78,000 0

3 222302113
�भाग �.१६ मधील िशंदेव�ी, जाधवव�ी
व गु��ारा प�रसरातील ओपन गटार बंिद�
करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

16 50,00,000 40,70,000 0

4 222302114

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. २२
िवजयनगर व इतर िठकाणचे पावसाळी
पा�ा�ा नलीकांची दु��ी करणे व इतर
�थाप� िवषय़क कामे करणे

22 35,00,000 19,96,000 0

07-Under Ground Gutters

1 222302115

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
कोतवालनगर धुमाळव�ी िकवळे गावठाण
येथे �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 35,00,000 17,92,000 0

2 222302116
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
साईनगर मामुड� येथे �ॉम�वॉटर लाईन
टाकणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 70,00,000 50,58,000 0

3 222302117

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े
आझादनगर लेखाफाम� व आदश�नगर भागात
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 35,00,000 20,43,000 0

4 222302118
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर येथे �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 35,00,000 23,82,000 0

5 222302119
�भाग � १७ मधील पावसाळी पा�ा�ा
नलीकांची डागडुजी करणे व साफसफाई
करणे

17 45,00,000 19,21,000 10,00,000

6 222302120
�भाग � १८ मधील पावसाळी पा�ा�ा
नलीकांची डागडुजी करणे व साफसफाई
करणे

18 50,00,000 12,00,000 15,00,000

7 222302121
�भाग � १८ मधील िचंचवड गावठाण
प�रसर पावसाळी पा�ा�ा नलीकांची
डागडुजी करणे व साफसफाई करणे

18 30,00,000 12,00,000 6,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

8 222302122

�भाग � १८ मधील तानाजीनगर,
केशवनगर प�रसर पावसाळी पा�ा�ा
नलीकांची डागडुजी करणे व साफसफाई
करणे

18 30,00,000 12,00,000 6,00,000

9 222302123
�भाग � १८ मधील िभमनगर, लों�ढेनगर
प�रसर पावसाळी पा�ा�ा नलीकांची
डागडुजी करणे व साफसफाई करणे

18 30,00,000 17,89,000 0

10 222302124

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. २२
काळेवाडी मधील �ोतीबानगर व इतर
िठकाणचे पावसाळी पा�ा�ा नलीकांची
दु��ी करणे व इतर �थाप� िवषय़क
कामे करणे

22 35,00,000 19,20,000 4,70,000

11 222302125

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील तुपेव�ी,
जाधवव�ी व इतर प�रसरात �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

16 1,00,00,000 0 0

12 222302126

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
कोतवालनगर धुमाळव�ी िकवळे गावठाण
येथे �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 1,00,00,000 0 0

13 222302127
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
साईनगर मामुड� येथे �ॉम�वॉटर लाईन
टाकणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 80,00,000 0 0

14 222302128
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर येथे �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 50,00,000 0 0

15 222302129
सन २०२१-२२ क�रता िशवनगरी
िचंचवडेनगर भागात आव�कते�माणे
पावसाळी पा�ा�ा वािह�ा टाकणे.

17 1,00,00,000 0 0

16 222302130
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १८ मधील
पावसाळी पा�ा�ा नलीकांची डागडुजी
करणे व साफसफाई करणे.

18 30,00,000 0 0

17 222302131

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १८ मधील
पावसाळी पा�ाचा िनचरा होणेसाठी
आव�कतेनुसार न�ाने निलका टाकणे व
इतर दु��ीची कामे करणे.

18 30,00,000 0 0

18 222302132

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८ मधील
तानाजीनगर, केशवनगर, र�न कॉलनी,
एस. के. एफ कॉलनी व इतर प�रसरात
पावसाळी पा�ाचा िनचरा होणेसाठी
आव�कतेनुसार न�ाने निलका टाकणे व
इतर दु��ीची कामे दु��ी करणे.

18 25,00,000 0 0

19 222302133

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. २२
काळेवाडी मधील �ोतीबानगर व इतर
िठकाणचे पावसाळी पा�ा�ा नलीकांची
दु��ी करणे व इतर �थाप� िवषय़क
कामे करणे

22 30,00,000 0 0

20 222302134

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. २२
िवजयनगर व इतर िठकाणचे पावसाळी
पा�ा�ा नलीकांची दु��ी करणे व इतर
�थाप� िवषय़क कामे करणे

22 30,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 11,25,00,000 2,93,49,000 41,70,000

निवन कामे

05-Water Ways

05-Open Wells

1 222302135

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील तुपेव�ी,
जाधवव�ी व इतर प�रसरात �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

16 1,00,00,000 0 1,000

2 222302136

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �.१६ म�े
कोतवालनगर धुमाळव�ी िकवळे गावठाण
येथे �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 1,00,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

3 222302137
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �.१६ म�े
साईनगर मामुड� येथे �ॉम�वॉटर लाईन
टाकणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 80,00,000 0 1,000

4 222302138
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर येथे �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 50,00,000 0 1,000

5 222302139

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग � १८ मधील
पावसाळी पा�ा�ा नलीकांची डागडुजी
करणे व साफसफाई करणे व पाथवेची
दु��ी करणे.

18 35,00,000 0 1,000

6 222302140

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग � १८ मधील
पावसाळी पा�ाचा िनचरा होणेसाठी
आव�कतेनुसार न�ाने निलका टाकणे व
इतर पाथवेची दु��ीची कामे करणे.

18 35,00,000 0 1,000

7 222302141

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. २२
काळेवाडी मधील �ोतीबानगर व इतर
िठकाणचे पावसाळी पा�ा�ा नलीकांची
दु��ी करणे व इतर �थाप� िवषय़क
कामे करणे

22 30,00,000 0 1,000

8 222302142

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. २२
िवजयनगर व इतर िठकाणचे पावसाळी
पा�ा�ा नलीकांची दु��ी करणे व इतर
�थाप� िवषय़क कामे करणे

22 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 4,60,00,000 0 8,000

चालू कामे +निवन कामे 15,85,00,000 2,93,49,000 41,78,000

सरफेस गटस�- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 15,85,00,000 2,93,49,000 41,78,000

इमारत योजना- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302143
सन २०१९-२० करीता ब �भागातील
इमारतीचें ���रल ऑडीट करणे.

18 30,00,000 0 0

2 222302144

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६
िवकासनगर िकवळे मामुड� मधील मनपा
इमारती म�े व उव�रीत िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 25,00,000 20,00,000 0

3 222302145
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ रावेत
मधील मनपा इमारती म�े व उव�रीत
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 25,00,000 18,00,000 0

4 222302146
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ िकवळे
मधील मनपा इमारती म�े व उव�रीत
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 25,00,000 20,60,000 0

5 222302147
सन २०२०-२१ करीता ब �भागातील
इमारतीचें ���रल ऑडीट करणे.

18 30,00,000 0 0

6 222302148
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ रावेत
मधील मनपा इमारती म�े व उव�रीत
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 25,00,000 0 0

7 222302149

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६
िवकासनगर व िकवळे मधील मनपा इमारती
म�े व उव�रीत िठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 25,00,000 0 0

8 222302150

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६
िवकासनगर िकवळे मामुड� मधील मनपा
इमारती म�े व उव�रीत िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 25,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

9 222302151
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८ मधील
मनपा इमारतीची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

18 30,00,000 0 0

04-Public Conveniences

1 222302152
�भाग �. १६ रावेत िकवळे �भागातील
मनपाचे ता�ात आलेली आर�ण िवकिसत
करणे

16 3,00,00,000 0 0

10-Public Library Buildings

1 222302153

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �. १८
मधील डोके उ�ानाशेजारील वाचनालय /
अ�ासीका इमारतीचे Retro fitting
क�न प�रसर िवकिसत करणे.

18 30,00,000 20,76,000 0

16-Sport Buildings / Stadium

1 222302154

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �. १८
मधील डोके सभागृह / �ायामशाळा
इमारतीचे Retro fitting क�न प�रसर
िवकिसत करणे.

18 30,00,000 20,91,000 0

2 222302155
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८ मधील
सां�ृितक / �ायामशाळा इमारतीची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

18 30,00,000 0 0

3 222302156
सन २०२१ - २२ क�रता �भाग �. २२
मधील �ायामशाळेचे नुतनीकरण करणे.

22 35,00,000 0 0

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222302157

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ िकवळे
मधील मनपा शाळेचे मैदान िसमािभंतीसह
िवकिसत करणे व अनुषंिगक �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 50,00,000 32,00,000 0

2 222302158

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. २२ मधील
िवजयनगर येथील खेळाचे मैदानाला
िसमािभंत बांधणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

22 35,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 7,50,00,000 1,32,27,000 0

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222302159
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ रावेत
मधील मनपा इमारती म�े व उव�रीत
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 25,00,000 0 1,000

2 222302160
सन २०२२ - २३ क�रता ब �भागातील
इमारतीचें ���रल ऑडीट करणे.

18 30,00,000 0 15,01,000

3 222302161
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १८ मधील
मनपा इमारतीची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

18 30,00,000 0 1,000

4 222302162

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६
िवकासनगर िकवळे मामुड� मधील मनपा
इमारती म�े व उव�रीत िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 25,00,000 0 1,000

5 222302163
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १८ मधील
सां�ृितक व इतर इमारतीची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

18 30,00,000 0 1,000

6 222302164

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
�ेमलोक पाक�  दवाखाना, िवरंगुळा क� �,
दळवीनगर मनपा शाळा इमारती म�े
�थाप� िवषयक कामे करणे.

17 35,00,000 0 1,000

7 222302165

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६
िवकासनगर व िकवळे मधील मनपा इमारती
म�े व उव�रीत िठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 25,00,000 0 1,000

8 222302166
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िविवध मनपा इमारती म�े �थाप� िवषयक
कामे करणे.

17 35,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,35,00,000 0 15,08,000

चालू कामे +निवन कामे 9,85,00,000 1,32,27,000 15,08,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

इमारत योजना- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 9,85,00,000 1,32,27,000 15,08,000

पुल �क�- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

08-Culverts

1 222302167
�भाग �. १६ म�े िवकासनगर िविहरीवर
आर.सी.सी कलवट� बांधणे

16 30,00,000 0 17,50,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 0 17,50,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 30,00,000 0 17,50,000

पुल �क�- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 30,00,000 0 17,50,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222302168
�भाग �.१६ म�े िकवळे, िवकासनगर,
मामुड� येथे पे�ीगं �ॉक बसिवणेची कामे
कऱणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

16 1,00,00,000 0 0

2 222302169
�भाग �. १६ म�े िकवळे व मामुड� मधील
र�ास फुटपाथ करणे, �ॉम� वॉटर व
�थाप� िवषयक कामे करणे

16 10,00,00,000 0 0

3 222302170
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२ मधील
स�ंग रोड प�रसात फुटपाथ व पे�ीगं
�ॉक ची कामे करणे

22 50,00,000 0 0

4 222302171
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२ मधील
िवजयनगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक व इतर
�थाप� िवषयक कामे कऱणे

22 30,00,000 0 0

5 222302172
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२ मधील
आदश�नगर,पवनानगर प�रसरातील पे�ीगं
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 0 0

6 222302173

�भाग � १६ मधील रावेत भागातील
िशंदेव�ी चौक ते पा�ाची टाकी,
सेले�ीअर समोरील र�ा व एस.बी. पाटील
शाळे समोरील र�ाला फुटपाथ करणे.

16 1,10,00,000 66,71,000 0

7 222302174
�भाग � १६ मधील रावेत भागातील
गु��ारा प�रसरात निवन पे�ीगं �ॉक
बसिवणे

16 35,00,000 23,45,000 0

8 222302175
�भाग � १६ मधील रावेत भागातील से.नं.
२९,३२ व ३२अ म�े न�ाने फुटपाथ करणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 3,50,00,000 24,52,000 0

9 222302176

�भाग � १६ मधील रावेत भागातील
गु��ारा चौक ते वा�ेकरवाडी र�ाला
न�ाने फुटपाथ करणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 1,00,00,000 67,81,000 0

10 222302177
�भाग � १६ मधील वा�ेकरवाडी भागातील
मंगली गाड�न, िचंतामणी मु� र�ाला
न�ाने दुभाजक व फुटपाथ करणे.

16 80,00,000 58,13,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

11 222302178
सन २०२०-२१ म�े िकवळे गावठाण येथे
पे�ीगं �ॉक व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

16 35,00,000 24,00,000 0

12 222302179
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े
साईनगर मामुड� येथे पे�ीगं �ॉक बसिवणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 35,00,000 17,00,000 0

13 222302180
सन २०२०-२१ क�रता �भगा �. १६म�े
आदश�नगर मामुड�, आझादनगर येथे पे�ीगं
�ॉक व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 30,00,000 10,66,000 0

14 222302181

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर िकवळे येथे
बापदेवनगर,द�नगर, भीमाशंकर नगर येथे
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

16 30,00,000 15,73,000 0

15 222302182
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िशवनगरी भागात पे��ंग �ॉकची कामे
करणे

17 30,00,000 15,48,000 3,80,000

16 222302183
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
बळवंत कॉलनी भागात पे��ंग �ॉकची
कामे करणे

17 30,00,000 14,90,000 4,35,000

17 222302184

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मोटे
चाळ, �ामी समथ� मठ, िशवश�ी कॉलनी,
वंृदावन कॉलनी िचंचवडेनगर भागातील
रिहवाशी कॉल�ा येथे फुटपाथ व पे�ीगं
�ॉक बसिवणे व दु�� करणे.

17 30,00,000 17,95,000 3,80,000

18 222302185

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मोगा
सुपर माक� ट लाईन, ओमसाई कॉलनी, साठे
कॉलनी, िशवसाई कॉलनी िचंचवडेनगर
भागातील रिहवाशी कॉल�ा येथे पे�ीगं
�ॉक बसिवणे व दु�� करणे.

17 30,00,000 15,14,000 0

19 222302186

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मंुजोबा
वसाहत, साठे कॉलनी, हनुमान सोसायटी,
कृ�संुदर कॉलमी, �ानदीप कॉलनी
िचंचवडेनगर भागातील रिहवाशी कॉल�ा
येथे निवन पे�ीगं �ॉक बसिवणे व दु��
करणे.

17 30,00,000 18,00,000 3,77,000

20 222302187

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ जय
गणेश कॉलनी, मोरया कॉलनी, वामनभाऊ
कॉलनी िचंचवडेनगर भागातील रिहवाशी
कॉल�ा येथे फुटपाथ व पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व दु�� करणे.

17 30,00,000 15,85,000 0

21 222302188

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िववेकानंद सोसायटी व आहेर गाड�न
िचंतामणी चौक प�रसरात भागात फुटपाथ व
पे��ंग �ॉकची कामे करणे

17 30,00,000 15,88,000 0

22 222302189
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
वा�ेकरवाडी गावठाण भागात पे��ंग
�ॉकची कामे करणे

17 30,00,000 18,98,000 0

23 222302190
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
भोडंवे व�ी प�रसरात पे��ंग �ॉकची कामे
करणे

17 30,00,000 18,12,000 3,10,000

24 222302191
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
सायली कॉ�े� प�रसरात पे��ंग �ॉकची
कामे करणे

17 30,00,000 18,96,000 0

25 222302192
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िबजलीनगर भागात पे��ंग �ॉकची कामे
करणे

17 30,00,000 18,98,000 0

26 222302193
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
�ेमलोक पाक�  प�रसरात पे��ंग �ॉकची
कामे करणे

17 30,00,000 16,29,000 0

27 222302194

िचंचवड गावठाण, गोखले हॉल, गांधी पेठ,
पडवळ आळी, भोईर आळी व इतर
प�रसरातील फुटपाथची दु��ीची कामे
करणे

18 55,00,000 32,07,000 0

28 222302195
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
काळेवाडी भागातील फुटपाथ , पे��ंग
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 19,92,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

29 222302196
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
िवजयनगर भागातील फुटपाथ , पे��ंग
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 19,96,000 0

30 222302197

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
नढेनगर,कोकणेनगर, �ोतीबानगर व इतर
भागातील पे��ंग �ॉक व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 13,51,000 7,91,000

31 222302198

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
आदश�नगर, पवनानगर व इतर भागातील
पे��ंग �ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 35,00,000 21,01,000 0

32 222302199

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
राजवाडेनगर, गावठाण व इतर भागातील
पे��ंग �ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 35,00,000 13,36,000 9,48,000

33 222302200
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील गु��ारा प�रसरात निवन
पे�ीगं �ॉक बसिवणे

16 50,00,000 0 0

34 222302201

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील से.नं. २९,३२ व ३२अ म�े
न�ाने फुटपाथ करणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 0

35 222302202

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ मधील
रावेत भागातील �ािधकरणांकडून ह�ांत�रत
झाले�ा र�ाला फुटपाथ करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

16 1,00,00,000 0 0

36 222302203
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६
िवकासनगर व िकवळे गावठाण येथे पे�ीगं
�ॉक व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 50,00,000 0 0

37 222302204
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ म�े
साईनगर मामुड� येथे पे�ीगं �ॉक बसिवणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 60,00,000 0 0

38 222302205

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर िकवळे येथे
बापदेवनगर,द�नगर, भीमाशंकर नगर येथे
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

16 60,00,000 0 0

39 222302206
सन २०२१-२२ करीता िशवनगरी भागात
पे��ंग �ॉक व �थाप�िवषयक कामे
करणे.

17 60,00,000 0 0

40 222302207
सन २०२१-२२ करीता वा�ेकरवाडी भागात
पे��ंग �ॉक व �थाप�िवषयक कामे
करणे.

17 60,00,000 0 0

41 222302208
सन २०२१-२२ करीता िगरीराज गणपती
मंिदर प�रसरात नवीन कलर पे��ंग �ॉक
व �थाप�िवषयक कामे करणे.

17 75,00,000 0 0

42 222302209
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
परीसर फुटपाथ , पे��ंग �ॉक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 30,00,000 0 0

43 222302210
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८
िठकिठकाणी आव�कतेनुसार फुटपाथची
दु��ीची कामे करणे

18 30,00,000 0 0

44 222302211

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
िचंचवडगाव अंतग�त व इतर प�रसराम�े
फूटपाथला पे��ंग �ॉक व कलर टाइ�
बसिवणे .

18 30,00,000 0 0

45 222302212

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
र�न कॉलनी व इतर प�रसराम�े
फूटपाथला पे��ंग �ॉक व कलर टाइ�
बसिवणे .

18 30,00,000 0 0

46 222302213
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
काळेवाडी भागातील फुटपाथ , पे��ंग
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 0 0

47 222302214
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
िवजयनगर भागातील फुटपाथ , पे��ंग
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

48 222302215

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
नढेनगर,कोकणेनगर, �ोतीबानगर व इतर
भागातील पे��ंग �ॉक व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 0 0

49 222302216

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
आदश�नगर, पवनानगर व इतर भागातील
पे��ंग �ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 35,00,000 0 0

50 222302217

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
राजवाडेनगर, गावठाण व इतर भागातील
पे��ंग �ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 35,00,000 0 0

51 222302218
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. २२
काळेवाडी मधील �ोतीबानगर प�रसरात
नवीन कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

22 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 35,15,00,000 6,32,37,000 36,21,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222302219
सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील गु��ारा प�रसरात निवन
पे�ीगं �ॉक बसिवणे

16 50,00,000 0 1,000

2 222302220

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील से.नं. २९,३२ व ३२अ म�े
न�ाने फुटपाथ करणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 1,000

3 222302221

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ मधील
रावेत भागातील �ािधकरणांकडून ह�ांत�रत
झाले�ा र�ाला फुटपाथ करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

16 1,00,00,000 0 1,000

4 222302222
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६
िवकासनगर व िकवळे गावठाण येथे पे�ीगं
�ॉक व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 50,00,000 0 1,000

5 222302223
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ म�े
साईनगर मामुड� येथे पे�ीगं �ॉक बसिवणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

16 60,00,000 0 1,000

6 222302224

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर िकवळे येथे
बापदेवनगर,द�नगर, भीमाशंकर नगर येथे
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

16 60,00,000 0 1,000

7 222302225
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
साईनगर मामुड� भागात र�ाला फुटपाथ
करणे व अनुषंिगक कामे करणे

16 10,00,00,000 0 1,000

8 222302226

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे गावठाण, िवकासनगर भागात
र�ाला फुटपाथ करणे व अनुषंिगक कामे
करणे

16 10,00,00,000 0 1,000

9 222302227
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
लेखाफाम� व िवकासनगर भागात र�ाला
फुटपाथ करणे व अनुषंिगक कामे करणे

16 10,00,00,000 0 1,000

10 222302228
सन २०२२-२३ करीता िशवनगरी,
िबजलीनगर भागात पे��ंग �ॉक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

11 222302229
सन २०२२-२३ करीता �ेमलोक पाक� ,
दळवीनगर, इंिदरानगर भागात पे��ंग
�ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

12 222302230
सन २०२२-२३ करीता िचंचवडेनगर भागात
पे��ंग �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

17 75,00,000 0 1,000

13 222302231
सन २०२२-२३ करीता वा�ेकरवाडी भागात
पे��ंग �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

17 75,00,000 0 1,000

14 222302232
सन २०२२-२३ करीता भोडंवे व�ी भागात
पे��ंग �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

17 75,00,000 0 1,000
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�भाग
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

15 222302233

सन २०२२-२३ करीता सायली कॉ��े�
प�रसर, िचंचवडेनगर १,२,३, िचंतामणी ब,
मोरया कॉलनी इ.भागात पे��ंग �ॉक व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

16 222302234
सन २०२२-२३ करीता �भाग �.१७ म�े
िविवध भागात पे��ंग �ॉक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

17 222302235

सन २०२२-२३ करीता आहेर गाड�न लगतचा
प�रसर, �ामी िववेकानंद हौ.सोसायटी
प�रसर इ.भागातील पे��ंग �ॉक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

18 222302236

सन २०२२-२३ करीता िस�े�र कॉलनी,
मोरे�र कॉलनी, नंदनवन कॉलनी, साईराम
कॉलनी, िशव�साद कॉलनी, इ.भागातील
पे��ंग �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

17 75,00,000 0 1,000

19 222302237

सन २०२२-२३ करीता साठे कॉलनी, मंुजोबा
वसाहत, वंृदावन कॉलनी १ व २, भोले�र
मंिदर प�रसर इ.भागातील पे��ंग �ॉक व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

20 222302238

सन २०२२-२३ करीता गजानन मंिदर
प�रसर, रेलिवहार प�रसर, हनुमान मंिदर
प�रसर, स�ाि� कॉलनी, होम कॉलनी १,२
व ३ प�रसर इ.भागातील पे��ंग �ॉक व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

21 222302239
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
परीसर फुटपाथ , पे��ंग �ॉक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 30,00,000 0 1,000

22 222302240

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८
िठकिठकाणी आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक व फुटपाथची दु��ीची कामे
करणे

18 30,00,000 0 1,000

23 222302241

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
चापेकर चौक ते िबजलीनगर र�ास व इतर
प�रसराम�े फूटपाथला पे��ंग �ॉक व
कलर टाइ� बसिवणे .

18 95,00,000 0 1,000

24 222302242
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
काळेवाडी भागातील फुटपाथ , पे��ंग
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 0 1,000

25 222302243
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
िवजयनगर भागातील फुटपाथ , पे��ंग
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 0 1,000

26 222302244

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
नढेनगर,कोकणेनगर, �ोतीबानगर व इतर
भागातील पे��ंग �ॉक व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 35,00,000 0 1,000

27 222302245

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
आदश�नगर, पवनानगर व इतर भागातील
पे��ंग �ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 35,00,000 0 1,000

28 222302246

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
राजवाडेनगर, गावठाण व इतर भागातील
पे��ंग �ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 35,00,000 0 1,000

29 222302247
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. २२
काळेवाडी मधील �ोतीबानगर प�रसरात
नवीन कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

22 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 45,75,00,000 0 29,000

चालू कामे +निवन कामे 80,90,00,000 6,32,37,000 36,50,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0
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एकूण 80,90,00,000 6,32,37,000 36,50,000

डांबरी र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222302248
सन २०१८ -१९ करीता �भाग �.१७
परीसराम�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

17 68,00,000 0 0

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222302249
�भाग �. १६ िवकासनगर,मामुड� मधील
ता�ात आलेले र�े डांबरीकरण व
िवकिसत करणे.

16 40,00,00,000 0 2,00,00,000

2 222302250
�भाग �. १६ रावेत,िकवळे मधील ता�ात
आलेले र�े डांबरीकरण व िवकिसत करणे

16 32,00,00,000 0 0

3 222302251
�.�. १९ वा�ेकरवाडी मधील
वा�ेकरवाडी मनपा शाळा ते गावठाण
पय�तचा र�ा डांबरीकरण करणे.

17 97,00,000 0 50,00,000

4 222302252
सन २०१८ -१९ करीता �भाग �.१८
परीसराम�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

18 70,00,000 0 0

5 222302253
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१७ मधील
भागात हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

17 1,00,00,000 0 0

6 222302254
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१७ मधील
िचंचवडेनगर भागात हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

17 1,00,00,000 0 0

7 222302255
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१८ मधील
प�रसराम�े आव�कते �माणे हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

18 75,00,000 0 0

8 222302256
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील अंतग�त र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे

22 50,00,000 0 0

9 222302257
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर मधील र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे

22 50,00,000 0 0

10 222302258
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत गावठाण व रावेत भागातील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे

16 70,00,000 41,34,000 0

11 222302259

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण व िकवळे भागातील
र�ाचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे

16 50,00,000 30,85,000 0

12 222302260
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
आदश�नगर व तुपेव�ी भागातील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे

16 35,00,000 22,00,000 0

13 222302261

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
गु��ारा मु� र�ा व िचंतामणी मु�
र�ाचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे

16 1,00,00,000 58,35,000 0

14 222302262

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िशंदेव�ी, गु��ारा प�रसर व से�र
�.२९,३०,३२ भागातील र�ाचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे

16 70,00,000 41,38,000 0

15 222302263

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण, कोतवालनगर व उव�रीत
भागातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

16 80,00,000 46,80,000 0

16 222302264

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िस�ॉयिसस कॉलेज, मासुळकर फाम�
प�रसरातील व उव�रीत भागातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

16 80,00,000 44,82,000 0

17 222302265

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
आदश�नगर, मामुड�गाव, राऊतनगर
भागातील व उव�रीत िठकाणचे र�े

16 80,00,000 60,97,000 0
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हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

18 222302266
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
साईनगर मामुड� भागातील मु� व अंतग�त
र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

16 80,00,000 35,00,000 25,77,000

19 222302267

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
साईनगर भागातील फॉरे� िहल सोसायटी,
��दा कॉलनी वीरबाब चौकातील र�े व
उव�रीत र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

16 50,00,000 29,18,000 0

20 222302268

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
बालका�म शाळा प�रसर, लेखाफाम� ,
कुणाल आयकॉिनया व उव�रीत िठकाणचे
र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण कऱणे.

16 80,00,000 45,47,000 0

21 222302269

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
द�ानगर, िभमाशंकरनगर,प�डसे कॉलनी,
नेटके कॉलनी भागातील र�े व उव�रीत र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण कऱणे.

16 80,00,000 41,77,000 0

22 222302270
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे,िवकासनगर, मामुड� भागातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

16 80,00,000 46,75,000 0

23 222302271
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िशवनगरी भागातील र�ाचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे

17 1,50,00,000 95,48,000 0

24 222302272
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िचंचवडेनगर भागातील र�ाचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे

17 1,50,00,000 94,92,000 0

25 222302273
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
वा�ेकरवाडी भागातील र�ाचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे

17 1,50,00,000 95,02,000 0

26 222302274
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
दळवीनगर िबजलीनगर भागातील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे

17 60,00,000 35,92,000 0

27 222302275
�भाग �.१७ मधील वा�ेकरवाडी येथे
िविवध िठकाणी डांबरीकरण करणे.

17 60,00,000 27,20,000 0

28 222302276
सन २०२० - २१ क�रता ब �भागात
िठकिठकाणी आव�कतेनुसार डांबरीकरण
करणे.

18 1,00,00,000 35,00,000 33,90,000

29 222302277
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
प�रसराम�े आव�कते �माणे हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

22 1,25,00,000 80,94,000 0

30 222302278

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील प�रसराम�े आव�कते
�माणे हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

22 1,25,00,000 40,00,000 38,70,000

31 222302279

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर मधील प�रसराम�े आव�कते
�माणे हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

22 1,25,00,000 82,07,000 0

32 222302280
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
डी.पी व ऩॉन डी.पी र�ांचे हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

22 1,25,00,000 0 0

33 222302281
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत गावठाण व रावेत भागातील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे

16 1,10,00,000 0 52,98,000

34 222302282

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण व िकवळे भागातील
र�ाचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे

16 1,10,00,000 0 0

35 222302283
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
आदश�नगर व तुपेव�ी भागातील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे

16 1,10,00,000 0 52,04,000

36 222302284
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
गु��ारा प�रसरातील र�ाचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे

16 1,10,00,000 0 55,72,000

37 222302285
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िशंदेव�ी, से�र �.२९,३०,३२ भागातील
र�ाचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण

16 1,10,00,000 0 51,34,000
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करणे

38 222302286

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण, कोतवालनगर व उव�रीत
भागातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

16 1,00,00,000 0 0

39 222302287
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
साईनगर मामुड� भागातील मु� व अंतग�त
र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

16 1,00,00,000 0 0

40 222302288
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील र�े हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण कऱणे.

16 80,00,000 0 0

41 222302289
सन २०२१-२२ क�रता िशवनगरी भागातील
र�े डांबरीकरण करणे.

17 1,50,00,000 0 0

42 222302290
सन २०२१-२२ क�रता िचंचवडेनगर भागात
िविवध िठकाणी डांबरीकरण करणे.

17 1,50,00,000 0 0

43 222302291
सन २०२१-२२ क�रता वा�ेकरवाडी भागात
िविवध िठकाणी डांबरीकरण करणे.

17 1,50,00,000 0 0

44 222302292
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १७ मधील
िविवध र�े डांबरीकरण करणे.

17 1,50,00,000 0 40,00,000

45 222302293
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८
परीसराम�े िठकिठकाणी आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे.

18 1,00,00,000 0 0

46 222302294
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
प�रसराम�े आव�कते �माणे हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

22 50,00,000 0 0

47 222302295

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील प�रसराम�े आव�कते
�माणे हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

22 50,00,000 0 0

48 222302296

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर मधील प�रसराम�े आव�कते
�माणे हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

22 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,15,95,00,000 11,31,23,000 6,00,45,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222302297
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील र�ाचे आव�कतेनुसार
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे

16 1,10,00,000 0 1,000

2 222302298

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व आदश�नगर भागातील र�ाचे
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे

16 1,10,00,000 0 1,000

3 222302299

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िशंदेव�ी फुलजाई चौक भागातील र�ाचे
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे

16 1,10,00,000 0 1,000

4 222302300

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
गु��ारा, िनसग� कॉलनी, सायली कॉ��े�
व रजिनगंधा प�रसरातील र�ाचे
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे

16 1,10,00,000 0 1,000

5 222302301

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िशंदेव�ी, से�र �.२९,३०,३२ भागातील
र�ाचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे

16 1,10,00,000 0 1,000

6 222302302

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण, कोतवालनगर व उव�रीत
भागातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

16 1,00,00,000 0 1,000

7 222302303
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
साईनगर मामुड� भागातील मु� व अंतग�त
र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

16 1,00,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

8 222302304
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील र�े हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण कऱणे.

16 80,00,000 0 1,000

9 222302305
सन २०२२-२३ क�रता वा�ेकरवाडी, भोडंवे
व�ी भागातील अंतग�त र�े डांबरीकरण व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

10 222302306
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िविवध भागात अंतग�त र�े डांबरीकरण व
इतर अनुषंिगक कामे करणे..

17 75,00,000 0 1,000

11 222302307
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १८
परीसराम�े िठकिठकाणी आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे.

18 50,00,000 0 1,000

12 222302308
�भाग �. १८ मधील चापेकर चौक ते
िबजलीनगर र�ाचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

18 1,50,00,000 0 1,000

13 222302309
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
प�रसराम�े आव�कते �माणे हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

22 50,00,000 0 1,000

14 222302310

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील प�रसराम�े आव�कते
�माणे हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

22 50,00,000 0 1,000

15 222302311

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर मधील प�रसराम�े आव�कते
�माणे हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

22 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 13,30,00,000 0 15,000

चालू कामे +निवन कामे 1,29,25,00,000 11,31,23,000 6,00,60,000

डांबरी र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 1,29,25,00,000 11,31,23,000 6,00,60,000

खडी मु�माचे र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222302312
सन २०१८ -१९ करीता �भाग �.१७
परीसराम�े आव�कते �माणे
खडीमु�माचे र�े करणे.

17 48,00,000 0 0

2 222302313
�भाग �.१६ मधील भागातील र�े M.P.M
प�दतीने डांबरीकरण करणे

16 50,00,000 0 0

3 222302314
�भाग �. १६ मधील मामुड� येथील र�े
डांबरीकरण करणे

16 2,00,00,000 0 0

4 222302315
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१८ म�े
खडीमु�माचे र�े करणे.

18 50,00,000 0 0

5 222302316
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२ म�े
खडीमु�माचे र�े करणे

22 30,00,000 0 0

6 222302317
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे व रावेत गावठाण भागातील र�े
आव�कते नुसार खडी मु�माचे करणे.

16 35,00,000 21,32,000 0

7 222302318
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत भागातील र�े आव�कते नुसार
खडी मु�माचे करणे.

16 35,00,000 25,62,000 0

8 222302319
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े
िकवळे िवकासनगर भागातील र�े
एम.पी.एम प�दतीने करणे.

16 35,00,000 19,96,000 0

9 222302320
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े
िवकासनगर भागातील र�े एम.पी.एम
प�दतीने करणे

16 35,00,000 19,12,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

10 222302321
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े
साईनगर मामुड� येथील र�े एम.पी.एम
प�दतीने करणे.

16 35,00,000 19,14,000 0

11 222302322
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े
आझादनगर, आदश�नगर, लेखाफाम�
भागातील र�े एम.पी.एम प�दतीने करणे.

16 35,00,000 19,35,000 0

12 222302323
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
आव�कते नुसार खडी मु�माचे र�े
करणे.

17 45,00,000 15,57,000 0

13 222302324
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े आव�कते नुसार
खडीमु�माचे र�े करणे

22 35,00,000 19,08,000 0

14 222302325
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े आव�कते नुसार
खडीमु�माचे र�े करणे

22 35,00,000 18,60,000 0

15 222302326
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे व रावेत गावठाण भागातील र�े
आव�कते नुसार खडी मु�माचे करणे.

16 50,00,000 0 0

16 222302327
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत भागातील र�े आव�कते नुसार
खडी मु�माचे करणे.

16 1,00,00,000 0 0

17 222302328
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ म�े
िकवळे िवकासनगर भागातील र�े
एम.पी.एम प�दतीने करणे.

16 30,00,000 0 0

18 222302329
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ म�े
िवकासनगर भागातील र�े एम.पी.एम
प�दतीने करणे

16 30,00,000 0 0

19 222302330
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ म�े
साईनगर मामुड� येथील र�े एम.पी.एम
प�दतीने करणे.

16 35,00,000 0 0

20 222302331
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े आव�कते नुसार
खडीमु�माचे र�े करणे

22 35,00,000 0 0

21 222302332
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े आव�कते नुसार
खडीमु�माचे र�े करणे

22 35,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,18,00,000 1,77,76,000 0

निवन कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222302333
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे व रावेत गावठाण भागातील र�े
आव�कते नुसार खडी मु�माचे करणे.

16 1,00,00,000 0 1,000

2 222302334
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत भागातील र�े आव�कते नुसार
खडी मु�माचे करणे.

16 1,00,00,000 0 1,000

3 222302335
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ म�े
िकवळे िवकासनगर भागातील र�े
एम.पी.एम प�दतीने करणे.

16 30,00,000 0 1,000

4 222302336
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ म�े
िवकासनगर भागातील र�े एम.पी.एम
प�दतीने करणे

16 30,00,000 0 1,000

5 222302337
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ म�े
साईनगर मामुड� येथील र�े एम.पी.एम
प�दतीने करणे.

16 35,00,000 0 1,000

6 222302338
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े आव�कते नुसार
खडीमु�माचे र�े करणे

22 35,00,000 0 1,000

7 222302339
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े आव�कते नुसार
खडीमु�माचे र�े करणे

22 35,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,65,00,000 0 7,000

चालू कामे +निवन कामे 13,83,00,000 1,77,76,000 7,000

खडी मु�माचे र�े- �भाग
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 13,83,00,000 1,77,76,000 7,000

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

21-Compound / Safety Wall

1 222302340

�भाग �.१८ िकवळे (निवन �.�.१६) म�े
वाड� �रीय योजने अंतग�त �थाप� िवषयक
कामे करणे.(�भाग �.१८ िकवळे खेळाचे
मैदानास िसमािभंत बांधणे.)

16 25,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 25,00,000 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 25,00,000 0 0

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 25,00,000 0 0

घाट- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

12-Ghats

1 222302341
�भाग � १६ म�े घाट बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

16 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,00,00,000 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 1,00,00,000 0 0

घाट- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 1,00,00,000 0 0

�थाप� िवषयक कामे करणे- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302342
सन २०१८-१९ करीता �भाग � १६ म�े
रावेत, वा�ेकरवाडी भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे

16 27,00,000 0 0

2 222302343
�भाग �.१६ मधील साईनगर व
िवकासनगर भागातील �थाप�िवषयक कामे
कऱणे.

16 50,00,000 0 0

3 222302344
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१७ मधील
�थाप� िवषयक कामे करणे.

17 60,00,000 0 0

4 222302345
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१८ मधील
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

18 75,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

5 222302346
सन २०१९ - २० करीता ब �भागा अंतग�त
गणपती िवसज�न सोह�ासाठी मंडप
�व�था करणे.

18 20,00,000 0 0

6 222302347
ब �े�ीय काया�लयांतग�त �थाप� िवभागातील
कामांची अंितम िबले अदा करणे.(भांडवली
खच�)

स.सा 0 28,30,000 0

7 222302348
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िशवनगरी भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

17 30,00,000 18,95,000 0

8 222302349
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िचंचवडेनगर भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

17 30,00,000 18,47,000 0

9 222302350
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
वा�ेकरवाडी भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

17 30,00,000 19,00,000 3,00,000

10 222302351
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
दळवीनगर िबजलीनगर भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे

17 30,00,000 19,00,000 2,10,000

11 222302352
केशवनगर शाळे पासुन �भात कॉलनी
पय�तचे प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

18 30,00,000 17,77,000 0

12 222302353
चापेकर चौक ते र�न कॉलनी प�रसरातील
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 30,00,000 8,00,000 10,76,000

13 222302354
चापेकर चौक ते दळवीनगर फुटपाथची
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे

18 28,00,000 16,70,000 0

14 222302355
�भाग � १८ मधील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे

18 30,00,000 19,50,000 0

15 222302356
�भाग � १८ मधील िचंचवड गावठाण
प�रसरातील �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे

18 30,00,000 7,00,000 12,00,000

16 222302357
�भाग � १८ मधील ल�ीनगर, मािणक
कॉलनी प�रसरातील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे

18 30,00,000 19,50,000 0

17 222302358
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
काळेवाडी भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 30,00,000 12,68,000 9,97,000

18 222302359
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
िवजयनगर भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 30,00,000 21,45,000 3,07,000

19 222302360
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
नढेनगर,राजवाडेनगर भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 30,00,000 19,44,000 0

20 222302361
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
�ोतीबानगर, अ�ासो प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 30,00,000 23,71,000 0

21 222302362
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व िकवळे भागातील वाहतुक िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 0

22 222302363
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व िकवळे भागातील �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 0

23 222302364
सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.१६ मधील
मामुड� साईनगर भागात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 0

24 222302365
सन २०२१-२२ क�रता �ेमलोक पाक� ,
दळवीनगर, इंिदरानगर भागात पे��ंग
�ॉक व �थाप�िवषयक कामे करणे.

17 60,00,000 0 0

25 222302366
मनपा साव�ि�क िनवडणूक २०२२ क�रता
मंडप �व�था करणे.

17 60,00,000 0 0

26 222302367
मनपा साव�ि�क िनवडणूक २०२२ क�रता
फिन�चर �व�था करणे.

17 60,00,000 0 0

27 222302368
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १८ मधील
प�रसरातील आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे

18 30,00,000 0 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

28 222302369
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १८ मधील
ल�ीनगर, मािणक कॉलनी प�रसरातील
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 30,00,000 0 0

29 222302370
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
काळेवाडी भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 30,00,000 0 0

30 222302371
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
िवजयनगर भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 30,00,000 0 0

31 222302372
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
नढेनगर,राजवाडेनगर भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 30,00,000 0 0

32 222302373
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
�ोतीबानगर, अ�ासो प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 30,00,000 0 0

33 222302374
�भाग �.१६ म�े िकवळे गावठाण येथे
पंचशील चौकात सभामंडप बांधणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

16 2,00,00,000 0 50,00,000

05-Muncipal Halls

1 222302375
�भाग �. १८ मधील सां�ृितक क� �
इमारती, �ायाम शाळा व आरो�
काया�लयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

18 28,00,000 0 0

2 222302376

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८ मधील
सां�ृितक क� � इमारती, �ायाम शाळा व
आरो� काया�लयाम�े �थाप� िवषयक
कामे करणे.

18 30,00,000 0 0

10-Public Library Buildings

1 222302377
�भाग �. १८ िचंचवड गावातील �धा�
प�र�ा क� �ाचे शेजारील इमारतीम�े
िव�ारीत करणे.

18 1,25,00,000 0 1,000

12-Ghats

1 222302378
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे िवसज�न घाटाजवळील भागात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

16 30,00,000 10,00,000 8,23,000

2 222302379
�भाग �. १८ िचंचवड येथे मोरया गोसावी
मंिदर शेजारी दशि�या घाट प�रसराची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

18 1,00,00,000 45,00,000 26,13,000

3 222302380
�भाग �.१६ मधील रावेत िकवळे मामुड�
येथील पवनानदीकडील घाटाचे सुशोिभकरण
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

16 50,00,000 0 0

13-Vegitable Markets

1 222302381
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ से.�.
२९ मधील भाजी मंडई प�रसर िवकिसत
करणे.

16 70,00,000 47,97,000 0

17-Swimming Pool / Tank

1 222302382
व�ाद िवठोबा गावडे जलतरण तलावाची
खोली कमीक�न इतर �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

18 1,50,00,000 0 0

23-Toilet

1 222302383
�भाग �.१७ िबला� हॉ��टल ते वा�ेकर
वाडी र�ावर सुलभ शौचालय उभारणे.

17 50,00,000 0 5,00,000

03-Statues,heritage
assets,antiques and Other works
of art

01-Statues

1 222302384
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८ मधील
�ांितवीर चापेकर समूह िश�ाक�रता
�थाप� िवषयक आव�क कामे करणे.

18 35,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222302385
�भाग �.१७ मधील र�ामधाल दुभाजकाची
रंगरंगोटी व �थाप�िवषयक कामे करणे.

17 50,00,000 0 0

2 222302386
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२ मधील
�ोतीबानगर, कोकणेनगर प�रसरात पे�ीगं 22 30,00,000 0 0
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�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 222302387
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२ मधील
नढेनगर,राजवाडेनगर भागातील पे�ीगं
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 0

4 222302388
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२२ मधील
अंतग�त कॉल�ांम�े पे�ीगं �ॉक व इतर
�थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 0

5 222302389
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे मामुड� भागातील वाहतुक िवषयक
कामे करणे.

16 35,00,000 19,81,000 0

6 222302390
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व िकवळे भागातील वाहतुक िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 39,59,000 0

7 222302391
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व िकवळे भागातील वाहतुक िवषयक
व रोड फिन�चरची कामे करणे.

16 50,00,000 23,00,000 0

8 222302392
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर भागातील वाहतुक िवषयक व
रोड फिन�चरची कामे करणे.

16 50,00,000 19,76,000 0

9 222302393
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
िवकासनगर व िकवळे प�रसरात वाहतुक
िवषयक कामे व अनुषंिगक कामे करणे

16 25,00,000 0 0

10 222302394
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे मामुड� भागातील वाहतुक िवषयक
कामे करणे.

16 35,00,000 0 0

11 222302395
सन २०२१-२२ क�रता िचंचवडेनगर भागात
पे��ंग �ॉक व �थाप�िवषयक कामे
करणे.

17 60,00,000 0 0

12 222302396
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८
भागातील वाहतुक िवषयक कामे करणे.

18 30,00,000 0 0

13 222302397
�भाग �.१६ मधील िकवळे गावठाण
प�रसरातील �थाप� िवषयक सुशोिभकरण
कामे करणे.

16 50,00,000 0 0

06-Service Road

1 222302398
�भाग � १६ मधील रावेत व िकवळे
प�रसरात थम��ा� प�े मारणे व अनुषंिगक
कामे करणे

16 35,00,000 20,50,000 0

10-Vehicles

04-Other Vehicles

1 222302399
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील अित�मण
कारवाई करणेसाठी मिशनरी पुरिवणे

16 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 26,38,00,000 4,95,10,000 1,30,28,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302400
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व िकवळे भागातील वाहतुक िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 1,000

2 222302401
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व िकवळे भागातील �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 1,000

3 222302402
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील अित�मण
कारवाई करणेसाठी मिशनरी पुरिवणे

16 50,00,000 0 1,000

4 222302403
सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
िवकासनगर व िकवळे प�रसरात वाहतुक
िवषयक कामे व अनुषंिगक कामे करणे

16 25,00,000 0 1,000

5 222302404
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे मामुड� भागातील वाहतुक िवषयक
कामे करणे.

16 35,00,000 0 1,000

6 222302405
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.१६ मधील
मामुड� साईनगर भागात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 1,000
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सन २०२१-२०२२
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चा अंदाज

7 222302406
सन २०२२ - २३ �भाग �. 16 म�े
आझादी का महो�व क�रता �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

16 25,00,000 0 1,000

8 222302407
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. १६ म�े
अपंग क�ाणकारी योजने अंतग�त �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 30,00,000 0 1,000

9 222302408
सन २०२२-२३ करीता िशवनगरी,
िबजलीनगर भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे.

17 75,00,000 0 1,000

10 222302409
सन २०२२-२३ करीता �ेमलोक पाक� ,
दळवीनगर, इंिदरानगर भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

11 222302410
सन २०२२-२३ करीता िचंचवडेनगर भागात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

12 222302411
सन २०२२-२३ करीता वा�ेकरवाडी भागात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

13 222302412
सन २०२२-२३ करीता भोडंवे व�ी भागात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

17 75,00,000 0 1,000

14 222302413

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ म�े
आझादी का अमृत महो�व अिभयाना
अंतग�त िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

17 20,00,000 0 1,000

15 222302414

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ म�े
वा�ेकरवाडी, िचंचवडेनगर, भागात
�ेसमेिकंग िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

17 80,00,000 0 1,000

16 222302415

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ म�े
िगरीराज सोसायटी, �ेमलोक पाक� ,
िशवनगरी व िबजलीनगरी भागात
�ेसमेिकंग िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

17 80,00,000 0 1,000

17 222302416
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. १७ म�े
अपंग क�ाणकारी योजने अंतग�त �थाप�
िवषयक कामे करणे.

17 30,00,000 0 1,000

18 222302417
सन २०२२- २३ क�रता �भाग � १८ मधील
प�रसरातील आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे

18 60,00,000 0 1,000

19 222302418
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.१८
भागातील वाहतुक िवषयक कामे करणे.

18 35,00,000 0 1,000

20 222302419
सन २०२२ - २३ �भाग �. १८ म�े
आझादी का महो�व क�रता �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

18 25,00,000 0 1,000

21 222302420
िचंचवड मधील पया�वरण पूरक �शानभुमी
येथे �थाप� िवषयक कामे करणे.

18 70,00,000 0 1,000

22 222302421
र�न कॉलनीयेथील अंतग�त लेन, ग�ीम�े
पे�ीगं �ॉक अथवा िसम�ट काँि�टीकरण
करणे.

18 1,00,00,000 0 1,000

23 222302422
कै. कृ�ाजी िचंचवडे - पाटील शै�िणक
संकुल व �धा� परी�ा क� �ाम�े �थाप� व
फिन�चर िवषयक कामे करणे.

18 1,50,00,000 0 1,000

24 222302423
सन २०२२ २३ क�रता �भाग �. १८ म�े
अपंग क�ाणकारी योजने अंतग�त �थाप�
िवषयक कामे करणे.

18 30,00,000 0 1,000

25 222302424
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.२२ मधील
काळेवाडी भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 30,00,000 0 1,000

26 222302425
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.२२ मधील
िवजयनगर भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे

22 30,00,000 0 1,000

27 222302426
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.२२ मधील
नढेनगर,राजवाडेनगर भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 30,00,000 0 1,000

28 222302427
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.२२ मधील
�ोतीबानगर, अ�ा�ो प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 30,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

29 222302428
सन २०२२ - २३ �भाग �. २२ म�े
आझादी का महो�व क�रता �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

22 25,00,000 0 1,000

30 222302429
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.२२ मधील
गावठाण ,नढेनगर व पवनानगर प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

22 30,00,000 0 1,000

31 222302430
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. २२
अपंग क�ाणकारी योजने अंतग�त �थाप�
िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 15,75,00,000 0 31,000

चालू कामे +निवन कामे 42,13,00,000 4,95,10,000 1,30,59,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 42,13,00,000 4,95,10,000 1,30,59,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- मु�ालय
चालू कामे

04-Roads and Bridges

06-Service Road

1 222302431
सन २०१९ -२० करीता �भाग �. १८
परीसराम�े िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त
खोद�ात आलेले चर दु�� करणे.

18 50,00,000 0 0

2 222302432

सन २०२० -२१ करीता �भाग �. १६ मधील
रावेत व िकवळे परीसराम�े िविवध कंप�ा
/ मनपा माफ� त खोद�ात आलेले चर
डांबरीकरणाने दु�� करणे.

16 35,00,000 23,79,000 0

3 222302433

सन २०२० -२१ करीता �भाग �. १६ मधील
गु��ारा व िशंदेव�ी परीसराम�े िविवध
कंप�ा / मनपा माफ� त खोद�ात आलेले
चर डांबरीकरणाने दु�� करणे.

16 35,00,000 22,65,000 0

4 222302434

सन २०२० -२१ करीता �भाग �. १७
परीसराम�े िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त
खोद�ात आलेले चर डांबरीकरणाने दु��
करणे.

17 90,00,000 56,00,000 2,88,000

5 222302435
सन २०२० -२१ करीता �भाग �. १८
परीसराम�े िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त
खोद�ात आलेले चर दु�� करणे.

18 35,00,000 21,01,000 0

6 222302436

सन २०२० -२१ करीता �भाग �.२२
परीसराम�े िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त
खोद�ात आलेले चर डांबरीकरणाने दु��
करणे.

22 40,00,000 0 19,50,000

7 222302437

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ मधील
रावेत व िकवळे परीसराम�े िविवध कंप�ा
/ मनपा माफ� त खोद�ात आलेले चर
डांबरीकरणाने दु�� करणे.

16 35,00,000 0 0

8 222302438

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ मधील
गु��ारा व िशंदेव�ी परीसराम�े िविवध
कंप�ा / मनपा माफ� त खोद�ात आलेले
चर डांबरीकरणाने दु�� करणे.

16 35,00,000 0 0

9 222302439

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ मधील
िकवळे, मामुड� परीसराम�े िविवध कंप�ा
/ मनपा माफ� त खोद�ात आलेले चर
डांबरीकरणाने दु�� करणे.

16 35,00,000 0 0

10 222302440
सन २०२१ -२२ करीता �भाग �. १८
परीसराम�े िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त
खोद�ात आलेले चर दु�� करणे.

18 35,00,000 0 0

11 222302441
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
परीसराम�े िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त
खोद�ात आलेले चर डांबरीकरणाने दु��

22 40,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

करणे.

एकूण चालू कामे र.�. 4,65,00,000 1,23,45,000 22,38,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

06-Service Road

1 222302442

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ मधील
रावेत व िकवळे परीसराम�े िविवध कंप�ा
/ मनपा माफ� त खोद�ात आलेले चर
डांबरीकरणाने दु�� करणे.

16 35,00,000 0 1,000

2 222302443

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ मधील
गु��ारा व िशंदेव�ी परीसराम�े िविवध
कंप�ा / मनपा माफ� त खोद�ात आलेले
चर डांबरीकरणाने दु�� करणे.

16 35,00,000 0 1,000

3 222302444

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ मधील
िकवळे, मामुड� परीसराम�े िविवध कंप�ा
/ मनपा माफ� त खोद�ात आलेले चर
डांबरीकरणाने दु�� करणे.

16 35,00,000 0 1,000

4 222302445
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त खोद�ात
आलेले चर डांबरीकरणाने दु�� करणे.

17 35,00,000 0 1,000

5 222302446
सन २०२२-२३ करीता �भाग �. १८
परीसराम�े िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त
खोद�ात आलेले चर दु�� करणे.

18 35,00,000 0 1,000

6 222302447

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
परीसराम�े िविवध कंप�ा / मनपा माफ� त
खोद�ात आलेले चर डांबरीकरणाने दु��
करणे.

22 40,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,15,00,000 0 6,000

चालू कामे +निवन कामे 6,80,00,000 1,23,45,000 22,44,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- �भाग
चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 6,80,00,000 1,23,45,000 22,44,000

एकूण 3,55,61,00,000 31,77,21,000 8,94,43,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� क �े�ीय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1 भाजी माक� ट
0 30,00,000 0 1,000

5,40,829 0 0 0

2 �शानभुमी
0 0 0 0

0 0 0 0

3 इमारत योजना
30,67,608 1,94,85,000 1,08,08,376 30,08,000

10,44,244 35,00,000 23,44,000 6,01,000

4 वाचनालय
5,32,000 1,56,40,000 1,02,75,000 6,000

9,783 16,00,000 15,23,000 0

5
इमारत व

सां�ृितक क� �
0 0 0 0

0 0 0 0

6 घाट
0 0 0 0

0 0 0 0

7
मु� �शासकीय

इमारत
0 0 0 0

0 0 0 0

8
आरो� िन�र�क

केबीन
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  01-Buildings

35,99,608 3,81,25,000 2,10,83,376 30,15,000

15,94,856 51,00,000 38,67,000 6,01,000

51,94,464 4,32,25,000 2,49,50,376 36,16,000

02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  02-Park and
Playgrounds

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

04-Roads and Bridges

1 पुल �क�
1,84,167 1,16,47,000 60,00,000 36,61,000

0 0 0 0

2
दगडी फरशी व
फुटपाथ

1,12,85,233 14,63,95,000 8,00,31,000 33,43,000

4,29,472 29,02,000 17,00,000 48,00,000

3 डांबरी र�े
2,83,91,398 9,10,16,000 2,47,34,000 1,89,34,000

5,60,530 15,00,000 0 24,00,000

4 खडी मु�माचे र�े
1,69,75,951 5,88,13,000 1,37,50,900 1,59,38,000

0 15,00,000 6,28,000 54,00,000

5

िविवध
कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी

खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे

88,87,294 2,26,06,000 86,27,000 28,10,000

0 0 0 0

Total  04-Roads and
Bridges

6,57,24,043 33,04,77,000 13,31,42,900 4,46,86,000

9,90,002 59,02,000 23,28,000 1,26,00,000

6,67,14,045 33,63,79,000 13,54,70,900 5,72,86,000

06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं
50,69,773 3,00,03,000 68,16,500 1,79,90,000

0 0 0 0

128



अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 सरफेस गटस�
85,63,336 5,31,43,000 1,78,55,000 1,00,17,000

0 15,00,000 0 54,00,000

3 गावठाण गटस�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  06-Sewerage
and Drainage

1,36,33,109 8,31,46,000 2,46,71,500 2,80,07,000

0 15,00,000 0 54,00,000

1,36,33,109 8,46,46,000 2,46,71,500 3,34,07,000

09-Other Civil Works

1
वॉड��रीय

योजनांतग�त कामे
0 0 0 0

0 1,06,00,000 20,09,000 98,58,000

2
�थाप� िवषयक
कामे करणे

3,37,80,441 22,28,80,000 10,22,35,000 7,65,43,000

84,65,544 1,19,46,000 69,54,000 1,24,08,000

Total  09-Other Civil
Works

3,37,80,441 22,28,80,000 10,22,35,000 7,65,43,000

84,65,544 2,25,46,000 89,63,000 2,22,66,000

4,22,45,985 24,54,26,000 11,11,98,000 9,88,09,000

Total

11,67,37,201 67,46,28,000 28,11,32,776 15,22,51,000

1,10,50,402 3,50,48,000 1,51,58,000 4,08,67,000

12,77,87,603 70,96,76,000 29,62,90,776 19,31,18,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� क �े�ीय

भाजी माक� ट- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302448
�भाग �.6 म�े धावडे व�ीव भगत व�ी
येथे सी.डी.वक�  बांधणे.

6 35,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 35,00,000 0 1,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 35,00,000 0 1,000

भाजी माक� ट- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 35,00,000 0 1,000

नाला ट� ेनीगं- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222302449
�भाग �.६ म�े धावडेव�ी, भगतव�ी व
प�रसरातील ना�ांची सुधारणा करणे.

6 36,53,999 7,60,000 16,50,000

2 222302450
�भाग �.६ म�े सदगु�नगर, च�पाणी
वसाहत व प�रसरातील ना�ांची सुधारणा
करणे.

6 18,90,000 0 0

3 222302451
�भाग �.६ मधील धावडेव�ी व
प�रसरातील ना�ांची सुधारणा करणे.

6 68,00,000 30,06,000 23,55,000

4 222302452
�भाग �.६ मधील धावडेव�ी,भगत व�ी
व प�रसरातील ना�ांची �थाप� िवषयक
कामे करणे.

6 60,00,000 0 1,000

5 222302453
�भाग �.9 मधील नेह�नगर मु�
र�ालगत व इतर िठकाणी �� ॉम वॉटर
लाईन करणे.

9 2,00,00,000 0 90,00,000

6 222302454
�भाग �. 8 येथील शरयु टोयोटा शेजारील
नाला बांधणे व इतर िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 30,00,000

7 222302455
�भाग �. ६ म�े मोहन नगर येथे नाला
बांधणे.

6 60,00,000 0 1,000

05-Surface Gutters

1 222302456
�भाग �.६ मधील सदगु�नगर व
प�रसरातील ना�ांची सुधारणा करणे.

6 28,00,000 0 19,80,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,21,43,999 37,66,000 1,79,87,000

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222302457 �भाग �. ८ म�े ना�ांचे कामे करणे. 8 75,00,000 0 1,000

2 222302458
�भाग �.६ मधील गुळवे व�ी,भगत
व�ी,धावडेव�ी व प�रसरातील ना�ांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

6 90,00,000 0 1,000

3 222302459
�भाग �.9 नेह�नगर व इतर प�रसरातील
ना�ांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 90,00,000 0 1,000
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एकूण निवन कामे र.�. 2,55,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 7,76,43,999 37,66,000 1,79,90,000

नाला ट� ेनीगं- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 7,76,43,999 37,66,000 1,79,90,000

सरफेस गटस�- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

05-Surface Gutters

1 222302460

�भाग �.६ च�पाणी वसाहत,
महादेवनगर, लांडगेव�ी, सदगु�नगर व
प�रसरात िठकिठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे.

6 75,00,000 9,80,000 0

2 222302461
�भाग �.६ धावडेव�ी, भगतव�ी,
गुळवेव�ी प�रसराम�े �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे.

6 75,00,000 0 30,00,000

3 222302462

�भाग �.६ म�े लांडगेव�ी,
सदगु�नगर,च�पाणी वसाहत, महादेवनगर
व प�रसराम�े पावसाळी गटरची सुधारणा
करणे.

6 36,53,999 17,00,000 0

4 222302463

�भाग �. २ मधील जाधववाडी कुदळवाडी
प�रसरातील पावसाचे पा�ासाठी
िठकिठकाणी RCC पाईप लाईन टाकणे व
ईतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 24,90,000 15,50,000 0

5 222302464

�भाग �. २ मधील िचखली गावठाण,
बालघरेव�ी, पंतनगर प�रसरात पावसाचे
पा�ासाठी RCC पाईप लाईन टाकणे व
ईतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 24,90,000 15,00,000 0

6 222302465

�भाग �. २ मधील बो-हाडेवाडी व
बनकरव�ी प�रसरात पावसाचे पा�ासाठी
RCC पाईप लाईन टाकणे व ईतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

2 24,90,000 20,10,000 0

7 222302466

�भाग �. २ मधील �खरडव�ी गायकवाड
व�ी व तुपेव�ी प�रसरात पावसाचे
पा�ासाठी RCC पाईप लाईन टाकणे व
ईतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 24,90,000 15,05,000 0

8 222302467
�भाग �।. ६ मधील सद्गु�नगर,
लांडगेव�ी व परीसरात पावसाळी गटस�ची
सुधारणा करणे.

6 55,00,000 0 35,00,000

9 222302468
�भाग �.६ मधील पुणे नािशक र�ा�ा
पूव� भागात पावसाळी गटरची सुधारणा
करणे.

6 55,00,000 0 0

10 222302469
�भाग �.६ मधील पुणे नािशक र�ा�ा
पि�म भागात पावसाळी गटरची सुधारणा
करणे.

6 55,00,000 0 35,00,000

11 222302470
�भाग �.८ मधील आव�क िठकाणी
पावसाळी गटरची सुधारणा करणे. व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 26,00,000 0

12 222302471

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी मधील
आव�क िठकाणी पावसाळी गटरची
सुधारणा करणे. व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 50,00,000 30,37,000 0

13 222302472

�भाग �.९ मधील खराळवाडी, नेह�नगर
प�रसरातील आव�क िठकाणी पावसाळी
गटरची सुधारणा करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 29,73,000 0

14 222302473

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी, बनकरव�ी व
आ�ाटव�ी प�रसरात िठकिठकाणी
पावसाचे पाणी वा�न जाणेक�रता RCC
पाईप लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक

2 24,90,000 0 1,000
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कामे करणे.

15 222302474

�भाग �. 2 जाधववाडी वडाचामळा
प�रसरात िठकिठकाणी पावसाचे पाणी वा�न
जाणेक�रता RCC पाईप लाईन टाकणे व
ईतर अनुषंिगक कामे करणे.

2 24,90,000 0 1,000

16 222302475

�भाग �. 2 मधील पवारव�ी प�रसरातील
भागात पावसाचे पा�ाचा िनचरा
हो�ाक�रता RCC पाईप लाईन टाकणे व
ईतर अनुषंिगक कामे करणे.

2 49,80,000 0 1,000

17 222302476
�भाग �. 2 मोशी येथील गायकवाडव�ी
तुपेव�ी स�े नगर प�रसरात पावसाचे पाणी
वा�न जाणेक�रता RCC पाईप लाईन टाकणे

2 24,90,000 0 1,000

18 222302477

�भाग �. 8 मधील संजवीनी सोसायटी
प�रसरात व इतर िठकाणी �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

8 50,00,000 0 1,000

19 222302478
�भाग �. 8 म�े आव�क िठकाणी �ॉम�
वॉटर लाईन टाकणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

8 50,00,000 0 1,000

20 222302479
�भाग �. 9 मधील पुनव�सन इमारतीजवळ
व आव�क िठकाणी �ॉम� वॉटर
पाईपलाईन टाकणे

9 50,00,000 0 1,000

21 222302480

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी,
यशवंतनगर, उ�मनगर, अजमेरा कॉलनी,
सुखवानी पाक� , �ेम पाक�  प�रसरात
आव�क िठकाणी �ॉम� वॉटस� लाईन
टाकणे व इतर देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

9 50,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 9,25,63,999 1,78,55,000 1,00,08,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302481
�भाग �. ८ म�े आव�क िठकाणी �ॉम�
वॉटर लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे

8 75,00,000 0 1,000

2 222302482
�भाग �.८ मधील प�रसराम�े पावसाळी
गटरची सुधारणा करणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

8 50,00,000 0 1,000

3 222302483

�भाग �.६ मधील महादेव
नगर,सदगु�नगर,लांडगेव�ी,च�पाणी
वसाहत व प�रसरात पावसाळी गटरची
सुधारणा करणे.

6 60,00,000 0 1,000

4 222302484
�भाग �.६ मधील गुळवे व�ी,धावडे
व�ी,भगत व�ी व प�रसरात पावसाळी
गटरची सुधारणा करणे.

6 60,00,000 0 1,000

5 222302485

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी, बनकरव�ी व
आ�ाटव�ी प�रसरात िठकिठकाणी
पावसाचे पाणी वा�न जाणेक�रता RCC
पाईप लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन 2022-23)

2 60,00,000 0 1,000

6 222302486

�भाग �. 2 जाधववाडी वडाचामळा
प�रसरात िठकिठकाणी पावसाचे पाणी वा�न
जाणेक�रता RCC पाईप लाईन टाकणे व
ईतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन
2022-23)

2 60,00,000 0 1,000

7 222302487

�भाग �. 2 मधील पवारव�ी प�रसरातील
भागात पावसाचे पा�ाचा िनचरा
हो�ाक�रता RCC पाईप लाईन टाकणे व
ईतर अनुषंिगक कामे करणे.

2 60,00,000 0 1,000

8 222302488

�भाग �. 9 मधील नेह�नगर व इतर
प�रसरातील पावसाचे पा�ाचा िनचरा
हो�ाक�रता RCC पाईप लाईन टाकणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

9 222302489

�भाग �. 2 मोशी येथील गायकवाडव�ी
तुपेव�ी स�े नगर प�रसरात पावसाचे पाणी
वा�न जाणेक�रता RCC पाईप लाईन टाकणे

2 1,00,00,000 0 1,000
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(सन 2022-23)

एकूण निवन कामे र.�. 6,25,00,000 0 9,000

चालू कामे +निवन कामे 15,50,63,999 1,78,55,000 1,00,17,000

सरफेस गटस�- �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

05-Surface Gutters

1 222302490
�भाग �. ८ म�े गटस�ची दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 10,00,000 0 6,00,000

2 222302491
सन २०२1-२2 मधील �भाग �.८ म�े
गटस� दु��ी िवषयक कामे करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

3 222302492
सन २०२1-२2 मधील �भाग �.9 म�े
गटस� दु��ी िवषयक कामे करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

4 222302493
�भाग �. ८ म�े गटस�ची दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 0 0 6,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 0 24,00,000

निवन कामे

01-Buildings

05-Muncipal Halls

1 222302494
�भाग �. ८ म�े िठकिठकाणी �ॉम� वॉटर
लाईन व सरफेस गटस�ची दु��ी करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

2 222302495
सन २०२२-२३ मधील �भाग �.८ म�े
पे�ीगं �ॉक व गटस� करणे.

8 10,00,000 0 6,00,000

3 222302496
�भाग �. 9 नेह�नगर मधील पावसा�ा
पा�ा�ा सरफेस गटस�ची दु��ी करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

4 222302497
�भाग �. 9 मासुळकर कॉलनी मधील
पावसा�ा पा�ा�ा सरफेस गटस�ची
दु��ी करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

5 222302498
�भाग �. ८ मधील पावसा�ा पा�ा�ा
सरफेस गटस�ची दु��ी करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 50,00,000 0 30,00,000

चालू कामे +निवन कामे 80,00,000 0 54,00,000

एकूण 16,30,63,999 1,78,55,000 1,54,17,000

इमारत योजना- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222302499
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी येथील जुनी
धोकादायक शाळा इमारत पाडून �ा
िठकाणी सां�ृितक क� � बांधणे.

2 37,50,000 25,00,000 0

2 222302500
�भाग �.६ मधील �ायामशाळा, आरो�
काया�लय, दवाखाना इमारत इ. इमारतांची
�थाप� िवषयक कामे करणे

6 36,53,999 1,64,000 0

3 222302501
�भाग �.६ मधील मनपा इमारतांची
�थाप� िवषयक कामे करणे

6 55,00,000 45,50,000 0

4 222302502
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी मनपा
इमारतीचंी देखभाल दु��ीची कामे करणे

9 30,00,000 20,20,000 0

5 222302503
�भाग �. 2 जाधववाडी मधील साईजीवन
म.न.पा. शाळा इमारतीचंी देखभाल व
दु��ीचंी कामे करणे

2 24,90,000 0 1,000

6 222302504
�भाग �. २ जाधववाडी/ आहेरवाडी मधील
मोडकळीस आलेली अंगणवाडी इमारतीचे
नुतनीकरण करणे.

2 15,00,000 0 0

7 222302505
�भाग �. 2 से.नं.16 मधील अि�शामक
क� �ा शेजारील मोक�ा जागेस RCC
िसमािभंत करणे.

2 49,80,000 0 1,000

8 222302506
�भाग �.६ मधील मनपा इमारतांची
�थाप� िवषयक सुधारणेची कामे करणे

6 60,00,000 0 1,000

9 222302507
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर व
खराळवाडी येथील मनपा इमारतील व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 0 30,00,000
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एकूण चालू कामे र.�. 3,58,73,999 92,34,000 30,03,000

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222302508

�भाग �.2 से�र नं.16 राजे िशवाजीनगर
येथील अि�शामक क� �ा�ा इमारतीम�े
फिन�चर व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

2 1,00,00,000 0 1,000

2 222302509
�भाग �.६ मधील दवाखाना इमारत व इतर
मनपा इमारतीचंी �थाप� िवषयक
सुधारणेची कामे करणे

6 60,00,000 0 1,000

3 222302510
�भाग �. 2 जाधववाडी मधील साईजीवन
म.न.पा. शाळा इमारतीचंी देखभाल व
दु��ीचंी कामे करणे (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

4 222302511
�भाग �. 2 से.नं.16 मधील अि�शामक
क� �ा शेजारील मोक�ा जागेस RCC
िसमािभंत करणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

5 222302512
�भाग �.9 मनपा इमारतीचंी �थाप�
िवषयक सुधारणेची कामे करणे

9 90,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,80,00,000 0 5,000

चालू कामे +निवन कामे 6,38,73,999 92,34,000 30,08,000

इमारत योजना- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222302513
�भाग �. 2 परीसरातील मनपा इमारतीचंी
वाष�क प�दतीने दु��ी करणे

2 10,00,000 9,44,000 0

2 222302514
�भाग �. ८ परीसरातील मनपा इमारतीचंी
वाष�क प�दतीने दु��ी करणे

8 10,00,000 7,00,000 0

3 222302515
�भाग �. 9 परीसरातील मनपा इमारतीचंी
वाष�क प�दतीने दु��ी करणे

9 10,00,000 7,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 23,44,000 0

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302516
�भाग �. 2 परीसरातील मनपा इमारतीचंी
वाष�क प�दतीने दु��ी करणे (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

2 222302517
�भाग �. 9 परीसरातील मनपा इमारतीचंी
वाष�क प�दतीने दु��ी करणे (सन
2022-23)

9 9,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 24,00,000 0 6,01,000

चालू कामे +निवन कामे 54,00,000 23,44,000 6,01,000

एकूण 6,92,73,999 1,15,78,000 36,09,000

पुल �क�- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222302518
�भाग �.८ से�र �.४ मधील एल.सी. -१
गृहसं�था शेजारील र�ावर सी.डी. वक�
बांधणे.

8 75,00,000 20,00,000 30,00,000

2 222302519
�भाग �.६ म�े धावडे व�ी मधील
कोडंीबा लांडगे मागा�वर जुना सी.डी. वक�
पाडून नवीन सी.डी. वक�  बांधणे.

6 80,00,000 0 1,000

04-Pavements and footpaths

1 222302520
�भाग �. 6 म�े धावडे व�ी व भगत
व�ी येथे सी डी वक�  बांधणे

6 0 20,00,000 6,60,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,55,00,000 40,00,000 36,61,000

निवन कामे
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एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 1,55,00,000 40,00,000 36,61,000

पुल �क�- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 1,55,00,000 40,00,000 36,61,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222302521
�भाग �. 6 मधील भगतव�ी म�े
फुटपाथ करणे

6 0 4,50,000 0

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222302522
�भाग �. २ िचखली बालघरेव�ी व पवार
व�ी प�रसरात िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे.

2 49,80,000 43,25,000 0

2 222302523
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी मधील हजारेव�ी
व आ�ाट व�ी प�रसरात पे�ीगं �ॉक
बसिवणे.

2 49,80,000 32,95,000 0

3 222302524
�भाग �. 2 िचखली गावठाण व
रोकडेव�ी महादेव नगर प�रसरात
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

2 24,90,000 0 0

04-Pavements and footpaths

1 222302525
�भाग �. २ कुदळवाडी जाधववाडी म�े
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

2 49,80,000 41,17,000 0

2 222302526
�भाग �. २ िचखली गावठाण लों�ढेव�ी,
महादेवनगर, रोकडेव�ी म�े िठकिठकाणी
पे�ीगं �ॉक बसिवणे

2 49,80,000 32,24,000 0

3 222302527
�भाग �. २ जाधववाडी मधला पेठा व बो-
हाईचामळा प�रसरात िठकिठकाणी पे�ीगं
�ॉक बसिवणे

2 49,80,000 31,86,000 0

4 222302528
�भाग �. २ जाधववाडी मधील पंतनगर व
पवारव�ी प�रसरात िठकिठकाणी पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

2 24,90,000 15,51,000 0

5 222302529
�भाग �. २ जाधववाडी मधील आहेरवाडी
व वडाचामळा प�रसरात िठकिठकाणी
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

2 24,90,000 15,95,000 0

6 222302530
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी प�रसरात
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

2 49,80,000 34,05,000 0

7 222302531
�भाग �. २ मोशी मधील बनकरव�ी व
�खरीडव�ी प�रसरात पे�ीगं �ॉक
बसिवणे.

2 49,80,000 31,87,000 0

8 222302532
�भाग �. २ मोशी मधील संभाजीनगर
स�ेनगर व तुपेव�ी प�रसरात पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

2 24,90,000 16,63,000 0

9 222302533
�भाग �. २ मोशी मधील गायकवाड व�ी,
नागे�र कॉलनी व बोराटेव�ी प�रसरात
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

2 24,90,000 16,45,000 0

10 222302534
�भाग �. २ मोशी मधील समथ� कॉलनी
बारणेव�ी व इतर िठकिठकाणी पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

2 24,90,000 20,20,000 0

11 222302535
�भाग �. 2 मधील जाधव सरकार चौक ते
सावतामाळी मंिदरा पय�तचा र�ालगत
फुटपाथ िवकसीत करणे.

2 49,90,000 31,38,000 0

12 222302536
�भाग �. 2 जाधववाडी मधील िव�ल
���णी मंिदर चौक ते िशवर�ापय�त
र�ालगतचा फुटपाथ िवकसीत करणे.

2 49,90,000 31,00,000 0
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13 222302537
�भाग �. २ िशव र�ा ते बो-हाडेवाडी
कॉन�र पय�तचा र�ालगतचा फुटपाथ
िवकसीत करणे

2 49,90,000 33,21,000 0

14 222302538
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी कॉन�र ते जुना
जकात नाका पुणे नािशक र�ा पय�तचा
फुटपाथ िवकसीत करणे

2 49,90,000 33,33,000 0

15 222302539

�भाग �. २ मधील �ाईन र�ालगत से.
नं. १६ राजेिशवाजीनगर गुलमोहर हौसीगं
सोसायटी ते जाधवसरकार चौकापय�तचा
फुटपाथ िवकसीत करणे

2 49,90,000 28,20,000 0

16 222302540
�भाग �.६ मधील च�पाणी वसाहत,
देवकर व�ी व प�रसरात पे�ीगं �ॉकची
सुधारणा करणे.

6 55,00,000 34,25,000 0

17 222302541
�भाग �.६ म�े धावडेव�ी व प�रसरात
कॉं�ीट पेिवंग व पे�ीगं �ॉकची कामे
करणे.

6 55,00,000 37,72,000 0

18 222302542
�भाग �.६ म�े भगतव�ी, गुळवेव�ी व
प�रसरात कॉं�ीट पेिवंग व पे�ीगं �ॉकची
कामे करणे.

6 55,00,000 15,22,000 23,08,000

19 222302543
�भाग �.६ म�े महादेवनगर, सदगु�नगर,
लांडगेव�ी व प�रसरात पे�ीगं �ॉकची
सुधारणा करणे.

6 55,00,000 24,10,000 10,00,000

20 222302544
�भाग �.८ से�र नं. २, ३, ६ व इ�ादी
िठकाणी इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 75,00,000 17,00,000 0

21 222302545
�भाग �. 8 येथील से�र �. ६,९ व १०
म�े मधील �ीराम कॉलनी प�रसरात इतर
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 1,00,00,000 22,31,000 0

22 222302546
�भाग �. 8 येथील िड�� ीक सेटर
प�रसरातील फुटपाथ कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे

8 1,00,00,000 20,00,000 0

23 222302547
�भाग �.८ से�र नं. १,९,१३ व इ�ादी
िठकाणी इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 75,00,000 14,57,000 0

24 222302548
�भाग �.८ से�र नं. ११,१२ व इ�ादी
िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 75,00,000 17,00,000 0

25 222302549

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी मधील
प�रसरात पे�ीगं �ॉक दु��ी तसेच नवीन
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

9 60,00,000 37,93,000 0

26 222302550
�भाग �. ८ येथील से�र ४ ,५ व ६ व
इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉकची व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 30,00,000 14,86,000 0

27 222302551
�भाग �. ८ येथील से�र ८ ,९ व १० व
इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉकची व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 30,00,000 15,00,000 0

28 222302552
�भाग �. ८ येथील से�र ११ ,१२ व १३ व
इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉकची व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 30,00,000 15,33,000 0

29 222302553
�भाग �. ८ येथील िठकिठकाणचे लॉन
टेिनस कोट�ला िसनथेिटंक कोटीगं करणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 30,00,000 0 0

30 222302554
�भाग �.९ नेह�नगर, खराळवाडी व इतर
िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

9 85,00,000 21,27,000 0

31 222302555

�भाग �. 2 मोशी मिधल नागे�र, कॉलनी
समथ� कॉलनी तंबाजी बोराटेनगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व ईतर अनुषंिगक
कामे करणे.

2 24,90,000 0 0

32 222302556
�भाग �.६ म�े च�पाणी
वसाहत,राधाकृ� कॉलनी व प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची सुधारणा करणे.

6 60,00,000 0 1,000

33 222302557
�भाग �.६ म�े धावडे व�ी व प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची सुधारणा करणे.

6 80,00,000 0 1,000

34 222302558
�भाग �.६ म�े भगतव�ी, गुळवेव�ी व
प�रसरात पे�ीगं �ॉकची सुधारणा करणे.

6 60,00,000 0 1,000
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35 222302559
�भाग �.६ म�े सदगु�नगर,महादेवनगर,
लांडगेव�ी व प�रसरात पे�ीगं �ॉकची
सुधारणा करणे.

6 60,00,000 0 1,000

36 222302560
�भाग �.६ म�े मोहन नगर व प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची सुधारणा करणे.

6 40,00,000 0 1,000

37 222302561

�भाग �. 8 येथील यशवंतराव च�ाण
चौका पासून आरके जीम पय�त फुटपाथ
करणे व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

8 1,00,00,000 0 1,000

38 222302562
�भाग �. ८ येथील से�र 1,3,4,5,7 व
१३ व इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉकची व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 70,00,000 0 1,000

39 222302563
�भाग �. ८ म�े िठकिठकाणी फुटपाथ व
इतर �थाप� िवषयक सुधारणा िवषयक
कामे करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

40 222302564
�भाग �. 8 नाना नानी परीसरात पे�ीगं
�ॉक व �थाप� िवषयक कामे करणे

8 1,00,00,000 0 1,000

41 222302565
�भाग �. 8 गु�िवहर कॉलनी परीसरात
पे�ीगं �ॉक व �थाप� िवषयक कामे
करणे

8 1,00,00,000 0 1,000

42 222302566
�भाग �.9 मधील संतोषी माता चौक ते
िझरो बॉईज चौक पय�त�ा र�ा�ा कडेने
व इतर िठकाणी फुटपाथ िवकिसत करणे.

9 50,00,000 0 1,000

43 222302567
�भाग �.9 मधील खराळवाडी व
कामगारनगर व इतर िठकाणी फुटपाथ
िवकिसत करणे.

9 50,00,000 0 1,000

44 222302568

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी व इतर
िठकाणी पे�ीगं �ॉक दु��ी तसेच नवीन
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

45 222302569

�भाग �.९ नेह�नगर व इतर िठकाणी
पे�ीगं �ॉक दु��ी तसेच नवीन पे�ीगं
�ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 27,52,40,000 8,00,31,000 33,22,000

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222302570
�भाग �.८ से�र नं. १, २, ३, व इ�ादी
िठकाणी फुटपाथ दु�� करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

2 222302571
�भाग �.८ से�र नं. ४, ५, व इ�ादी
िठकाणी फुटपाथ दु�� करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

3 222302572
�भाग �.८ से�र नं. ६, ७, ८, व इ�ादी
िठकाणी फुटपाथ दु�� करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

4 222302573
�भाग �.८ से�र नं. ९, १०, ११, व
इ�ादी िठकाणी फुटपाथ दु�� करणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

5 222302574
�भाग �.८ से�र नं. १२, १३, व इ�ादी
िठकाणी फुटपाथ दु�� करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 75,00,000 0 1,000

6 222302575
�भाग �.६ मधील गुळवे व�ी,भगत
व�ी,धावडेव�ी व प�रसरात पे�ीगं
�ॉकची सुधारणा करणे.

6 60,00,000 0 1,000

7 222302576

�भाग �.६ मधील महादेव
नगर,सदगु�नगर,लांडगेव�ी,च�पाणी
वसाहत व प�रसरात पे�ीगं �ॉकची
सुधारणा करणे.

6 80,00,000 0 1,000

8 222302577

�भाग �. 2 िचखली गावठाण व
रोकडेव�ी महादेव नगर प�रसरात
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे. (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000
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9 222302578

�भाग �. 2 िचखली दे� आळंदी र�ां�ा
उ�रेस �र�र रेिसडे�ी कडील प�रसरात
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे. (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

10 222302579

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी येथील
आ�ाटव�ी, हजारेव�ी िवनायक नगर
प�रसरात िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणेव इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

11 222302580

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी येथील र�ेनगर,
बोराटेव�ी प�रसरात िठकिठकाणी पे�ीगं
�ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

12 222302581

�भाग �. 2 मोशी मिधल �खरीडव�ी,
बारणेव�ी, स�े पाटील नगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

13 222302582

�भाग �. 2 मोशी मिधल नागे�र, कॉलनी
समथ� कॉलनी तंबाजी बोराटेनगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व ईतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

14 222302583

�भाग �. 2 मोशी मिधल तुपेव�ी
गायकवाडव�ी, भारतमाता चौक प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

15 222302584
�भाग �. 2 दे�आळंदी ते �र�र रेसीडे�ी
पय�तचा र�ाचे कडेने फुटपाथ करणे. (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

16 222302585
�भाग �. 2 कुदळवाडी येथील बालघरे
व�ी पवार व�ी प�रसरात पे�ीगं �ॉक
बसिवणे (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

17 222302586
�भाग �. 2 कुदळवाडी भैरवनाथ मंिदर
प�रसरातील िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

18 222302587
�भाग �.9 नेह�नगर व इतर िठकाणी
फुटपाथ करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

19 222302588
�भाग �.9 खराळवाडी व इतर िठकाणी
फुटपाथ करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

20 222302589
�भाग �.9 मासुळकर कॉलनी व इतर
िठकाणी फुटपाथ करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

21 222302590
�भाग �.9 उ�मनगर व इतर िठकाणी
फुटपाथ करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 11,65,00,000 0 21,000

चालू कामे +निवन कामे 39,17,40,000 8,00,31,000 33,43,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222302591
�भाग �. २ मोशी बो-हाडेवाडी परीसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

2 10,00,000 5,90,000 0

2 222302592
सन २०२०-२१ मधील �भाग �.८ म�े
पे�ीगं �ॉक व गटस� करणे.

8 10,00,000 6,10,000 0

3 222302593
सन २०२०-२१ मधील �भाग �.९
नेह�नगर, खराळवाडी व इतर िठकाणी
पे�ीगं �ॉक व गटस� करणे.

9 10,00,000 5,00,000 0

4 222302594

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी �ेम पाक� ,
उ�मनगर यशवंतनगर प�रसरात पे�ीगं
�ॉक दु��ी तसेच नवीन पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

5 222302595
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी उ�मनगर
परीसरात पे�ीगं �ॉक दु��ी तसेच नवीन
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक

9 10,00,000 0 6,00,000
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कामे करणे.

6 222302596
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी यशवंतनगर,
उ�मनगर,व इतर िठकाणी कलर पे�ीगं
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

7 222302597
�भाग �.९ नेह�नगर व इतर िठकाणी
कलर पे�ीगं �ॉक व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

8 222302598
�भाग �.९ खराळवाडी व इतर िठकाणी
कलर पे�ीगं �ॉक व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 80,00,000 17,00,000 30,00,000

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222302599
�भाग �.९ खराळवाडी व इतर िठकाणी
पे�ीगं �ॉक ची दु��ी करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

2 222302600
�भाग �.९ नेह�नगर व इतर िठकाणी
पे�ीगं �ॉक ची दु��ी करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

3 222302601
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी व इतर
िठकाणी पे�ीगं �ॉक ची दु��ी करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 30,00,000 0 18,00,000

चालू कामे +निवन कामे 1,10,00,000 17,00,000 48,00,000

एकूण 40,27,40,000 8,17,31,000 81,43,000

डांबरी र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222302602
�भाग �.८ से�र नं.९ , १०,११ व १३
मधील आव�क िठकाणचे र�े हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 22,50,000 0 1,000

2 222302603
�भाग �। ६ मधील भगतव�ी गुळवेव�ी
धावडेव�ी व प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

6 45,00,000 18,65,000 0

3 222302604
�भाग �.६ मधील धावडेव�ी व
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

6 75,00,000 0 59,60,000

4 222302605
�भाग �.६ मधील भगतव�ी, गुळवेव�ी
व प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

6 40,00,000 0 26,60,000

5 222302606
�भाग �. ६ मधील च�पाणी वसाहत
र�ा�ा पूव� व पि�म भागातील र�ांची
डांबरीकरणाने सुधारणा करणे.

6 75,00,000 51,83,000 0

6 222302607
�भाग �. ६ मधील लांडगे व�ी, महादेव
नगर व प�रसरातील र�ांची डांबरीकरणाने
सुधारणा करणे.

6 55,00,000 0 43,00,000

7 222302608
�भाग �. ६ मधील सद्गु�नगर व
प�रसरातील र�ांची डांबरीकरणाने
सुधारणा करणे.

6 55,00,000 33,08,000 0

8 222302609
�भाग �.६ म�े पूव� भागात ख�े व चरांची
डांबरीकरणाचे सुधारणा करणे

6 37,00,000 0 30,80,000

9 222302610
�भाग �.६ म�े पि�म भागात ख�े व
चरांची डांबरीकरणाचे सुधारणा करणे

6 37,00,000 0 29,10,000

10 222302611
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी यशवंतनगर,
उ�मनगर प�रसरात हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 28,61,000 0

11 222302612
�भाग �.९ मासुळकर प�रसरातील र�ांचे
अ�यावत प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 28,74,000 0

12 222302613
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी परीसरातील
र�ांचे डांबरीकरण व देखभाल दु��ी
करणे.

9 1,00,00,000 28,57,000 0

13 222302614
�भाग �.९ नेह�नगर व इतर भागामधील
र�े हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 27,30,000 0

14 222302615
�भाग �.९ खराळवाडी व इतर भागामधील
र�े हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 30,56,000 0
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15 222302616
�भाग �.६ म�े मोहन नगर व परीसरा
मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

6 1,00,00,000 0 1,000

16 222302617
�भाग �.६ म�े धावडेव�ी व परीसरा
मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

6 80,00,000 0 1,000

17 222302618
�भाग �.६ म�े भगतव�ी, गुळवेव�ी व
प�रसरा मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

6 40,00,000 0 1,000

18 222302619
�भाग �. ६ म�े च�पाणी वसाहत,मधुबन
सोसायटी व प�रसरातील र�ांची
डांबरीकरणाने सुधारणा करणे.

6 1,60,00,000 0 1,000

19 222302620
�भाग �. ६ म�े सद्गु� नगर.लांडगे
व�ी,महादेव नगर व प�रसरातील र�ांची
डांबरीकरणाने सुधारणा करणे.

6 1,20,00,000 0 1,000

20 222302621
�भाग �.६ म�े धावडे व�ी, भगत व�ी,
गुळवे व�ी व पािसतारील ख�े व चरांची
डांबरीकरणाचे सुधारणा करणे

6 40,00,000 0 1,000

21 222302622

�भाग �.६ म�े सद्गु� नगर, लांडगे
व�ी, महादेव नगर, च�पाणी वसाहत व
प�रसरातील ख�े व चरांची डांबरीकरणाचे
सुधारणा करणे

6 40,00,000 0 1,000

22 222302623
�भाग �. ८ परीसरातील र�े WBM /
BBM प�दतीने क�न डांबरी करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

23 222302624
�भाग �.८ से�र नं. 1,3,5 व इतर
िठकाणीचे र�े हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

24 222302625
�भाग �.८ से�र नं. 2,4,7 व इतर
िठकाणीचे र�े हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

25 222302626
�भाग �.८ येथील एम आय डी सी मधील
जे �ॉक व इतर िठकाणीचे र�े हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

26 222302627
�भाग �.८ येथील एम आय डी सी मधील
एस �ॉक व इतर िठकाणीचे र�े हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 75,00,000 0 1,000

27 222302628
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी व इतर
िठकाणी हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

28 222302629
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर व इतर
िठकाणी प�रसरात आव�क िठकाणचे र�े
खडीमु�म व BBM प�दतीने करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 21,96,50,000 2,47,34,000 1,89,25,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302630
�भाग �.८ से�र नं. ३,१,२, मधील व
इ�ादी िठकाणचे र�े हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

2 222302631
�भाग �.८ येथील एम आय डी सी व इतर
िठकाणी आव�क िठकाणचे र�े हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

3 222302632

�भाग �.६ मधील महादेव
नगर,सदगु�नगर,लांडगेव�ी,च�पाणी
वसाहत व प�रसरात र�ांचे डांबरीकरण
करणे

6 1,50,00,000 0 1,000

4 222302633
�भाग �.9 नेह�नगर व इतर िठकाणचे
र�े हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

5 222302634
�भाग �.9 खराळवाडी व इतर िठकाणचे
र�े हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

6 222302635
�भाग �.9 मासुळकर कॉलनी व इतर
िठकाणचे र�े हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

7 222302636
क-�ेि�य काया��े�ातील र�ांवरील ख�े व
चर जेट-पॅचर पॉट होल पॅिचंग मशीन �दारे
भरणे.

स.सा 1,50,00,000 0 1,000
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8 222302637
�भाग �.9 उ�न नगर कॉलनी व इतर
िठकाणचे र�े हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

9 222302638
�भाग �.६ मधील गुळवे व�ी,भगत
व�ी,धावडेव�ी व प�रसरात र�ांचे
डांबरीकरण करणे

6 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,00,000 0 9,000

चालू कामे +निवन कामे 31,96,50,000 2,47,34,000 1,89,34,000

डांबरी र�े- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222302639
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी उ�मनगर
यशवंतनगर, परीसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

2 222302640
�भाग �.९खराळवाडी परीसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

3 222302641
�भाग �.९ नेह�नगर परीसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 0 18,00,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302642
�भाग �.९ मधील र�ांचे डांबरीकरण
करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 6,00,000

चालू कामे +निवन कामे 40,00,000 0 24,00,000

एकूण 32,36,50,000 2,47,34,000 2,13,34,000

खडी मु�माचे र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222302643

�भाग �.६ म�े मोहननगर, सद्गु�नगर ,
लांडगेव�ी, महादेव नगर, मधुबन सोसायटी
व प�रसराम�े र�ांची खडीकरण व बी बी
एम प�दतीने सुधारणा करणे.

6 1,07,10,000 18,30,000 40,00,000

2 222302644
�भाग �. २ मधील जाधववाडी कुदळवाडी
व बालघरेव�ी इ. प�रसरातील डांबरी
र�ांचे ट� ेचेस BBM प�दतीने बुजिवणे.

2 19,95,000 13,89,000 0

3 222302645
�भाग �.६ मधील पूव� व पि�म भागात
र�ांची खडीकरण व एम पी एम प�दतीने
सुधारणा करणे.

6 55,00,000 11,25,000 34,27,000

4 222302646
�भाग �. ६ मधील पुणे नािशक र�ा�ा
पुव� बाजूस र�ांचे चर व ख�े खडीमु�माने
व एम पी एम प�दतीने बुजिवणे.

6 55,00,000 0 46,40,000

5 222302647

�भाग �. ६ मधील पुणे नािशक र�ा�ा
पि�म बाजूस र�ांचे चर व ख�े
खडीमु�माने व एम पी एम प�दतीने
बुजिवणे.

6 55,00,000 0 38,50,000

6 222302648

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी,
यशवंतनगर, उ�मनगर, अजमेरा प�रसरात
आव�क िठकाणी �ॉम� वॉटस� लाईन
टाकणे व इतर देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

9 60,00,000 36,57,000 0

7 222302649
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी प�रसरातील
ख�े BBM प�तीने बुजिवणे.

9 60,00,000 9,00,000 0

8 222302650
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर व इतर
प�रसरातील आव�क िठकाणचे र�े
खडीमु�म व BBM प�दतीने करणे.

9 1,00,00,000 16,37,000 0
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9 222302651
�भाग �. 2 जाधववाडी मिधल वडाचामळा
आहेरवाडी मधला पेठा प�रसरातील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

2 49,80,000 0 1,000

10 222302652
�भाग �. 2 मधील कुदळवाडी औ�ोिगक
प�रसरातील हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

2 49,80,000 0 1,000

11 222302653
�भाग �. 2 मोशी मिधल संभाजीनगर स�े
पाटीलनगर गायकवाड व�ी परीसरातील
र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

2 49,80,000 0 1,000

12 222302654
�भाग �.६ मधील धावडे व�ी, भगत व�ी
व प�रसरात र�ांची खडीकरण व एम पी
एम प�दतीने सुधारणा करणे.

6 40,00,000 0 1,000

13 222302655

�भाग �. ६ मधील लांडगे व�ी, सद्गु�
नगर, च�पाणी वसाहत व प�रसरात
र�ांची खडीकरण व एम पी एम प�दतीने
सुधारणे करणे.

6 60,00,000 0 1,000

14 222302656
�भाग �. ६ मधील मोहन नगर व प�रसरात
र�ांची खडीकरण व एम पी एम प�दतीने
सुधारणे करणे.

6 1,00,00,000 0 1,000

15 222302657
�भाग �.८ मधील िठकिठकाणी र�ाचे
खडीमु�म क�न हॉटिम� प�दतीने क�न
डांबरीकरण करणे

8 1,00,00,000 0 1,000

16 222302658
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी व इतर
प�रसरात ट� ेचेस भरणे र�ाचे खडीमु�म
क�न बी बी एम करणे. (सन २०२1-२2)

9 1,00,00,000 0 1,000

17 222302659
�भाग �.९ नेह�नगर, खराळवाडी इतर
प�रसरात ट� ेचेस भरणे र�ाचे खडीमु�म
क�न बी बी एम करणे. (सन २०२1-२2)

9 1,00,00,000 0 1,000

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222302660
�भाग �. 2 जाधववाडी मिधल पवारव�ी
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

2 49,80,000 0 1,000

2 222302661
�भाग �. 2 मिधल बो-हाडेवाडी
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

2 49,80,000 0 1,000

04-Pavements and footpaths

1 222302662
�भाग �.९ मधील र�ांचे ट� ेचेस भरणे व
दु��ीचंी कामे BBM प�दतीने करणे

9 60,00,000 9,37,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 13,21,05,000 1,14,75,000 1,59,28,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302663
�भाग �.८ येथे िठकिठकाणी आव�क
िठकाणचे र�े खडीमु�म क�न बी बी एम
करणे.

8 50,00,000 0 1,000

2 222302664
�भाग �.८ मधील िठकिठकाणी र�ाचे
खडीमु�म क�न बी बी एम करणे.

8 50,00,000 0 1,000

3 222302665
�भाग �.६ र�ांची खडीकरण व एम पी
एम प�दतीने सुधारणा करणे.

6 60,00,000 0 1,000

4 222302666

�भाग �. 2 जाधववाडी मिधल वडाचामळा
आहेरवाडी मधला पेठा प�रसरातील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

5 222302667
�भाग �. 2 मधील कुदळवाडी औ�ोिगक
प�रसरातील हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

2 15,00,000 0 1,000

6 222302668
�भाग �. 2 जाधववाडी मिधल पवारव�ी
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

7 222302669
�भाग �. 2 मिधल बो-हाडेवाडी
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

8 222302670
�भाग �. 2 मोशी मिधल संभाजीनगर स�े
पाटीलनगर गायकवाड व�ी परीसरातील 2 15,00,000 0 1,000
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र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन 2022-23)

9 222302671
�भाग �.9 नेह�नगर व इतर भागातील
र�ांची खडीकरण व एम पी एम प�दतीने
सुधारणा करणे.

9 90,00,000 0 1,000

10 222302672
�भाग �.9 उ�म नगर व इतर भागातील
र�ांची खडीकरण व एम पी एम प�दतीने
सुधारणा करणे.

9 90,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 4,15,00,000 0 10,000

चालू कामे +निवन कामे 17,36,05,000 1,14,75,000 1,59,38,000

खडी मु�माचे र�े- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222302673
�भाग �. ९ मधील खराळवाडी व इतर
प�रसरातील र�े खडीमु�म व BBM
प�दतीने करणे.

9 10,00,000 6,28,000 0

2 222302674
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी उ�ामनगर
यशवंतनगर व इतर प�रसरात ट� ेचेस भरणे
र�ाचे खडीमु�म क�न बी बी एम करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

3 222302675
�भाग �.९ खराळवाडी व इतर प�रसरात
ट� ेचेस भरणे र�ाचे खडीमु�म क�न बी बी
एम करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

4 222302676
�भाग �.९ नेह�नगर व इतर प�रसरात
ट� ेचेस भरणे र�ाचे खडीमु�म क�न बी बी
एम करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 40,00,000 6,28,000 18,00,000

निवन कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222302677
�भाग �.९ नेह�नगर व इतर प�रसरात
ट� ेचेस व ख�े बी.बी.एम.प�दितने भरणे

9 10,00,000 0 6,00,000

2 222302678
�भाग �.९ खराळवाडी व इतर प�रसरात
ट� ेचेस व ख�े बी.बी.एम.प�दितने भरणे

9 10,00,000 0 6,00,000

3 222302679
�भाग �.९ अजमेरा कॉलनी व इतर
प�रसरात ट� ेचेस व ख�े बी.बी.एम.प�दितने
भरणे

9 10,00,000 0 6,00,000

4 222302680
�भाग �.९ उ�म नगर व इतर प�रसरात
ट� ेचेस व ख�े बी.बी.एम.प�दितने भरणे

9 10,00,000 0 6,00,000

5 222302681
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी व इतर
प�रसरात ट� ेचेस व ख�े बी.बी.एम.प�दितने
भरणे

9 10,00,000 0 6,00,000

6 222302682
�भाग �.९ यशवंतनगर व इतर प�रसरात
ट� ेचेस व ख�े बी.बी.एम.प�दितने भरणे

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 60,00,000 0 36,00,000

चालू कामे +निवन कामे 1,00,00,000 6,28,000 54,00,000

एकूण 18,36,05,000 1,21,03,000 2,13,38,000

वाचनालय- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302683

�भाग �. २ जाधववाडी कुदळवाडी
प�रसरात वाचनालय खुच� व िदशादश�क
फलक पुरिवणे व बसिवणे व मु� र�ांना
थम��ा�ने प�े मारणे.

2 24,90,000 18,68,000 0

2 222302684

�भाग �. २ म�े से�र नंबर १६
राजेिशवाजीनगर व िचखली गाव प�रसरात
वाचनालय खुच� व िदशादश�क फलक
पुरिवणे व बसिवणे मु� र�ांना थम��ा�
प�े मारणे.

2 24,90,000 16,37,000 0
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3 222302685

�भाग �. २ मोशी बो-हाडेवाडी
बनकरव�ी प�रसरात वाचनालय खुच� व
नामफलक िदशादश�क बोड� पुरिवणे व
बसिवणे व मु� र�ांना थम��ा�ने प�े
मारणे

2 24,90,000 18,43,000 0

4 222302686
�भाग �. ८ मधील प�रसरातील मु�
र�ांना थम��ा�ने प�े मारणे व रोड
फिन�चर करणे.

8 40,00,000 19,00,000 0

5 222302687
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी प�रसरातील
मु� र�ांना थम��ा�ने प�े मारणे व
रोड फिन�चर करणे.

9 40,00,000 15,00,000 0

6 222302688

�भाग �. 2 जाधववाडी बालघरे व�ी,
िचखलीगाव से. 16 राजे िशवाजीनगर
परीसरात िदशादश�क फलक वाचनालय
खुच� बसिवणे व पुरिवणे तसेच र�ांना
थम��ा�र प�े मारणे.

2 25,00,000 0 1,000

7 222302689

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी परीसरात
वाचनालय खुच�, व िदशादश�क फलक
बसिवणे व पुरिवणे तसेच र�ांना
थम��ा�र प�े मारणे.

2 25,00,000 0 1,000

8 222302690
�भाग �. ९ मधील मासुळकर कॉलनी व
इतर र�ांना थम��ा�ने प�े मारणे व रोड
फिन�चर करणे.

9 50,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222302691

�भाग �. २ मोशी बारणेव�ी, तुपेव�ी,
आ�ाटव�ी, व गायकवाडव�ी, प�रसरात
वाचनालय खुच� व िदशादश�क फलक
पुरिवणे व बसिवणे तसेच मु� र�ांना
थम��ा� प�े मारणे.

2 24,90,000 15,27,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,79,60,000 1,02,75,000 3,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302692

�भाग �. 2 जाधववाडी बालघरे व�ी,
िचखलीगाव से. 16 राजे िशवाजीनगर
परीसरात िदशादश�क फलक वाचनालय
खुच� बसिवणे व पुरिवणे तसेच र�ांना
थम��ा�र प�े मारणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

2 222302693

�भाग �. 9 नेह�नगर व इतर परीसरात
िदशादश�क फलक वाचनालय खुच� बसिवणे
व पुरिवणे तसेच र�ांना थम��ा�र प�े
मारणे. (सन 2022-23)

9 50,00,000 0 1,000

3 222302694

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी परीसरात
वाचनालय खुच�, व िदशादश�क फलक
बसिवणे व पुरिवणे तसेच र�ांना
थम��ा�र प�े मारणे.(सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 80,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 3,59,60,000 1,02,75,000 6,000

वाचनालय- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222302695
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी म�े
वाचनालय, ब�चेस व फलक पुरिवणे व
बसिवणे.

9 10,00,000 8,00,000 0

2 222302696
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी म�े
वाचनालय खुच� व माग�दश�क फलक
पुरिवणे व बसिवणे

9 0 7,23,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 15,23,000 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 10,00,000 15,23,000 0

एकूण 3,69,60,000 1,17,98,000 6,000
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वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302697
�भाग �. ६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा
पूव� भागात िदशादश�क बोड�, ब�चेस व
वाचनालय िवषयक कामे करणे.

6 10,00,000 0 7,10,000

2 222302698
�भाग �. ६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा
पि�म भागात िदशादश�क बोड�, ब�चेस व
वाचनालय िवषयक कामे करणे.

6 10,00,000 7,24,000 0

3 222302699
�भाग �. ६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा
पूव� भागात र�ाला थम��ा� प�ट देणे व
िदशादश�क बोड� बसिवणे.

6 10,00,000 0 6,70,000

4 222302700
�भाग �. ६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा
पि�म भागात र�ाला थम��ा� प�ट देणे व
िदशादश�क बोड� बसिवणे.

6 10,00,000 0 6,70,000

5 222302701
�भाग �. ८ मधील िठकिठकाणी िविवध
वाड� �रीय कामे करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

6 222302702
�भाग �.९ मधील खराळवाडी नेह�नगर व
इतर भागाम�े िठकिठकाणी
िविवधवॉड��रीय कामे करणे.

9 10,00,000 5,86,000 0

7 222302703
�भाग �. ६ म�े च�पाणी वसाहत व
प�रसरात िदशादश�क बोड�, ब�चेस व
वाचनालय िवषयक कामे करणे.

6 10,00,000 0 1,000

8 222302704
�भाग �. ६ म�े सद्गु�र नगर, लांडगे
व�ी व प�रसरात िदशादश�क बोड�, ब�चेस व
वाचनालय िवषयक कामे करणे.

6 10,00,000 0 1,000

9 222302705
�भाग �. ६ म�े धावडे व�ी व प�रसरात
िदशादश�क बोड�, ब�चेस व वाचनालय
िवषयक कामे करणे.

6 10,00,000 0 1,000

10 222302706
�भाग �. ६ म�े भगत व�ी, गुळवे व�ी
व प�रसरात िदशादश�क बोड�, ब�चेस व
वाचनालय िवषयक कामे करणे.

6 10,00,000 0 1,000

11 222302707
�भाग �. ६ म�े च�पाणी वसाहत व
प�रसरात र�ाला थम��ा� प�ट देणे व
िदशादश�क बोड� बसिवणे.

6 10,00,000 0 1,000

12 222302708
�भाग �. ६ म�े सद्गु�र नगर, लांडगे
व�ी व प�रसरात र�ाला थम��ा� प�ट
देणे व िदशादश�क बोड� बसिवणे.

6 10,00,000 0 1,000

13 222302709
�भाग �. ६ म�े धावडे व�ी व प�रसरात
र�ाला थम��ा� प�ट देणे व िदशादश�क
बोड� बसिवणे.

6 10,00,000 0 1,000

14 222302710
�भाग �. ६ म�े भगत व�ी, गुळवे व�ी
व प�रसरात र�ाला थम��ा� प�ट देणे व
िदशादश�क बोड� बसिवणे.

6 10,00,000 0 1,000

15 222302711
�भाग �. ८ मधील िठकिठकाणी िविवध
वाड� �रीय कामे करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

16 222302712
�भाग �. 9 मधील प�रसरात मनपाचे ि�डा
िवषयक व मनपाचे िविवध काय��मासाठी
मंडप �व�था करणे

9 10,00,000 0 9,00,000

17 222302713
�भाग �. 9 मधील राडारोडा उचलणेसाठी
यं�णा पुरिवणे. (सन २०२०-२१)

9 10,00,000 0 9,00,000

02-School Buildings

1 222302714
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी मधील
िठकिठकाणी िविवध वाड� �रीय कामे
करणे

9 0 6,50,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,70,00,000 19,60,000 50,58,000
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निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302715
�भाग �.६ मधील पूव� भागातील
िदशादश�क बोड�, ब�चेस व वाचनालय
िवषयक कामे करणे.

6 10,00,000 0 6,00,000

2 222302716
�भाग �.६ मधील पि�म भागातील
िदशादश�क बोड�, ब�चेस व वाचनालय
िवषयक कामे करणे.

6 10,00,000 0 6,00,000

3 222302717
�भाग �.६ मधील पूव� भागातील र�ाला
थम��ा� प�ट देणे व िदशादश�क बोड�
बसिवणे.

6 10,00,000 0 6,00,000

4 222302718
�भाग �.६ मधील पि�म भागातील र�ाला
थम��ा� प�ट देणे व िदशादश�क बोड�
बसिवणे.

6 10,00,000 0 6,00,000

5 222302719
�भाग �.9 खराळवाडी मधील र�ाला
थम��ा� प�ट देणे व िदशादश�क बोड�
बसिवणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

6 222302720
�भाग �.9 नेह�नगर मधील र�ाला
थम��ा� प�ट देणे व िदशादश�क बोड�
बसिवणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

7 222302721
�भाग �.9 मासुळकर कॉलनी मधील
र�ाला थम��ा� प�ट देणे व िदशादश�क
बोड� बसिवणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

8 222302722
�भाग �.9 यशवंतनगर मधील र�ाला
थम��ा� प�ट देणे व िदशादश�क बोड�
बसिवणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 80,00,000 0 48,00,000

चालू कामे +निवन कामे 2,50,00,000 19,60,000 98,58,000

एकूण 2,50,00,000 19,60,000 98,58,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302723
�भाग �. २ जाधववाडी मधील मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 24,90,000 18,49,000 0

2 222302724
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी मधील मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 24,90,000 18,31,000 0

3 222302725
�भाग �. २ जाधववाडी प�रसरा मधील
सारथी हे�लाईन वरील त�ारीचे िनवारण
करणेकामी �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 19,95,000 15,96,000 0

4 222302726
�भाग �. २ मधीस कुदळवाडी जाधववाडी
प�रसरात �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे
करणे

2 24,90,000 17,56,000 0

5 222302727

�भाग �. २ मधील िचखली गावठाण
लों�ढेव�ी महादेवनगर व रोकडेव�ी
प�रसरात �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे
करणे

2 24,90,000 16,02,000 0

6 222302728
�भाग �. २ जाधववाडी मिधल मधला पेठा
व बो�ाईचामळा प�रसरात �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 16,61,000 0

7 222302729
�भाग �. २ जाधववाडी मधील पंतनगर व
पवारव�ी प�रसरात �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 15,04,000 0

8 222302730
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी मधील प�रसरात
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 20,00,000 0

9 222302731
�भाग �. २ मधील मोशी बनकरव�ी व
�खरीडव�ी प�रसरात �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 17,30,000 0

10 222302732
�भाग �. २ मोशी मधील संभाजीनगर
स�ेनगर व तुपेव�ी प�रसरात �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 21,10,000 0
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11 222302733
�भाग �. २ मोशी मधील गायकवाड व�ी,
नागे�र कॉलनी व बोराटेव�ी प�रसरात
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 19,21,000 0

12 222302734
�भाग �. २ मोशी मधील समथ� कॉलनी
तुपेव�ी इ�ादी प�रसरात �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 20,80,000 0

13 222302735
�भाग �. ६ मधील च�पाणी वसाहत,
देवकर व�ी व प�रसरात �थाप� िवषयक
सुधारणेची कामे करणे.

6 55,00,000 20,00,000 25,00,000

14 222302736
�भाग �. ६ मधील सद्गु� नगर,लांडगे
व�ी, महादेव नगर व प�रसरात �थाप�
िवषयक सुधारणेची कामे करणे.

6 55,00,000 0 41,80,000

15 222302737
�भाग �. ६ मधील गुळवे व�ी , भगत
व�ी व प�रसरात �थाप� िवषयक
सुधारणेची कामे करणे.

6 55,00,000 0 42,30,000

16 222302738
�भाग �. ६ मधील धावडे व�ी व
प�रसरात �थाप� िवषयक सुधारणेची कामे
करणे.

6 93,00,000 66,82,000 0

17 222302739
�भाग �.६ मधील भगतव�ी म�े �थाप�
िवषयक कामे करणे.

6 30,00,000 0 19,80,000

18 222302740
�भाग �. ८ मधील से�र १० व इतर
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 19,00,000

19 222302741
�भाग �. ८ मधील प�रसराम�े से�र 4 ,
5 व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे.

8 50,00,000 19,33,000 0

20 222302742
�भाग �. ८ परीसरातील िविवध �कारची
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

8 50,00,000 17,00,000 0

21 222302743
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी प�रसरात
देखभाल दु��ी व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 60,00,000 19,50,000 0

22 222302744
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी प�रसरातील
मनपा इमारतीची देखभाल दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

9 60,00,000 22,83,000 0

23 222302745
�भाग �.९ मासुळकर मधील ि�डा
िवषयक कामांसाठी तसेच मनपा
काय��मासाठी मंडप �व�था पुरिवणे.

9 60,00,000 25,00,000 0

24 222302746
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी म�े
िठकिठकाणी फुटपाथ व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 21,15,000 0

25 222302747
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी म�े
िठकिठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 25,00,000 0

26 222302748
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी परीसरातील
िविवध �कारची �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

9 50,00,000 22,00,000 0

27 222302749
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी आरो�
कोठीची दु��ी व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

9 25,00,000 20,00,000 0

28 222302750
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी ि�डा
�बोिधनी शाळेतील �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

9 25,00,000 16,00,000 0

29 222302751

�भाग �. ९ मधील खराळवाडी, नेह�नगर
व गांधीनगर प�रसरातील मु� र�ांना
थम��ा�ने प�े मारणे व रोड फिन�चर
करणे.

9 40,00,000 17,83,000 0

30 222302752
�भाग �. ९ नेह�नगर, खराळवाडी म�े
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 40,00,000 0

31 222302753
�भाग � ९ मधील मनपा �ा काय�शाळा
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

9 50,00,000 22,31,000 0

32 222302754
�भाग �. 2 िचखली गावठाण व
रोकडेव�ी येथील म.न.पा. इमारतीचंी
�थाप� िवषयक कामे करणे

2 24,90,000 0 1,000
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33 222302755
�भाग �.2 मधील अित�मण व अनािधकृत
बांधकामावर काय�वाहीसाठी लागणारी
यं�सामु�ी व मनु�बळ पुरिवणे.

2 50,00,000 0 30,00,000

34 222302756
�भाग �.6 मधील अित�मण व अनािधकृत
बांधकामावर काय�वाहीसाठी लागणारी
यं�सामु�ी व मनु�बळ पुरिवणे.

6 50,00,000 0 14,96,000

35 222302757
�भाग �.8 मधील अित�मण व अनािधकृत
बांधकामावर काय�वाहीसाठी लागणारी
यं�सामु�ी व मनु�बळ पुरिवणे.

8 50,00,000 0 30,00,000

36 222302758
�भाग �.9 मधील अित�मण व अनािधकृत
बांधकामावर काय�वाहीसाठी लागणारी
यं�सामु�ी व मनु�बळ पुरिवणे.

9 50,00,000 0 30,00,000

37 222302759

�भाग �. 2 िचखली, बालघरेव�ी
,जाधववाडी प�रसरातील सारथी हे�लाईन
व�रल त�ारीचे िनवारण करणे कामी
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

2 24,90,000 0 1,000

38 222302760

�भाग �. 2 मोशी, तुपेव�ी,
गायकवाडव�ी बो-हाडेव�ी प�रसरातील
सारथी हे�लाईन व�रल त�ारीचे िनवारण
करणे कामी �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

2 24,90,000 0 1,000

39 222302761
�भाग �. 2 जाधववाडी येथील मनपा
दवाखाना उपक� �ाचे उव��रत �थाप�
िवषयक कामे करणे.

2 19,95,000 0 1,000

40 222302762
क-�ेि�य काया�लय �थाप� िवभागाअंतग�त
अपुरी तरतूद असले�ा व नावे नसले�ा
कांमाची िबले अदा करणे

स.सा 10,00,00,000 1,00,00,000 1,42,00,000

41 222302763

क �ेि�य काया�लय �थाप� िवभागातील
�भाग �. 2 मधील �भाग �रावरील
तरतुद नसले�ा कामांची अंितम िबले अदा
करणे

2 37,50,000 15,71,000 0

42 222302764
�भाग �. 2 म�े मनपा साव�ि�क
िनवडणूक 2021-22 साठी मंडप �व�था
व अनुषंिगक कामे करणे.

2 70,00,000 15,00,000 5,00,000

43 222302765

क �ेि�य काया�लय �थाप� िवभागातील
�भाग �. 2 मधील मु�ालय �रावरील
तरतुद नसले�ा कामांची अंितम िबले अदा
करणे

2 75,00,000 17,00,000 0

44 222302766
�भाग �. 2 से.नं.16 मधील अि�शामक
क� �ा जवळील मोकळी जागा िवकसीत
करणे

2 49,80,000 0 1,000

45 222302767
�भाग �. ६ म�े सद्गु� नगर,महादेव
नगर,लांडगे व�ी व प�रसरात �थाप�
िवषयक सुधारणेची कामे करणे.

6 60,00,000 0 1,000

46 222302768
�भाग �. ६ म�े भगत व�ी,गुळवे व�ी
व प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

6 60,00,000 0 1,000

47 222302769
�भाग �. ६ मधील धावडे व�ी व
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

6 80,00,000 0 21,00,000

48 222302770
�भाग �.६ म�े भगतव�ी येथील
िकसनराव सखाराम लांडगे माग� �.१ मधील
अंतग�त र�ांचे कॉि�टीकरण करणे.

6 60,00,000 0 1,000

49 222302771
�भाग �.६ म�े भगतव�ी येथे कमानी
बांधणे

6 40,00,000 0 1,000

50 222302772
�भाग �.६ म�े सद्गु� नगर,मोहन
नगर,च�पाणी वसाहत येथे कमान बांधणे

6 60,00,000 0 1,000

51 222302773

�भाग �.६ म�े धावडे व�ी, भगत व�ी,
गुळवे व�ी व प�रसरात च�बर क�र
र�ां�ा समपातळीत घेणे व �थाप�
िवषयक काम करणे.

6 30,00,000 0 1,000

52 222302774
�भाग �.६ म�े िनवडणुक व इतर मनपा
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे

6 20,00,000 0 16,80,000

53 222302775
�भाग �. ८ मधील मु� र�ांना इतर
र�ांना थम��ा�ने प�े मारणे व Cat
Eye बसिवणे.

8 1,00,00,000 0 1,000
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54 222302776
�भाग �.८ से�र नं. 7,11,12 व इ�ादी
िठकाणी �थाप� िवषयक सुधारणांची कामे
करणे

8 75,00,000 0 1,000

55 222302777
�भाग �. ८ येथील से�र 12,11,7 व
इतर िठकाणी �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

8 50,00,000 0 1,000

56 222302778
�भाग �. ८ मधील से�र १० व इतर
िठकाणी �थाप� िवषयक सुधारणा िवषयक
कामे करणे.

8 60,00,000 0 1,000

57 222302779
�भाग �. ८ मधील प�रसराम�े से�र 4 ,
5 व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक
सुधारणा िवषयक कामे करणे.

8 60,00,000 0 1,000

58 222302780
�भाग �. ८ परीसरातील िविवध �कारची
�थाप� िवषयक सुधारणा िवषयक कामे
करणे.

8 50,00,000 0 1,000

59 222302781
�भाग �. ८ येथील दुभाजक, कब�ग
इ�ादी प�टीग करणे व इतर �थाप�
िवषयक सुधारणा िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000

60 222302782
�भाग �. 8 म�े बोडं� व Cat Eye
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

8 50,00,000 0 1,000

61 222302783
�भाग �. 8 लांडगेनगर परीसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

8 1,00,00,000 0 1,000

62 222302784
�भाग �. 8 म�े मनपा साव�ि�क
िनवडणूक 2021-22 साठी मंडप �व�था
व अनुषंिगक कामे करणे.

8 70,00,000 0 40,00,000

63 222302785
�भाग �.9 मधील नेह�नगर व इतर
िठकाणी रोड फिन�चर िवषयक कामे करणे

9 80,00,000 0 40,00,000

64 222302786
�भाग �. 9 मधील संतोषीमाता चौक ते
महेशनगर चौक पय�त�ा भागात व इतर
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 0 1,000

65 222302787
�भाग �. 9 मधील पुनव�सन
इमारतीजवळील भागात �थाप� िवषयक
कामे करणे व आनुषंिगक कामे करणे

9 70,00,000 0 1,000

66 222302788
�भाग �. 9 मधील गोडाऊन इमारत व
इतर िमळकतीचंी दु��ीची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 70,00,000 0 48,21,000

67 222302789
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी व इतर
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे

9 75,00,000 0 1,000

68 222302790
�भाग �.9 म�े आव�क �ा िठकाणी
निवन नाला बांधणे व ना�ांची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

69 222302791
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी ि�डा
�बोधीनी उ�ामनगर मनपा शाळा
परीसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे

9 25,00,000 0 1,000

70 222302792
�भाग �. 9 म�े मनपा साव�ि�क
िनवडणूक 2021-22 साठी मंडप �व�था
व अनुषंिगक कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 40,00,000

71 222302793
�भाग �. 2 िचखली जाधववाडी परीसरात
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

2 0 0 1,000

72 222302794
�भाग �. 2 मोशी बनकरव�ी
गायकवाडव�ी तुपेव�ी परीसरात �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

2 0 0 1,000

02-School Buildings

1 222302795
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी प�रसरातील
सारथी हे�लाईन वरील त�ारीचे िनवारण
करणेकामी �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 19,95,000 12,90,000 0

2 222302796
�भाग �. २ िचखली बालघरे व�ी व
पवारव�ी प�रसरात �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 18,00,000 0

3 222302797
�भाग �. २ जाधववाडी मधील आहेरवाडी
व वडाचामळा प�रसरात �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 17,40,000 0

4 222302798
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी मधील हजारेव�ी
व आ�ाटव�ी प�रसरात �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

2 24,90,000 20,90,000 0
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5 222302799
�भाग �. २ मधील जाधववाडी प�रसरात
मनपाचे िविवध काय��म व ि�डा िवषयक
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

2 24,90,000 3,95,000 0

6 222302800
�भाग �. २ मधील बो-हाडेवाडी प�रसरात
मनपाचे िविवध काय��म ि�डा िवषयक
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

2 24,90,000 10,00,000 13,00,000

7 222302801
�भाग �. ६ म�े देवकर व�ी,च�पाणी
वसाहत व प�रसरात �थाप� िवषयक
सुधारणेची कामे करणे.

6 60,00,000 0 1,000

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222302802

�भाग �. ९ नेह�नगरमधील दफनभूमी
िसमािभंतीलगत व इतर िठकाणी कलर
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 50,00,000 24,00,000 0

13-Vegitable Markets

1 222302803
�भाग �. 2 से. नं 16 राजे िशवाजीनगर
मिधल भाजीमंडईची उव�रीत �थाप�
िवषयक कामे करणे.

2 24,90,000 15,25,000 0

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222302804
�भाग �.६ मधील भगतव�ी येथील
िकसनराव सखाराम लांडगे माग� �.१ ते ४
मधील अंतग�त र�ांचे कॉि�टीकरण करणे.

6 19,00,000 13,08,000 0

2 222302805
�भाग �.६ मधील भगतव�ी येथील गणेश
मंिदर माग� �.१ ते ४ मधील अंतग�त र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे.

6 19,00,000 13,68,000 0

3 222302806
�भाग �.६ मधील भगतव�ी येथील पटेल
मंिजल प�रसरातील अंतग�त र�ांचे
कॉि�टीकरण करणे.

6 19,00,000 10,69,000 0

4 222302807
�भाग �.६ मधील गुळवेव�ी प�रसरातील
अंतग�त र�ांचे कॉि�टीकरण करणे.

6 19,00,000 13,77,000 0

5 222302808
�भाग �.६ मधील च�पाणी वसाहत व
प�रसरात अंतग�त र�ांचे �ॉ�ीटीकरण
करणे.

6 55,00,000 32,30,000 0

6 222302809
�भाग �.६ मधील सद्गु�नगर व प�रसरात
अंतग�त र�ांचे �ॉ�ीटीकरण करणे.

6 19,00,000 13,24,000 0

7 222302810
�भाग �. ८ येथील र�े दुभाजक, कब�ग
इ�ादी प�टीग करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

8 25,00,000 0 0

04-Pavements and footpaths

1 222302811
�भाग �.६ म�े नारायण खंडुजी धावडे
माग� व प�रसरात फुटपाथ करणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

6 27,00,000 19,15,000 0

2 222302812
�भाग �. ८ म�े िठकिठकाणी फुटपाथ व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 14,96,000 0

3 222302813
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी प�रसरातील
मु� र�ांचे फुटपाथ िवकिसत करणे व
रोड फिन�चरची कामे करणे.

9 60,00,000 28,99,000 0

09-Other Civil Works

01-Ofice Buildings

1 222302814
�भाग �. 2म�े िविवध �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

2 50,00,000 1,21,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 50,65,15,000 10,22,35,000 6,19,15,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302815
�भाग �. ८ मधील प�रसरातील मु�
र�ांना थम��ा�ने प�े मारणे.

8 5,00,000 0 1,000

2 222302816

�भाग �. 2 मोशी, तुपेव�ी,
गायकवाडव�ी बो-हाडेव�ी प�रसरातील
सारथी हे�लाईन व�रल त�ारीचे िनवारण
करणे कामी �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000
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3 222302817
�भाग �. 9 खराऴवाडी व इतर परीसरात
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे
(सन 2022-23)

9 1,00,00,000 0 1,000

4 222302818
�भाग �. 2 जाधववाडी कुदळवाडी म�े
मंडप �व�था व अनुषंिगक कामे करणे.
(सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

5 222302819
�भाग �. 2 से.नं.16 मधील अि�शामक
क� �ा जवळील मोकळी जागा िवकसीत
करणे (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

6 222302820
�भाग �. 9 मासुळकर कॉलनी व इतर
परीसरात �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे
करणे (सन 2022-23)

9 1,00,00,000 0 1,000

7 222302821

�भाग �. 2 िचखली पवारव�ी
बालघरेव�ी मधला पेठा परीसरात �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

8 222302822
�भाग �.८ म�े से.नं.१०,११,१२ व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000

9 222302823

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी मधील (जुनी)
म.न.पा. शाळा प�रसरात िसमािभंत बांधणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

10 222302824
�भाग �.6 म�े �� भारत अिभयाना
अंतग�त िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

6 40,00,000 0 20,00,000

11 222302825
�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी परीसरात
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे
(सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

12 222302826
�भाग �.2 जाधववाडी येथील बैलगाडा
घाटाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 80,00,000 0 1,000

13 222302827
�भाग �.9 म�े �� भारत अिभयाना
अंतग�त िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 60,00,000 0 40,00,000

14 222302828
�भाग �.८ िठकिठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

8 75,00,000 0 1,000

15 222302829
�भाग �.८ म�े से.नं.४,५,६ व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000

16 222302830

�भाग �. 2 िचखली, बालघरेव�ी
,जाधववाडी प�रसरातील सारथी हे�लाईन
व�रल त�ारीचे िनवारण करणे कामी
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

17 222302831
�भाग �.2 म�े �� भारत अिभयाना
अंतग�त िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

2 60,00,000 0 40,00,000

18 222302832
�भाग �.8 म�े �� भारत अिभयाना
अंतग�त िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

8 60,00,000 0 40,00,000

19 222302833
�भाग �.८ म�े से.नं.७,८,९ व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000

20 222302834
�भाग �. 2 िचखली जाधववाडी परीसरात
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे
(सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

21 222302835
�भाग �.६ म�े इतर मनपा काय��मासाठी
मंडप �व�था करणे

6 30,00,000 0 1,000

22 222302836
�भाग �. 9 नेह�नगर व इतर परीसरात
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे
(सन 2022-23)

9 1,00,00,000 0 1,000

23 222302837
�भाग �.८ म�े से.नं.१,२,३ व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000

24 222302838

क �ेि�य काया�लय �थाप� िवभागातील
�भाग �. 2 मधील �भाग �रावरील
तरतुद नसले�ा कामांची अंितम िबले अदा
करणे

2 15,00,000 0 1,000

25 222302839
�भाग �.६ मधील महादेव
नगर,सदगु�नगर,लांडगेव�ी,च�पाणी
वसाहत व प�रसरात �थाप� िवषयक

6 60,00,000 0 1,000
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सुधारणेची कामे करणे.

26 222302840

क �ेि�य काया�लय �थाप� िवभागातील
�भाग �. 2 मधील मु�ालय �रावरील
तरतुद नसले�ा कामांची अंितम िबले अदा
करणे

2 15,00,000 0 1,000

27 222302841
�भाग �. ६ मधील गुळवे व�ी,भगत
व�ी,धावडेव�ी व प�रसरात �थाप�
िवषयक सुधारणेची कामे करणे.

6 60,00,000 0 1,000

28 222302842
�भाग �. 2 जाधववाडी येथील मनपा
दवाखाना उपक� �ाचे उव��रत �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

29 222302843
�भाग �.2 से�र �.16 राजे िशवाजीनगर
अि�शामक क� �ात फिन�चर व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

2 1,20,00,000 0 1,000

30 222302844

�भाग �. 2 िचखली गावठाण व
रोकडेव�ी येथील म.न.पा. इमारतीचंी
�थाप� िवषयक कामे करणे (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

31 222302845

�भाग �.2 मधील अित�मण व अनािधकृत
बांधकामावर काय�वाहीसाठी लागणारी
यं�सामु�ी व मनु�बळ पुरिवणे. (सन
2022-23)

2 9,00,000 0 6,00,000

32 222302846

�भाग �. 2 मोशी बनकरव�ी
गायकवाडव�ी तुपेव�ी परीसरात �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे (सन
2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

33 222302847

�भाग �.६ म�े गुळवे व�ी,धावडे व�ी,
भगत व�ी व प�रसरात च�बर क�र
र�ां�ा समपातळीत घेणे व �थाप�
िवषयक काम करणे.

6 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 13,84,00,000 0 1,46,28,000

चालू कामे +निवन कामे 64,49,15,000 10,22,35,000 7,65,43,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302848
�भाग �.6 म�े पुणे नािशक र�ा�ा पुव�
भागात च�बर क�र र�ां�ा समपातळीत
घेणे व �थाप� िवषयक काम करणे.

6 10,00,000 6,82,000 0

2 222302849
�भाग �.2 मधील अित�मण
काय�वाहीसाठी लागणारी यं�सामु�ी व
मनु�बळ पुरिवणे.

2 10,00,000 8,00,000 0

3 222302850
�भाग �.6 मधील अित�मण
काय�वाहीसाठी लागणारी यं�सामु�ी व
मनु�बळ पुरिवणे.

6 10,00,000 0 1,000

4 222302851
�भाग �.8 मधील अित�मण
काय�वाहीसाठी लागणारी यं�सामु�ी व
मनु�बळ पुरिवणे.

8 10,00,000 0 6,00,000

5 222302852
�भाग �.६ म�े सद्गु� नगर व प�रसरात
च�बर क�र र�ां�ा समपातळीत घेणे व
�थाप� िवषयक काम करणे.

6 10,00,000 0 1,000

6 222302853

�भाग �.६ म�े लांडगे व�ी, महादेव
नगर व प�रसरात च�बर क�र र�ां�ा
समपातळीत घेणे व �थाप� िवषयक काम
करणे.

6 10,00,000 0 1,000

7 222302854
�भाग �. ६ म�े च�पाणी वसाहत व
प�रसरात पावसाळी गटरची साफसफाई
करणे व सुधारणा करणे.

6 10,00,000 0 1,000

8 222302855
�भाग �. ६ म�े धावडे व�ी, भगत व�ी,
गुळवे व�ी व प�रसरात पावसाळी गटरची
साफसफाई करणे व सुधारणा करणे.

6 10,00,000 0 1,000

9 222302856
�भाग �.९ मधील अंदाजप�कात समािव�
नसले�ा कामांची िबले अदा करणे.

9 10,00,000 9,83,000 10,00,000

10 222302857
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी यशवंतनगर
�थाप� िवषयक कामे करणे

9 10,00,000 0 6,00,000
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11 222302858
�भाग �. २ जाधववाडी प�रसरातील
�थाप� िवषयक कामे करणे

2 0 6,00,000 0

12 222302859
�भाग �. २ मोशी बो-हाडेवाडी, बोराटे
व�ी प�रसरात खु�ा� व माग�दश�क बोड�
पुरिवणे व बसिवणे.

2 0 6,20,000 0

02-School Buildings

1 222302860
�भाग �.६ म�े मनपा काय��मासाठी
मंडप �व�था करणे.

6 10,00,000 0 0

2 222302861
�भाग �. ६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा
पूव� भागात पावसाळी गटरची साफसफाई
करणे व सुधारणा करणे.

6 10,00,000 6,49,000 0

3 222302862

�भाग �.6 म�े पुणे नािशक र�ा�ा
पि�म भागात च�बर क�र र�ां�ा
समपातळीत घेणे व �थाप� िवषयक काम
करणे.

6 10,00,000 6,74,000 0

4 222302863
�भाग �. ८ म�े मनपाचे िविवध काय��म
व ि�ंडा िवषयक कामांसाठी मंडप �व�था
करणे

8 10,00,000 6,89,000 0

5 222302864

�भाग �.६ म�े च�पाणी वसाहत व
प�रसरात च�बर क�र र�ां�ा
समपातळीत घेणे व �थाप� िवषयक काम
करणे.

6 10,00,000 0 1,000

6 222302865
�भाग �.9 मधील अित�मण
काय�वाहीसाठी लागणारी यं�सामु�ी व
मनु�बळ पुरिवणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

7 222302866

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी, उ�मनगर,
यशवंतनगर, �ेम पाक�  अजमेरा कॉलनी, व
इतर प�रसरात प�रसरात पावसाळी गटरची
साफसफाई करणे व सुधारणा करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

8 222302867
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी उ�ामनगर
परीसरात �थाप� िवषयक कामे करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222302868
�भाग �. ६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा
पि�म भागात पावसाळी गटरची साफसफाई
करणे व सुधारणा करणे.

6 10,00,000 6,49,000 0

2 222302869
�भाग �. ६ म�े सद्गु� नगर व
प�रसरात पावसाळी गटरची साफसफाई
करणे व सुधारणा करणे.

6 10,00,000 0 1,000

3 222302870
�भाग �. ६ म�े लांडगे व�ी, महादेव
नगर व प�रसरात पावसाळी गटरची
साफसफाई करणे व सुधारणा करणे.

6 10,00,000 0 1,000

4 222302871
�भाग �.९ नेह�नगर, खराळवाडी व
प�रसरात पावसाळी गटरची साफसफाई
करणे व सुधारणा करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

05-Muncipal Halls

1 222302872
�भाग �. ९ म�े ब�चेस व िदशादश�क
फलक पुरिवणे व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 6,08,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,30,00,000 69,54,000 46,08,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302873
�भाग �. ८ मधील �भाग �रावर म�े
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

8 10,00,000 0 6,00,000

2 222302874

सन २०१९-२० साठी �भाग �. ८ म�े
से.नं. ४ व ५ व इतर िठकाणी मधील
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

8 10,00,000 0 6,00,000

3 222302875
�भाग �. ८ मधील MIDC व इतर िठकाणी
�थप� िवषयक कामे करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

4 222302876
�भाग �.८ मधील परीसरातील �थाप�
िवषयक व देखभाल दु��ीची कामे करणे.

8 10,00,000 0 6,00,000

5 222302877
�भाग �. ८ म�े मनपाचे िविवध काय��म
कामांसाठी मंडप �व�था करणे.

8 10,00,000 0 6,00,000
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6 222302878
�भाग �. ८ मधील परीसराम�े िविवध वाड�
�रीय कामे करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

7 222302879
�भाग �.६ मधील पूव� भागातील च�बर
क�र र�ां�ा समपातळीत घेणे व
�थाप� िवषयक काम करणे.

6 10,00,000 0 6,00,000

8 222302880
�भाग �.६ मधील पि�म भागातील च�बर
क�र र�ां�ा समपातळीत घेणे व
�थाप� िवषयक काम करणे.

6 10,00,000 0 6,00,000

9 222302881
�भाग �.६ मधील पूव� भागातील पावसाळी
गटरची साफसफाई करणे व सुधारणा
करणे.

6 10,00,000 0 6,00,000

10 222302882
�भाग �.६ मधील पि�म भागातील
पावसाळी गटरची साफसफाई करणे व
सुधारणा करणे.

6 10,00,000 0 6,00,000

11 222302883
�भाग �.2 मधील अित�मण
काय�वाहीसाठी लागणारी यं�सामु�ी व
मनु�बळ पुरिवणे. (सन 2022-23)

2 9,00,000 0 6,00,000

12 222302884
�भाग �.9 खराळवाडी मधील पावसाळी
गटरची साफसफाई करणे व सुधारणा
करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

13 222302885
�भाग �.9 नेह�नगर मधील पावसाळी
गटरची साफसफाई करणे व सुधारणा
करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,29,00,000 0 78,00,000

चालू कामे +निवन कामे 3,59,00,000 69,54,000 1,24,08,000

एकूण 68,08,15,000 10,91,89,000 8,89,51,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- मु�ालय
चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222302886
�भाग �. ६ म�े सेवा वािह�ांसाठी
खोदले�ा चरांचे खडीकरण व बी बी एम
करणे.

6 36,53,999 24,70,000 0

2 222302887
�भाग �. 2 म�े सेवा वािह�ांसाठी
खोदले�ा चरांची खडीकरण व डांबरीकरण
व एम पी एम प�तीने सुधारणा करणे.

2 38,00,000 20,31,000 0

3 222302888
�भाग �. ६ म�े सेवा वािह�ांसाठी
खोदले�ा चरांची खडीकरण व एम पी एम
प�तीने सुधारणा करणे.

6 38,00,000 25,46,000 0

4 222302889

�भाग �. 9 नेह�नगर परीसरातील म�
र�े व िविवध र�ावरील सेवा
वािह�ांसाठी खोदले�ा चरांची खडीकरण
व एम पी एम प�तीने सुधारणा करणे.

9 50,00,000 15,80,000 7,00,000

5 222302890

�भाग �. 2 िचखली जाधववाडी मधील
MNGL िवद्युत िवभाग / जलिनः सारण
पाणीपुरवठा तसेच र�े खोदकामास
परवानगी िदले�ा सेवावािह�ांचे चर BBM
प�दतीने बुजिवणे.

2 49,80,000 0 1,000

6 222302891

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी मोशी मधील
MNGL िवद्युत िवभाग / जलिनः सारण
पाणीपुरवठा तसेच र�े खोदकामास
परवानगी िदले�ा सेवावािह�ांचे चर BBM
प�दतीने बुजिवणे.

2 49,80,000 0 21,00,000

7 222302892
�भाग �. ६ म�े सेवा वािह�ांसाठी
खोदले�ा चरांची डांबरीकरणाने सुधारणा
करणे.

6 40,00,000 0 1,000

8 222302893

�भाग �. 9 मासुळकर कॉलनी
यशवंतनगर, उ�मनगर र�े, �ेम पाक�  व
िविवध र�ावरील सेवा वािह�ांसाठी
खोदले�ा चरांची खडीकरण व एम पी एम
प�तीने सुधारणा करणे.

9 80,00,000 0 1,000
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9 222302894

�भाग �. 9 नेह�नगर, खराळवाडी व
िविवध र�ावरील सेवा वािह�ांसाठी
खोदले�ा चरांची खडीकरण व एम पी एम
प�तीने सुधारणा करणे.

9 80,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,62,13,999 86,27,000 28,04,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302895

�भाग �. ६ मधील गुळवे व�ी,भगत
व�ी,धावडेव�ी व प�रसरात सेवा
वािह�ांसाठी खोदले�ा चरांची
डांबरीकरणाने सुधारणा करणे.

6 60,00,000 0 1,000

2 222302896

�भाग �.६ मधील महादेव
नगर,सदगु�नगर,लांडगेव�ी,च�पाणी
वसाहत व प�रसरात सेवा वािह�ांसाठी
खोदले�ा चरांची डांबरीकरणाने सुधारणा
करणे.

6 60,00,000 0 1,000

3 222302897

�भाग �. 2 िचखली जाधववाडी मधील
MNGL िवद्युत िवभाग / जलिनः सारण
पाणीपुरवठा तसेच र�े खोदकामास
परवानगी िदले�ा सेवावािह�ांचे चर BBM
प�दतीने बुजिवणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

4 222302898

�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी मोशी मधील
MNGL िवद्युत िवभाग / जलिनः सारण
पाणीपुरवठा तसेच र�े खोदकामास
परवानगी िदले�ा सेवावािह�ांचे चर BBM
प�दतीने बुजिवणे. (सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

5 222302899

�भाग �. 9 नेह�नगर व इतर भागा
मधील MNGL िवद्युत िवभाग /
जलिनः सारण पाणीपुरवठा तसेच र�े
खोदकामास परवानगी िदले�ा
सेवावािह�ांचे चर BBM प�दतीने बुजिवणे.
(सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

6 222302900

�भाग �. 9 मासुळकर कॉलनी व इतर
भागा मधील MNGL िवद्युत िवभाग /
जलिनः सारण पाणीपुरवठा तसेच र�े
खोदकामास परवानगी िदले�ा
सेवावािह�ांचे चर BBM प�दतीने बुजिवणे.
(सन 2022-23)

2 15,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,80,00,000 0 6,000

चालू कामे +निवन कामे 6,42,13,999 86,27,000 28,10,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- �भाग
चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 6,42,13,999 86,27,000 28,10,000

एकूण 2,04,59,65,996 28,73,41,000 19,31,18,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� ड �े�ीय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1 भाजी माक� ट
0 0 0 0

0 0 0 0

2 �शानभुमी
0 0 0 0

0 0 0 0

3 इमारत योजना
91,84,251 1,78,81,000 1,43,81,000 57,94,000

0 0 0 0

4 वाचनालय
0 0 0 0

0 0 0 0

5
इमारत व

सां�ृितक क� �
0 0 0 0

0 0 0 0

6 घाट
0 11,50,000 0 11,74,000

0 0 0 0

7
मु� �शासकीय

इमारत
0 0 0 0

0 0 0 0

8
आरो� िन�र�क

केबीन
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  01-Buildings

91,84,251 1,90,31,000 1,43,81,000 69,68,000

0 0 0 0

91,84,251 1,90,31,000 1,43,81,000 69,68,000

02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  02-Park and
Playgrounds

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

04-Roads and Bridges

1 पुल �क�
0 0 0 0

0 0 0 0

2
दगडी फरशी व
फुटपाथ

36,53,744 4,70,64,000 1,64,49,000 32,41,000

0 0 0 0

3 डांबरी र�े
4,52,04,108 11,79,71,000 5,98,13,000 5,20,11,000

0 0 0 0

4 खडी मु�माचे र�े
76,78,729 1,84,04,000 30,89,000 7,08,000

0 0 0 0

5

िविवध
कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी

खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे

64,99,536 50,00,000 0 1,000

0 0 0 0

Total  04-Roads and
Bridges

6,30,36,117 18,84,39,000 7,93,51,000 5,59,61,000

0 0 0 0

6,30,36,117 18,84,39,000 7,93,51,000 5,59,61,000

06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं
0 1,23,80,000 73,54,811 57,85,000

0 0 0 0
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अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 सरफेस गटस�
48,90,954 1,59,83,000 19,68,100 7,000

0 0 0 0

3 गावठाण गटस�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  06-Sewerage
and Drainage

48,90,954 2,83,63,000 93,22,911 57,92,000

0 0 0 0

48,90,954 2,83,63,000 93,22,911 57,92,000

09-Other Civil Works

1
वॉड��रीय

योजनांतग�त कामे
0 0 0 0

0 0 0 0

2
�थाप� िवषयक
कामे करणे

1,33,54,562 1,68,44,000 58,94,325 51,47,000

0 0 0 0

Total  09-Other Civil
Works

1,33,54,562 1,68,44,000 58,94,325 51,47,000

0 0 0 0

1,33,54,562 1,68,44,000 58,94,325 51,47,000

Total

9,04,65,884 25,26,77,000 10,89,49,236 7,38,68,000

0 0 0 0

9,04,65,884 25,26,77,000 10,89,49,236 7,38,68,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ड �े�ीय

नाला ट� ेनीगं- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222302901
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार र�ा�ा कडेने
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे

25 1,00,00,000 0 0

2 222302902
�भाग �.२५ ताथवडे, पुनावळे व
�भागातील इतर प�रसरात आव�कतेनुसार
र�ा�ा कडेने �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे

25 70,00,000 0 0

3 222302903
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी
म�े िठकिठकाणी पावसाळी पा�ाचा
िनचरा होणेसाठी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे.

28 25,00,000 0 0

4 222302904
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील
िठकिठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

29 25,00,000 0 0

5 222302905

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
िठकाणी पावसाळी पा�ाचा िनचरा
होणेकरीता �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

25 1,00,00,000 17,00,000 0

6 222302906

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
िठकाणी पावसाळी पा�ाचा िनचरा
होणेकरीता �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

25 50,00,000 6,00,000 9,00,000

7 222302907

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
िठकाणी पावसाळी पा�ाचा िनचरा
होणेकरीता �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

25 50,00,000 12,00,000 3,00,000

8 222302908
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख - वाकड म�े
िठकिठकाणी �ॉम� वॉटर लाईनची व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

26 50,00,000 12,29,000 0

9 222302909
�भाग �.२८ रहाटणी व िपंपळे सौदागर येथे
िठकिठकाणी आर.सी.सी. बंद पाईप
टाकणे.

28 25,00,000 0 12,80,000

10 222302910

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील
िठकिठकाणी आर.सी.सी. पाईप लाईन
टाकणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

29 25,00,000 13,00,000 0

11 222302911

�भाग �.२५ वाकड, ताथवडे, पुनावळे व
�भागातील इतर प�रसरात �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे व अनुषंिगक �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 60,00,000 4,00,000 8,00,000

12 222302912

�भाग �.२५ वाकड येथील सदगु�
कॉलनी, सुदश�ननगर कॉलनी प�रसरात
आव�कतेनुसार �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे
व अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 60,00,000 0 11,00,000

13 222302913

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख व �भागातील
इतर प�रसरात आव�कतेनुसार �ॉम� वॉटर
लाईनची कामे करणे व अनुषंिगक �थाप�
िवषयक कामे करणे.

26 1,00,00,000 0 0

14 222302914
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर म�े
िठकिठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

28 70,00,000 0 0

15 222302915

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील अमृता
कॉलनी व इतर प�रसरातील �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

29 30,00,000 0 14,00,000

02-Drains - Open

160



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 222302916
�भाग �.२५ वाकड येथील प�रसरात नाला
बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 2,00,00,000 0 0

2 222302917
�भाग �.२५ ताथवडे, पुनावळे येथील
प�रसरात नाला बांधणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

25 1,00,00,000 0 0

3 222302918
�भाग �.२५ वाकड येथील प�रसरातील
ना�ांची आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 5,00,00,000 0 0

4 222302919
�भाग �.२५ वाकड स�� नं.१६६, १६७
मधून बी.आर.टी. रोडकडे जाणारा नाला
बंिद� करणे.

25 8,00,00,000 0 0

5 222302920
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील
प�रसरातील ना�ांची आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक कामे करणे.

26 2,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 26,40,00,000 64,29,000 57,80,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

06-Culverts

1 222302921
�भाग �.२५ वाकड येथील प�रसरातील
ना�ांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

2 222302922
�भाग �.२५ पुनावळे येथील प�रसरातील
ना�ांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

3 222302923
�भाग �.२५ ताथवडे येथील प�रसरातील
ना�ांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

4 222302924
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील
प�रसरातील ना�ांची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

26 50,00,000 0 1,000

5 222302925
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
प�रसरातील ना�ांची व �भागातील इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

28 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,50,00,000 0 5,000

चालू कामे +निवन कामे 28,90,00,000 64,29,000 57,85,000

नाला ट� ेनीगं- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 28,90,00,000 64,29,000 57,85,000

सरफेस गटस�- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222302926
�भाग �.२५ वाकड मधील िवनोदेनगर व
इतर िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

2 222302927
�भाग �.२५ वाकड प�रसरात िठकिठकाणी
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

3 222302928
�भाग �.२५ पुनावळे प�रसरात व इतर
िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

4 222302929
�भाग �.२५ ताथवडे प�रसरात व इतर
िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

5 222302930

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख
प�रसरात व इतर िठकाणी �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

26 50,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

6 222302931

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख-िवशालनगर
प�रसरात व इतर िठकाणी �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

26 50,00,000 0 1,000

7 222302932
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरात व
इतर िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,50,00,000 0 7,000

चालू कामे +निवन कामे 3,50,00,000 0 7,000

सरफेस गटस�- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 3,50,00,000 0 7,000

इमारत योजना- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302933
ड �ेि�य काया�लया�ा काय��े�ाअंतग�त
येणा-या मनपा�ा िविवध इमारतीचें
���रल ऑडीट करणे.

स.सा. 1,00,00,000 0 10,00,000

2 222302934
ड �ेि�य काया�लया�ा काय��े�ाअंतग�त
िविवध िवकास कामांकरीता क��टं�ची
कामे करणे.

स.सा. 1,00,00,000 2,81,000 10,00,000

3 222302935
�भाग �.२५ वाकड येथील मनपा�ा
इमारतीचंी रंगरंगोटी करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 12,00,000 6,90,000

4 222302936
�भाग �.२५ पुनावळे व ताथवडे येथील
मनपा�ा इमारतीचंी रंगरंगोटी करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 18,50,000

5 222302937
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील मनपा
इमारतीम�े िविवध �थाप� िवषयक कामे
करणे.

26 50,00,000 12,00,000 0

6 222302938
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील मनपा�ा
िविवध इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे
करणे.

29 30,00,000 16,50,000 0

02-School Buildings

1 222302939

�भाग �.२५ वाकड येथील मनपा
शाळेकरीता न�ाने वग� खो�ा बांधणे व
आव�कतेनुसार इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 3,00,00,000 64,00,000 0

04-Public Conveniences

1 222302940
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील पवना
नदीकाठी कचरा संकलन क� � िवकसीत
करणे.

28 1,00,00,000 21,50,000 0

16-Sport Buildings / Stadium

1 222302941
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर गावठाणातील
�ायामशाळा िवकसीत करणे.

28 1,00,00,000 15,00,000 12,50,000

एकूण चालू कामे र.�. 8,80,00,000 1,43,81,000 57,90,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222302942
�भाग �.२५ वाकड येथील मनपा�ा िविवध
इमारतीचंी रंगरंगोटी व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

25 60,00,000 0 1,000

2 222302943
�भाग �.२५ पुनावळे येथील मनपा�ा
िविवध इमारतीचंी रंगरंगोटी व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

25 60,00,000 0 1,000
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3 222302944
�भाग �.२५ ताथवडे येथील मनपा�ा
िविवध इमारतीचंी रंगरंगोटी व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

25 60,00,000 0 1,000

4 222302945

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील
मनपा�ा िविवध इमारतीचंी रंगरंगोटी व
इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे
करणे.

26 60,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,40,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 11,20,00,000 1,43,81,000 57,94,000

इमारत योजना- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 11,20,00,000 1,43,81,000 57,94,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222302946
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ा�ा कडेने पे�ीगं �ॉक
व फुटपाथची कामे करणे.

25 50,00,000 0 0

2 222302947
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ा�ा कडेने पे�ीगं �ॉक
व फुटपाथची कामे करणे.

25 50,00,000 0 0

3 222302948
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
प�रसरात िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 25,00,000 0 0

4 222302949
�भाग �.२८ रहाटणी प�रसरात
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

28 25,00,000 0 0

5 222302950

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ा�ा कडेने व
िठकिठकाणी फुटपाथ तयार करणे व पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

25 60,00,000 16,00,000 0

6 222302951

�भाग �.२५ पुनावळे, ताथवडे व
�भागातील इतर प�रसरातील र�ा�ा
कडेने व िठकिठकाणी फुटपाथ तयार करणे
व पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

25 40,00,000 0 15,60,000

7 222302952

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील
कावेरीनगर, वेणूनगर व द� मंदीर प�रसरात
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

26 1,00,00,000 10,00,000 12,00,000

8 222302953

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील
क�टेव�ी प�रसरात िठकिठकाणी पे�ीगं
�ॉक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

26 1,00,00,000 24,56,000 0

9 222302954

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण
प�रसरात िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

26 1,00,00,000 24,53,000 0

10 222302955

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील
िवशालनगर, जगताप डेअरी व प�रसरात
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

26 1,00,00,000 24,60,000 0

11 222302956
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथे
िठकिठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

28 25,00,000 16,50,000 0

12 222302957
�भाग �.२८ रहाटणी येथे िठकिठकाणी
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे.

28 25,00,000 19,10,000 0
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13 222302958

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील
गंगो�ीनगर, िवजयनगर, भालेकरनगर,
�ीकृ� कॉलनी, अभंग कॉलनी व इतर
प�रसरात पे�ीगं �ॉक व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

29 25,00,000 11,80,000 4,70,000

14 222302959

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील वैदूव�ी,
महारा��  कॉलनी, कािशद पाक� , िसंहगड
कॉलनी, जवळकरनगर व इतर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

29 25,00,000 17,40,000 0

15 222302960
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

25 30,00,000 0 0

16 222302961
�भाग �.२५ पुनावळे, ताथवडे व
�भागातील इतर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 30,00,000 0 0

17 222302962
�भाग �.२६ िवशालनगर, िपंपळे िनलख
गावठाण व इतर प�रसरात फुटपाथची व
पे�ीगं �ॉकची कामे करणे.

26 1,00,00,000 0 0

18 222302963

�भाग �.२६ कावेरीनगर, क�टेव�ी,
शेखव�ी, द� मंदीर प�रसर, वेणूनगर व
इतर प�रसरात फुटपाथची व पे�ीगं
�ॉकची कामे करणे.

26 1,00,00,000 0 0

19 222302964
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील
रहाटणी प�रसर व इतर भागात पे�ीगं
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 80,00,000 0 0

20 222302965
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व इतर
प�रसरात पे�ीगं �ॉक व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

28 80,00,000 0 0

21 222302966
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील
िशवराजनगर व प�रसरातील पे�ीगं �ॉक
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 80,00,000 0 0

22 222302967
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील
काटेव�ी व प�रसरातील पे�ीगं �ॉक व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 13,50,00,000 1,64,49,000 32,30,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222302968

�भाग �.२५ वाकड प�रसर व �भागातील
इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे,
फुटपाथ तयार करणे, र�ा दुभाजक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

25 60,00,000 0 1,000

2 222302969

�भाग �.२५ वाकड येथील सुदश�न
कॉलनी, सदगु� कॉलनी, आदश� कॉलनी व
�भागातील इतर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, फुटपाथ तयार करणे, र�ा
दुभाजक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 60,00,000 0 1,000

3 222302970

�भाग �.२५ पुनावळे प�रसर व �भागातील
इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे,
फुटपाथ तयार करणे, र�ा दुभाजक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

25 60,00,000 0 1,000

4 222302971

�भाग �.२५ ताथवडे प�रसर व �भागातील
इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे,
फुटपाथ तयार करणे, र�ा दुभाजक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

25 60,00,000 0 1,000

5 222302972

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख प�रसर
व �भागातील इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, फुटपाथ तयार करणे, र�ा
दुभाजक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

26 60,00,000 0 1,000

164



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

6 222302973

�भाग �.२६ िवशालनगर-िपंपळे िनलख
प�रसर व �भागातील इतर िठकाणी पे�ीगं
�ॉक बसिवणे, फुटपाथ तयार करणे, र�ा
दुभाजक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

26 60,00,000 0 1,000

7 222302974

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
काटेव�ी प�रसरात व इतर िठकाणी पे�ीगं
�ॉक बसिवणे, फुटपाथ तयार करणे, र�ा
दुभाजक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

28 60,00,000 0 1,000

8 222302975

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
िशवराजनगर, िभसे पाक�  प�रसरात व इतर
िठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे, फुटपाथ
तयार करणे, र�ा दुभाजक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

28 60,00,000 0 1,000

9 222302976

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील पा�रजात
कॉलनी, सुदश�ननगर, महारा��  कॉलनी,
िवजयनगर, गंगो�ीनगर प�रसर व
�भागातील इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, फुटपाथ तयार करणे, र�ा
दुभाजक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

29 60,00,000 0 1,000

10 222302977

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील वैदूव�ी,
मोरया पाक� , ओकंार कॉलनी,
जवळकरनगर प�रसर व �भागातील इतर
िठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे, फुटपाथ
तयार करणे, र�ा दुभाजक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

29 60,00,000 0 1,000

11 222302978

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील
कािशदनगर, गु�ाचाळ, आदश�नगर प�रसर
व �भागातील इतर िठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, फुटपाथ तयार करणे, र�ा
दुभाजक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

29 60,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 6,60,00,000 0 11,000

चालू कामे +निवन कामे 20,10,00,000 1,64,49,000 32,41,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 20,10,00,000 1,64,49,000 32,41,000

डांबरी र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222302979
ड �भागातील िवकास कामांचे अंितम देयके
अदा करणे.

स.सा. 75,00,000 68,65,000 30,00,000

2 222302980
निवन �भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
गावठाण प�रसरातील र�े हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

28 24,75,000 0 0

3 222302981
निवन �भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
कुणाल आयकॉन व प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

28 24,75,000 0 0

4 222302982
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

25 2,00,00,000 0 0

5 222302983
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

25 1,50,00,000 0 0
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6 222302984
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

25 1,50,00,000 0 0

7 222302985
निवन �भाग �.२६ वाकड-क�टे व�ी,
जगताप डेअरी व इतर प�रसरात
डांबरीकरण करणे

26 51,00,000 0 0

8 222302986
निवन �भाग �.२६ वाकड येथील द� मंदीर
जवळील अतग�त र�े व शेखव�ी व इतर
प�रसरात डांबरीकरण करणे

26 51,00,000 0 0

9 222302987
निवन �भाग �.२६ िपंपळे िनलख व
िवशालनगर व इतर प�रसरात डांबरीकरण
करणे

26 51,00,000 0 0

10 222302988
�भाग �.२८ म�े िठकिठकाणी र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

28 75,00,000 1,51,000 0

11 222302989
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील
िठकिठकाणचे अंतग�त र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

29 1,50,00,000 0 0

12 222302990
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील
िठकिठकाणचे मु� र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

29 1,50,00,000 0 0

13 222302991

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव मधील मोरया
पाक� , भाऊनगर, िवजयनगर व इतर
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

29 25,00,000 0 0

14 222302992
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

25 1,00,00,000 58,00,000 0

15 222302993
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

25 1,00,00,000 56,00,000 0

16 222302994
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

25 1,00,00,000 57,00,000 0

17 222302995
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील
िवशालनगर, जगताप डेअरी, व प�रसरातील
र�े हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

26 2,00,00,000 62,90,000 0

18 222302996
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

26 2,00,00,000 1,07,57,000 0

19 222302997
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी
येथील डी.पी. व नॉन डी.पी. र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

28 1,00,00,000 9,50,000 10,40,000

20 222302998
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथे िविवध
अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

29 50,00,000 0 0

21 222302999
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील िविवध
मु� र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

29 50,00,000 0 0

22 222303000

�भाग �.२५ वाकड येथील �ामी
िववेकानंदनगर �.१ ते ५, शुभदा, यशदा व
�ानदा कॉलनी व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

25 2,50,00,000 0 1,10,00,000

23 222303001

�भाग �.२५ वाकड येथील सदगु� कॉलनी
�.१ ते ३, सुदश�ननगर कॉलनी �.१ ते ६ व
�भागातील इतर प�रसरातील र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

25 2,50,00,000 50,00,000 1,10,00,000

24 222303002

�भाग �.२५ ताथवडे येथील लों�ढेव�ी �.१
ते २, खंबेटे कॉलनी, रघुनंदन मंगल
काया�लयामागील ग�ा, ताथवडे गावठाण
व �भागातील इतर प�रसरातील र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

25 2,50,00,000 47,00,000 77,00,000

25 222303003
�भाग �.२६ क�टेव�ी, शेखव�ी व
�भागातील इतर प�रसरातील र�े हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

26 2,00,00,000 30,00,000 33,00,000
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26 222303004
�भाग �.२६ द�मंदीर प�रसर व
�भागातील इतर प�रसरातील अंतग�त र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

26 2,00,00,000 0 0

27 222303005

�भाग �.२६ िवशालनगर डी.पी.
रोडलगत�ा अंतग�त र�ांचे व �भागातील
इतर प�रसरातील र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

26 2,00,00,000 40,00,000 23,00,000

28 222303006

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण
प�रसरातील र�ांचे व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

26 2,00,00,000 0 0

29 222303007
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील
मनमंदीर सोसायटी प�रसर व इतर भागातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

28 60,00,000 0 25,30,000

30 222303008
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील
काटेव�ी व इतर प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

28 70,00,000 0 0

31 222303009
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील
िशवराजनगर व प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

28 60,00,000 0 25,30,000

32 222303010
�भाग �.२८ रहाटणी प�रसरातील अंतग�त
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

28 1,00,00,000 0 56,00,000

33 222303011
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील िविवध
अंतग�त व मु� र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

29 50,00,000 10,00,000 20,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 39,67,50,000 5,98,13,000 5,20,00,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303012

�भाग �.२८ रहाटणी व िपंपळे सौदागर
येथील मु� व अंतग�त र�ांचे तसेच
�भागातील इतर र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

28 2,50,00,000 0 1,000

2 222303013
�भाग �.२८ रहाटणी व िपंपळे सौदगार
येथील िविवध र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

28 2,50,00,000 0 1,000

3 222303014
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील िविवध
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

29 2,50,00,000 0 1,000

4 222303015
�भाग �.२५ पुनावळे येथील िविवध र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

25 2,50,00,000 0 1,000

5 222303016
�भाग �.२५ ताथवडे येथील िविवध र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

25 2,50,00,000 0 1,000

6 222303017

�भाग �.२५ पुनावळे येथील मु� व
अंतग�त र�ांचे तसेच �भागातील इतर
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

25 2,50,00,000 0 1,000

7 222303018

�भाग �.२५ ताथवडे येथील मु� व
अंतग�त र�ांचे तसेच �भागातील इतर
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

25 2,50,00,000 0 1,000

8 222303019

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील
मु� व अंतग�त र�ांचे तसेच �भागातील
इतर र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

26 2,50,00,000 0 1,000

9 222303020
�भाग �.२५ वाकड येथील िविवध र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

25 2,50,00,000 0 1,000

10 222303021
�भाग �.२५ वाकड येथील मु� व अंतग�त
र�ांचे तसेच �भागातील इतर र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

25 2,50,00,000 0 1,000

11 222303022
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील
िविवध र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

26 2,50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 27,50,00,000 0 11,000
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चालू कामे +निवन कामे 67,17,50,000 5,98,13,000 5,20,11,000

डांबरी र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 67,17,50,000 5,98,13,000 5,20,11,000

खडी मु�माचे र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303023
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार WBM व MPM
प�दतीने र�े िवकसीत करणे.

25 50,00,000 0 0

2 222303024
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार WBM व MPM
प�दतीने र�े िवकसीत करणे.

25 50,00,000 1,50,000 0

3 222303025
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी
प�रसरातील डी.पी. व नॉन डी.पी. र�े
WBM व BBM प�दतीने िवकसीत करणे.

28 25,00,000 0 0

4 222303026
�भाग �.२५ वाकड येथील भागातील
न�ाने ता�ात येणारे र�े WMM व MPM
प�दतीने िवकसीत करणे.

25 1,00,00,000 8,52,000 0

5 222303027
�भाग �.२५ पुनावळे येथील भागातील
न�ाने ता�ात येणारे र�े WMM व MPM
प�दतीने िवकसीत करणे.

25 1,00,00,000 7,65,000 0

6 222303028
�भाग �.२५ ताथवडे येथील भागातील
न�ाने ता�ात येणारे र�े WMM व MPM
प�दतीने िवकसीत करणे.

25 1,00,00,000 8,22,000 0

7 222303029
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी
येथील डी.पी. व नॉन डी.पी. र�े WMM व
MPM प�दतीने िवकसीत करणे.

28 90,00,000 5,00,000 7,00,000

8 222303030
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार WMM व MPM
प�दतीने र�े िवकसीत करणे.

25 1,50,00,000 0 0

9 222303031
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार WMM व MPM
प�दतीने र�े िवकसीत करणे.

25 1,50,00,000 0 0

10 222303032
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार WMM व MPM
प�दतीने र�े िवकसीत करणे.

25 1,50,00,000 0 0

11 222303033
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख व �भागातील
इतर प�रसरात आव�कतेनुसार WMM व
MPM प�दतीने र�े करणे.

26 1,00,00,000 0 0

12 222303034
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व इतर
प�रसरातील र�े WBM व BBM प�दतीने
िवकसीत करणे.

28 70,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 11,35,00,000 30,89,000 7,00,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303035

�भाग �.२५ वाकड प�रसर व �भागातील
इतर भागातील र�े आव�कतेनुसार
खडीमु�म व एम.पी.एम. प�दतीने
िवकसीत करणे.

25 1,50,00,000 0 1,000

2 222303036

�भाग �.२५ पुनावळे प�रसर व �भागातील
इतर भागातील र�े आव�कतेनुसार
खडीमु�म व एम.पी.एम. प�दतीने
िवकसीत करणे.

25 1,50,00,000 0 1,000
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3 222303037

�भाग �.२५ पुनावळे येथील काटेव�ी,
कोयतेव�ी, माळवाडी प�रसरातील र�े
खडीमु�म व एम.पी.एम. प�दतीने
िवकसीत करणे.

25 1,50,00,000 0 1,000

4 222303038

�भाग �.२५ ताथवडे प�रसर व �भागातील
इतर भागातील र�े आव�कतेनुसार
खडीमु�म व एम.पी.एम. प�दतीने
िवकसीत करणे.

25 1,50,00,000 0 1,000

5 222303039

�भाग �.२५ ताथवडे येथील जीवननगर,
बापुजीबुवानगर, सोनवणेव�ी प�रसरातील
र�े खडीमु�म व एम.पी.एम. प�दतीने
िवकसीत करणे.

25 1,50,00,000 0 1,000

6 222303040

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख प�रसर
व �भागातील इतर भागातील र�े
आव�कतेनुसार खडीमु�म व एम.पी.एम.
प�दतीने िवकसीत करणे.

26 1,50,00,000 0 1,000

7 222303041

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसर व
�भागातील इतर भागातील र�े
आव�कतेनुसार खडीमु�म व एम.पी.एम.
प�दतीने िवकसीत करणे.

28 1,50,00,000 0 1,000

8 222303042

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसर व
�भागातील इतर भागातील र�े
आव�कतेनुसार खडीमु�म व एम.पी.एम.
प�दतीने िवकसीत करणे.

29 1,50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 12,00,00,000 0 8,000

चालू कामे +निवन कामे 23,35,00,000 30,89,000 7,08,000

खडी मु�माचे र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 23,35,00,000 30,89,000 7,08,000

घाट- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

12-Ghats

1 222303043
�भाग �.२५ वाकड, पुनावळे व ताथवडे
येथील घाटावर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

25 50,00,000 0 11,70,000

एकूण चालू कामे र.�. 50,00,000 0 11,70,000

निवन कामे

01-Buildings

12-Ghats

1 222303044
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील
प�रसरातील घाटावर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

26 50,00,000 0 1,000

2 222303045
�भाग �.२५ ताथवडे येथील प�रसरातील
घाटावर �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

3 222303046
�भाग �.२५ वाकड येथील प�रसरातील
घाटावर �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

4 222303047
�भाग �.२५ पुनावळे येथील प�रसरातील
घाटावर �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,00,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 2,50,00,000 0 11,74,000

घाट- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 2,50,00,000 0 11,74,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303048

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथे सन
२०१९-२० म�े होणा-या आिदवासी संगीत
व खा� सं�ृती व मनपा�ा इतर
काय��माकरीता मंडप िवषयक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

29 25,00,000 2,10,000 0

2 222303049
�भाग �.२५ वाकड येथे िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 14,56,000 0

3 222303050
�भाग �.२५ पुनावळे व ताथवडे येथे िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 22,30,000 0

4 222303051

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथे सन
२०२०-२१ म�े होणा-या आिदवासी संगीत
व खा� सं�ृती व मनपा�ा इतर
काय��माकरीता मंडप िवषयक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

29 25,00,000 5,60,000 6,40,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222303052

ड �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ा अंतग�त
कोवीड-१९ लसीकरण क� �, �ितबंिधत
�े�करीता िविवध िठकाणी मंडप �व�था
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

स.सा. 50,00,000 10,00,000 24,99,000

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222303053
मे.इंिडयन रिज�र ऑफ िशपीगं यांची अदा
करणेत आलेली नाही अशी �लंिबत िबले
अदायगी करणे.

स.सा. 10,00,000 0 10,00,000

09-Other Civil Works

01-Ofice Buildings

1 222303054
ड �ेि�य काया�लया�ा काय��े�ात अंध व
िद�ांग लोकां�ा क�ाणकारी योजनेनुसार
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा. 50,00,000 0 10,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,60,00,000 54,56,000 51,39,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303055
�भाग �.२५ वाकड मधील िवनोदेनगर
प�रसरात व �भागातील इतर भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

25 60,00,000 0 1,000

2 222303056
�भाग �.२५ वाकड प�रसरातील शंकर
कलाटेनगर प�रसरात व �भागातील इतर
भागात �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 60,00,000 0 1,000

3 222303057
�भाग �.२५ पुनावळे येथील प�रसरात व
�भागातील इतर भागात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 60,00,000 0 1,000

4 222303058
�भाग �.२५ ताथवडे येथील प�रसरात व
�भागातील इतर भागात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 60,00,000 0 1,000

5 222303059
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील
प�रसरात व �भागातील इतर भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

26 60,00,000 0 1,000

03-Statues,heritage
assets,antiques and Other works
of art

02-Heritage assets

1 222303060

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथे सन
२०२२-२३ म�े होणा-या आिदवासी संगीत
व खा� सं�ृती व मनपा�ा इतर
काय��माकरीता मंडप िवषयक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

29 50,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303061

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
प�रसरात थम��ा� प�े मारणे, ब�चेस
पुरिवणे, नामफलक बसिवणे, व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

28 60,00,000 0 1,000

2 222303062
ड �भाग �े�ातील र�ांवरील सूचना फलक
व िदशादश�क फलक बसिवणे.

स.सा. 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,10,00,000 0 8,000

चालू कामे +निवन कामे 7,70,00,000 54,56,000 51,47,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 7,70,00,000 54,56,000 51,47,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- मु�ालय
चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303063

सन २०२२-२३ करीता �भाग �.२५ ताथवडे
व पुनावळे येथे िविवध कंप�ा / मनपा
माफ� त खोद�ात आले�ा चरांची दु��ी
करणे व आव�कतेनुसार पँचवक�  प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

25 2,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,00,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 2,00,00,000 0 1,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- �भाग
चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 2,00,00,000 0 1,000

एकूण 1,66,42,50,000 10,56,17,000 7,38,68,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� इ �े�ीय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1 भाजी माक� ट
0 30,00,000 0 1,000

0 0 0 0

2 �शानभुमी
0 0 0 0

0 5,75,000 5,49,000 1,000

3 इमारत योजना
50,69,698 1,30,01,000 77,75,148 20,68,000

0 5,75,000 5,53,000 2,000

4 वाचनालय
0 0 0 0

0 31,85,000 17,23,000 4,50,000

5
इमारत व

सां�ृितक क� �
0 0 0 0

0 0 0 0

6 घाट
0 0 0 0

0 5,75,000 0 0

7
मु� �शासकीय

इमारत
0 0 0 0

0 0 0 0

8
आरो� िन�र�क

केबीन
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  01-Buildings

50,69,698 1,60,01,000 77,75,148 20,69,000

0 49,10,000 28,25,000 4,53,000

50,69,698 2,09,11,000 1,06,00,148 25,22,000

02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  02-Park and
Playgrounds

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

04-Roads and Bridges

1 पुल �क�
0 0 0 0

0 0 0 0

2
दगडी फरशी व
फुटपाथ

0 6,54,10,000 1,61,15,000 1,34,61,000

8,43,610 30,25,000 11,20,000 15,79,000

3 डांबरी र�े
2,00,83,263 6,72,50,000 1,04,07,000 91,19,000

21,07,204 23,76,000 5,62,000 19,06,000

4 खडी मु�माचे र�े
89,09,936 5,75,60,000 1,21,96,000 16,37,000

1,69,523 30,78,000 22,08,000 7,04,000

5

िविवध
कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी

खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे

2,91,00,000 1,00,00,000 1,50,00,000 1,000

0 0 0 0

Total  04-Roads and
Bridges

5,80,93,199 20,02,20,000 5,37,18,000 2,42,18,000

31,20,337 84,79,000 38,90,000 41,89,000

6,12,13,536 20,86,99,000 5,76,08,000 2,84,07,000

06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं
0 0 0 0

0 5,75,000 5,75,000 1,000
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अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 सरफेस गटस�
0 0 0 0

0 5,76,000 5,75,000 0

3 गावठाण गटस�
40,04,130 60,00,000 0 2,000

2,51,114 5,75,000 5,75,000 1,000

Total  06-Sewerage
and Drainage

40,04,130 60,00,000 0 2,000

2,51,114 17,26,000 17,25,000 2,000

42,55,244 77,26,000 17,25,000 4,000

09-Other Civil Works

1
वॉड��रीय

योजनांतग�त कामे
0 0 0 0

0 5,75,000 5,75,000 0

2
�थाप� िवषयक
कामे करणे

2,03,68,224 19,66,22,000 7,18,87,000 2,16,54,000

42,09,583 2,59,01,000 89,82,623 1,45,80,000

Total  09-Other Civil
Works

2,03,68,224 19,66,22,000 7,18,87,000 2,16,54,000

42,09,583 2,64,76,000 95,57,623 1,45,80,000

2,45,77,807 22,30,98,000 8,14,44,623 3,62,34,000

Total

8,75,35,251 41,88,43,000 13,33,80,148 4,79,43,000

75,81,034 4,15,91,000 1,79,97,623 1,92,24,000

9,51,16,285 46,04,34,000 15,13,77,771 6,71,67,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� इ �े�ीय

भाजी माक� ट- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

13-Vegitable Markets

1 222303064
�भाग �.३ च-होली येथील भाजी मंडईची
सुधारणा करणे.

3 90,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 90,00,000 0 1,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 90,00,000 0 1,000

भाजी माक� ट- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 90,00,000 0 1,000

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222303065
�भाग �.३ मधील �शानभुमीची सुधारणा
करणे.

3 10,00,000 5,49,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 5,49,000 0

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222303066
�भाग �. ३ मधील �शानभुमीची सुधारणा
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 20,00,000 5,49,000 1,000

एकूण 20,00,000 5,49,000 1,000

नाला ट� ेनीगं- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

नाला ट� ेनीगं- �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open
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1 222303067
�भाग �.३ मधील मोशी- च-होली येथील
ना�ाची दु��ी करणे.

3 10,00,000 5,75,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 5,75,000 0

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303068
�भाग �.३ मधील ना�ाची सुधारणे करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 20,00,000 5,75,000 1,000

एकूण 20,00,000 5,75,000 1,000

सरफेस गटस�- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

सरफेस गटस�- �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

05-Surface Gutters

1 222303069
�भाग �.३मधील िठकिठकाणी सरफेस
गटस� करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 5,75,000 0

2 222303070
�भाग �.३येथील िविवध ना�ाची दु��ी
करणे

3 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 20,00,000 5,75,000 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 20,00,000 5,75,000 0

एकूण 20,00,000 5,75,000 0

इमारत योजना- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303071
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील िदघी
मधील मनपा इमारतीचे नुतणीकरण व
अनुषंिगक कामे करणे.

4 25,00,000 0 0

2 222303072
�भाग �.३ येथील िविवध िठकाण�ा मनपा
इमारतीची �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 75,00,000 6,10,000 0

3 222303073
�भाग �. ५ मधील मनपा�ा इमारती व
आर�णाचे सुधारणा करणे.

5 90,00,000 15,40,000 0

4 222303074
�भाग �.३. येथील करसंकलन इमारतीचे
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 60,00,000 0 0

5 222303075
�भाग �.५ मधील मनपाचे आर�ण व
इमारतीची सुधारणा करणे.

5 90,00,000 0 0

02-School Buildings

1 222303076
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील बोपखेल
मधील मनपा इमारतीचे नुतणीकरण व
अनुषंिगक कामे करणे.

4 25,00,000 0 0

2 222303077
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथील मनपा
शाळांची सुधारणा करणे.

4 25,00,000 19,50,000 0

03-Hospital and Dispensaries

1 222303078

�भाग �. ४ मधील िदघी येथील सैिनक
भवन, आरो� िन�र�क क�, मनपा
दवाखा�ाची सुधारणा व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

4 25,00,000 18,95,000 20,65,000

2 222303079
�भाग �.३ येथील मनपा दवाखा�ांची
सुधारणा करणे .

3 60,00,000 0 0
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एकूण चालू कामे र.�. 4,75,00,000 59,95,000 20,65,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303080
�भाग �.३. येथील करसंकलन इमारतीचे
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 60,00,000 0 1,000

2 222303081
�भाग �.५ मधील मनपाचे आर�ण व
इमारतीची सुधारणा करणे.

5 90,00,000 0 0

3 222303082
�भाग �. ५ मधील मनपा इमारती व
आर�णाची सुधारणा करणे.

5 80,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222303083
�भाग �.३ येथील मनपा दवाखा�ांची
सुधारणा करणे .

3 60,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,90,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 7,65,00,000 59,95,000 20,68,000

इमारत योजना- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222303084
�भाग �.३मधील मोशी - च-होली येथील
शाळा इमारतीस रंगरंगोटी करणे.

3 10,00,000 5,53,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 5,53,000 0

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222303085
�भाग �.३ येथील िविवध मनपा शाळा व
इमारतीची सुधारणा करणे.

3 10,00,000 0 1,000

2 222303086
�भाग �.३ मधील िविवध िठकामा�ा मनपा
इमारतीची रंगरंगोटी व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 30,00,000 5,53,000 2,000

एकूण 7,95,00,000 65,48,000 20,70,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- मु�ालय

चालू कामे
03-Statues,heritage
assets,antiques and Other works
of art
03-Antiques and other work of
art

1 222303087

�भाग �.४ मधील बोपखेल येथील बोपखेल
फाटा येथे फॅि�केटेड कमान व सी.एम.ई.
िभंतीवर �ुरल तयार क�न प�रसर
सुशोिभकरण करणे.

4 1,00,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222303088
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे
िठकिठकाणी िट� िम� कॉ�ीट व इ�ादी
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 50,00,000 36,00,000 0

04-Pavements and footpaths

1 222303089
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील िदघी
गावठाण परीसरात पे��ंग �ॉक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 25,00,000 0 0

2 222303090
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील बोपखेल
गावठाण परीसरात पे��ंग �ॉक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 25,00,000 0 0

3 222303091
�भाग �. ४ मधील िदघी पुव� भाग येथे
िठकिठकाणी पेवर �ॉक बसिवणे व इ�ादी
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 50,00,000 23,65,000 0
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4 222303092
�भाग �. ४ मधील िदघी पि�म भाग येथे
िठकिठकाणी पेवर �ॉक बसिवणे व इ�ादी
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 50,00,000 16,97,000 23,45,000

5 222303093
�भाग �. ५ मधील प�रसरात इ�ादी
िठकाणी पे��ंग �ॉक बसिवणे व पे��ंग
�ॉकची सुधारणा करणे

5 80,00,000 25,01,000 0

6 222303094
�भाग �. ५ मधील गवळीनगर व इ�ादी
िठकाणी नवीन पे��ंग �ॉक बसिवणे व
पे��ंग �ॉकची सुधारणा करणे

5 80,00,000 35,25,000 0

7 222303095

�भाग �. ५ मधील दुगा�माता कॉलनी व
हनुमान कॉलनी प�रसरात िठकिठकाणी
नवीन पे��ंग �ॉक बसिवणे व पे��ंग
�ॉकची सुधारणा करणे

5 80,00,000 24,27,000 0

8 222303096
�भाग �. ३ च-होली येथील िठकिठकाणी
पे��ंग �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

3 50,00,000 0 15,00,000

9 222303097
�भाग �.४ मधील िदघी - बोपखेल येथे
आव�क िठकाणी पे�र �ॉक बसिवणे.

4 1,00,00,000 0 0

10 222303098

�भाग �.५ मधील पोटे चाळ, �ांती सुय�
नगर,रा��  �ेम नगर, िशव �ोत कॉलनी,
नवर� कॉलनी व इ�ादी िठकाणी पे��ंग
�ॉक बसिवणे व सुधारणा करणे.

5 60,00,000 0 27,00,000

11 222303099

�भाग �.५ मधील �ीकृ� कॉलनी,
गु�कृपा कॉलनी , स�नारायण सोसायटी,
तुकडोजी महाराज हौ.सोसायटी, नंदनवन
कॉलनी व इ�ादी िठकाणी पे��ंग �ॉक
बसिवणे व सुधारणा करणे.

5 80,00,000 0 27,00,000

12 222303100

�भाग �.५ मधील �ता�ा चौक प�रसर,
जय महारा��  चौक प�रसर व इ�ादी
िठकाणी पे��ंग �ॉक बसिवणे व सुधारणा
करणे.

5 80,00,000 0 21,00,000

13 222303101
�भाग �.५ गवळी नगर मधील गु� द�
कॉलनी व �ीराम कॉलनी व इ�ादी िठकाणी
पे��ंग �ॉक बसिवणे व सुधारणा करणे.

5 70,00,000 0 21,00,000

14 222303102
�भाग �.३ च-होली येथील िविवध पे��ंग
�ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

3 1,00,00,000 0 0

15 222303103
�भाग �.३ मोशी,डुडूळगाव येथील िविवध
पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

16 222303104
�भाग �.३ चोिवसावाडी येथील िविवध
पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

17 222303105
�भाग �.३ पठारेमळा,बुड�व�ी येथील
िविवध पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

18 222303106
�भाग �.३ आदश�नगर, िशवाजीवाडी
येथील िविवध पे��ंग �ॉक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

19 222303107
�भाग �.३ काळजेवाडी वडमुखवाडी येथील
िविवध पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे

3 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 15,80,00,000 1,61,15,000 1,34,45,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222303108
�भाग �.३च-होली येथील िविवध पे��ंग
�ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

2 222303109
�भाग �.३ मोशी,डुडूळगाव येथील िविवध
पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

3 222303110
�भाग �.३ चोिवसावाडी येथील िविवध
पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000
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4 222303111
�भाग �.३ पठारेमळा, बुड�व�ी येथील
िविवध पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

5 222303112
�भाग �.३ आदश�नगर,िशवाजीवाडी येथील
िविवध पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

6 222303113
�भाग �.३ काळजेवाडी वडमुखवाडी येथील
िविवध पे��ंग �ॉक बसिवणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

7 222303114
�भाग �. ५ गवळी नगर मधील नंदनवन
कॉलनी, मातो�ी पाक� , गणराज कॉलनी व
इ�ादी िठकाणी पे��ंग �ॉक बसिवणे

5 80,00,000 0 1,000

8 222303115
�भाग �. ५ गवळी नगर मधील इ�ादी
िठकाणी पे��ंग �ॉक बसिवणे

5 80,00,000 0 1,000

9 222303116
�भाग �. ५ स� नारायण सोसाटी,
तुकडोजी महाराज, नुर मो�ा व इ�ादी
िठकाणी पे��ंग �ॉक बसिवणे

5 80,00,000 0 1,000

10 222303117
�भाग �. ५ रा��  �ेम नगर, ��ल िम�
मंडळ, ि�मुत� कॉलनी, �ीकृ� हौ. सो.
इ�ादी िठकाणी पे��ंग �ॉक बसिवणे

5 80,00,000 0 1,000

11 222303118
�भाग �. ४ िदघी-बोपखेल म�े िदघी -पुव�
भागात आव�क िठकाणी पेवर �ॉक
बसिवणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

12 222303119
�भाग �. ४ िदघी-बोपखेल म�े िदघी -
पि�म भागात िविवध िठकाणी पेवर �ॉक
बसिवणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

13 222303120
�भाग �. ४ िदघी-बोपखेल म�े िदघी
येथील भारतमाता नगर, आदश� नगर
प�रसरात पेवर �ॉक बसिवणे

4 1,00,00,000 0 1,000

14 222303121
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल म�े
समथ�नगर, गायकवाड नगर, परांडे नगर व
इतर िठकाणी पेवर �ॉक बसिवणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

15 222303122
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे रामनगर व
गणेशनगर येथे फुटपाथ करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

16 222303123

�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे गणेश
नगर,रामनगर व बोपखेल गावठाण येथे
�ॉ�ीटीकरण करणे व पे��ंग �ॉक
बसिवणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 15,20,00,000 0 16,000

चालू कामे +निवन कामे 31,00,00,000 1,61,15,000 1,34,61,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222303124
मोशी येथील िविवध िठकाणी पे��ंग �ाँक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

3 10,00,000 0 0

2 222303125
�भाग �.३ मधील मोशी -च-होली येथील
परीसरात फुटपाथची सुधारणा करणे

3 10,00,000 5,54,000 0

3 222303126
�भाग �.४ मधील िदघी येथील प�रसरात
फुटपाथची सुधारणा करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

4 10,00,000 5,66,000 0

4 222303127
�भाग क.३ मोशी - च-होली येथील
परीसरात फुटपाथची सुधारणा करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 5,75,000

5 222303128
�भाग �. ७ िवकास कॉलनी,शांतीनगर,
येथे पे��ंग �ॉक बसिवणे व सुधारणा
करणे.

7 10,00,000 0 5,00,000

6 222303129
�भाग �. ७ मधील िविवध िठकाणचे
फुटपाथची सुधारणा करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 0 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 60,00,000 11,20,000 15,75,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

04-Pavements and footpaths

1 222303130
�भाग �.३ च-होली व इतर िठकाणी पे��ंग
�ॉक व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

2 222303131
�भाग �.३ मधील प�रसरात पे��ंग �ॉक
बसिवणे व सुधारणा करणे.

3 10,00,000 0 1,000

3 222303132
�भाग �. ५ गवळी नगर व इ�ादी
िठकाणी पे��ंग �ॉकची सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 1,000

4 222303133
�भाग �. ५ गवळी नगर व इ�ादी
िठकाणी नवीन पे��ंग �ॉक बसिवणे व
सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 1,00,00,000 11,20,000 15,79,000

एकूण 32,00,00,000 1,72,35,000 1,50,40,000

डांबरी र�े- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303134
�भाग �. ३ च-होली येथे आव�क
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303135
�भाग �. ६४ नवीन सीएमई गेट ते
गणेशनगर मु� र�ा पय�त�ा र�ाचे
�ंदीकरण करणे व डांबरीकरण करणे.

4 15,62,000 0 0

2 222303136
�भाग �. ५ गवळीनगर व सॅ�िवक
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

5 2,00,00,000 0 0

3 222303137
�भाग �. ३ मोशी येथील िविवध
परीसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 0

4 222303138
�भाग �. ३ च-होली येथील िविवध
परीसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 0

5 222303139
�भाग �. ४ मधील िदघी प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

4 1,00,00,000 0 0

6 222303140
�भाग �. ४ मधील बोपखेल प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

4 1,00,00,000 0 0

7 222303141
�भाग �. ५ सॅ�िवक कॉलनी परीसरात
खडी करण व डांबरीकरणाने र�े िवकसीत
करणे.

5 80,00,000 0 1,000

8 222303142
�भाग �. ५ मधील परीसरातील र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

5 90,00,000 0 0

9 222303143
�भाग �.७ मधील र�ांचे चर भरणे व
डांबरीकरण करणे.

7 1,00,00,000 0 0

10 222303144
�भाग �. ५ सॅ�िवक कॉलनी व
गवळीनगर परीसरातील खडीकरण व
डांबरीकरणाने र�े िवकसीत करणे.

5 9,00,00,000 0 0

11 222303145
�भाग �.३ च-होली परीसरात र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 52,24,000 0

12 222303146
�भाग �.३ मोशी परीसरात र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 51,83,000 0

13 222303147
�भाग �. ३ च-होली येथील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 0

14 222303148
�भाग �. ३ मोशी येथील र�ाचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 0

15 222303149
�भाग �.३ परीसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 0

16 222303150
�भाग �.३ च-होली मोशी इ�ादी
परीसरातील र�ांचे ट� �चेस डांबरीकरणाने
करणे.

3 1,00,00,000 0 0

17 222303151
�भाग �.३ च-होली येथील दैिनक नगर,
खंडोबामाळ व इतर प�रसरातील
िठकिठकाणी र�ांचे डांबरी करणे.

3 1,00,00,000 0 0

18 222303152
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी
हॉटिम� प�दतीने र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

5 1,00,00,000 0 50,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

19 222303153
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी सेवा
वािह�ा टाकलेले चर, ख�े WBM व
हॉटिम� प�दतीने र�ाची सुधारणा करणे.

5 1,00,00,000 0 36,00,000

20 222303154
�भाग �. ७ भोसरी येथील िविवध र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

7 3,00,00,000 0 5,00,000

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303155
�भाग �. ७ भोसरी ग�ाणे व�ी,
आिदनाथनगर व इतर र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

7 2,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 32,85,62,000 1,04,07,000 91,01,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303156
�भाग �. ३ च-होली येथील र�ाचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

2 222303157
�भाग �. ३ मोशी येथील र�ाचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

3 222303158
�भाग �. ३ च-होली येथे आव�क
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

4 222303159
�भाग �.३ परीसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

5 222303160
�भाग �.३ च-होली मोशी इ�ादी
परीसरातील र�ांचे ट� �चेस डांबरीकरणाने
करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

6 222303161
�भाग �.३ च-होली येथील दैिनक नगर,
खंडोबामाळ व इतर प�रसरातील
िठकिठकाणी र�ांचे डांबरी करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

7 222303162
�भाग �.३ च-होली व िविवध िठकाणी र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

8 222303163
�भाग �.३ येथील िठकािठकाणी टाकले�ा
सेवावािहनी चरांची सुधारणा हॉटिम�
प�दतीने, डांबरीकरणाने करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

9 222303164
�भाग �. ४ मधील िदघी-बोपखेल म�े
आव�क िठकाणी डांबरीकरण करणे.

4 2,00,00,000 0 1,000

10 222303165
�भाग �. ४ मधील िदघी-बोपखेल म�े
उव�रीत िठकाणी डांबरीकरण करणे.

4 2,00,00,000 0 1,000

11 222303166
�भाग �. ४ िदघी-बोपखेल म�े िदघी पुव�
भागातील उव�रीत िठकाणी डांबरीकरण
करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

12 222303167
�भाग �. ४ िदघी-बोपखेल म�े िदघी
येथील पि�म भागातील उव�रीत िठकाणी
डांबरीकरण करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

13 222303168
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे िशवनेरी
कॉलनी, गणेशनगर,बोपखेल गावठाण येथे
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

14 222303169
�भाग �. ५ गवळी नगर मधील इ�ादी
िठकाणचे र�ांचे चर व ख�े हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरणाने सुधारणा करणे

5 1,00,00,000 0 1,000

15 222303170
�भाग �. ७ भोसरी येथील िविवध र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

7 2,00,00,000 0 1,000

16 222303171
�भाग �. ७ भोसरी गावठाण व इतर
िठकाणी िविवध र�ाचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

7 1,50,00,000 0 1,000

17 222303172

�भाग �. ५ गवळी नगर व संभाजी नगर,
संत तुकाराम नगर व इ�ादी िठकाणी
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

18 222303173
�भाग �. ७ येथील िविवध िठकाणी र�ाचे
डांबरीकरण करणे.

7 2,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 22,50,00,000 0 18,000

चालू कामे +निवन कामे 55,35,62,000 1,04,07,000 91,19,000

डांबरी र�े- �भाग

चालू कामे
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303174
�भाग �. ३ मोशी येथे िविवध िठकाणी
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

3 10,00,000 0 0

2 222303175
�भाग �. ३ मोशी व च-होली येथील िविवध
िठकाणचे र�ांचे डांबरीकरण करणे.

3 10,00,000 0 0

3 222303176
�भाग �. ३ मोशी - च-होली मधील सेवा
वािह�ा टाकले�ा चर डांबरीकरण करणे.

3 10,00,000 5,62,000 0

4 222303177
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथील सेवा
वािह�ा टाकले�ा चरांचे डांबरीकरण
करणे.

3 10,00,000 0 0

5 222303178
�भाग �.५ मधील इ�ादी िठकाणी
हॉटिम� प�दतीने डांबरी र�ांची सुधारणा
करणे.

5 10,00,000 0 7,00,000

6 222303179
�भाग �.५ मधील इ�ादी िठकाणी सेवा
वािह�ा टाकले�ा िठकाणचे चर व ख�े
हॉटिम� प�दतीने सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 7,00,000

7 222303180
�भाग �. ७ मधील िविवध िठकाणी सेवा
वािह�ा टाकले�ा िठकाणचे चर व ख�े
हॉटिम� प�दतीने सुधारणा करणे.

7 10,00,000 0 5,00,000

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303181

�भाग �. ५ गवळीनगर सॅ�िवक कॉलनी
मधील सेवा वािह�ा टाकले�ा चरांची खडी
मु�म व बीबीएम प�दतीने र�ांची सुधारणा
करणे.

5 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 80,00,000 5,62,000 19,00,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303182
�भाग �.३ च-होली येथील व इतर
िठकिठकाणी िविवघ र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

3 10,00,000 0 1,000

2 222303183
�भाग �.३ पठारे मळा, बुड�व�ी येथील व
इतर िठकिठकाणी िविवघ र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

3 10,00,000 0 1,000

3 222303184
�भाग �.३ चोिवसावाडी वडमुखवाडी
येथील व इतर िठकिठकाणी िविवघ र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

3 10,00,000 0 1,000

4 222303185
�भाग �.३ मोशी, डुडूळगाव येथील व इतर
िठकिठकाणी िविवघ र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

3 10,00,000 0 1,000

5 222303186
�भाग �. ५ गवळी नगर मधील इ�ादी
िठकाणचे ख�े व चर डांबरीकरणाने
सुधारणा करणे

5 10,00,000 0 1,000

6 222303187
�भाग �. ५ गवळी नगर मधील इ�ादी
िठकाणचे ख�े व चर खडी मु�म व एम पी
एम ने सुधारणा करणे

5 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 60,00,000 0 6,000

चालू कामे +निवन कामे 1,40,00,000 5,62,000 19,06,000

एकूण 56,75,62,000 1,09,69,000 1,10,25,000

खडी मु�माचे र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303188
�भाग �. ३२ सँडिवक कॉलनी येथे भोसरी
िदघी िशवे वरील र�ा िवकिसत करणे

5 90,00,000 0 0

2 222303189
�भाग �. ५ गवळीनगर व सॅ�िवक र�े
खडीमु�म व डांबरीकरणे करणे

5 1,00,00,000 0 0

3 222303190
�भाग �. ४ बोपखेल मधील ता�ात आलेले
र�े िवकिसत करणे.

4 1,00,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

4 222303191

�भाग �. ५ गवळीनगर व सॅ�िवक
कॉलनी परीसरात खडी मु�म व बीबीएम
प�दतीने र�ांचे सुधारणा करणे व िवकिसत
करणे.

5 80,00,000 0 0

5 222303192
�भाग �. ७ भोसरी येथे िठकिठकाणी खडी
मु�म एमपीएम व डांबरी प�दतीने र�ांचे
सुधाराणा करणे.

7 1,00,00,000 0 0

6 222303193
�भाग �. ७ च-होली, वडमुखवाडी,
चोिवसावाडी व उव�रीत परीसरातील र�े
खडीकरण व बीबीएम प�दतीने करणे

3 90,00,000 0 0

7 222303194
�भाग �. ३ च-होली प�रसरात खडीकरण
व बीबीएम करणे.

3 1,00,00,000 51,26,000 0

8 222303195
�भाग �. ३ मोशी प�रसरात खडीकरण व
बीबीएम करणे.

3 1,00,00,000 50,48,000 0

9 222303196
�भाग �. ४ मधील िदघी येथे िठकिठकाणी
र�े खडीमु�म करणे.

4 50,00,000 0 0

10 222303197
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे
िठकिठकाणी र�े खडीमु�म करणे.

4 50,00,000 0 0

11 222303198
�भाग �.३ च-होली प�रसरात िविवध
र�ांचे खडीकरण करणे व बीबीएम करणे

3 1,00,00,000 0 0

12 222303199
�भाग �.३ मोशी प�रसरात िविवध र�ांचे
खडीकरण करणे व बीबीएम करणे.

3 1,00,00,000 0 0

13 222303200
�भाग �.३ येथे िविवध परीसरातील ता�ात
आले�ा र�ांचे खडीकरण व बीबीएम
करणे

3 60,00,000 20,22,000 0

14 222303201
�भाग �.३ च-होली फा�ाजवळील र�ांचे
खडीकरण व बीबीएम करणे

3 1,00,00,000 0 0

15 222303202
�भाग �.३ काळजेवाडी, बुड�व�ी ,
पठारेमळा येथील र�ांचे खिडकरण व
बीबीएम करणे

3 1,00,00,000 0 0

16 222303203
�भाग �.३ काटेव�ी , द�नगर भागातील
र�ांचे खिडकरण व बीबीएम करणे.

3 1,00,00,000 0 0

17 222303204
�भाग �.४ मधील िदघी येथे िठकिठकाणी
र�े खडीमु�म करणे

4 1,00,00,000 0 16,25,000

18 222303205
�भाग �.४ मधील बोपखेल येथील रामनगर
ना�ाशेजारील व गीत गोिवंद काया�लयास
लागून असलेला र�ा िवकिसत करणे.

4 1,00,00,000 0 0

19 222303206

�भाग �. ५ मधील गवळीनगर, संत
तुकाराम नगर व इ�ादी िठकाणी WBM व
BBM प�दतीने र�ांची सुधारणा करणे व
र�े िवकिसत करणे.

5 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 17,20,00,000 1,21,96,000 16,25,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303207
�भाग �.३ मोशी प�रसरात िविवध र�ांचे
खडीकरण करणे व बीबीएम करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

2 222303208
�भाग �.३ काटेव�ी , द�नगर भागातील
र�ांचे खिडकरण व बीबीएम करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

3 222303209
�भाग �.३ येथे िविवध परीसरातील ता�ात
आले�ा र�ांचे खडीकरण व बीबीएम
करणे

3 60,00,000 0 1,000

4 222303210
�भाग �.३ च-होली फा�ाजवळील र�ांचे
खडीकरण व बीबीएम करणे

3 1,00,00,000 0 1,000

5 222303211
�भाग �.३ मधील आव�क िठकाणी र�े
खडीकरणाने व बीबएम प�दतीने करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

6 222303212
�भाग �.३ च-होली प�रसरात िविवध
र�ांचे खडीकरण करणे व बीबीएम करणे

3 1,00,00,000 0 1,000

7 222303213
�भाग �.३ मधील िठकिठकाणी टाकले�ा
सेवावािहनी चरांची सुधारणा व बीबीएम
प�दतीने करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

8 222303214
�भाग �. ५ गवळी नगर मधील इ�ादी
िठकाणचे र�े खडी मुरम व एम पी एम
प�दतीने िवकिसत करणे व सुधारणा करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000
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9 222303215
�भाग �.३ मधील आव�क िठकाणी र�े
खडीकरणाने व बीबएम प�दतीने करणे.

3 1,00,00,000 0 0

10 222303216
�भाग �.३ काळजेवाडी, बुड�व�ी ,
पठारेमळा येथील र�ांचे खिडकरण व
बीबीएम करणे

3 1,00,00,000 0 1,000

11 222303217
�भाग �.४ मधील िदघी येथे िठकिठकाणी
र�े खडीमु�म करणे

4 1,00,00,000 0 1,000

12 222303218

�भाग �. ५ मधील गवळीनगर, संत
तुकाराम नगर व इ�ादी िठकाणी WBM व
BBM प�दतीने र�ांची सुधारणा करणे व
र�े िवकिसत करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

13 222303219
�भाग �.३ च-होली मधील इतर िठकाणी
िविवध र�े खिडकरण व बीबीएम प�दतीने
करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 12,60,00,000 0 12,000

चालू कामे +निवन कामे 29,80,00,000 1,21,96,000 16,37,000

खडी मु�माचे र�े- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303220
�भाग �. ४ बोपखेल परीसरामधील र�ांचे
चर ख�े ट� े��स इ. WBM व BBM प�तीने
दु��ी करणे

4 10,00,000 0 0

2 222303221
�भाग �. ७ भोसरी येथे िठकिठकाणी खडी
मु�म व बीबीएम प�दतीने र�ांचे सुधाराणा
करणे.

7 10,00,000 0 0

3 222303222
�भाग �.७ मधील सेवा वािह�ा टाकले�ा
चरांची खडी मु�म व बीबीएम प�दतीने
र�ांची सुधारणा करणे.

7 10,00,000 0 0

4 222303223
�भाग �. ३ च-होली , मोशी प�रसरात
िठकिठकाणी खडी मु�म व बीबीएम
प�दतीने र�ांचे सुधाराणा करणे.

3 10,00,000 5,63,000 0

5 222303224
�भाग �.३ मधील िविवध र�ांची खडी
मु�म व बीबीएम प�दतीने सुधारणा करणे.

3 10,00,000 5,54,000 0

6 222303225
�भाग �.३मोशी - च-होली मधील सेवा
वािह�ा टाकले�ा चरांची खडी मु�म व
बीबीएम प�दतीने र�ांची सुधारणा करणे.

3 10,00,000 5,61,000 0

7 222303226
�भाग �. ७ भोसरी गावठाण व इतर
प�रसरात िठकिठकाणी खडी मु�म व
बीबीएम प�दतीने र�ांचे सुधाराणा करणे.

7 10,00,000 5,30,000 0

8 222303227
�भाग �.३ च-होली,मोशी खडीमु�म व
बीबीएम प�दतीने र�ांचे सुधारणा करणे.

3 10,00,000 0 0

9 222303228
�भाग �.३येथील िविवध िठकाणी र�ांची
खडी मु�म व बीबीएम प�दतीने र�ांचे
सुधारणा करणे.

3 10,00,000 0 0

10 222303229
�भाग �.३मोशी च-होली मधील सेवा
वािह�ा चरांची खडीमु�म व बीबीएम
प�दतीने सुधारणा करणे

3 10,00,000 0 0

11 222303230
�भाग �.५ मधील सेवा वािह�ा टाकले�ा
िठकणचे चर व ख�े WBM व BBM
प�दतीने र�ांची सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 7,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,10,00,000 22,08,000 7,00,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303231
�भाग �. ३ च-होली येथील व इतर
िठकिठकाणी िविवध र�ांचे खिडकरण व
बीबीएम करणे.

3 10,00,000 0 1,000

2 222303232
�भाग �. ३ पठारेमळा, बुड�व�ी येथील व
इतर िठकिठकाणी िविवध र�ांचे
खिडकरण व बीबीएम करणे.

3 10,00,000 0 1,000
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3 222303233
�भाग �. ३ चोिवसावाडी, वडमुखवाडी
येथील व इतर िठकिठकाणी िविवध र�ांचे
खिडकरण व बीबीएम करणे.

3 10,00,000 0 1,000

4 222303234
�भाग �. ३ मोशी, डुडूळगाव येथील व
इतर िठकिठकाणी िविवध र�ांचे
खिडकरण व बीबीएम करणे.

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 1,50,00,000 22,08,000 7,04,000

एकूण 31,30,00,000 1,44,04,000 23,41,000

गावठाण गटस�- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

04-Gavthan Gurrers

1 222303235
�भाग �. ४ रामनगर भागातील गटारांची
दु��ी िवषयक कामे करणे.

4 29,76,000 0 0

07-Under Ground Gutters

1 222303236
�भाग �. ५ मधील बोपखेल येथे
िठकिठकाणी बंद पाईप गटस� करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 25,00,000 0 0

2 222303237
�भाग �. ५ गवळीनगर व सँ�िवक
कॉलनी परीसरात बंद पाईप गटर व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

5 80,00,000 0 0

3 222303238
�भाग �.५ मधील इ�ादी िठकाणी बंद
पाईप गटस� करणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे

5 1,00,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,34,76,000 0 1,000

निवन कामे

05-Water Ways

04-Bore Wells

1 222303239
�भाग �.५ मधील इ�ादी िठकाणी बंद
पाईप गटस� करणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे

5 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,00,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 3,34,76,000 0 2,000

गावठाण गटस�- �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222303240
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथील
िठकिठकाणी पावसाळी पा�ाची निलका
टाकणे.

3 10,00,000 5,75,000 0

04-Gavthan Gurrers

1 222303241
�भाग �. ४ बोपखेल गावातील गटारांची
दु��ी िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 20,00,000 5,75,000 0

निवन कामे

05-Water Ways

04-Bore Wells

1 222303242
�भाग �.३ येथील िविवध िठकाणी
पावसाळी पा�ाची निलका टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 30,00,000 5,75,000 1,000

एकूण 3,64,76,000 5,75,000 3,000

वाचनालय- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे
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एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

वाचनालय- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303243
�भाग �.४ मधील िदघी येथे वाचनालयांची
सुधारणा करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

4 10,00,000 5,63,000 0

10-Public Library Buildings

1 222303244

िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ म�े
िदशादश�क फलक , नामफलक व
वाचनालय इ�ादीची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 10,00,000 0 0

2 222303245
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ म�े ब�चेस व
वाचनालय इ�ादीची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 10,00,000 0 0

3 222303246
�भाग �.३ मधील मोशी येथे वाचनालयांची
सुधारणा करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

3 10,00,000 5,75,000 0

4 222303247
�भाग �.४ मधील बोपखेल येथे
वाचनालयांची सुधारणा करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

4 10,00,000 0 0

5 222303248
�भाग �. ४ मधील िदघी येथे वाचनालय
करणे व इ�ादी �थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 10,00,000 5,85,000 0

6 222303249
�भाग �.४ मधील िदघी - बोपखेल येथे
वाचनालयांची सुधारणा करणे व आव�क
कामे करणे.

4 10,00,000 0 4,49,000

एकूण चालू कामे र.�. 70,00,000 17,23,000 4,49,000

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303250
�भाग �.३ मधील िवरंगुळा क� �
,वाचनालयाची सुधारणा करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 80,00,000 17,23,000 4,50,000

एकूण 80,00,000 17,23,000 4,50,000

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

10-Public Library Buildings

1 222303251
�भाग �. ३ मधील मोशी - च-होली म�े
बोड�, ब�चेस व वाचनालय बसवणे.

3 10,00,000 5,75,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 5,75,000 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 10,00,000 5,75,000 0

एकूण 10,00,000 5,75,000 0

घाट- मु�ालय

चालू कामे
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एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

घाट- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

12-Ghats

1 222303252
�भाग �.३ मधील घाटाची �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 10,00,000 0 0

एकूण 10,00,000 0 0

�थाप� िवषयक कामे करणे- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303253
इ �भागातील अंदाजप�कात नाव नसले�ा
कामांची देयके देणे.

इ 20,00,000 49,84,000 1,000

2 222303254
�भाग �. ४ बोपखेल म�े �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

4 50,00,000 0 0

3 222303255
�भाग �मांक ७ म�े िठकिठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

7 8,00,00,000 0 0

4 222303256
�भाग �. ७ मधील भोसरी गावठाण,
सॅ�िवक कॉलनी, िशतल बाग व इतर
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे.

7 5,00,00,000 0 23,00,000

5 222303257
�भाग �.७ मनपा दवाखाना व इतर मनपा
इमारतीचंी �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

7 25,00,000 0 0

6 222303258
�भाग �. ७ येथील धोडंीबा फुगे िवरंगुळा
क� �ा व भोसरी जलतरण तलावाची
�थाप�िवषयक कामे करणे.

7 50,00,000 0 12,00,000

7 222303259
�भाग �. ५ म�े िट� िम� कॉ�ीट व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

5 1,00,00,000 0 0

8 222303260
�भाग �. ३ च-होली प�रसरात िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 53,08,000 0

9 222303261
�भाग �. ३मोशी- डुडूळगाव प�रसरातील
िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे.

3 1,00,00,000 53,10,000 0

10 222303262
�भाग �. ३ चोिवसावाडी - वडमुखवाडी
प�रसरातील िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 49,44,000 0

11 222303263
�भाग �. ३ पठारे मळा, बुड�व�ी,
काळजेवाडी प�रसरातील �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 53,08,000 0

12 222303264
�भाग �.३ च-होली येथे बोड� ब�चेस
बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 75,00,000 20,07,000 0

13 222303265
�भाग �. ४ मधील िदघी येथे डांबरी
र�ांना प�े मारणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

4 20,00,000 18,30,000 0

14 222303266
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व सुधारणा
करणे.

5 90,00,000 23,31,000 13,00,000

15 222303267
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी
फुटपाथ करणे व �थाप� िवषयक करणे

5 60,00,000 4,04,000 0

16 222303268

�भाग �. ५ मधील दश�न कॉलनी �. १,२,
िस�दे�र कॉलनी व नवर� कॉलनी येथे
अ�ाधुिनक प�दतीने र�े करणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे

5 1,00,00,000 48,66,000 0
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17 222303269
�भाग �.७ खंडोबामाळ, सँ�िवक कॉलनी
व इतर परीसराम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.

7 75,00,000 48,86,000 0

18 222303270
�भाग �.७ भोसरी ,िशतल बाग, आपटे
कॉलनी व इतर परीसराम�े �थाप�िवषयक
कामे करणे.

7 1,00,00,000 49,53,000 0

19 222303271
�भाग �.७ आिदनाथ नगर , ग�ाणे व�ी
व इतर परीसराम�े �थाप�िवषयक कामे
करणे.

7 1,00,00,000 57,16,000 0

20 222303272
�भाग �.७िवकास कॉलनी, लांडेवाडी व
इतर परीसरात �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे.

7 1,00,00,000 62,37,000 0

21 222303273
�भाग �. ७ भोसरी येथील म.न.पा.
इमारतीचंी दु��ी व �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

7 1,00,00,000 46,95,000 0

22 222303274
�भाग �.७ भोसरी येथील अंकुशराव लांडगे
नाटयगृहाची �थाप� िवषयक व इतर
आव�क कामे करणे.

7 20,00,000 26,10,000 0

23 222303275
�भाग �मांक ७ भोसरी येथे िठकिठकाणी
�थाप� िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 22,08,000 31,00,000

24 222303276

�भाग �. ७ येथील अि�शामक क� � ,
िवरंगुळा क� � व भोसरी जलतरण तलावाची
व इतर इमारतीची �थाप�िवषयक कामे
करणे.

7 75,00,000 0 0

25 222303277
�भाग �. ७ भोसरी येथील मनपा�ा िविवध
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

7 50,00,000 12,63,000 0

26 222303278
�भाग �. ३ मोशी डुडुळगाव येथे आव�क
िठकाणी �थाप� िवषयक व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

27 222303279
�भाग �.३ येथील िविवध िठकाणी �ॉम�
वॉटर लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 75,00,000 0 0

28 222303280
�भाग �. ३ चोिवसावाडी वडमुखवाडी येथे
आव�क िठकाणी �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

29 222303281
�भाग �. ३ पठारे माळा, बुड� व�ी
काळजेवाडी येथे आव�क िठकाणी �थाप�
िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

30 222303282
ई �े�ीय काया�लयातील िनवडणुकीतील
मतदान क� �ासाठी मंडप �व�था व फिन�चर
�व�था करणे.

इ 2,00,00,000 0 0

31 222303283
�भाग �.३ च-होली येथे िदशाद�शक फलक
पुरिवणे व बसिवणे तसेच मु� र�ांना
थम��ा� प�ट मारणे.

3 1,00,00,000 0 0

32 222303284
�भाग �. ३ काटेव�ी व इतर प�रसरातील
�थाप� िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

3 1,00,00,000 0 0

33 222303285
�भाग �.३ ल�ीनारायण नगर व इतर
प�रसरतील �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

34 222303286
�भाग �.३ आदश�नगर, मोरया कॉलनी येथे
िदशाश�क फलक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 0

35 222303287
�भाग �.३ येथील �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

3 1,00,00,000 0 0

36 222303288
�भाग �.३ येथील िविवध मनपा इमारतीची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 75,00,000 0 0

37 222303289
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथे
िविवध िठकाणी पेवर �ॉक बसिवणे व
इ�ादी �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 0

38 222303290
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथील
मनपा शाळेची सुधारणा व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 0

39 222303291
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथे
डांबरी र�ांना प�े मारणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000
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40 222303292
�भाग �. ४ िदघी- बोपखेल येथे मनपाचे
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

4 50,00,000 0 0

41 222303293
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथे
आव�क िठकाणी िदशादश�क फलक ,
ब�चेस इ�ादी �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 50,00,000 0 0

42 222303294
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथील
मनपा इमारतीचंी सुधारणा व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 0

43 222303295
�भाग �. ४मधील िदघी - बोपखेल
प�रसरात रोड फिन�चरची कामे करणे

4 1,00,00,000 0 0

44 222303296
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे .

5 80,00,000 20,27,000 21,00,000

45 222303297
�भाग �. ५ मधील भोसरी आळंदी र�ा व
िदघी रोडचे फुटपाथ करणे व फुटपाथची
सुधारणा करणे.

5 80,00,000 0 34,00,000

46 222303298
�भाग �.७ भोसरी येथे आव�क िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 5,00,000

47 222303299
�भाग �.७ भोसरी येथील िविवध िठकाणी
पे��ंग �ॉक बसिवणे , �थाप� िवषयक व
इतर अनुषंिगक कामे करणे

7 1,00,00,000 0 4,98,000

48 222303300
�भाग �.७ येथील ग�ाणे व�ी आिदनाथ
नगर, जे.पी.नगर व इतर परीसरात �थाप�
िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 4,00,000

49 222303301
�भाग �. ७ येथे लांडेवाडी , शांतीनगर व
इतर प�रसरातील �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 27,00,000

50 222303302
�भाग �. ७ मधील खंडोबामाळ, सँ�िवक
कॉलनी व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 0

51 222303303
�भाग �. ७ मधील आपटे कॉलनी िशतल
बाग इतर प�रसरात �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 0

52 222303304
इ �े�ीय काया�लयातील मनपा िनवडणुक
कामासाठी आव�क मंडप �व�था व
अनुषंिगक कामे करणे.

इ 2,00,00,000 0 0

53 222303305

इ �े�ीय काया�लयातील मनपा िनवडणुक
कामासाठी आव�क मंडप �व�था,
R.O.ऑिफस येथील मंडप व फिन�चर
�व�था करणे.

इ 2,00,00,000 0 0

54 222303306

इ �े�ीय काया�लयातील मनपा िनवडणुक
कामासाठी मंडप �व�था, मतदान
क� �ासाठी मंडप व फिन�चर �व�था इ�ादी
कामे करणे

इ 2,00,00,000 0 0

55 222303307
�भाग �. ७ भोसरी शांतीनगर येथील
अंतग�त र�े अ�ावत प�दतीने िवकिसत
करणे.

7 10,00,00,000 0 0

56 222303308
�भाग �.७ भोसरी िवकास कॉलनी येथील
अंतग�त र�े अ�ावत प�दतीने िवकिसत
करणे.

7 10,00,00,000 0 0

57 222303309
�भाग �.७ भोसरी येथील गुळवेव�ी,
आनंदनगर व इतर परीसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

7 15,00,00,000 0 0

58 222303310
�भाग �.७ येथील मनपा�ा �ायाम
शाळा, तालीम व �ीडा िवषयक इमारतीचें
�थाप� िवषयक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 0

59 222303311
�भाग �.७ भोसरी येथील धों�िडबा फुगे
िवरंगुळा क� �ाची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

7 1,00,00,000 0 0

60 222303312
�भाग �.७ भोसरी येथील मनपा शाळा
इमारतीची दु��ी करणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

61 222303313
�भाग �.७ भोसरी येथील अि�शामक क� �
इमारतीची �थाप� िवषयक कामे करणे

7 1,00,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete
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1 222303314
�भाग �.५ मधील अ�ाधुिनक प�दतीने
र�े िवकिसत करणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

5 80,00,000 0 41,01,000

04-Pavements and footpaths

1 222303315
�भाग �. ५ मधील परीसरात कलर पे�ीगं
�ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

5 80,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,01,80,00,000 7,18,87,000 2,16,02,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303316
�भाग �.७ भोसरी येथील अि�शामक क� �
इमारतीची �थाप� िवषयक कामे करणे

7 1,00,00,000 0 1,000

2 222303317
�भाग �. ३ चोिवसावाडी वडमुखवाडी येथे
आव�क िठकाणी �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

3 222303318
�भाग �.७ येथील मनपा इमारतीचें
�था�िवषय कामे करणे

7 1,00,00,000 0 1,000

4 222303319
�भाग �. ४ मधील िदघी येथील मनपा
इमारतीचंी आव�क �थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

5 222303320
�भाग �.७ भोसरी येथील धों�िडबा फुगे
िवरंगुळा क� �ाची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

6 222303321

इ �े�ीय काया�लयातील मनपा िनवडणुक
कामासाठी आव�क मंडप �व�था,
R.O.ऑिफस येथील मंडप व फिन�चर
�व�था करणे.

इ 2,00,00,000 0 1,000

7 222303322
�भाग �.७ भोसरी येथील मनपा शाळा
इमारतीची दु��ी करणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

8 222303323
�भाग �.७ येथील ना�गृह व मनपा
इमारतीचें �था�िवषय कामे करणे

7 1,00,00,000 0 1,000

9 222303324
�भाग �.३ येथील िविवध मनपा इमारतीची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 75,00,000 0 1,000

10 222303325
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथील
मनपा इमारतीचंी सुधारणा व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222303326
�भाग �.७ येथील मनपा�ा �ायाम
शाळा, तालीम व �ीडा िवषयक इमारतीचें
�थाप� िवषयक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

2 222303327
�भाग �. ३ पठारे माळा, बुड� व�ी
काळजेवाडी येथे आव�क िठकाणी �थाप�
िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

3 222303328
�भाग �मांक ३ येथील िविवध िठकाणी
मनपा इमारतीचंी व शाळांची सुधारणा करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

4 222303329
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथील
मनपा शाळेची सुधारणा व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

5 222303330
�भाग �. ३ मोशी डुडुळगाव येथे आव�क
िठकाणी �थाप� िवषयक व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

04-Public Conveniences

1 222303331
�भाग �.३ ल�ीनारायण नगर व इतर
प�रसरतील �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

2 222303332
�भाग �. ७ मधील आपटे कॉलनी िशतल
बाग इतर प�रसरात �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

3 222303333
�भाग �.७ भोसरी येथे िठक िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000
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4 222303334
�भाग �. ३ काटेव�ी व इतर प�रसरातील
�थाप� िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

5 222303335
ई �े�ीय काया�लयातील मनपा
िनवडणुकीसाठी मंडप �व�था करणे.

इ 1,00,00,000 0 1,000

6 222303336
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे गणेश
नगर,रामनगर व बोपखेल गावठाण येथे
पावसाळी गटर निलका टाकणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

7 222303337
�भाग �. ४ मधील िदघी-बोपखेल म�े
आव�क िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

8 222303338
�भाग �मांक ३ येथील िठकिठकाणी
�थाप� िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे

3 1,00,00,000 0 1,000

9 222303339
�भाग �.३ येथील �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

3 1,00,00,000 0 1,000

10 222303340
इ �े�ीय काया�लयातील मनपा िनवडणुक
कामासाठी आव�क मंडप �व�था व
अनुषंिगक कामे करणे.

इ 2,00,00,000 0 1,000

11 222303341
�भाग �. ४ मधील िदघी-बोपखेल म�े
िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

12 222303342
�भाग �.३ च-होली येथे िदशाद�शक फलक
पुरिवणे व बसिवणे तसेच मु� र�ांना
थम��ा� प�ट मारणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

13 222303343
ई �े�ीय काया�लयातील िनवडणुकीतील
मतदान क� �ासाठी मंडप �व�था व फिन�चर
�व�था करणे.

इ 2,00,00,000 0 1,000

14 222303344
�भाग �. ७ मधील खंडोबामाळ, सँ�िवक
कॉलनी व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

15 222303345
�भाग �मांक ३ येथे आव�कतेनुसार
बोड�,ब�चेस,पुरिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 60,00,000 0 1,000

16 222303346
�भाग �. ४ िदघी- बोपखेल येथे मनपाचे
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

4 50,00,000 0 1,000

17 222303347
�भाग �.७ भोसरी येथील गुळवेव�ी,
आनंदनगर व इतर परीसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

7 15,00,00,000 0 1,000

18 222303348
�भाग �. ५ गवळी नगर व इ�ादी
िठकाणचे �थाप� िवषयक कामे करणे.

5 80,00,000 0 1,000

19 222303349
�भाग �. ४ मधील िदघी-बोपखेल म�े
िठकिठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

20 222303350

इ �े�ीय काया�लयातील मनपा िनवडणुक
कामासाठी मंडप �व�था, मतदान
क� �ासाठी मंडप व फिन�चर �व�था इ�ादी
कामे करणे

इ 2,00,00,000 0 1,000

21 222303351
�भाग �.३ आदश�नगर, मोरया कॉलनी येथे
िदशाश�क फलक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

22 222303352
�भाग �.७ येथे �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

23 222303353
�भाग �.७ य़ेथील िविवध िठकाणी बोड�
ब�चेस व �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे
करणे

7 1,00,00,000 0 1,000

24 222303354
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथे
आव�क िठकाणी िदशादश�क फलक ,
ब�चेस इ�ादी �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 50,00,000 0 1,000

25 222303355

�भाग �मांक ३ येथे िठकिठकाणी
आव�कतेनुसार िविवध काय��मासाठी
मंडप �व�था व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

3 60,00,000 0 1,000

26 222303356
�भाग �. ५ गवळी नगर येथील इ�ादी
िठकाणचे च�बर समपातळीत उचलणे.

5 80,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges
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01-Road and Pavements -
Concrete

1 222303357
�भाग �.५ गवळी नगर येथील व इ�ादी
िठकाणचे अ�ाधुिनक प�दतीने र�े
िवकिसत करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

2 222303358
�भाग �.७ भोसरी िवकास कॉलनी येथील
अंतग�त र�े अ�ावत प�दतीने िवकिसत
करणे.

7 10,00,00,000 0 1,000

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303359
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथे
डांबरी र�ांना प�े मारणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

04-Pavements and footpaths

1 222303360
�भाग �. ४मधील िदघी - बोपखेल
प�रसरात रोड फिन�चरची कामे करणे

4 1,00,00,000 0 1,000

2 222303361
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथे
िविवध िठकाणी पेवर �ॉक बसिवणे व
इ�ादी �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

3 222303362
�भाग �ं. ४ िदघी - बोपखेल म�े िदघी येथे
आव�क िठकाणी फुटपाथ करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

4 222303363
�भाग �मांक ३ येथे िविवध िठकाणी
आव�कतेनुसार पेिवंग �ॉक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

5 222303364
�भाग �. ७ भोसरी येथे िविवध िठकाणी
निवन पे��ंग �ॉक बसिवणे व सुधारणा
करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

6 222303365
�भाग �.७ येथील रोड फिन�चर व �थाप�
िवषयक सुधारणा करणे

7 1,00,00,000 0 1,000

06-Service Road

1 222303366
�भाग �. ७ भोसरी शांतीनगर येथील
अंतग�त र�े अ�ावत प�दतीने िवकिसत
करणे.

7 10,00,00,000 0 1,000

05-Water Ways

01-Water Pipelines

1 222303367
�भाग �.३ येथील िविवध िठकाणी �ॉम�
वॉटर लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 75,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 85,30,00,000 0 52,000

चालू कामे +निवन कामे 1,87,10,00,000 7,18,87,000 2,16,54,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303368
इ �भागातील अंदाजप�कात नाव नसले�ा
कामांची देयके देणे.

इ 10,00,000 0 0

2 222303369
�भाग �. ७ म�े िठकिठकाणी पे��ंग
�ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

7 10,00,000 0 0

3 222303370
�भाग �. ५ गवळीनगर परीसरात बोड�,
बॅचेस व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

5 10,00,000 0 0

4 222303371
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील िदघी
मधील रोड फिन�चर ची कामे करणे.

4 10,00,000 0 6,00,000

5 222303372
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील िदघी
मधील �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 0 6,00,000

6 222303373
िदघी-बोपखेल �भाग �. ४ येथील बोपखेल
मधील �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 0 0

7 222303374
�भाग �. ७ भोसरी परीसरात पे�ीग �ॉक
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

7 10,00,000 0 0

8 222303375
�भाग �. ३ मधील मोशी, च-होली मधील
रोड फिन�चर ची कामे करणे.

3 10,00,000 3,29,000 0

9 222303376
�भाग �. ३मधील मोशी - च-होली मधील
र�ाला थम��ा�र प�ट देणे.

3 10,00,000 5,57,000 0
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10 222303377
�भाग �. ३मधील मोशी -च-होली मधील
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 5,52,000 0

11 222303378
�भाग �. ३ मधील मोशी म�े साईन बोड�
व बेच�स बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 5,53,000 0

12 222303379
�भाग �. ३ मधील च-होली म�े साईन
बोड� व बेच�स बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

3 10,00,000 5,45,000 0

13 222303380
�.�. ३ मधील मोशी म�े मनपा
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे

3 10,00,000 0 5,75,000

14 222303381
�.�. ३ मधील च-होली म�े मनपा
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे

3 10,00,000 6,00,000 0

15 222303382
�भाग �.३म�े मोशी- च-होली म�े
राडारोडा उचलणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 10,00,000 5,53,000 0

16 222303383
�भाग �.४ मधील िदघी येथील र�ांनां
थम��ा� प�ट देणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

4 10,00,000 5,53,000 0

17 222303384
�भाग �.४ मधील बोपखेल येथील र�ांनां
थम��ा� प�ट देणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

4 10,00,000 6,25,000 2,40,000

18 222303385
�भाग �. ४ मधील िदघी म�े साईन बोड�
व बेच�स बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

4 10,00,000 0 0

19 222303386
�भाग �. ४ मधील बोपखेल म�े साईन
बोड� व बेच�स बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

4 10,00,000 0 0

20 222303387
�भाग �. ४ मधील िदघी येथील पेवर �ॉक
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 0 0

21 222303388
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथील पेवर
�ॉक व �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 7,25,000 0

22 222303389
�भाग �. ४ मधील िदघी येथे िदशादश�क
फलक , नामफलक व ब�चेस इ�ादी
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 7,90,000 0

23 222303390
�भाग �. ४ िदघी येथे िविवध िठकाणी
िदशादश�क फलक , नामफलक व ब�चेस
इ�ादी �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 0 7,00,000

24 222303391
�भाग �. ५ सॅ�िवक कॉलनी म�े �थाप�
िवषयक कामांची सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 8,00,000

25 222303392
�भाग �. ५ म�े साईन बोड�, बेच�स
बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

5 10,00,000 4,00,000 4,00,000

26 222303393
�भाग �. ५ गवळीनगर व सॅ�िवक
कॉलनी म�े िठकिठकाणचे राडारोडा
उचलणे व �थाप� िवषयक करणे

5 10,00,000 4,00,000 4,00,000

27 222303394
�भाग �.७ ग�ाणेव�ी व इतर प�रसरात
म�े थम��ा�र प�ट देणे, ब�चेस बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 5,67,000 0

28 222303395
�भाग �. ७ भोसरी परीसरातील राडारोडा
उचलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 0 6,00,000

29 222303396
�भाग �. ७ भोसरी परीसरातील रोड
फिन�चर व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 5,90,000 0

30 222303397
�भाग �.३ मोशी येथे वाचनालयांची
सुधारणा करणे.

3 10,00,000 0 0

31 222303398
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथे िविवध
िठकाणी पावसाळी पा�ाची निलका टाकणे.

3 10,00,000 0 5,75,000

32 222303399
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथील शाळा
इमारतीस रंगरंगोटी करणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे

3 10,00,000 0 5,75,000

33 222303400
�भाग �.३ मोशी - च-होली मधील रोड
फिन�चरची व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 5,75,000

34 222303401
�भाग �.३ मोशी - च-होली मधील र�ाला
थम��ा�र प�ट देणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

3 10,00,000 0 5,75,000

35 222303402
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथे �थाप�
िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 5,75,000

36 222303403
�भाग �. ३ मोशी म�े बोड� व बेच�स
बसिवणे

3 10,00,000 0 5,75,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

37 222303404
�भाग �. ३ च-होली म�े बोड� व बेच�स
बसिवणे

3 10,00,000 0 5,75,000

38 222303405
�भाग �.३ मोशी व च-होली म�े मनपा
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

3 10,00,000 0 7,00,000

39 222303406
�भाग �.३ मोशी - च-होली म�े राडारोडा
उचलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 5,75,000

40 222303407
�भाग �.३ मधील मोशी - च-होली म�े
बोड�, ब�चेस व वाचनालय बसिवणे न इतर
अनुषंिगक कामे करणे

3 10,00,000 0 5,75,000

41 222303408
�भाग �.४ मधील िदघी येथील डांबरी
र�ांना थम��ा� प�ट देणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

4 10,00,000 0 5,00,000

42 222303409
�भाग �.४ मधील बोपखेल येथील डांबरी
र�ांना थम��ा� प�ट देणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

4 10,00,000 0 5,00,000

43 222303410
�भाग �. ७ मधील िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे व सुधारणा करणे.

7 10,00,000 0 0

44 222303411
�भाग �.७ भोसरी व इतर परीसरातील रोड
फिन�चर व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 0 0

45 222303412
�भाग �.४ मधील िदघी म�े बोड� व ब�चेस
बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

4 10,00,000 0 5,00,000

46 222303413
�भाग �.४ मधील बोपखेल म�े बोड� व
ब�चेस बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

4 10,00,000 0 5,00,000

47 222303414
�भाग �.४ िदघी- बोपखेल म�े िदघी येथे
िनवडणुकीचे कामासाठी मंडप �व�था
करणे.

4 10,00,000 0 5,00,000

48 222303415
�भाग �.५ म�े मनपा काय��मासाठी
मंडप �व�था करणे.

5 10,00,000 0 7,00,000

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222303416
�भाग �.३ �शानभुमीची सुधारणा करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 5,75,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,90,00,000 83,39,000 1,45,65,000

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303417
�भाग �.३ मधील िविवध िठकाणी
थम��ा�र प�ट मारणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

2 222303418
�भाग �.३ मधील िविवध िठकाणी
आव�कतेनुसार बोड�, ब�चेस बसिवणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

3 222303419
�भाग �.३ मधील िविवध िठकाणी
मनपा�ा िविवध काय��मांसाठी मंडप
�व�था करणे.

3 10,00,000 0 1,000

4 222303420
�भाग �.३ मधील िठकिठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे

3 10,00,000 0 1,000

5 222303421
�भाग �.३ च-होली येथे �थाप� िवषयक व
इतर अनुषंिगक कामे करणे

3 10,00,000 0 1,000

6 222303422 �भाग �.३ येथे रोडफिन�चरची कामे करणे. 3 10,00,000 0 1,000

7 222303423
�भाग �.३ येथे िठकिठकाणी राडारोडा
उचलणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

8 222303424
�भाग �.३ येथे िदशादश�क फलक, ब�चेस
पुरिवणे व इतर �थाप�िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

9 222303425
�भाग �. ५ गवळी नगर मधील �थाप�
िवषयक कामांची सुधारणा करणे

5 10,00,000 0 1,000

10 222303426
�भाग �. ५ मधील भोसरी आळंदी रोड
िदघी रोडचे फुटपाथची सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 1,000

11 222303427
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल म�े िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 0 1,000

12 222303428
�भाग �. ४ िदघी येथे आव�क िठकाणी
पेवर �ॉक व �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 10,00,000 0 1,000
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13 222303429
�भाग �. ४ िदघी येथे िठकिठकाणी
िदशादश�क फलक, नामफलक व ब�चेस
बसिवणे.

4 10,00,000 0 1,000

14 222303430
�भाग �. ४ िदघी येथे आव�क िठकाणी
िदशादश�क फलक, नामफलक व ब�चेस
बसिवणे.

4 10,00,000 0 1,000

15 222303431
िदघी बोपखेल येथे मनपाचे काय��मासाठी
मंडप �व�था करणे.

4 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,50,00,000 0 15,000

चालू कामे +निवन कामे 6,40,00,000 83,39,000 1,45,80,000

एकूण 1,93,50,00,000 8,02,26,000 3,62,34,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- मु�ालय
चालू कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303432

इ �भाग अंतग�त िविवध कंप�ा�ा /
मनपा�ा सेवावािह�ा टाक�ासाठी
खोदले�ा र�ांचे दु��ी करणे. अंतग�त
मनपा �े�ातील डांबरी र�ावरील ख�े
“JET PATCHER POTHOLE
PATCHING MACHINE” �दारे भरणे.

इ 20,00,00,000 1,50,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 20,00,00,000 1,50,00,000 0

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303433

'इ' �भाग अंतग�त िविवध कंप�ा�ा /
मनपा�ा सेवावािह�ा टाक�ासाठी
खोदले�ा र�ांचे दु��ी करणे. अंतग�त
मनपा �े�ातील डांबरी र�ावरील ख�े
“JET PATCHER POTHOLE
PATCHING MACHINE” �दारे भरणे.

इ 20,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 40,00,00,000 1,50,00,000 1,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- �भाग
चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 40,00,00,000 1,50,00,000 1,000

एकूण 3,67,65,38,000 14,89,54,000 6,71,67,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� फ �े�ीय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1 भाजी माक� ट
0 0 0 0

0 0 0 0

2 �शानभुमी
0 0 0 0

0 0 0 0

3 इमारत योजना
38,99,731 50,01,000 0 3,000

1,99,716 4,25,000 3,93,000 1,000

4 वाचनालय
43,14,914 65,97,000 75,10,000 7,000

10,50,112 0 0 2,000

5
इमारत व

सां�ृितक क� �
15,61,618 25,00,000 0 18,25,000

0 0 0 0

6 घाट
0 0 0 0

0 0 0 0

7
मु� �शासकीय

इमारत
0 0 0 0

0 0 0 0

8
आरो� िन�र�क

केबीन
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  01-Buildings

97,76,263 1,40,98,000 75,10,000 18,35,000

12,49,828 4,25,000 3,93,000 3,000

1,10,26,091 1,45,23,000 79,03,000 18,38,000

02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप�
9,28,171 55,30,000 47,63,553 7,00,000

0 0 0 0

Total  02-Park and
Playgrounds

9,28,171 55,30,000 47,63,553 7,00,000

0 0 0 0

9,28,171 55,30,000 47,63,553 7,00,000

04-Roads and Bridges

1 पुल �क�
0 0 0 0

0 0 0 0

2
दगडी फरशी व
फुटपाथ

1,55,43,372 7,47,64,000 4,53,03,025 1,78,25,000

35,78,265 7,95,000 11,37,400 7,89,000

3 डांबरी र�े
2,42,65,662 8,68,01,000 4,15,12,000 1,74,42,000

37,85,522 1,24,000 39,000 36,09,000

4 खडी मु�माचे र�े
1,20,91,446 5,25,53,800 1,26,77,000 2,75,32,000

27,13,308 4,90,000 4,61,000 7,000

5

िविवध
कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी

खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे

50,04,301 1,88,04,000 43,62,400 70,34,000

0 2,62,000 1,99,000 11,58,000

Total  04-Roads and
Bridges

5,69,04,781 23,29,22,800 10,38,54,425 6,98,33,000

1,00,77,095 16,71,000 18,36,400 55,63,000

6,69,81,876 23,45,93,800 10,56,90,825 7,53,96,000

06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं
1,01,71,297 2,64,02,000 93,10,536 19,58,000

15,84,005 5,55,000 8,93,100 18,35,000
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अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 सरफेस गटस�
1,25,43,509 2,91,49,000 1,74,55,798 44,88,000

12,80,706 4,77,000 22,56,400 4,000

3 गावठाण गटस�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  06-Sewerage
and Drainage

2,27,14,806 5,55,51,000 2,67,66,334 64,46,000

28,64,711 10,32,000 31,49,500 18,39,000

2,55,79,517 5,65,83,000 2,99,15,834 82,85,000

09-Other Civil Works

1
वॉड��रीय

योजनांतग�त कामे
0 5,000 0 3,000

6,76,420 0 0 0

2
�थाप� िवषयक
कामे करणे

3,45,49,807 5,71,83,775 2,85,85,000 3,66,75,000

93,82,193 35,22,000 17,13,900 62,84,000

Total  09-Other Civil
Works

3,45,49,807 5,71,88,775 2,85,85,000 3,66,78,000

1,00,58,613 35,22,000 17,13,900 62,84,000

4,46,08,420 6,07,10,775 3,02,98,900 4,29,62,000

Total

12,48,73,828 36,52,90,575 17,14,79,312 11,54,92,000

2,42,50,247 66,50,000 70,92,800 1,36,89,000

14,91,24,075 37,19,40,575 17,85,72,112 12,91,81,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� फ �े�ीय

नाला ट� ेनीगं- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222303434
�भाग � ११ मधील पवारव�ी नेवाळेव�ी
म�े नाला ट� े िनंग व �ाँम� वाँटर िवषयक
कामे करणे

11 1,00,00,000 25,95,000 10,00,000

2 222303435
�भाग � १२ मधील नाला दु��ीची कामे
करणे

12 50,00,000 18,17,000 0

3 222303436

�भाग �. १३ मधील िविवध िठकाणी
ना�ाची आव�कतेनुसार दु��ी क�न
नाला ट� े िनंग करणे व आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक कामे करणे.

13 60,00,000 0 0

4 222303437
�भाग � 11 मधील नेवाळेव�ी -
पवारव�ी प�रसरातील नाला बंिद� पाईप
टाकून ट� े िनंग करणे

11 1,50,00,000 0 0

5 222303438
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी मोरेव�ी व
�े�ेव�ी प�रसरात �ाँम� वाँटर लाईन
दु��ी व च�बस� दु��ी करणे

1 50,00,000 0 0

6 222303439
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी नाला व
च�बस� �थाप� िवषयक दु��ी कामे करणे

1 1,00,00,000 0 0

7 222303440
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी च�बस�
दु��ी करणे

1 50,00,000 0 9,50,000

8 222303441
�भाग � १२ �पीनगर मधील उव�रीत नाला
नुतनीकरण करणे

12 50,00,000 0 0

9 222303442
�भाग � १२ मधील �ोतीबानगर येथील
िनयोजीत डी पी र�ा�ा बाजुस असणा�या
नैसग�क ना�ाचे बांधकाम करणे

12 2,00,00,000 0 0

10 222303443
�भाग �. १२, ता�ाणेव�ी - ि�वेणीनगर
येिथल अ�िवनायक सोसायटी ते तळवडे
मु� र�ापय�तचा नाला दु��ी करणे.

12 2,00,00,000 0 0

11 222303444
�भाग �. १२, �पीनगर येिथल ठाकरे
शाळे�ा मागील नाला दु��ी करणे

12 2,00,00,000 0 0

12 222303445

�भाग �. १२, �ोतीबानगर येिथल
िनयोिजत २४.०० डी.पी. र�ा�ा
बाजुलगत असणा-या ना�ास नाला ट� े िनंग
करणे

12 2,00,00,000 0 0

13 222303446
�भाग �. १२, तळवडे गाव येिथल पीरबाबा
मंदीराजवळील नाला दु��ी करणे

12 2,00,00,000 0 0

14 222303447
�भाग � 13 िनगडी गावठाण �भागातील
िविवध िठकाणी ना�ाची आव�कतेनुसार
दु��ी क�न उव�रीत नाला ट� े िनंग करणे

13 50,00,000 0 0

15 222303448
�भाग � 13 साईनाथ नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी ना�ाची आव�कतेनुसार
दु��ी क�न उव�रीत नाला ट� े िनंग करणे

13 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 17,10,00,000 44,12,000 19,50,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222303449
�भाग � १ म�े अ���ातील ना�ाची
दु��ी करणे व आव�कतेनुसार नाला
बांधणे

1 1,00,00,000 0 1,000

2 222303450
�भाग � १ म�े ग�ीबोळ व मु�
र�ावरील िठकिठकाणी च�बस� दु��ी व
�थाप� िवषयक दु��ी कामे करणे

1 50,00,000 0 1,000

3 222303451
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी नाला व
च�बस� �थाप� िवषयक दु��ी कामे करणे

1 1,00,00,000 0 1,000
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4 222303452
�भाग � ११ मधील नेवाळेव�ी पवारव�ी
प�रसरातील नैसग�क नाले बंिद� पाईप
टाकून ट� ेन करणे

11 1,00,00,000 0 1,000

5 222303453
�भाग � ११ मधील पवारव�ी मु�
र�ावर नवीन CD वक�  उभारणे

11 50,00,000 0 1,000

6 222303454
तळवडे गाव च�ाणव�ी येिथल ना�ाचे
बांधकाम क�न नाला ट� े िनंग करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

7 222303455
�पीनगर येिथल ना�ाचे बांधकाम क�न
नाला ट� े िनंग करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

8 222303456
�भाग � १३ मधील ना�ाची दु��ी
िवषयक कामे करणे

13 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,50,00,000 0 8,000

चालू कामे +निवन कामे 27,60,00,000 44,12,000 19,58,000

नाला ट� ेनीगं- �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222303457
�भाग � १ मधील मोरेव�ी प�रसरातील
ना�ाची सन 2020-21 साठी �थाप�
िवषयक दु��ी करणे

1 10,00,000 0 0

2 222303458
�भाग � १ मधील �ाँम� वाँटर लाईन व
च�बस� दु�� करणे

1 10,00,000 24,000 0

3 222303459
�भाग � १ मधील रामदासनगर व
पाटीलनगर येथे च�बस� दु�� करणे

1 10,00,000 29,000 0

4 222303460
�भाग �. १२ मिधल ना�ाची
दु��ीिवषयक कामे करणे

12 10,00,000 2,16,000 0

5 222303461
�भाग � 1 म�े रामदासनगर व
पाटीलनगर म�े �ाँम� वाँटर लाईन टाकणे
व च�बस� दु��ी करणे

1 9,90,000 0 5,90,000

6 222303462
�भाग � 1 म�े शेलारव�ी प�रसरात
�ाँम� वाँटर लाईन टाकणे व च�बस� दु��ी
करणे

1 9,90,000 0 5,90,000

7 222303463
�भाग �. १२ मिधल ना�ाची अ�ाव�य़क
दु��ीची कामे करणे

12 10,00,000 0 6,50,000

एकूण चालू कामे र.�. 69,80,000 2,69,000 18,30,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222303464
�भाग � १ म�े िविवध काँलनी प�रसरात
व मु� र�ालगत �ाँम� वाँटर लाईन
टाकणे व च�बस� दु��ी करणे

1 10,00,000 0 1,000

2 222303465
�भाग � १ मधील िविवध िठकाणीचे
ना�ांची अ�ाव�क दु��ीची कामे
करणे

1 10,00,000 0 1,000

3 222303466
तळवडे गाव येथे नाला दु��ीची कामे
करणे

12 10,00,000 0 1,000

4 222303467�पीनगर येथे नाला दु��ीची कामे करणे 12 10,00,000 0 1,000

5 222303468
ि�वेणीनगर- ता�ाणेव�ी येथे नाला
दु��ीची कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 50,00,000 0 5,000

चालू कामे +निवन कामे 1,19,80,000 2,69,000 18,35,000

एकूण 28,79,80,000 46,81,000 37,93,000

सरफेस गटस�- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222303469
�भाग � 11 मधील पुणा�नगर येथील सी
डी सी 3 ते �ाईन र�ापय�त �ाँम� वाँटर
लाईन टाकणे

11 50,00,000 16,15,000 0
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2 222303470
�भाग � ११ मधील कृ�ानगर फुलेनगर
पुणा�नगर प�रसरात �ाँम� वाँटर लाईन
टाकणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

11 40,00,000 28,23,000 0

3 222303471

�भाग � ११ मधील �थमेश पाक�
कोयनानगर शरदनगर नेवाळेव�ी व इतर
प�रसरात �ाँम� वाँटर व �थाप� िवषयक
कामे करणे

11 40,00,000 12,07,000 0

4 222303472
�भाग �. १२ तळवडेगाव प�रसरातील
�ॉम� वॉटर लाईनम�े सुधारणा िवषयक
काम करणे

12 80,00,000 23,76,000 0

5 222303473
�भाग �. १२ �पीनगर प�रसरातील �ॉम�
वॉटर लाईनम�े सुधारणा िवषयक काम
करणे

12 80,00,000 16,94,000 0

6 222303474
�भाग �. १२ ि�वेणीनगर प�रसरातील
�ॉम� वॉटर लाईनम�े सुधारणा िवषयक
काम करणे

12 80,00,000 15,85,000 0

7 222303475
�भाग � १२ मधील उव�रीत िठकाणी �ाँम�
वाँटर लाईन टाकणे

12 60,00,000 25,68,000 0

8 222303476

�भाग �. १३ िनगडी गावठाण व
�भागातील िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर
लाईनम�े सुधारणा िवषयक काम करणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 1,00,00,000 14,50,000 0

9 222303477

�भाग �. १३ साईनाथ नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईनम�े
सुधारणा िवषयक काम करणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 90,00,000 0 12,76,000

10 222303478
�भाग � १२ �पीनगर येथील अंतग�त
र�ामधील पावसाळी पा�ाची दु��ी
क�न मु� र�ावर �थलांतरीत करणे

12 2,00,00,000 0 0

11 222303479

�भाग �. १२, �पीनगर येिथल
अ�ी�ातील �ॉम� वॉटर लाईनम�े
सुधारणा क�न आव�कतेनुसार निवन
लाईन टाकणे

12 1,00,00,000 0 0

12 222303480

�भाग �. १२, ता�ाणेव�ी-ि�वेणानगर
येिथल अ�ी�ातील �ॉम� वॉटर लाईनम�े
सुधारणा क�न आव�कतेनुसार निवन
लाईन टाकणे

12 1,00,00,000 0 0

13 222303481

�भाग �. १२, �ोतीबानगर येिथल
अ�ी�ातील �ॉम� वॉटर लाईनम�े
सुधारणा क�न आव�कतेनुसार निवन
लाईन टाकणे

12 1,00,00,000 0 0

14 222303482

�भाग �. १२, तळवडेगाव प�रसरातील
अ�ी�ातील �ॉम� वॉटर लाईनम�े
सुधारणा क�न आव�कतेनुसार निवन
लाईन टाकणे

12 1,00,00,000 0 0

15 222303483

�भाग � 13 िनगडी गावठाण �भागातील
िविवध िठकाणी जु�ा �ॉम� वॉटर लाइन
काढून नवीन �ॉम� वॉटर लाइन टाकून
�ाँम� वाँटर लाईनम�े सुधारणा करणे
सभोवताल�ा प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 75,00,000 0 15,00,000

16 222303484

�भाग � 13 साईनाथ नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी जु�ा �ॉम� वॉटर लाइन
काढून नवीन �ॉम� वॉटर लाइन टाकून
�ाँम� वाँटर लाईनम�े सुधारणा करणे
सभोवताल�ा प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 75,00,000 0 0

17 222303485

�भाग � 13 यमुना नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी जु�ा �ॉम� वॉटर लाइन
काढून नवीन �ॉम� वॉटर लाइन टाकून
�ाँम� वाँटर लाईनम�े सुधारणा करणे
सभोवताल�ा प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 75,00,000 0 17,00,000
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18 222303486

�भाग � 13एल आय सी कॉलनी, एल
आय िज, एम आय िज व �भागातील िविवध
िठकाणी �ाँम� वाँटर लाईनम�े सुधारणा
करणे सभोवताल�ा प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 0

19 222303487

�भाग � 13 मॉडन� कॉलेज व �भागातील
िविवध िठकाणी जु�ा �ॉम� वॉटर लाइन
काढून नवीन �ॉम� वॉटर लाइन टाकून
�ाँम� वाँटर लाईनम�े सुधारणा करणे
सभोवताल�ा प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 75,00,000 0 0

20 222303488

�भाग � 13 माता अमूतानंदमयी शाळा व
�भागातील िविवध िठकाणी जु�ा �ॉम�
वॉटर लाइन काढून नवीन �ॉम� वॉटर
लाइन टाकून �ाँम� वाँटर लाईनम�े
सुधारणा करणे सभोवताल�ा प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 0

21 222303489

�भाग � 13 महारा��  बँक प�रसर व
�भागातील िविवध िठकाणी जु�ा �ॉम�
वॉटर लाइन काढून नवीन �ॉम� वॉटर
लाइन टाकून �ाँम� वाँटर लाईनम�े
सुधारणा करणे सभोवताल�ा प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 0

22 222303490

�भाग � 13�भाग � १३साईनाथ नगर ते
ि�वेणी नगर चौक येथील ��ने रोड �ा
कडेने �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 18,20,00,000 1,53,18,000 44,76,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222303491
�भाग � १ म�े शेलारव�ी व इतर
प�रसराम�े �ाँम� वाँटर लाईन टाकणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

2 222303492
�भाग � ११ म�े शरदनगर से � १९ व
इतर प�रसरात �ाँम� वाँटर लाईन टाकणे व
अनुषंगीक कामे करणे

11 30,00,000 0 1,000

3 222303493
�भाग � ११ म�े िशवतेजनगर िशवाजी
पाक�  व इतर प�रसरात �ाँम� वाँटर लाईन
टाकणे व इतर आव�क कामे करणे

11 30,00,000 0 1,000

4 222303494
�भाग � ११ मधील कोयनानगर प�रसरात
�ाँम� वाँटर लाईन टाकणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

11 50,00,000 0 1,000

5 222303495
�पीनगर येथे स�ागारांनी सुचिव�ा�माणे
�ॉम� वॉटर लाईनम�े सुधारणा कामे करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

6 222303496
तळवडे येथे स�ागारांनी सुचिव�ा�माणे
�ॉम� वॉटर लाईनम�े सुधारणा कामे करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

7 222303497
�ोतीबानगर येथे स�ागारांनी
सुचिव�ा�माणे �ॉम� वॉटर लाईनम�े
सुधारणा कामे करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

8 222303498
ता�ाणेव�ी- ि�वेणीनगर येथे स�ागारांनी
सुचिव�ा�माणे �ॉम� वॉटर लाईनम�े
सुधारणा कामे करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

9 222303499
�पीनगर - तळवडे येिथल अ�ी�ातील
�ॉम� वॉटर लाईन�ा च�बस�ची दु��ी
कऱणे

12 1,00,00,000 0 1,000

10 222303500

�भाग � १३ यमुनानगर म�े व �भागातील
इतर िठकाणी आव�कतेनुसार �ाँम� वाँटर
लाईन टाकणे व इतर अनुषंगीक कामे
करणे

13 50,00,000 0 1,000

11 222303501

�भाग � १३ साईनाथनगर म�े व
�भागातील इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
�ाँम� वाँटर लाईन टाकणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

13 50,00,000 0 1,000
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12 222303502

�भाग � १३ िनगडी गावठाण म�े व
�भागातील इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
�ाँम� वाँटर लाईन टाकणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

13 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 17,60,00,000 0 12,000

चालू कामे +निवन कामे 35,80,00,000 1,53,18,000 44,88,000

सरफेस गटस�- �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

01-Storm Water Drainage

1 222303503
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी �ाँम�
वाँटर लाईन टाकणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

11 9,90,000 1,43,000 0

2 222303504
�भाग �. १३ िनगडी गावठाण व
�भागातील िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे .

13 10,00,000 5,58,000 0

3 222303505
�भाग �. १३ साईनाथनगर व �भागातील
िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे .

13 10,00,000 5,57,000 0

4 222303506
�भाग �. १२, �पीनगर येथे �ॉम� वॉटर
लाईनम�े सुधारणा क�न आव�क
िठकाणी निवन �ाँम� वाँटर लाईन टाकणे

12 10,00,000 0 0

5 222303507
�भाग �. १२, येथे �ॉम� वॉटर लाईनची
आक��क देकभाल दु��ी करणे

12 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 49,90,000 12,58,000 0

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222303508
�भाग � १ म�े �ाँम� वाँटर लाईन म�े
सुधारणा क�न आव�क िठकाणी निवन
�ाँम� वाँटर लाईन टाकणे

1 10,00,000 0 1,000

2 222303509
�भाग � ११ म�े िठकिठकाणी �ाँम� वाँटर
लाईन िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

11 10,00,000 0 1,000

3 222303510
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी
पावसाळी पा�ाचे व इतर च�बर दु��
करणे व र�ाचे समपातळीत घेणे

11 10,00,000 0 1,000

4 222303511
�भाग � १३ मधील �ाँम� वाँटर लाईनची
देखभाल दु��ी करणे

13 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 89,90,000 12,58,000 4,000

एकूण 36,69,90,000 1,65,76,000 44,92,000

इमारत योजना- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303512
फ �ेि�य काया�लयाचे काय��े�ातील मनपा
इमारतीचंी ���रल ऑडीट अहवालानुसार
�थाप� िवषयक कामे करणे

ससा 1,00,00,000 0 0

05-Muncipal Halls

1 222303513
�भाग � 11 मधील कृ�ानगर
प�रसरातील मोक�ा जागेत समाजमंदीर
बांधणे

11 1,50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,50,00,000 0 0

निवन कामे

01-Buildings

20-Multi Purpose Hall

1 222303514
�भाग � ११ मधील िविवध शाळा व मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे करणे

11 45,00,000 0 1,000

2 222303515
�भाग � ११ मधील कुदळवाडी
प�रसरातील निवन मनपा शाळा इमारतीची
फन�चर �व�था करणे व इतर अनुषंगीक

11 50,00,000 0 1,000
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कामे करणे

3 222303516
तळवडे गाव येथे अ�ीसमन क� �ाकरीता
ता�ात आलेले आर�ण िवकिसत करणे

12 10,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,95,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 13,45,00,000 0 3,000

इमारत योजना- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

20-Multi Purpose Hall

1 222303517

�भाग �. १२ तळवडेगाव येिथल आरो�
क� �ाची व मनपा दवाखा�ाची �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ी क�न रंग सफेदी
करणे

12 10,00,000 3,93,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 3,93,000 0

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222303518
�भाग � १ मधील मनपा इमारती आरो�
क� � व शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ी
करणे

1 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 20,00,000 3,93,000 1,000

एकूण 13,65,00,000 3,93,000 4,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222303519
�भाग � १३ मधील अ�ाभाऊ साठे
सां�ृतीक भवन पवळे ि�डांगण व इतर
ि�डांगणाची �थाप� िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 0

2 222303520
�भाग � १ िचखली येथील मोरेव�ी
�े�ेव�ी प�रसरातील आव�क िठकाणी
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��ी करणे

1 60,00,000 0 8,25,000

3 222303521
�भाग � १ मधील िसंहग़ड काँलनी ते
अंगणवाडी रोड प�रसरात अंतग�त भागात
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��ी करणे

1 60,00,000 35,62,000 0

4 222303522
�भाग � १ मधील अंगणवाडी रोड ते साने
चौक प�रसरातील अंतग�त भागात पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व दु��ी करणे

1 60,00,000 35,81,000 0

5 222303523
�भाग � १ मधील साने काँलनी ते वाघु
साने चौक प�रसरातील अंतग�त भागात
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��ी करणे

1 75,00,000 38,83,000 0

6 222303524
�भाग � १ मधील रामदासनगर पाटीलनगर
धम�राजनगर प�रसरातील अंतग�त भागात
पे�ीगं �ाँक बसिवणेव दु��ी करणे

1 75,00,000 8,61,000 6,50,000

7 222303525
�भाग � ११ मधील कृ�ानगर प�रसरातील
र�ाचे कडेने फुटपाथ व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

11 30,00,000 5,07,000 0

8 222303526

�भाग � ११ मधील �थमेश पाक�  िस�ी
पाक� व इतर प�रसरात निवन रंगीत पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे

11 30,00,000 14,62,000 0

9 222303527

�भाग � ११ मधील कोयनानगर शरदनगर
नेवाळेव�ी पवारव�ी इ�ादी िठकाणी
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

11 30,00,000 14,12,000 0

10 222303528
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे

11 1,00,00,000 1,09,00,000 0

11 222303529

�भाग � ११ पुणा�नगर िशवतेजनगर
नेवाळेव�ी व इतर प�रसरात निवन रंगीत
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व इतर �थाप�

11 30,00,000 10,33,000 0
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िवषयक कामे करणे

12 222303530
�भाग � ११ मधील पुणा�नगर िशवतेजनगर
व इतर प�रसरात पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

11 30,00,000 13,39,000 0

13 222303531
�भाग �. १२, �पीनगर येिथल अंतग�त
ग�ांम�े पे��ंग �ॉक बसिवणे व दु��
करणे

12 1,00,00,000 6,64,000 0

14 222303532
�भाग �. १२, तळवडेगाव येिथल अंतग�त
ग�ांम�े पे��ंग �ॉक बसिवणे व दु��
करणे

12 1,00,00,000 6,62,000 0

15 222303533
�भाग �. १२,ि�वेणीनगर येिथल अंतग�त
ग�ांम�े पे��ंग �ॉक बसिवणे व दु��
करणे

12 1,00,00,000 2,23,000 0

16 222303534
�भाग �. १२, सहयोगनगर अंतग�त
ग�ांम�े पे��ंग �ॉक बसिवणे व दु��
करणे

12 1,00,00,000 30,00,000 0

17 222303535
�भाग �. १२, म�े पे��ंग �ॉक बसिवणे
व जुने पे��ंग �ॉक दु�� करणे

12 1,00,00,000 20,26,000 0

18 222303536
�भाग �. १२ अिजं�तारा सोसायटी
प�रसरात रािहले�ा िठकाणी पे�ीगं �ाँक
बसिवणे.

12 80,00,000 0 0

19 222303537

�भाग �.१३ िनगडी गावठाण व �भागातील
िविवध िठकाणी जुने पे��ंग �ॉक दु��
करणे व नवीन पे��ंग �ॉक बसिवणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 1,00,00,000 9,55,000 0

20 222303538

�भाग �.१३ साईनाथ नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी जुने पे��ंग �ॉक दु��
करणे, नवीन पे��ंग �ॉक बसिवणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 1,00,00,000 5,00,000 10,93,000

21 222303539

�भाग �. १३ यमुना नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी जुने पे��ंग �ॉक दु��
करणे नवीन पे��ंग �ॉक बसिवणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 1,00,00,000 20,44,000 0

22 222303540

�भाग �. १३ एल आय सी कॉलनी, एल
आय िज, एम आय िज व �भागातील िविवध
िठकाणी जुने पे��ंग �ॉक दु�� करणे
नवीन पे��ंग �ॉक बसिवणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 1,00,00,000 8,00,000 0

23 222303541

�भाग �. १३ मॉडन� कॉलेज व व
�भागातील िविवध िठकाणी जुने पे��ंग
�ॉक दु�� करणे, नवीन पे��ंग �ॉक
बसिवणे व आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

13 1,00,00,000 3,44,000 0

24 222303542

�भाग �. १३ माता अमूतानंदमयी शाळा व
व �भागातील िविवध िठकाणी जुने पे��ंग
�ॉक दु�� करणे, नवीन पे��ंग �ॉक
बसिवणे व आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

13 1,00,00,000 18,55,000 0

25 222303543

�भाग � ११ मधील साने चौक ते
केशवनगर पय�त र�ाचे कडेने पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व इतर अनुषंगीक कामे
करणे

11 60,00,000 0 21,40,000

26 222303544

�भाग � ११ मधील पूणा�नगर भोसले पेट� ोल
पंप र�ा व इतर िठकाणी निवन रंगीत
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व इतर अनुषंगीक
कामे करणे

11 45,00,000 0 0

27 222303545

�भाग � ११ मधील कृ�ानगर मधील
आि�नी हाँ�ीटल गणने �शाला व इतर
प�रसरात निवन रंगीत पे�ीगं �ाँक
बसिवणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे

11 45,00,000 0 1,40,000

28 222303546

�भाग � ११ मधील नेवाळेव�ी कुदळवाडी
व इतर प�रसरात पे�ीगं �ाँक बसिवणे
�ाँम� वाँटर लाईन टाकणे व इतर

11 45,00,000 0 11,50,000
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अनुषंगीक कामे करणे

29 222303547

�भाग � 11 मधील कृ�ानगर सिचन
��म, ि�वेणीनगर व इतर प�रसरात
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व फुटपाथ तयार
करणे

11 1,00,00,000 0 16,20,000

30 222303548
�भाग � 1 म�े �े�ेव�ी प�रसरात व
इतर िठकाणी पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
दु�� करणे

1 75,00,000 0 0

31 222303549
�भाग � 1 म�े मोरेव�ी व इतर
प�रसरात पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��
करणे

1 75,00,000 0 0

32 222303550
�भाग � 1 म�े पाटीलनगर शेलारव�ी व
इतर प�रसरात पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
दु�� करणे

1 75,00,000 0 0

33 222303551
�भाग � 1 म�े इंदीरा गांधी उ�ान
प�रसरात व इतर प�रसरात पे�ीगं �ाँक
बसिवणे व दु�� करणे

1 75,00,000 0 0

34 222303552
�भाग � १२ येथील �पीनगर १,२
भैरवनाथ १,२ म�े पे�ीगं �ाँक बसिवणे

12 3,00,00,000 0 0

35 222303553
�भाग � १२ मधील �ीराम काँलनी ग�ी नं
१ व २ व आ�ा भानसे शाळा प�रसरात
पे�ीगं �ाँक बसिवणे

12 2,00,00,000 0 0

36 222303554
�भाग � १२ मधील सर�ती हौ सोसायटी
व स��ंुगी हौसीगं सोसायटी प�रसरात
पे�ीगं �ाँक बसिवणे

12 1,00,00,000 0 0

37 222303555
�भाग � १२ मधील �पीनगर येथील
नवमहारा��  शाळा इं�ायणी कोयना हौ
सोसायटी येथे पेवहीगं �ाँक बसिवणे

12 2,00,00,000 0 0

38 222303556
�भाग � १२ मधील �पीनगर येथे
�मसाफ� हौसीगं सोसायटी राजमाता
हौसीगं सोसीयटी येथे पे�ीगं �ॉक बसिवणे

12 2,00,00,000 0 0

39 222303557
�भाग � १२ मधील तळवडे येथील संत
तुकारामनगर प�रसराम�े पे�ीगं �ाँक
बसिवणे

12 1,00,00,000 0 15,73,000

40 222303558

�भाग � १२ मधील �पीनगर येथील
ब�ाळे�र घारजाईमाता ल�ी साईनाथ
जुनी �ानिदप शाळा प�रसरामधील पे�ीगं
�ाँक दु��ीची कामे करणे

12 1,00,00,000 0 0

41 222303559
�भाग � १२ मधील िवकास हौ सोसायटी व
�ीकृ� मंदीर प�रसराम�े पे�ीगं �ाँक
बसिवणे

12 1,00,00,000 0 0

42 222303560
�भाग � १२ येथील धाम�क �थळां�ा
प�रसराम�े कलर पे�ीगं �ाँक बसिवणे

12 1,00,00,000 0 0

43 222303561

�भाग � १२ मधील ि�वेणीनगर चौक ते
तळवडे चौक मु� र�ाचे बाजुस फुटपाथ
दु��ी क�न आव�कतेनुसार निवन
फुटपाथ करणे

12 1,00,00,000 0 6,45,000

44 222303562
�भाग � १२ च�ाणव�ी येथे अंतग�त
ग�ांम�े प�रसर ��ते�ा ��ीने पे�ीगं
�ाँक बसिवणे

12 1,00,00,000 0 0

45 222303563

�भाग � १२ येथील संगम हौ सोसायटी
िवकास हौ सोसायटी भागीरथ हौ सोसायटी
पे�ीन हौ सोसायटी अिजं�तारा हौ
सोसायटी येथे पे�ीगं �ाँक बसिवणे

12 3,00,00,000 0 0

46 222303564
�भाग � १२ येथील नविनमा�ण हौ सोसायटी
गणेश काँलनी हौ सोसायटी ता�ा भालेकर
पाक�  येथे पे�ीगं �ाँक बसिवणे

12 50,00,000 0 0

47 222303565
�भाग � १२ येथील रा�� भुषन �मीक
हनुमान िवजयानंद हौ सोसायटी येथे पे�ीगं
�ाँक बसिवणे

12 50,00,000 0 0

48 222303566
�भाग � १२ मधील एकता चौक ते मेन
रोड व जुनी �ानदीप शाळा येथे फुटपाथ
तयार करणे

12 50,00,000 0 0

49 222303567
�भाग � १२ मधील माऊली सोसायटी
िशवशंभो सोसायटी येथे पे�ीगं �ाँक
बसिवणे

12 50,00,000 0 0
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50 222303568
�भाग � १२ मधील ट� ा�पोट� कम�योग
उषकाल सोसायटी येथे पे�ीगं �ाँक
बसिवणे

12 50,00,000 0 0

51 222303569
�भाग �. १२, �पीनगर येथे अ�ंद
ग�ांमधील र�ाम�े पे�ीगं �ॉक
बसिवणे

12 2,00,00,000 0 5,60,000

52 222303570
�बाग �. १२, ि�वेणीनगर- ता�ाणेव�ी
येथे अ�ंद ग�ांमधील र�ां�े पे�ीगं
�ॉक बसिवणे

12 2,00,00,000 0 5,60,000

53 222303571

�बाग �. १२, तळवडेगाव येथे पे�ीगं
�ॉक दु��ीची कामे करणे व
आव�कतेनुसार निवन पे�ीगं �ॉक
बसिवणे

12 2,00,00,000 0 8,50,000

54 222303572

�बाग �. १२, �ोतीबानगर येथे पे�ीगं
�ॉक दु��ीची कामे करणे व
आव�कतेनुसार निवन पे�ीगं �ॉक
बसिवणे

12 2,00,00,000 0 0

55 222303573
�बाग �. १२, मिधल फुटपाथ दु��ीची
कामेकरणे व आव�कतेनुसार फुटपाथवर
निवन पे�ीगं �ॉक बसिवणे

12 2,00,00,000 0 0

56 222303574

�भाग � 13 िनगडी गावठाण �भागातील
िविवध िठकाणी जुने पे�ीगं �ाँक दु��
करणे निवन पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 20,00,000

57 222303575

�भाग � 13 साईनाथ नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी जुने पे�ीगं �ाँक दु��
करणे निवन पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 20,00,000

58 222303576

�भाग � 13 यमुना नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी जुने पे�ीगं �ाँक दु��
करणे निवन पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 20,00,000

59 222303577

�भाग � 13 एल आय सी कॉलनी, एल
आय िज, एम आय िज व �भागातील िविवध
िठकाणी जुने पे�ीगं �ाँक दु�� करणे
निवन पे�ीगं �ाँक बसिवणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 0

60 222303578

�भाग � 13 मॉडन� कॉलेज व �भागातील
िविवध िठकाणी जुने पे�ीगं �ाँक दु��
करणे निवन पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 0

61 222303579

�भाग � 13 माता अमूतानंदमयी शाळा व
�भागातील िविवध िठकाणी जुने पे�ीगं
�ाँक दु�� करणे निवन पे�ीगं �ाँक
बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 0

62 222303580

�भाग � 13 महारा��  बँक प�रसर व
�भागातील िविवध िठकाणी जुने पे�ीगं
�ाँक दु�� करणे निवन पे�ीगं �ाँक
बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 0

63 222303581

�भाग �११ मधील नेवाळे व�ी पवारव�ी
हरगुडेव�ी इ िठकाणी नवीन रंगीत पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व इतर अनुषंगीक कामे
करणे

11 1,50,00,000 0 0

64 222303582
�भाग � ११ मधील िविवध र�ांचे कडेने
नवीन रंगीत पे�ीगं �ाँक बसिवणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

11 1,50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 64,30,00,000 4,16,13,000 1,78,06,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222303583
�भाग � १ म�े �े�ेव�ी मोरेव�ी व
लगतचे काँलनी प�रसरात पे�ीगं �ाँक
बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

2 222303584

�भाग � १ म�े संगम काँलनी प�रसर व
�ीराम काँलनी प�रसर तसेच �भागात
उव�रीत िठकाणी पे�ीगं �ाँक बसिवणे व

1 2,00,00,000 0 1,000
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�थाप� िवषयक कामे करणे

3 222303585

�भाग � १ म�े बगव�ी शेलारव�ी
पाटीलनगर व धम�राजनगर तसेच िविवध
िठकाणी पे�ीगं �ाँक बसिवणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे .

1 2,00,00,000 0 1,000

4 222303586
�भाग � १ म�े िविवध िठकाणी पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

5 222303587

�भाग � १ म�े सोनवणेव�ी रामदासनगर
व उव�रीत िठकाणी तसेच अंतग�त भागात
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

6 222303588
�भाग � ११ मधील क�ुरी माक� ट ते साने
चौक मु� र�ाचे दो�ी बाजुस अब�न
�� ीट प�तीने फुटपाथ िवकसीत करणे

11 1,00,00,000 0 1,000

7 222303589
�भाग � ११ म�े फुलेनगर िशवाजी पाक�
प�रसरात निवन रंगीत पे�ीगं �ाँक बसवून
फुटपाथ तयार करणे

11 30,00,000 0 1,000

8 222303590
�भाग � ११ म�े िठकिठकाणी पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व इतर अनुषंगीक कामे
करणे

11 45,00,000 0 1,000

9 222303591

�भाग � ११ म�े हरगुडेव�ी पवारव�ी
नेवाळेव�ी प�रसरात पे�ीगं �ाँक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

11 30,00,000 0 1,000

10 222303592
तळवडे गाव येिथल राजा िशवछ�पती
शाळा प�रसरात पे�ीगं �ॉकची कामे
करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

11 222303593
तळवडे गाव - भैरवनाथ मंदीर प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची कामे करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

12 222303594
�पीनगर येिथल रामे�र मंदीर प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची कामे करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

13 222303595
�पीनगर येिथल एकता चौक प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची कामे करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

14 222303596
ता�ाणेव�ी येिथल टॉवरलाईन प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची कामे करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

15 222303597
ि�वेणीनगर येिथल टॉवरलाईन प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची कामे करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

16 222303598
सहयोगनगर येिथल टॉवरलाईन प�रसरात
पे�ीगं �ॉकची कामे करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

17 222303599
�भाग � १३ साईनाथनगर मधील िविवध
िठकाणी पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��ी
करणे

13 50,00,000 0 1,000

18 222303600
�भाग � १३ यमुनानगर मधील िविवध
िठकाणी पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��ी
करणे

13 50,00,000 0 1,000

19 222303601
�भाग � १३ िनगडी गावठाण मधील िविवध
िठकाणी पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��ी
करणे

13 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,55,00,000 0 19,000

चालू कामे +निवन कामे 84,85,00,000 4,16,13,000 1,78,25,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222303602
�भाग � १ म�े मोरेव�ी पाटीलनगर
अंतग�त भागात पे�ीगं �ाँक ची दु��ी
करणे

1 10,00,000 76,000 0

2 222303603
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी पे�ीगं
�ाँक िवषयक कामे करणे

11 9,90,000 63,000 0

3 222303604
�भाग � ११ म�े िठकिठकाणी पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व इतर कामे करणे

11 9,90,000 0 6,07,000

4 222303605
�भाग � ११ मधील नेवाळेव�ी हरगुडेव�ी
पवारव�ी कुदळवाडी व इतर प�रसरात
पे�ीगं �ाँक बसिवणे

11 9,90,000 0 1,70,000
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5 222303606
�बाग �. १२, �पीनगर- तळवडे येथे
पे�ीग ब� दु��ीची कामे कऱणे

12 10,00,000 0 0

6 222303607
�बाग �. १२, सहयोगनगर- ि�वेणीनगर
येथे पे�ीग ब� दु��ीची कामे कऱणे

12 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 59,70,000 1,39,000 7,77,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222303608
�भाग � १ म�े िठकिठकाणी काँलनी
प�रसरात पे�ीगं �ाँक बसिवणे व इतर
कामे करणे

1 10,00,000 0 1,000

2 222303609
�भाग � १ म�े सन २०२२-२३ करीता
िठकिठकाणी पे�ीगं �ाँकची दु��ीची
कामे व निवन पे�ीगं �ाँक बसिवणे

1 10,00,000 0 1,000

3 222303610
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व �ाची दु��ी करणे

11 10,00,000 0 1,000

4 222303611
�भाग � ११ म�े कोयनानगर व इतर
प�रसरात पे�ीगं �ाँक बसिवणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

11 10,00,000 0 1,000

5 222303612
तळवडे प�रसरातील पे�ीगं �ॉक दु��ी
व �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

6 222303613
�पीनगर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक दु��ी
व �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

7 222303614
ता�ाणेव�ी प�रसरातील पे�ीगं �ॉक
दु��ी व �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

8 222303615
ि�वेणीनगर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक
दु��ी व �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

9 222303616
सहयोगनगर प�रसरातील पे�ीगं �ॉक
दु��ी व �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

10 222303617
�भाग � १३ यमुनानगर मधील पे�ीगं
�ाँकची दु��ी करणे

13 10,00,000 0 1,000

11 222303618
�भाग � १३ साईनाथनगर मधील पे�ीगं
�ाँकची दु��ी करणे

13 10,00,000 0 1,000

12 222303619
�भाग � १३ िनगडी गावठाण मधील पे�ीगं
�ाँकची दु��ी करणे

13 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,20,00,000 0 12,000

चालू कामे +निवन कामे 1,79,70,000 1,39,000 7,89,000

एकूण 86,64,70,000 4,17,52,000 1,86,14,000

डांबरी र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303620
�भाग � १ मधील मोरेव�ी �े�ेव�ी
प�रसरातील उव�रीत र�े हाँटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे

1 75,00,000 9,00,000 0

2 222303621
�भाग � १ मधील साने चौक ते िचंचेचा
मळा र�ास जोडणारे उव�रीत र�े
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

1 75,00,000 2,63,000 0

3 222303622
�भाग � १ मधील धम�राजनगर मधील र�े
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

1 75,00,000 9,45,000 0

4 222303623
�भाग � १ मधील औ�ोगीक प�रसरातील
र�े हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

1 75,00,000 13,57,000 0

5 222303624
�भाग � १ मधील दे� आळंदी रोड ते
सोनवणेव�ी िशवेचा र�ा हाँटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे .

1 75,00,000 9,70,000 0

6 222303625
�भाग � ११ मधील अजंठानगर
प�रसरातील र�ाचे हाँटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे

11 80,00,000 2,50,000 0

7 222303626
�भाग � ११ मधील उव�रीत र�ाचे
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

11 2,00,00,000 99,99,000 0

8 222303627
�भाग �. १२, �पीनगर- रामे�र मंदीर
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 49,23,000 5,00,000

210



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

9 222303628
�भाग �. १२, तळवडे गाव प�रसरातील
अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 35,18,000 0

10 222303629
�भाग �. १२, �पीनगर इं�ायणी सोसायटी
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 11,82,000 0

11 222303630
�भाग �. १२, ि�वेणीनगर प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 30,00,000 0

12 222303631
�भाग �. १२ येिथल अिजं�तारा सोसायटी
प�रसरातील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे

12 1,00,00,000 49,28,000 0

13 222303632
�भाग �. १२ ता�ाणेव�ी येिथल अंतग�त
र�े डांबरीकरण करणे

12 1,00,00,000 15,85,000 0

14 222303633
�भाग �. १२ सहयोगनगर येिथल अंतग�त
र�े डांबरीकरण करणे

12 1,00,00,000 29,99,000 0

15 222303634
�भाग �. १२ एकता चौक प�रसरातील
र�े डांबरीकरण करणे

12 30,00,000 11,56,000 0

16 222303635
�भाग �. १३ िनगडी गावठाण व
�भागातील िविवध िठकाणी र�ांचे
डांबरीकरण करणे

13 3,00,00,000 5,76,000 0

17 222303636
�भाग �. १३ यमुना नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी अंतग�त र�े डांबरीकरण
करणे.

13 3,00,00,000 10,00,000 0

18 222303637
�भाग � 11 मधील वाघोली जलशु�ीकरण
क� � ते ि�वेणीनगर पय�त �ाईन र�ाचे
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

11 1,00,00,000 0 19,10,000

19 222303638
�भाग � 11 मधील िशवतेजनगर पुणा�नगर
व इतर प�रसरातील र�ाचे हाँटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे

11 90,00,000 0 0

20 222303639
�भाग � 11 मधील नेवाळेव�ी
प�रसरातील साई�याग हौ सोसायटी व इतर
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे

11 50,00,000 6,00,000 0

21 222303640
�भाग � 11 मधील कुदळवाडी पवारव�ी
हरगुडेव�ी व इतर प�रसरातील र�ांचे
खडीकरण व डांबरीकरण करणे

11 1,00,00,000 13,61,000 0

22 222303641
�भाग � 11 मधील सुदश�ननगर
कोयनानगर व इतर प�रसरातील र�ाचे
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

11 90,00,000 0 25,00,000

23 222303642
�भाग � 1 मधील िचंचेचा मळा र�ाचे
ना�ाचे बाजुपय�त जाणा�या र�ाचे
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे

1 1,75,00,000 0 0

24 222303643

�भाग � 1 मधील काळभोर काँलनी
क�ै�ा काँलनी व इतर प�रसरातील
र�ाचे मजबुतीकरण क�न डांबरीकरण
करणे

1 1,75,00,000 0 0

25 222303644

�भाग � 1 मधील नारायण हौ सोसायटी
िव�ल ��ीनी हौ सोसायटी व इतर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण क�न
डांबरीकरण करणे

1 1,75,00,000 0 0

26 222303645

�भाग � 1 मधील िचंचेचा मळा
प�रसरातील �ाने�र काँलनी नामदेव
काँलनी व इतर प�रसरातील व इतर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण क�न
डांबरीकरण करणे

1 1,75,00,000 0 0

27 222303646
�भाग � 1 मधील िचखली मधील दुगा�नगर
गणेश काँलनी व इतर र�ाचे
मजबुतीकरण क�न डांबरीकरण करणे

1 1,75,00,000 0 0

28 222303647
�भाग � 1 मधील रामदासनगर मधील
अंतग�त र�ाचे मजबुतीकरण क�न
डांबरीकरण करणे

1 1,75,00,000 0 0

29 222303648
�भाग � 1 मधील पाटीलनगर भांगरे
काँलनी प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण
क�न डांबरीकरण करणे

1 1,75,00,000 0 0

30 222303649
�भाग � 1 मधील सोनवणेव�ी र�ा
औ�ोगीक प�रसरातील एम पी एम केलेले
र�े डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 0

31 222303650
�भाग � 1 मधील शेलारव�ी ते
पाटीलनगर एम पी एम केलेले र�े
डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 0
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32 222303651
�भाग � 1 मधील धम�राजनगर प�रसर व
इतर प�रसरातील र�ाचे डांबरीकरण
करणे

1 2,00,00,000 0 0

33 222303652
�भाग � १२ मधील एकता चौक ते वंदे
मातरम चौक डांबरीकरण करणे

12 1,00,00,000 0 0

34 222303653
�भाग � १२ अंतग�त र�े डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 0 0

35 222303654
�भाग �. १२, �पीनगर येिथल एकता चौक
प�रसरातील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

36 222303655
�भाग � १२ मधील �ोतीबा मंिदर
प�रसरातील अंतग�त र�ाचे डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 0 0

37 222303656

�भाग � १२ मधील �ोतीबानगर
औ�ोगीक प�रसरातील जुने अ���ातील
सव� र�ांचे खडीमु�मीकरण व
डांबरीकरण करणे

12 5,00,00,000 0 0

38 222303657
�भाग � १२ मधील �ोतीबानगर
प�रसरातील अंतग�त र�े खडी मु�मीकरण
व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

39 222303658

�भाग � १२ मधील गणेशनगर येथील राजे
संभाजी हौसीगं सोसायटी व अ�िवनायक
हौसीगं सोसायटी प�रसरातील अंतग�त र�े
डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

40 222303659
�भाग � १२ मधील तळवडे मु� र�ा ते
�पीनगर मु� र�ा पय�त डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 0 0

41 222303660
�भाग � १२ मधील ि�वेणीनगर येथील
�रा� हौसीगं सोसायटी र�ा डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 0 0

42 222303661
�भाग � १२ मधील ि�वेणीनगर मधील
मु� अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

43 222303662
�भाग � १२ मांगीरबाबा मंदीर प�रसरातील
र�े डांबरीकरण करणे

12 1,00,00,000 0 20,81,000

44 222303663
�भाग � १२ येथील च�ाणव�ी ते
�शानभुमी पय�तचा र�ा खडीमु�मासह
डांबरीकरण करणे

12 1,00,00,000 0 29,00,000

45 222303664
�भाग �. १२, �पीनगर बजाज ट� ा�पोट�
सोसायटी प�रसरातील अंतग�त र�े
डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

46 222303665
�भाग �. १२, �पीनगर �ीराम कॉलनी
प�रसरातील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

47 222303666
�भाग �. १२, गणेसनगर येिथल बानसे
शाळा प�रसरातील अंतग�त र�े
डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

48 222303667
�भाग �. १२, ि�वेणीनगर येिथल अंतग�त
र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 31,80,000

49 222303668
�भाग �. १२ता�ाणेव�ी प�रसरातील
अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

50 222303669
�भाग �. १२, ि�वेणीनगर ता�ाणेव�ी
येिथल टॉवर लाईन र�ा डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

51 222303670
�भाग �. १२, �ोतीबानगर येिथल अंतग�त
र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

52 222303671
�भाग �. १२, �ोतीबानगर येिथल सोनवणे
व�ी र�ा�ा प�रसरातील अंतग�त र�े
डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

53 222303672
�भाग �. १२, �ोतीबानगर येिथल
कहारमाथा प�रसरातील अंतग�त र�े
डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

54 222303673
�भाग �. १२, तळवडे येिथल बाठेव�ी
प�रसरातील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 25,90,000

55 222303674
�भाग �. १२, तळवडे येिथल च�ाणव�ी
प�रसरातील अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

56 222303675
�भाग �. १२, तळवडे येिथल ल�ीनगर,
कॅनबे चौक प�रसरातील अंतग�त र�े
डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 17,60,000
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57 222303676
�भाग �. १२, सहयोगनगर प�रसरातील
अंतग�त र�े डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 96,40,00,000 4,15,12,000 1,74,21,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303677
�भाग � १ म�े रामदासनगर सोनवणेव�ी
तसेच औ�ोगीक व रिहवासी प�रसरातील
र�े डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

2 222303678
�भाग � ११ म�े मोरया हौसीगं सोसायटी
व शरदनगर मधील िविवध र�ाचे
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

11 50,00,000 0 1,000

3 222303679
�पीनगर येिथल वंदे मातरम चौक
प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

4 222303680
�पीनगर येिथल सर�ती सोसायटी
प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

5 222303681
�भाग � १ मधील अंतग�त र�े व िविवध
काँलनी मधील र�े डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

6 222303682
�भाग � १ बगव�ी धम�राजनगर
पाटीलनगर व उव�रीत िठकाणी र�ाचे
मजबुतीकरण क�न डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

7 222303683
�भाग � ११ मधील नेवाळेव�ी व
हरगुडेव�ी र�ांचे हाँटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे

11 50,00,000 0 1,000

8 222303684
तळवडे उ�रेकडील प�रसरातील र�े
डांबरीकरण करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

9 222303685

�भाग � ११ मधील िशवाजी पाक�  फुलेनगर
िजजामाता पाक�  व इतर प�रसरातील
र�ांचे हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे

11 50,00,000 0 1,000

10 222303686
�भाग � १ मधील यशवंत काँलनी तसेच
�े�ेव�ी िचंचेचा मळा प�रसरातील काँलनी
व मु� र�ाचे डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

11 222303687
�भाग � १ म�े अ���ातील र�े
मजबुतीकरण क�न डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

12 222303688
तळवडे दि�णेकडील प�रसरातील र�े
डांबरीकरण करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

13 222303689
तळवडे गावठाण प�रसरातील र�े
डांबरीकरण करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

14 222303690
�ोतीबानगर येिथल िनवासी प�रसरातील
अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

15 222303691
�भाग � १३ यमुनानगर मधील र�ांचे
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

13 2,00,00,000 0 1,000

16 222303692
ता�ाणेव�ी येिथल सावतामाळी
मंदीराजवळील उव�रीत र�ांचे डांबरीकरण
करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

17 222303693
�पीनगर येिथल �ीराम सोसायटी
प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

18 222303694
�भाग � १३ साईनाथनगर मधील र�ांचे
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

13 2,00,00,000 0 1,000

19 222303695
ता�ाणेव�ी - ि�वेणीनगर येिथल उव�रीत
र�ांचे डांबरीकरण करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

20 222303696
�भाग � १ मधील अंतग�त र�े व िविवध
काँलनी मधील र�े डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

21 222303697
�भाग � १ बगव�ी धम�राजनगर
पाटीलनगर व उव�रीत िठकाणी र�ाचे
मजबुतीकरण क�न डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 46,50,00,000 0 21,000

चालू कामे +निवन कामे 1,42,90,00,000 4,15,12,000 1,74,42,000

डांबरी र�े- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges
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02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303698
�भाग � ११ मधील र�ाचे हाँटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे

11 9,90,000 39,000 0

2 222303699
�भाग �. १२ �पीनगर येिथल र�ांचे
डांबरीकरण करणे

12 10,00,000 0 9,00,000

3 222303700
�भाग �. १२ ि�वेणीनगर -ता�ाणेव�ी
येिथल र�ांचे डांबरीकरण करणे

12 10,00,000 0 9,00,000

4 222303701
�भाग �. १२ सहयोगनगर येिथल र�ांचे
डांबरीकरण करणे

12 10,00,000 0 9,00,000

5 222303702
�भाग �. १२ तळवडेगाव येिथल र�ांचे
डांबरीकरण करणे

12 10,00,000 0 9,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 49,90,000 39,000 36,00,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303703
�भाग � १ मधील रामदासनगर
�शानभुमी रोड व �भागत उव�रीत
िठकाणी र�ाचे डांबरीकरण करणे

1 10,00,000 0 1,000

2 222303704
�भाग � ११ मधील िविवध र�ांचे
हाँटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे

11 10,00,000 0 1,000

3 222303705
तळवडे प�रसरातील र�े डांबरीकरण
कऱणे

12 10,00,000 0 1,000

4 222303706
�पीनगर प�रसरातील र�े डांबरीकरण
करणे

12 10,00,000 0 1,000

5 222303707
ता�ाणेव�ी प�रसरातील र�े डांबरीकरण
करणे

12 10,00,000 0 1,000

6 222303708
ि�वेणीनगर प�रसरातील र�े डांबरीकरण
करणे

12 10,00,000 0 1,000

7 222303709
�भाग � १३ यमुनानगर मधील िविवध
र�ांची एम पी एम प�तीने दु��ी करणे

13 10,00,000 0 1,000

8 222303710
�भाग � १३ िनगडी गावठाण मधील िविवध
र�ांची एम पी एम प�तीने दु��ी करणे

13 10,00,000 0 1,000

9 222303711
�भाग � १३ साईनाथनगर मधील िविवध
र�ांची एम पी एम प�तीने दु��ी करणे

13 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 90,00,000 0 9,000

चालू कामे +निवन कामे 1,39,90,000 39,000 36,09,000

एकूण 1,44,29,90,000 4,15,51,000 2,10,51,000

खडी मु�माचे र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303712
�भाग � १ मधील िचखली मोरेव�ी
सोनवणेव�ी प�रसरातील उव�रीत र�े
खडीमु�म व एम पी एम प�तीने करणे

1 1,00,00,000 9,23,000 0

2 222303713
�भाग � १ मधील र�े GSB ने
मजबुतीकरण क�न एम पी एम करणे

1 1,00,00,000 5,77,000 0

3 222303714
�भाग �. १२, ि�वेणीनगर टॉवरलाईन
प�रसरातील र�ांचे खडीमु�मीकरण व
डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 5,37,000 0

4 222303715
�भाग �. १२, �ोतीबा मंदीर प�रसरातील
र�ांचे खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 0 0

5 222303716
�भाग �. १२, ता�ाणेव�ी सावतामाळी
मंदीर प�रसरातील र�ांचे खडीमु�मीकरण
व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 16,41,000 0

6 222303717
�भाग �. १२, गणेशनगर प�रसरातील
र�ांचे खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 39,94,000 0

7 222303718
�भाग � 1 म�े सोनवणेव�ी प�रसरातील
व इतर प�रसरात र�ाचे जी एस बी व एम
पी एम प�तीने बजबुतीकरण करणे.

1 50,00,000 0 20,00,000
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�भाग
�
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

8 222303719
�भाग � 1 म�े सोनवणेव�ी औ�ोगीक
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण व एम
पी एम करणे.

1 50,00,000 0 20,00,000

9 222303720
�भाग � 1 मधील शेलारव�ी ते
पाटीलनगर औ�ोगीक प�रसरातील र�े
मजबुतीकरण क�न एम पी एम करणे

1 50,00,000 0 25,00,000

10 222303721
�भाग � 1 मधील धम�राजनगर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण क�न
एम पी एम करणे

1 50,00,000 0 25,00,000

11 222303722

�भाग � 1 मधील बगव�ी व इतर
प�रसरातील न�ाने ता�ात आले�ा
र�ाचे मजबुतीकरण क�न एम पी एम
करणे

1 50,00,000 0 25,00,000

12 222303723
�भाग � 1 मधील �े�ेव�ी व इतर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण क�न
एम पी एम करणे

1 50,00,000 0 25,00,000

13 222303724
�भाग � 1 मधील मोरेव�ी व इतर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण क�न
एम पी एम करणे

1 50,00,000 0 25,00,000

14 222303725
�भाग � 1 मधील रामदासनगर व इतर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण क�न
एम पी एम करणे

1 50,00,000 0 18,00,000

15 222303726
�भाग � १२ मधील मु� र�ा ते �ीराम
काँलनी र�ाचे खडीमु�मीकरण व
डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

16 222303727
�भाग � १२ मधील गणेशनगर चौक ते
सोिनगरा मैदानापय�तचा र�ा डांबरीकरण
करणे

12 1,00,00,000 0 0

17 222303728
�भाग � १२ �पीनगर येथील �ीराम
काँलनी � १ येथील र�ाचे �ाँम� वाँटर
लाईन दु��ी क�न डांबरीकरण करणे

12 1,00,00,000 0 0

18 222303729
�भाग �. १२ तळवडे येिथल बाठेव�ी
प�रसरातील जुने अ�ी�ातील र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 18,33,000

19 222303730
�भाग �. १२ तळवडे येिथल �ोतीबानगर
प�रसरातील जुने अ�ी�ातील र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 0

20 222303731
�भाग �. १२ तळवडे येिथल कहारमाथा
प�रसरातील जुने अ�ी�ातील र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे

12 2,00,00,000 0 36,90,000

21 222303732

�भाग �. १२ तळवडे येिथल तळवडे
िचखली ह� प�रसरातील जुने अ�ी�ातील
र�ांचे खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 0 36,90,000

22 222303733

�भाग �. १२ ता�ाणेव�ी येिथल
िचंचेचामळा प�रसरातील जुने अ�ी�ातील
र�ांचे खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 0 0

23 222303734

�भाग �. १२ ि�वेणीनगर येिथल
धनगरबाबा मंदीर ते गणेशनगर चौक येिथल
र�ांचे खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण
करणे

12 2,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,00,000 76,72,000 2,75,13,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303735
�भाग � १ म�े शेलारव�ी औ�ोगीक
प�रसर व इतर िठकाणी र�ाचे एम पी एम
करणे व डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

2 222303736
�भाग � १ म�े मोरेव�ी �े�ेव�ी व
िविवध काँलनीमधील र�ाचे एम पी एम
क�न डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

3 222303737
�भाग � १ म�े उव�रीत िठकाणचे र�े एम
पी एम क�न डांबरीकरण करणे

1 1,00,00,000 0 1,000
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4 222303738
�भाग � 1 मधील शेलारव�ी ते
पाटीलनगर औ�ोगीक प�रसरातील र�े
मजबुतीकरण क�न एम पी एम करणे

1 50,00,000 0 1,000

5 222303739

�भाग � 1 मधील बगव�ी व इतर
प�रसरातील न�ाने ता�ात आले�ा
र�ाचे मजबुतीकरण क�न एम पी एम
करणे

1 50,00,000 0 1,000

6 222303740
�भाग � 1 मधील �े�ेव�ी व इतर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण क�न
एम पी एम करणे

1 50,00,000 0 1,000

7 222303741
�भाग � 1 मधील रामदासनगर व इतर
प�रसरातील र�ाचे मजबुतीकरण क�न
एम पी एम करणे

1 50,00,000 0 1,000

8 222303742
�भाग � 1 मधील िचंचेचा मळा र�ाचे
ना�ाचे बाजुपय�त जाणा�या र�ाचे
मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे

1 1,75,00,000 0 1,000

9 222303743
�भाग � 1 मधील सोनवणेव�ी र�ा
औ�ोगीक प�रसरातील एम पी एम केलेले
र�े डांबरीकरण करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

10 222303744
�भाग � ११ म�े शरदनगर नेवाळेव�ी
पवारव�ी व इतर प�रसरात न�ाने ता�ात
आलेले र�े खडीमु�माचे करणे

11 90,00,000 0 1,000

11 222303745
�भाग � ११ मधील पवारव�ी व
कुदळवाडी मधील औ�ोगीक प�रसरातील
र�े खडीमू�म क�न िवकसीत करणे

11 90,00,000 0 1,000

12 222303746
तळवडे गाव प�रसरातील उव�रीत र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

13 222303747
�पीनगर प�रसरातील उव�रीत र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

14 222303748
ता�ाणेव�ी - ि�वेणीनगर प�रसरातील
उव�रीत र�ांचे खडीमु�मीकरण व
डांबरीकरण करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

15 222303749
सहयोगनगर प�रसरातील उव�रीत र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

16 222303750
सहयोगनगर गवळी शाळा प�रसरातील
र�ांचे खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण
करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

17 222303751
ता�ाणेव�ी येिथल िचंचेचामळा
प�रसरातील उव�रीत र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

18 222303752
तळवडे येथील संत तुकाराम प�रसरातील
उव�रीत र�ांचे खडीमु�मीकरण व
डांबरीकरण करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

19 222303753
तळवडे येथील शशीकमल हाँटेल
प�रसरातील उव�रीत र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 36,55,00,000 0 19,000

चालू कामे +निवन कामे 66,55,00,000 76,72,000 2,75,32,000

खडी मु�माचे र�े- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303754
�भाग � १ मधील अंतग�त र�ावरील चर
सन 2020-21 साठी BM व BC ने भरणे

1 10,00,000 2,00,000 0

2 222303755
�भाग � ११ मधील िविवध र�ाचे
खडीकरण व डांबरीकरण करणे

11 9,90,000 2,61,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 19,90,000 4,61,000 0

निवन कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303756
�भाग � १ मधील मोरेव�ी �े�ेव�ी व
िविवध काँलनी र�ावरील चर जी एस बी व
एम पी एम प�तीने भरणे

1 10,00,000 0 1,000
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2 222303757
�भाग � ११ मधील शरदनगर नेवाळेव�ी
व इतर प�रसरातील र�े खडीमू�माचे
करणे

11 10,00,000 0 1,000

3 222303758
�भाग � ११ मधील िविवध िठकाणी
र�ांची खडीकरणा�ारे अक�ात दु��ी
करणे

11 10,00,000 0 1,000

4 222303759
तळवडे प�रसरातील अ�ंद र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण कऱणे

12 10,00,000 0 1,000

5 222303760
�पीनगर प�रसरातील अ�ंद र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण कऱणे

12 10,00,000 0 1,000

6 222303761
ता�ाणेव�ी प�रसरातील अ�ंद र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण कऱणे

12 10,00,000 0 1,000

7 222303762
ि�वेणीनगर प�रसरातील अ�ंद र�ांचे
खडीमु�मीकरण व डांबरीकरण कऱणे

12 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 70,00,000 0 7,000

चालू कामे +निवन कामे 89,90,000 4,61,000 7,000

एकूण 67,44,90,000 81,33,000 2,75,39,000

वाचनालय- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

10-Public Library Buildings

1 222303763

�भाग � १ िचखली येथे िठकिठकाणी सन
2020-21 साठी एफ आर पी वाचनालये,
एफ आर पी मुता�या बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

1 40,00,000 6,08,000 0

2 222303764

�भाग � १३ म�े र�ावर थम��ा�
प�टने रोड माक�ग करणे नामफलक
बसिवणे ब�चेस बसिवणे व एफ आर पी
वाचनालय पुरिवणे

13 50,00,000 0 0

3 222303765
�भाग � 11 पुणा�नगर कृ�ानगर म�े
िठकिठकाणी वाचनालये बोड� ब�चेस बसिवणे
थम��ा� प�टने र�ांना प�े मारणे

11 40,00,000 0 0

4 222303766
�भाग � 1 म�े पेडे�� ीयन गतीरोधक
बसिवणे व साईन बोड� ब�चेस बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

1 60,00,000 0 0

5 222303767

�भाग � १३ म�े र�ावर थम��ा�
प�टने रोड माक�ग करणे नामफलक
बसिवणे ब�चेस बसिवणे व एफ आर पी
वाचनालय पुरिवणे

13 30,00,000 3,07,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,20,00,000 9,15,000 0

निवन कामे

01-Buildings

10-Public Library Buildings

1 222303768
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी एफ आर
पी वाचनालये व बोड� ब�चेस बसिवणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

11 30,00,000 0 1,000

2 222303769
�पीनगर येिथल अ�ी�ातील वाचनालयांची
दु��ी करणे

12 25,00,000 0 1,000

3 222303770
सहयोगनगर येिथल अ�ी�ातील
वाचनालयांची दु��ी करणे

12 25,00,000 0 1,000

4 222303771
ता�ाणेव�ी - ि�वेणीनगर येिथल
अ�ी�ातील वाचनालयांची दु��ी करणे

12 25,00,000 0 1,000

5 222303772
तळवडे गाव येथे वाचनालय उभारणे व
अ�ी�ातील वाचनालयांची दु��ी करणे

12 25,00,000 0 1,000

6 222303773

�भाग � १३ म�े साईनाथनगर,
यमुनानगर, िनगडी गावठाण इ िठकाणी
थम��ा�ीक प�टने प�े मारणे बोड� ब�चेस
पुरिवणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे

13 80,00,000 0 1,000

7 222303774
�भाग � १३ म�े िठकिठकाणी बोड� ब�चेस
बसिवणे रंगरंगोटीची कामे करणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

13 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,60,00,000 0 7,000

चालू कामे +निवन कामे 4,80,00,000 9,15,000 7,000
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वाचनालय- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303775
�भाग � १ म�े िविवध िठकाणी व काँलनी
प�रसरात िदशादश�क व नामफलक बोड�
बसिवणे व इतर कामे करणे

1 10,00,000 0 1,000

2 222303776

�भाग � ११ म�े कृ�ानगर पूणा�नगर
नेवाळेव�ी शरदनगर इ िठकाणी
थम��ा�ीक प�टने प�े मारणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

11 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 20,00,000 0 2,000

एकूण 5,00,00,000 9,15,000 9,000

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303777
तळवडे गाव प�रसरात वॉड���रय योजनेतुन
�थाप� िवषयक कामे करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

2 222303778
�पीनगर प�रसरात वॉड���रय योजनेतुन
�थाप� िवषयक कामे करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

3 222303779
�भाग � १३ म�े वाँड��रीय योजनेअंतग�त
कामे करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,00,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 3,00,00,000 0 3,000

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 3,00,00,000 0 3,000

इमारत व सां�ृितक क� �- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303780
�भाग � ११ मधील िविवध मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे करणे

11 40,00,000 0 18,25,000

एकूण चालू कामे र.�. 40,00,000 0 18,25,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 40,00,000 0 18,25,000

इमारत व सां�ृितक क� �- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 40,00,000 0 18,25,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- मु�ालय

चालू कामे
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01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303781
फ �ेि�य काया�लयातील सन 2014-15 ते
2017-18 मधील मु�ालय + �भाग
अंतग�त उव�रीत िबले अदा करणे

ससा 5,00,00,000 73,59,000 48,28,000

2 222303782
�भाग � १ मधील मनपा काय��मासाठी
मंडप �व�था करणे

1 25,00,000 6,40,000 0

3 222303783
�भाग � 11 म�े सन 2019-20 साठी
िविवध सां�ृतीक काय��मांसाठी मंडप
�व�था पुरिवणे व इतर कामे करणे

11 30,00,000 14,76,000 0

4 222303784
�भाग � १३ से � २२ मधील जु�ा मधुकर
पवळे शाळा इमारतीचे Retrofitting
प�तीने मजबुतीकरण करणे

13 50,00,000 31,00,000 0

5 222303785

�भाग � १ म�े शेलारव�ी सोनवणेव�ी
आकुड� िचखली रोडवर स�टर लाईन बाँड�र
लाईन थम��ा� ने रंगिवणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे

1 50,00,000 4,75,000 8,00,000

6 222303786
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे

11 30,00,000 18,17,000 0

7 222303787
�भाग � ११ म�े बोड� ब�चेस बसिवणे व
थम��ा�ीक प�टने प�े मारणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

11 30,00,000 8,41,000 0

8 222303788
�भाग � १२ तळवडे �पीनगर येथे �थाप�
िवषय कामे करणे

12 1,00,00,000 2,86,000 0

9 222303789
�भाग � १२ ि�वेणीनगर येथे �थाप� िवषय
कामे करणे

12 60,00,000 16,24,000 0

10 222303790
�भाग �.१३ िनगडी गावठाण व �भागातील
िविवध िठकाणी आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

13 1,00,00,000 0 13,00,000

11 222303791
�भाग �.१३ साईनाथ नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

13 1,00,00,000 0 11,30,000

12 222303792

�भाग �. १३ एल आय सी कॉलनी, एल
आय िज, एम आय िज व �भागातील िविवध
िठकाणी आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक
कामे करणे.

13 1,00,00,000 3,48,000 0

13 222303793

�भाग �. १३ मॉडन� कॉलेज व व
�भागातील िविवध िठकाणी
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 1,00,00,000 10,00,000 0

14 222303794
�भाग � १३ िनगडी व �भागातील िविवध
िठकाणी म�े िविवध काय��मासाठी मंडप
�व�था करणे

13 30,00,000 9,43,000 0

15 222303795
�भाग �. १३ मधील िविवध मनपा
इमारतीची आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

13 1,00,00,000 23,61,000 0

16 222303796

�भाग � १३ मधील पी ची मनपाचे पोट�ल
सारथी वरील �ा� त�ारी सोडिवणे , राडा
रोडा उचलणे व आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 20,00,000 5,20,000 0

17 222303797

�भाग � १३ मधील िविवध मनपा
इमारतीचंी िकरकोळ दु��ीची कामे करणे
व व �भागातील िविवध िठकाणी
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 50,00,000 5,24,000 0

18 222303798
फ �ेि�य काया�लय इमारतीची �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे

ससा 1,00,00,000 40,43,000 0

19 222303799
�भाग � ११ म�े कृ�ानगर फुलेनगर
कोयनानगर नेवाळेव�ी व इतर प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

11 45,00,000 0 0

20 222303800
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी बोड�
ब�चेस बसिवणे थम��ा�ीक प�टने प�े
मारणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे

11 30,00,000 0 0

21 222303801
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी
अित�मण िनमु�लनाकरीता आव�क
मिशनरी व मनु�बळ पुरिवणे

11 25,00,000 0 10,77,000
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22 222303802

�भाग � ११ पुणा�नगर कृ�ानगर या
भागासाठी सन २०२०-२१ म�े मनपा
िनवडणूकीसाठी मंडप �व�था व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

11 50,00,000 0 15,00,000

23 222303803
�भाग � 11 मधील िविवध िठकाणी सन
2021-22 करीता �थाप� िवषयक कामे
करणे

11 50,00,000 0 16,50,000

24 222303804
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी �थाप�
िवषयक दु��ी कामे करणे

1 75,00,000 0 12,50,000

25 222303805
�भाग � 1 म�े मोरेव�ी �े�ेव�ी व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे

1 75,00,000 0 17,00,000

26 222303806
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी मंडप
�व�था व इतर आव�क कामे करणे

1 75,00,000 0 0

27 222303807
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी िविवध
कामांसाठी जे सी बी ट�क डंपर ट� ँ�र व
इतर मशीनरी पुरिवणे

1 75,00,000 0 9,50,000

28 222303808
�भाग � 1 म�े मोरेव�ी �े�ेव�ी
प�रसरातील र�ावरील गतीरोधक व र�े
बाँड�र माक�ग रंगिवणे

1 50,00,000 0 5,50,000

29 222303809
�भाग � 1 म�े पाटीलनगर सोनवणेव�ी
व इतर िठकाणी गतीरोधक व र�े बाँड�र
माक�ग रंगिवणे

1 50,00,000 0 0

30 222303810

�भाग � १िचखली या भागासाठी सन
२०२०-२१ म�े मनपा िनवडणूकीसाठी
मंडप �व�था व इतर अनुषंगीक कामे
करणे

1 50,00,000 0 0

31 222303811
�भाग � १२ �पीनगर मधील साव�जनीक
िठकाणी सुशोिभकरण करणे

12 50,00,000 0 0

32 222303812
�भाग � १२ मधील तळवडे येथील कै.
िकसन भालेकर शाळेची देखभाल
दु��ीची कामे करणे

12 1,00,00,000 0 0

33 222303813
�भाग � १२ मधील द�ता चौक
सुशोिभकरण करणे

12 50,00,000 0 0

34 222303814
�भाग � १२ �पीनगर बु�िवहार व
तळवडे च�ाणव�ी येथे संिवधान िश�
बसिवणे

12 50,00,000 0 0

35 222303815
�भाग �. १२, तळवडे �पीनगर येथे
�थाप� िवषयक कामे करणे

12 2,00,00,000 0 25,98,000

36 222303816
�भाग �. १२,ता�ाणेव�ी - ि�वेणीनगर
येथे �थाप� िवषयक कामे करणे

12 2,00,00,000 0 25,15,000

37 222303817

�भाग � १२ �पीनगर तळवडे या
भागासाठी सन २०२०-२१ म�े मनपा
िनवडणूकीसाठी मंडप �व�था व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

12 2,00,00,000 0 12,86,000

38 222303818
�भाग �. १२, म�े अित�मण
िनमु�लनाकरीता मिशनरी व मनु�बळ
पुरिवणे

12 2,00,00,000 0 0

39 222303819

सन २०२० - २१ म�े वॉड� � १३ मधील
िविवध शाळा येथे �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे व सभोवताल�ा
प�रसरात सुशोिभकरण व �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 1,00,00,000 0 0

40 222303820

सन २०२० - २१ म�े �भाग �. 13 िनगडी
मधील मु�ीम दफनभुमी�ा येथे �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे व
सभोवताल�ा प�रसरात सुशोिभकरण व
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 0

41 222303821

सन २०२० - २१ म�े वॉड� � १३ अंतग�त
जलतरण तलाव व सभोवताल�ा प�रसरात
सुशोिभकरण व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

13 1,00,00,000 0 0

42 222303822
�भाग � १३ येथील िविवध �ायामशाळा चे
अधुिनिककरण व �भागातील िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे

13 50,00,000 0 0

43 222303823
�भाग � १३ येथे �� भारत
अिभयंनाअंतग�त शौचालय , गटर इ.
देखभाल दु��ीची कामे करणे व

13 30,00,000 0 0
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राडारोडा उचलणे.

44 222303824

�भाग � १३ यमुनानगर िनगडी या
भागासाठी सन २०२०-२१ म�े मनपा
िनवडणूकीसाठी मंडप �व�था व इकप
अनुषंगीक कामे करणे

13 2,00,00,000 0 1,26,45,000

45 222303825
�भाग �. १३ मधील िविवध मनपा
इमारतीची आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

13 30,00,000 0 0

46 222303826

�भाग � १३ मधील पी ची मनपाचे पोट�ल
सारथी वरील �ा� त�ारी सोडिवणे , राडा
रोडा उचलणे व आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 30,00,000 0 0

47 222303827

�भाग �. १३ िदनेश सुपर माक� ट
,िशवभूमी शाळा प�रसर व �भागातील
िविवध िठकाणी आव�कतेनुसार �ॉम�
वॉटर, �ॉक दु��ी व �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 30,00,000 0 0

48 222303828
�भाग � १३ म�े िविवध िठकाणी
अित�मण िनमु�लनाकरीता आव�क
मिशनरी व मनु�बळ पुरिवणे

13 40,00,000 0 8,75,000

49 222303829

फ �ेि�य काया�लयाअंतग�त मनपा इमारती
व िसमािभंतीचे दश�नी भागात अ�ाव�क
िवषयांवर आधारीत िभ�ी िच�े व घोषवा�
रंगवुन सुशोिभकरण करणे.

ससा 95,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 40,80,00,000 2,73,57,000 3,66,54,000

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303830
ि�वेणीनगर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

2 222303831
�भाग � १३ िनगडी गावठाण व �भागातील
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

3 222303832
�भाग � १ म�े िविवध काँलनी प�रसरात
व िठकिठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

4 222303833

�भाग � १ म�े िविवध सां�ृतीक
काय��मांकरीता व मनपा िनवडणूकीसाठी
मंडप �व�था व इतर अनुषंगीक कामे
करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

5 222303834
�भाग � ११ मधील िविवध र�े
थम��ा�ीक प�टने रंगिवणे बोड� ब�चेस
बसिवणे व इतर आव�क कामे करणे

11 30,00,000 0 1,000

6 222303835
�भाग � १ म�े शेलारव�ी पाटीलनगर
धम�राजनगर व बगव�ी प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

7 222303836
�भाग � ११ म�े सां�ृतीक
काय��मांकरीता आव�क मंडप �व�था
करणे

11 30,00,000 0 1,000

8 222303837

�भाग � ११ मधील �ाईन र�ाचे �श
बँरीअर व िड�ायडरची दु��ी करणे व
�ाची रंगरंगोटी क�न इतर आव�क
कामे करणे

11 30,00,000 0 1,000

9 222303838
सहयोगनगर प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

10 222303839
�भाग � १२ �पीनगर येथे �रा�ाचे
�ितक (भगवा) �ज उभारणे

12 50,00,000 0 1,000

11 222303840
�भाग � १ म�े उव�रीत िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

12 222303841
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी
अित�मण िनमु�लनाकरीता आव�क
मशीनरी पुरिवणे

11 30,00,000 0 1,000

13 222303842
तळवडे प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे

12 1,00,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

14 222303843
�भाग � ११ म�े िठकिठकाणी आव�क
�थाप� िवषयक कामे करणे

11 30,00,000 0 1,000

15 222303844
�पीनगर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

16 222303845
�भाग � १३ साईनाथनगर व �भागातील
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

17 222303846
�भाग � १ म�े �े�ेव�ी मोरेव�ी व
प�रसरातील िविवध काँलनी प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

18 222303847
�भाग � ११ मधील �ामी वेवेकानंद
ि�डासंकुलाची उव�रीत �थाप� िवषयक
कामे करणे

11 45,00,000 0 1,000

19 222303848
ता�ाणेव�ी प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

20 222303849
�भाग � १३ यमुनानगर व �भागातील
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

21 222303850
�भाग � १ म�े िविवध िठकाणी बोड�
बसिवणे थम��ा�ीक प�टने प�े मारणे व
इतर अनुषंगीक कामे करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 16,45,00,000 0 21,000

चालू कामे +निवन कामे 57,25,00,000 2,73,57,000 3,66,75,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303851
�भाग � १ म�े सन 2020-21 साठी
च�बस� दु��ी िवषयक कामे करणे

1 10,00,000 1,67,000 0

2 222303852
�भाग � १ म�े सन 2020-21 साठी
मोरेव�ी �े�ेव�ी सोनवणेव�ी अंतग�त
भागातील राडारोडा उचलणे

1 10,00,000 1,11,000 0

3 222303853
�भाग � ११ म�े �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे

11 9,90,000 3,08,000 0

4 222303854
�भाग � ११ म�े मनपा�ा िविवध
सां�ृतीक व इतर काय��मांना मंडप
�व�था करणे

11 9,90,000 6,30,000 0

5 222303855
�भाग � ११ म�े ि�वेणीनगर कृ�ानगर व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे

11 9,90,000 0 5,84,000

6 222303856
�भाग � ११ म�े आव�क �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे

11 9,90,000 0 4,20,000

7 222303857
�भाग � ११ म�े �� भारत
अिभयानाअंतग�त राडारोडा उचलणे

11 9,90,000 0 5,75,000

8 222303858
�भाग � ११ म�े �� भारत
अिभयानाअंतग�त साव�जनीक शौचालयांची
देखभाल दु��ीची कामे करणे

11 9,90,000 0 3,75,000

9 222303859
�भाग � 1 मधील मोरेव�ी �े�ेव�ी
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे

1 9,90,000 0 5,90,000

10 222303860
�भाग � 1 मधील रामदासनगर व
पाटीलनगर म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे

1 9,90,000 0 5,90,000

11 222303861
�भाग � 1 म�े मोरेव�ी व �े�ेव�ी
प�रसरातील गतीरोधक रंगिवणे

1 9,90,000 0 5,90,000

12 222303862
�भाग � 1 म�े पाटीलनगर शेलारव�ी व
इतर प�रसरातील गतीरोधक रंगिवणे

1 9,90,000 0 5,90,000

13 222303863
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी मोरेव�ी
�े�ेव�ी भागात िसटीगं ब�चेस व बोड�
बसिवणे

1 9,90,000 0 5,90,000

14 222303864
�भाग � 1 म�े िठकिठकाणी पाटीलनगर
िचखली व इतर प�रसरात िसटीगं ब�चेस व
बोड� बसिवणे

1 9,90,000 0 5,90,000

15 222303865
�भाग � 1 म�े मोरेव�ी व �े�ेव�ी
प�रसरातील राडारोडा उचलणे

1 9,90,000 0 3,90,000
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16 222303866
�भाग � 1 म�े रामदासनगर व
पाटीलनगर प�रसरातील राडारोडा उचलणे

1 9,90,000 0 3,90,000

17 222303867
�भाग � १२ कँनबे चौक येथे अ�ीशमन
क� �ा�ा इमारतीसमोर �ज�ंभ उभारणे

12 10,00,000 0 0

18 222303868
�भाग �. १२, सहयोगनगर येथे �थाप�
िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 0

19 222303869
�भाग �. १२, �ोतीबीनगर येथे �थाप�
िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,88,60,000 12,16,000 62,74,000

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222303870
�भाग � १ मधील िविवध र�ांवरील सन
२०२२-२३ करीता राडारोडा उचलणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे

1 10,00,000 0 1,000

2 222303871
�भाग � १ म�े साव�जनीक ��तागृहांची
सन २०२२-२३ क�रता देखभाल दु��ीची
कामे करणे

1 10,00,000 0 1,000

3 222303872
�भाग � ११ म�े सां�ृतीक काय��म
तसेच कोरोणा �ितबंधा�क आव�क
मंडप �व�था करणे

11 10,00,000 0 1,000

4 222303873
�भाग � ११ म�े िठकिठकाणी आव�क
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

11 10,00,000 0 1,000

5 222303874
�भाग � ११ म�े र�ांवर िदशादश�क
फलक बसिवणे व इतर अनुषंगीक कामे
करणे

11 10,00,000 0 1,000

6 222303875
�पीनगर तळवडे प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

7 222303876
ता�ाणेव�ी ि�वेणीनगर प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

8 222303877
�भाग � १३ यमुनानगर म�े �थाप�
िवषयक कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

9 222303878
�भाग � १३ िनगडी गावठाण म�े �थाप�
िवषयक कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

10 222303879
�भाग � १३ साईनाथनगर म�े �थाप�
िवषयक कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,00,00,000 0 10,000

चालू कामे +निवन कामे 2,88,60,000 12,16,000 62,84,000

एकूण 60,13,60,000 2,85,73,000 4,29,59,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- मु�ालय
चालू कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303880
�भाग �. १२ ि�वेणीनगर येथे सेवा
वाही�ांकरीता खोदलेले चर बीबीएम करणे

12 50,00,000 11,00,000 0

2 222303881
�भाग �. १२ सहयोगनगर तळवडे येथे
सेवा वाही�ांकरीता खोदलेले चर बीबीएम
करणे

12 50,00,000 14,66,000 0

3 222303882

�भाग �. १३ िनगडी गावठाण व
�भागातील िविवध िठकाणी सेवा
वाही�ांकरीता खोदलेले चर िज एस बी व
बीबीएम प�तीने करणे

13 40,00,000 0 4,05,000

4 222303883

�भाग �. १३ साईनाथ नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी सेवा वाही�ांकरीता
खोदलेले चर िज एस बी व बीबीएम प�तीने
करणे

13 40,00,000 0 3,22,000

5 222303884

�भाग �. १३ यमुना नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी सेवा वाही�ांकरीता
खोदलेले चर िज एस बी व बीबीएम प�तीने
करणे.

13 40,00,000 0 3,11,000
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6 222303885
�भाग � 1 मधील मोरेव�ी �े�ेव�ी व
इतर प�रसरातील र�ांवरील चरांचे
मजबुतीकरण क�न डांबरीकरण करणे

1 1,00,00,000 0 0

7 222303886

�भाग � 1 मधील पाटीलनगर धम�राजनगर
व रामदासनगर प�रसरातील िविवध सेवा
वािह�ांसाठी खोदलेले चर बुजवून
डांबरीकरण करणे

1 1,00,00,000 0 0

8 222303887
�भाग � 1 मधील अंतग�त भागातील व
इतर र�ावरील चर बुजवून डांबरीकरण
करणे

1 1,00,00,000 0 0

9 222303888
�भाग � 1 मधील औ�ोगीक प�रसरातील
व इतर प�रसरातील र�ावरील चर बुजवून
डांबरीकरण करणे

1 1,00,00,000 0 0

10 222303889
�भाग �. १२ मिधल तळवडेगाव
प�रसरातील सेवावाही�ांकरीता खोदलेले
चर खडीमु�माने भरणे

12 2,00,00,000 0 0

11 222303890
�भाग �. १२ मिधल �पीनगर प�रसरातील
सेवावाही�ांकरीता खोदलेले चर
खडीमु�माने भरणे

12 2,00,00,000 0 14,87,000

12 222303891
�भाग �. १२ मिधल ता�ाणेव�ी-
ि�वेणीनगर प�रसरातील सेवावाही�ांकरीता
खोदलेले चर खडीमु�माने भरणे

12 2,00,00,000 0 9,29,000

13 222303892
�भाग �. १२ मिधल सहयोगनगर
प�रसरातील सेवावाही�ांकरीता खोदलेले
चर खडीमु�माने भरणे

12 2,00,00,000 0 0

14 222303893

�भाग � 13 �भाग �. १३ यमुना नगर व
�भागातील िविवध िठकाणी सेवा
वाही�ांकरीता खोदलेले चर िज एस बी व
बीबीएम प�तीने करणे.

13 30,00,000 0 10,20,000

15 222303894

�भाग �. १३ िनगडी गावठाण व
�भागातील िविवध िठकाणी सेवा
वाही�ांकरीता खोदलेले चर िज एस बी व
बीबीएम प�तीने करणे

13 30,00,000 0 12,29,000

16 222303895

�भाग �. १३ साईनाथ नगर व �भागातील
िविवध िठकाणी सेवा वाही�ांकरीता
खोदलेले चर िज एस बी व बीबीएम प�तीने
करणे

13 30,00,000 0 13,20,000

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222303896
�भाग �. १२ �पीनगर येथे सेवा
वाही�ांकरीता खोदलेले चर बीबीएम करणे

12 50,00,000 16,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 15,60,00,000 41,66,000 70,23,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303897
�भाग � १ म�े िठकिठकाणी सेवा
वािह�ांसाठी खोदलेले चरांचे खडीकरण
क�न डांबरीकरण करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

2 222303898

�भाग � १ मधील िविवध काँलनी प�रसर
औ�ोगीक प�रसर व मु� र�ावर सेवा
वािह�ांसाठी खोदले�ा चरांचे खडीकरण
क�न डांबरीकरण करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

3 222303899

�भाग � 1 मधील पाटीलनगर धम�राजनगर
व रामदासनगर प�रसरातील िविवध सेवा
वािह�ांसाठी खोदलेले चर बुजवून
डांबरीकरण करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

4 222303900
�भाग � 1 मधील अंतग�त भागातील व
इतर र�ावरील चर बुजवून डांबरीकरण
करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

5 222303901

�भाग � ११ म�े खाजगी कंप�ा तसेच
मनपा�ा िविवध िवभागांनी सेवा
वािह�ांकरीता खोदलेले चर दु�� क�न
र�ाचे डांबरीकरण करणे

11 1,00,00,000 0 1,000

6 222303902
तळवडे प�रसरात सेवावाही�ांकरीता
खोदलेले र�े पुव�वत करणे

12 1,00,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

7 222303903
�पीनगर प�रसरात सेवावाही�ांकरीता
खोदलेले र�े पुव�वत करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

8 222303904
ता�ाणेव�ी प�रसरात सेवावाही�ांकरीता
खोदलेले र�े पुव�वत करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

9 222303905
ि�वेणीनगर प�रसरात सेवावाही�ांकरीता
खोदलेले र�े पुव�वत करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

10 222303906
सहयोगनगर प�रसरात सेवावाही�ांकरीता
खोदलेले र�े पुव�वत करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

11 222303907
�भाग � १३ मधील िविवध सेवा
वािह�ांसाठी खोदलेले चर दु�� करणे व
र�े पुव�वत करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 11,00,00,000 0 11,000

चालू कामे +निवन कामे 26,60,00,000 41,66,000 70,34,000

िविवध कंप�ा/मनपा�ा सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे- �भाग
चालू कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303908
�भाग �. १२ येथे सेवा वाही�ांकरीता
खोदलेले चर दु�� करणे

12 10,00,000 1,99,000 0

2 222303909
�भाग �. १२ मिधल टॉवरलाईन
प�रसरातील सेवावाही�ांकरीता खोदलेले
चर खडीमु�माने भरणे

12 10,00,000 0 5,77,000

3 222303910
�भाग �. १२ मिधल गणेशनगर
प�रसरातील सेवावाही�ांकरीता खोदलेले
चर खडीमु�माने भरणे

12 10,00,000 0 5,77,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 1,99,000 11,54,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222303911

�भाग � १ मधील टाँवरलाईन प�रसरातील
व इतर िठकाणी िविवध वािह�ांसाठी
खोदलेले चर मजबुतीकरण क�न
डांबरीकरण करणे

1 10,00,000 0 1,000

2 222303912

�भाग � १ मधील बगव�ी शेलारव�ी
पाटीलनगर धम�राजनगर व सोनवणेव�ी
रामदासनगर म�े सेवा वािह�ांचे चर जी
एस बी व एम पी एम प�तीने भरणे

1 10,00,000 0 1,000

3 222303913
�पीनगर तळवडे प�रसरात
सेवावाही�ांकरीता खोदलेले अंतग�त र�े
पुव�वत करणे

12 10,00,000 0 1,000

4 222303914
ता�ाणेव�ी ि�वेणीनगर प�रसरात
सेवावाही�ांकरीता खोदलेले अंतग�त र�े
पुव�वत करणे

12 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 70,00,000 1,99,000 11,58,000

एकूण 27,30,00,000 43,65,000 81,92,000

�ीडा �थाप�- मु�ालय

चालू कामे

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222303915
�भाग �. १२ तळवडेगाव येिथल मनपा
शाळेची �थाप� िवषयक देखभाल दु��ी
क�न रंग सफेदी करणे

12 2,00,00,000 0 0

2 222303916
�भाग �. १२ �पीनगर येिथल ठाकरे शाळा
व खेळाचे मैदानाची देखभाल दु��ी करणे

12 2,00,00,000 30,00,000 0

3 222303917
�भाग � ११ मधील पंडीत िदनदयाळ
उपा�ाय ि�डासंकुलाची उव�रीत �थाप�
िवषयक कामे करणे

11 1,00,00,000 7,70,000 7,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

4 222303918

सन २०२० - २१ म�े वॉड� � १३ अंतग�त
िविवध ि�डांगणे िवकसीत करणे व
आव�कतेनुसार सभोवताल�ा प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 0

5 222303919
�भाग � 13 िनगडी यमुनानगर म�े
नेमबाजी �िश�ण क� �ासाठी बंदी�
सभागृह बांधणे

13 30,00,000 0 0

6 222303920

सन २०२० - २१ म�े वॉड� � १३ अंतग�त
िनगडी येथील ठाकरे ि�डासंकुल मधील
Skating ring व Acostic
soundproof आव�कतेनुसार
आधुिनिककरणाची व सभोवताल�ा
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 7,30,00,000 37,70,000 7,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 7,30,00,000 37,70,000 7,00,000

�ीडा �थाप�- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 7,30,00,000 37,70,000 7,00,000

एकूण 4,80,67,80,000 15,07,09,000 12,91,81,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

सन २०२२-२०२३ 

थाप य ग े ीय कायालय  

भांडवली खच 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� ग �े�ीय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1 भाजी माक� ट
0 0 0 0

0 0 0 0

2 �शानभुमी
0 0 0 0

0 0 0 0

3 इमारत योजना
40,90,412 1,04,50,000 27,79,000 61,80,000

0 0 0 0

4 वाचनालय
0 0 0 0

0 0 0 0

5
इमारत व

सां�ृितक क� �
28,10,672 16,06,000 13,97,000 0

0 0 0 0

6 घाट
0 0 0 0

0 0 0 0

7
मु� �शासकीय

इमारत
0 0 0 0

0 0 0 0

8
आरो� िन�र�क

केबीन
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  01-Buildings

69,01,084 1,20,56,000 41,76,000 61,80,000

0 0 0 0

69,01,084 1,20,56,000 41,76,000 61,80,000

02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  02-Park and
Playgrounds

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

04-Roads and Bridges

1 पुल �क�
0 0 0 0

0 0 0 0

2
दगडी फरशी व
फुटपाथ

1,42,34,625 6,66,68,000 2,58,81,000 1,51,83,900

0 0 0 0

3 डांबरी र�े
5,46,21,835 6,25,99,000 2,22,32,000 2,42,27,000

0 0 0 0

4 खडी मु�माचे र�े
65,06,244 1,77,50,000 48,39,000 53,64,700

0 0 0 0

5

िविवध
कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी

खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे

0 0 0 0

0 0 0 0

Total  04-Roads and
Bridges

7,53,62,704 14,70,17,000 5,29,52,000 4,47,75,600

0 0 0 0

7,53,62,704 14,70,17,000 5,29,52,000 4,47,75,600

06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं
0 96,03,000 26,21,000 76,92,000

0 0 0 0
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अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 सरफेस गटस�
22,62,328 31,01,000 17,22,000 17,000

0 0 0 0

3 गावठाण गटस�
84,48,809 2,10,82,000 55,31,000 1,18,38,000

0 0 0 0

Total  06-Sewerage
and Drainage

1,07,11,137 3,37,86,000 98,74,000 1,95,47,000

0 0 0 0

1,07,11,137 3,37,86,000 98,74,000 1,95,47,000

09-Other Civil Works

1
वॉड��रीय

योजनांतग�त कामे
51,15,163 53,50,000 15,72,000 8,99,000

0 0 0 0

2
�थाप� िवषयक
कामे करणे

26,75,680 4,25,00,000 2,04,97,355 1,06,44,000

0 0 0 0

Total  09-Other Civil
Works

77,90,843 4,78,50,000 2,20,69,355 1,15,43,000

0 0 0 0

77,90,843 4,78,50,000 2,20,69,355 1,15,43,000

Total

10,07,65,768 24,07,09,000 8,90,71,355 8,20,45,600

0 0 0 0

10,07,65,768 24,07,09,000 8,90,71,355 8,20,45,600
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ग �े�ीय

नाला ट� ेनीगं- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222303921
�भाग � २३ म�े ना�ास सीमािभंत बांधणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे

23 22,50,000 0 0

2 222303922
�भाग �. २१ िपंपरी म�े िविवध ना�ांची
दु��ीची कामे करणे. (सन २०१९-२०
क�रता)

21 25,00,000 0 62,15,000

3 222303923
�भाग � २३ म�े ना�ांना बेडीगं करणे,
िभंतीचंी दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

23 50,00,000 26,21,000 14,74,000

4 222303924

�भाग � २१ िपंपरी येथील ना�ांना बेडीगं
करणे, िभंतीचंी दु��ी करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

21 50,00,000 0 0

5 222303925

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
ना�ांना बेडीगं करणे, िभंतीचंी दु��ी
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 0

6 222303926
रहाटणी �भाग � २७ म�े ना�ांना बेडीगं
करणे, िभंतीचंी दु��ी करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

27 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,47,50,000 26,21,000 76,89,000

निवन कामे

05-Water Ways

02-Deep Tube wells

1 222303927

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
ना�ांना बेडीगं करणे, िभंतीचंी दु��ी
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

2 222303928

�भाग � २४ थेरगाव येथील ना�ांना बेडीगं
करणे, िभंतीचंी दु��ी करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

3 222303929
�भाग � २७ रहाटणी येथील ना�ास निवन
िभंती बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

27 1,50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,50,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 4,97,50,000 26,21,000 76,92,000

नाला ट� ेनीगं- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 4,97,50,000 26,21,000 76,92,000

सरफेस गटस�- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222303930
�भाग � २३ म�े नवीन पावसाळी गटस�
टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०१८-१९ साठी)

23 25,50,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

2 222303931

�भाग � २४ म�े
गणेशनगर,गुजरनगर,द�नगर, पडवळनगर
व �भागातील इतर प�रसरात नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे.

24 25,50,000 0 0

3 222303932
�भाग �.२४ म�े गणेशनगर ,आनंद पाक�  व
�भागातील इतर प�रसरात नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे.

24 40,00,000 17,22,000 0

4 222303933
�भाग � २१ म�े नवीन पावसाळी गटस�
टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२१-२२ साठी)

21 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,41,00,000 17,22,000 1,000

निवन कामे

05-Water Ways

05-Open Wells

1 222303934
�भाग � २४ थेरगाव म�े नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

2 222303935
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े नवीन
पावसाळी गटस� टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

3 222303936
�भाग � २४ थेरगाव म�े नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

4 222303937
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े नवीन
पावसाळी गटस� टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

5 222303938
�भाग � २४ थेरगाव म�े नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

6 222303939
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े नवीन
पावसाळी गटस� टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

7 222303940
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े नवीन
पावसाळी गटस� टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

8 222303941
�भाग � २४ थेरगाव म�े नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

9 222303942
�भाग � २४ थेरगाव म�े नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

10 222303943
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े नवीन
पावसाळी गटस� टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

11 222303944
�भाग � २४ थेरगाव म�े नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

12 222303945
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े नवीन
पावसाळी गटस� टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

13 222303946
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े नवीन
पावसाळी गटस� टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

14 222303947
�भाग � २४ थेरगाव म�े नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

15 222303948
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े नवीन
पावसाळी गटस� टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

16 222303949
�भाग � २४ थेरगाव म�े नवीन पावसाळी
गटस� टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 8,00,00,000 0 16,000

चालू कामे +निवन कामे 9,41,00,000 17,22,000 17,000

सरफेस गटस�- �भाग
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चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 9,41,00,000 17,22,000 17,000

इमारत योजना- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303950
�भाग � २३ मधील स न ९ �ा उव��रत
िठकाणी सीमािभंत बांधणे

23 24,00,000 5,00,000 14,22,000

2 222303951
नवीन�भाग �. २७ मधील ता�ात आले�ा
िविवध आर�ीत जागांना िसमािभंत बांधणे.

27 25,50,000 0 2,00,000

3 222303952
नवीन �भाग �२७ मधील पवनानगर ते
�शानभूमी पय�त�ा नदीकडील �रटेिनंग
वॉल ची दु��ी करणे

27 15,00,000 0 0

4 222303953
�भाग �. २३ म�े ता�ात येणा�या
आर�णाना सीमािभंत बांधणे.(सन
२०१९-२०२० साठी)

23 25,00,000 0 0

5 222303954
�भाग �. २१म�े ता�ात येणा�या
आर�णाना सीमािभंत बांधणे. (सन
२०१९-२०२० साठी)

21 50,00,000 0 2,00,000

02-School Buildings

1 222303955
नवीन �भाग �.२७ रहाटणी येथील िविवध
मनपा इमारतीचंी �थाप� िवषयक दु��ी
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

27 25,50,000 0 0

2 222303956
�भाग � २१ मधील िविवध मनपा इमारतीचें
रंगरंगोटी व दु��ीची कामे करणे

21 50,00,000 22,79,000 12,33,000

3 222303957
�भाग � २१ मधील िविवध शाळा इमारतीचें
रंगरंगोटी व दु��ीची कामे करणे

21 50,00,000 0 30,37,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,65,00,000 27,79,000 60,92,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222303958
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीम�े �थाप�िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

2 222303959
�भाग � २१, िपंपरी मधील मनपा�ा
इमारतीची �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

3 222303960
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीला िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

4 222303961
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारती�ा आवारात व �भागातील इतर
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

23 60,00,000 0 1,000

5 222303962
�भाग � २१, िपंपरी मधील मनपा�ा
इमारतीची �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

6 222303963
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीला िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

7 222303964
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीम�े �थाप�िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

8 222303965
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारती�ा आवारात व �भागातील इतर
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

23 60,00,000 0 1,000

9 222303966

�भाग � २३ येथील स�� नं ०९ �शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारती समोर न�ाने ता�ात
आले�ा जागेवर वाहनतळ िवकसीत करणे व
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000
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10 222303967
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारती�ा आवारात व �भागातील इतर
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

23 60,00,000 0 1,000

11 222303968
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीम�े �थाप�िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

12 222303969
�भाग � २१, िपंपरी मधील मनपा�ा
इमारतीची �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

13 222303970
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीला िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

14 222303971
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीला िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

15 222303972
�भाग � २१, िपंपरी मधील मनपा�ा
इमारतीची �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

16 222303973
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीम�े �थाप�िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

17 222303974
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारती�ा आवारात व �भागातील इतर
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

23 60,00,000 0 1,000

18 222303975

�भाग � २३ येथील स�� नं ०९ �शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारती समोर न�ाने ता�ात
आले�ा जागेवर वाहनतळ िवकसीत करणे व
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

19 222303976
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीम�े �थाप�िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

20 222303977
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीला िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

21 222303978
�भाग � २१, िपंपरी मधील मनपा�ा
इमारतीची �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

22 222303979
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारती�ा आवारात व �भागातील इतर
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

23 60,00,000 0 1,000

23 222303980
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीला िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

24 222303981
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीम�े �थाप�िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

25 222303982
�भाग � २१, िपंपरी मधील मनपा�ा
इमारतीची �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

26 222303983

�भाग � २३ येथील स�� नं ०९ �शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारती समोर न�ाने ता�ात
आले�ा जागेवर वाहनतळ िवकसीत करणे व
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

27 222303984
�भाग � २१, िपंपरी मधील मनपा�ा
इमारतीची �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

28 222303985
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीम�े �थाप�िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

29 222303986
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीला िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

30 222303987

�भाग � २३ येथील स�� नं ०९ �शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारती समोर न�ाने ता�ात
आले�ा जागेवर वाहनतळ िवकसीत करणे व
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

31 222303988
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारती�ा आवारात व �भागातील इतर
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

23 60,00,000 0 1,000

32 222303989
�भाग � २३ येथील स�� नं ०९ �शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारती समोर न�ाने ता�ात 23 60,00,000 0 1,000
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आले�ा जागेवर वाहनतळ िवकसीत करणे व
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

33 222303990
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारती�ा आवारात व �भागातील इतर
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

23 60,00,000 0 1,000

34 222303991
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीम�े �थाप�िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

35 222303992
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारतीला िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

36 222303993
�भाग � २१, िपंपरी मधील मनपा�ा
इमारतीची �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

37 222303994

�भाग � २३ येथील स�� नं ०९ �शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारती समोर न�ाने ता�ात
आले�ा जागेवर वाहनतळ िवकसीत करणे व
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

38 222303995

�भाग � २३ येथील स�� नं ०९ �शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारती समोर न�ाने ता�ात
आले�ा जागेवर वाहनतळ िवकसीत करणे व
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

39 222303996

�भाग � २३ येथील स�� नं ०९ �शासकीय
ब�उ�ेशीय इमारती समोर न�ाने ता�ात
आले�ा जागेवर वाहनतळ िवकसीत करणे व
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 60,00,000 0 1,000

40 222303997
�भाग � २३ येथील �शासकीय ब�उ�ेशीय
इमारती�ा आवारात व �भागातील इतर
प�रसराम�े डांबरीकरण करणे.

23 60,00,000 0 1,000

02-School Buildings

1 222303998
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा िहंदी शाळा
� ३ चे �थाप�िवषयक कामे व शाळेची
रंगरंगोटी करणे.

21 60,00,000 0 1,000

2 222303999
�भाग � २७ रहाटणी येथील शाळा
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,000

3 222304000

�भाग � २१ िपंपरी मधील कम�वीर भाऊराव
पाटील शाळा (�ाथिमक व मा�िमक उ�त
समुह िश�ण �� �) व प�रसरातील
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

4 222304001

�भाग � २१ िपंपरी मधील कम�वीर भाऊराव
पाटील शाळा (�ाथिमक व मा�िमक उ�त
समुह िश�ण �� �) व प�रसरातील
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

5 222304002
�भाग � २७ रहाटणी येथील शाळा
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,000

6 222304003
�भाग � २१ िपंपरीमधील कमला नेह�
शाळा व प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

7 222304004
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा िहंदी शाळा
� ३ चे �थाप�िवषयक कामे व शाळेची
रंगरंगोटी करणे.

21 60,00,000 0 1,000

8 222304005
�भाग � २१ िपंपरीमधील कमला नेह�
शाळा व प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

9 222304006

�भाग � २१ िपंपरी मधील कम�वीर भाऊराव
पाटील शाळा (�ाथिमक व मा�िमक उ�त
समुह िश�ण �� �) व प�रसरातील
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

10 222304007
�भाग � २७ रहाटणी येथील शाळा
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,000

11 222304008
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा िहंदी शाळा
� ३ चे �थाप�िवषयक कामे व शाळेची
रंगरंगोटी करणे.

21 60,00,000 0 1,000

12 222304009
�भाग � २१ िपंपरीमधील कमला नेह�
शाळा व प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000
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13 222304010

�भाग � २१ िपंपरी मधील कम�वीर भाऊराव
पाटील शाळा (�ाथिमक व मा�िमक उ�त
समुह िश�ण �� �) व प�रसरातील
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

14 222304011
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा िहंदी शाळा
� ३ चे �थाप�िवषयक कामे व शाळेची
रंगरंगोटी करणे.

21 60,00,000 0 1,000

15 222304012
�भाग � २७ रहाटणी येथील शाळा
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,000

16 222304013
�भाग � २१ िपंपरीमधील कमला नेह�
शाळा व प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

17 222304014
�भाग � २७ रहाटणी येथील शाळा
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,000

18 222304015
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा िहंदी शाळा
� ३ चे �थाप�िवषयक कामे व शाळेची
रंगरंगोटी करणे.

21 60,00,000 0 1,000

19 222304016
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा िहंदी शाळा
� ३ चे �थाप�िवषयक कामे व शाळेची
रंगरंगोटी करणे.

21 60,00,000 0 1,000

20 222304017
�भाग � २१ िपंपरीमधील कमला नेह�
शाळा व प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

21 222304018

�भाग � २१ िपंपरी मधील कम�वीर भाऊराव
पाटील शाळा (�ाथिमक व मा�िमक उ�त
समुह िश�ण �� �) व प�रसरातील
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

22 222304019
�भाग � २७ रहाटणी येथील शाळा
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,000

23 222304020
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा िहंदी शाळा
� ३ चे �थाप�िवषयक कामे व शाळेची
रंगरंगोटी करणे.

21 60,00,000 0 1,000

24 222304021
�भाग � २७ रहाटणी येथील शाळा
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,000

25 222304022
�भाग � २१ िपंपरीमधील कमला नेह�
शाळा व प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

26 222304023
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा िहंदी शाळा
� ३ चे �थाप�िवषयक कामे व शाळेची
रंगरंगोटी करणे.

21 60,00,000 0 1,000

27 222304024
�भाग � २७ रहाटणी येथील शाळा
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,000

28 222304025
�भाग � २१ िपंपरीमधील कमला नेह�
शाळा व प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

29 222304026

�भाग � २१ िपंपरी मधील कम�वीर भाऊराव
पाटील शाळा (�ाथिमक व मा�िमक उ�त
समुह िश�ण �� �) व प�रसरातील
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

30 222304027
�भाग � २१ िपंपरीमधील कमला नेह�
शाळा व प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 60,00,000 0 1,000

31 222304028

�भाग � २१ िपंपरी मधील कम�वीर भाऊराव
पाटील शाळा (�ाथिमक व मा�िमक उ�त
समुह िश�ण �� �) व प�रसरातील
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

32 222304029

�भाग � २१ िपंपरी मधील कम�वीर भाऊराव
पाटील शाळा (�ाथिमक व मा�िमक उ�त
समुह िश�ण �� �) व प�रसरातील
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222304030
�भाग � २१ िजजामाता हॉ�ीटल येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,20,00,000 0 1,000

2 222304031
�भाग � २३ मधील नवीन थेरगाव
��ालयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000
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3 222304032
�भाग � २१ िजजामाता हॉ�ीटल येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,20,00,000 0 1,000

4 222304033
�भाग � २३ मधील नवीन थेरगाव
��ालयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

5 222304034
�भाग � २१ िजजामाता हॉ�ीटल येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,20,00,000 0 1,000

6 222304035
�भाग � २३ मधील नवीन थेरगाव
��ालयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

7 222304036
�भाग � २१ िजजामाता हॉ�ीटल येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,20,00,000 0 1,000

8 222304037
�भाग � २३ मधील नवीन थेरगाव
��ालयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

9 222304038
�भाग � २३ मधील नवीन थेरगाव
��ालयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

10 222304039
�भाग � २१ िजजामाता हॉ�ीटल येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,20,00,000 0 1,000

11 222304040
�भाग � २१ िजजामाता हॉ�ीटल येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,20,00,000 0 1,000

12 222304041
�भाग � २३ मधील नवीन थेरगाव
��ालयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

13 222304042
�भाग � २१ िजजामाता हॉ�ीटल येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,20,00,000 0 1,000

14 222304043
�भाग � २३ मधील नवीन थेरगाव
��ालयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

15 222304044
�भाग � २१ िजजामाता हॉ�ीटल येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

21 1,20,00,000 0 1,000

16 222304045
�भाग � २३ मधील नवीन थेरगाव
��ालयाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 59,20,00,000 0 88,000

चालू कामे +निवन कामे 61,85,00,000 27,79,000 61,80,000

इमारत योजना- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 61,85,00,000 27,79,000 61,80,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222304046

िपंपरी �भाग �. २१ येथील िपंपरी वाघेरी
गाव ते काळेवाडी नदीवरील पुलास संर�क
जाळी बसवणे व प�रसरातील फुटपाथ
िवकशीत करणे.

21 12,00,000 0 0

2 222304047
�भाग �. २१ िपंपरी मधील िजजामाता
हॉ�ीटल प�रसरातील पे�ीगं �ॉकची
दु��ी करणे.

21 15,00,000 0 0

3 222304048
�भाग �. २१ िपंपरी मधील गेलोड� चौक ,
साई चौक व �भागातील इतर प�रसरातील
पे�ीगं �ॉकची दु��ी करणे.

21 12,00,000 0 0

4 222304049
�भाग �. २१ िपंपरी वाघेरे गावठाण व
प�रसरातील पे�ीगं �ॉकची दु��ी करणे.

21 18,00,000 4,65,000 0

5 222304050

�भाग � २३ मधील �सुनधाम सोसायटी ते
कुणाल रेिसडे�ी पय�त फुटपाथची कामे
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे (सन
२०१८-१९ साठी)

23 22,50,000 0 0

6 222304051
�भाग �. २१ िपंपरी येथील साई चौक
प�रसरातील पे�ीगं �ॉकची दु��ी करणे.

21 12,00,000 0 0

7 222304052
�भाग �.२४ म�े पडवळनगर ,गुजरनगर व
ल�णनगर भागात कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे .

24 34,50,000 0 0
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8 222304053
�भाग �.२१ िपंपरी येथील िविवध िठकाणी
पे��ंग �ॉक टाकणे.

21 22,50,000 0 0

9 222304054
�भाग �. २१ िपंपरी येथील तपोवन र�ा�ा
दो�ी बाजूस फुटपाथ िवकिसत करणे.

21 50,00,000 0 0

10 222304055
�भाग �. २१ िपंपरी येथील शा�ी गाड�न ते
साई चौक पय�त�ा र�ा�ा दो�ी बाजूस व
इतर प�रसरात फुटपाथ िवकिसत करणे.

21 50,00,000 0 0

11 222304056

�भाग �. २१ िपंपरी येथील कराची चौक ते
िडल� चौक पय�त�ा र�ा�ा दो�ी
बाजूस व इतर प�रसरात फुटपाथ िवकिसत
करणे.

21 50,00,000 0 0

12 222304057
�भाग �. २१ िपंपरी येथील वैभवनगर व
इतर प�रसरात फुटपाथ िवकिसत करणे.

21 50,00,000 0 10,72,000

13 222304058
�भाग �. २१ िपंपरी येथील अशोक िथएटर व
इतर प�रसरात फुटपाथ िवकिसत करणे.

21 50,00,000 0 0

14 222304059
�भाग �. २१ िपंपरी येथील िजजामाता
हॉ��टल व इतर प�रसरात फुटपाथ िवकिसत
करणे.

21 50,00,000 0 0

15 222304060
�भाग �.२१ िपंपरी येथील िविवध र�ावरील
फुटपाथ िवकसीत करणे.

21 40,00,000 0 0

16 222304061
�भाग �.२३ म�े फुटपाथची तसेच इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

23 25,00,000 0 0

17 222304062

�भाग �.२७रहाटणी येथील तापकीरनगर ,
�ीनगर भागात पे�ीगं �ॉक बसिवणे ,
फुटपाथ िवकिसत करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे

27 25,00,000 0 0

18 222304063

�भाग �.२३ म�े कैलासनगर,
दगडुपाटीलनगर, व इतर भागात नवीन कलर
पे��ंग �ॉक बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 25,00,000 19,06,000 0

19 222304064

�भाग �.२३ म�े जगतापनगर,
साईनाथनगर, संिदपनगर िडमाट� मागे व इतर
भागात नवीन कलर पे��ंग �ॉक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 35,00,000 26,55,000 0

20 222304065
�भाग �.२३ म�े थेरगाव गावठाण व इतर
भागात नवीन कलर पे��ंग �ॉक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 35,00,000 24,38,000 0

21 222304066

�भाग �.२३ म�े गु�ननकनगर,
जयम�ारनगर, संभाजीनगर, वृदांवन
कॉलनी, िशवराज कॉलनी, �ानिदप कॉलनी
व इतर भागात नवीन कलर पे��ंग �ॉक
बसिवणे. व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

23 35,00,000 23,95,000 0

22 222304067

�भाग �.२३ म�े पवारनगर, पडवळनगर
ड� ाय�र कॉलनी, िव�हता� कॉलनी व इतर
भागात नवीन कलर पे��ंग �ॉक बसिवणे.
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

23 35,00,000 0 24,52,000

23 222304068
�भाग � २३ मधील िविवध िठकाणी कलर
�ॉक बसिवणे. व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे

23 35,00,000 24,56,000 0

24 222304069

�भाग �.२४ म�े गणेशनगर,लोकमा�
कॉलनी ,िहरामण बारणे चाळ,सदािशव
कॉलनी, संतोषनगर, मंगलनगर भागात नवीन
कलर पे��ंग �ॉक बसिवणे.

24 40,00,000 23,46,000 3,20,000

25 222304070
�भाग � २७ येथे िविवध भागात पे�ीगं
�ॉक बसिवणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

27 35,00,000 5,00,000 18,42,000

26 222304071
�.�. २१ िपंपरी कॅ� प�रसरातील िविवध
ग�ांचे ट� े िम� प�दतीने कॉि�टीकरण
करणे.

21 50,00,000 0 3,00,000

27 222304072
�.�. २१ िपंपरी कॅ� प�रसरातील िविवध
िठकाणचे पे�ीगं �ॉक व �ॉम� वॉटर पाईप
लाईनची दु��ी करणे.

21 50,00,000 35,21,000 0

28 222304073
�.�. २१ िपंपरीगाव प�रसरातील िविवध
िठकाणचे पे�ीगं �ॉक व �ॉम� वॉटर पाईप
लाईनची दु��ी करणे.

21 50,00,000 23,83,000 6,95,000
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29 222304074
�भाग � २१ मधील िविवध र�ांवर �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे

21 50,00,000 23,16,000 6,10,000

30 222304075
�.�. २१ िपंपरीगाव प�रसरातील िविवध
ग�ांचे ट� े िम� प�दतीने कॉि�टीकरण
करणे.

21 50,00,000 25,00,000 7,38,000

31 222304076
�भाग �. २७ येथे पवनानगर, गावठाण
भागात नवीन कलर �ॉक बसिवणे

27 25,00,000 0 15,64,000

32 222304077
�भाग � २१, िपंपरी गावठाण इतर भागात
फुटपाथ व इतर �थाप�िवषयक कामे करणे.
(सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 1,50,000

33 222304078
�भाग � २१, िपंपरी कॅ� मधील इतर
भागात फुटपाथ व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 1,50,000

34 222304079
�भाग � २१, िपंपरी मधील िमलीदंनगर व
इतर भागात फुटपाथ व इतर �थाप�िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 1,50,000

35 222304080

�भाग �.२३ म�े बापुजीबुवानगर,
संिदपनगर, कैलासनगर व इतर भागात नवीन
कलर पे��ंग �ॉक बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

23 40,00,000 0 1,99,900

36 222304081

�भाग �.२३ थेरगाव येथील पवारनगर,
पडवळनगर, ड� ायवर कॉलनी व इतर भागात
नवीन कलर पे��ंग �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

23 40,00,000 0 2,49,700

37 222304082

�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण येथील
जगतापनगर, साईनाथनगर व इतर भागात
ट� े िमं� करणे, नवीन कलर पे��ंग �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 40,00,000 0 1,99,300

38 222304083
�भाग � २४ म�े िविवध ग�ांम�े कलर
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२१-२२ क�रता)

24 40,00,000 0 16,00,000

39 222304084
�भाग � २४, थेरगाव म�े फुटपाथ, पे�ीगं
�ॉक व इतर �थाप�िवषयक कामे करणे.
(सन २०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 11,00,000

40 222304085

�भाग � २४, थेरगाव येथील गणेशनगर,
संतोषनगर व इतर प�रसरात
आव�कतेनुसार नवीन कलर �ॉक बसिवणे
व इतर �थाप� िवषयक काम करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 10,00,000

41 222304086
रहाटणी �भाग � २७, म�े फुटपाथ, पे�ीगं
�ॉक व इतर �थाप�िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,50,000

42 222304087

रहाटणी �भाग � २७, येथील �ीनगर व इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार नवीन कलर
�ॉक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक काम
करणे.

27 50,00,000 0 1,50,000

43 222304088

रहाटणी �भाग � २७, येथील तापरीकनगर
व इतर प�रसरात आव�कतेनुसार नवीन
कलर �ॉक बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक काम करणे.

27 50,00,000 0 1,50,000

44 222304089
रहाटणी �भाग � २७ येथे फुटपाथ करणे,
पे�ीगं �ॉक बसिवणे, ट� े िम� कॉि�ट
करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,50,000

45 222304090
रहाटणी �भाग � २७ येथील िविवध अंतग�त
ग�ांनम�े निवन कलर �ॉक बसिवणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

27 50,00,000 0 1,50,000

एकूण चालू कामे र.�. 17,48,50,000 2,58,81,000 1,51,41,900

निवन कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222304091
�भाग � २४ थेरगाव मधील जुने �ॉक
दु�� करणे व �थाप� िवषयक दु��ी
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000
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2 222304092

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
नखातेनगर, ड� य�र कॉलनी, बापुजीबुवानगर
प�रसरातील कलर �ॉक बसिवणे व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

23 50,00,000 0 1,000

3 222304093

�भाग � २४ थेरगाव मधील �ांितवीरनगर,
पवारनगर, वनदेवनगर व इतर िठकाणी
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे व िट� िम�
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

4 222304094
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील िविवध
िठकाणी फुटपाथ व कलर �ॉक बसिवणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

5 222304095
�भाग � २७ रहाटणी मधील तापकीरनगर व
इतर िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000

6 222304096

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
जगतापनगर, साईनाथनगर प�रसरातील
कलर �ॉक बसिवणेची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

23 30,00,000 0 1,000

7 222304097
�भाग � २७ रहाटणी मधील �ीनगर व इतर
िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000

8 222304098
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
बोरडेनगर, पवारनगर प�रसरातील कलर
�ॉक बसिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

9 222304099
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
बोरडेनगर, पवारनगर प�रसरातील कलर
�ॉक बसिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

10 222304100

�भाग � २४ थेरगाव मधील फुटपाथ
िड�ायडर दु��ी करणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

11 222304101

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
जगतापनगर, साईनाथनगर प�रसरातील
कलर �ॉक बसिवणेची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

23 30,00,000 0 1,000

12 222304102

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
संभाजीनगर, कैलासनगर, दगडुपाटीलनगर
प�रसरातील कलर �ॉक बसिवणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

13 222304103
�भाग � २४ थेरगाव मधील जुने �ॉक
दु�� करणे व �थाप� िवषयक दु��ी
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

14 222304104
�भाग � २७ रहाटणी मधील नखातेनगर,
गावठाण व इतर िठकाणी कलर पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000

15 222304105

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
नखातेनगर, ड� य�र कॉलनी, बापुजीबुवानगर
प�रसरातील कलर �ॉक बसिवणे व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

23 50,00,000 0 1,000

16 222304106

�भाग � २४ थेरगाव मधील �ांितवीरनगर,
पवारनगर, वनदेवनगर व इतर िठकाणी
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे व िट� िम�
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

17 222304107
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील िविवध
िठकाणी फुटपाथ व कलर �ॉक बसिवणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

18 222304108

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील िविवध
िठकाणी फुटपाथ दु��ी व िड�ायडर
दु��ी व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

19 222304109

�भाग � २४ थेरगाव मधील अ�यपाक�  व
इतर आव�क िठकाणी फुटपाथ करणे व
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

20 222304110
�भाग � २७ रहाटणी मधील �ीनगर व इतर
िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000
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21 222304111
�भाग � २७ रहाटणी मधील तापकीरनगर व
इतर िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000

22 222304112

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
नखातेनगर, ड� य�र कॉलनी, बापुजीबुवानगर
प�रसरातील कलर �ॉक बसिवणे व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

23 50,00,000 0 1,000

23 222304113
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील िविवध
िठकाणी फुटपाथ व कलर �ॉक बसिवणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

24 222304114
�भाग � २४ थेरगाव मधील जुने �ॉक
दु�� करणे व �थाप� िवषयक दु��ी
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

25 222304115

�भाग � २४ थेरगाव मधील �ांितवीरनगर,
पवारनगर, वनदेवनगर व इतर िठकाणी
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे व िट� िम�
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

26 222304116

�भाग � २४ थेरगाव मधील मोरे�र कॉलनी,
िहरामण बारणे चाळ, �िमक कॉलनी प�रसर
व इतर िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे
व िट� िम� करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

27 222304117
�भाग � २७ रहाटणी मधील तापकीरनगर व
इतर िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000

28 222304118

�भाग � २४ थेरगाव मधील फुटपाथ
िड�ायडर दु��ी करणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

29 222304119

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
जगतापनगर, साईनाथनगर प�रसरातील
कलर �ॉक बसिवणेची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

23 30,00,000 0 1,000

30 222304120

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
संभाजीनगर, कैलासनगर, दगडुपाटीलनगर
प�रसरातील कलर �ॉक बसिवणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

31 222304121
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
बोरडेनगर, पवारनगर प�रसरातील कलर
�ॉक बसिवणे. (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

32 222304122

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील िविवध
िठकाणी फुटपाथ दु��ी व िड�ायडर
दु��ी व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

33 222304123

�भाग � २४ थेरगाव मधील अ�यपाक�  व
इतर आव�क िठकाणी फुटपाथ करणे व
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

34 222304124
�भाग � २७ रहाटणी मधील �ीनगर व इतर
िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000

35 222304125
�भाग � २७ रहाटणी मधील नखातेनगर,
गावठाण व इतर िठकाणी कलर पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000

36 222304126
�भाग � २७ रहाटणी मधील नखातेनगर,
गावठाण व इतर िठकाणी कलर पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

27 50,00,000 0 1,000

37 222304127

�भाग � २४ थेरगाव मधील मोरे�र कॉलनी,
िहरामण बारणे चाळ, �िमक कॉलनी प�रसर
व इतर िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे
व िट� िम� करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

38 222304128

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
संभाजीनगर, कैलासनगर, दगडुपाटीलनगर
प�रसरातील कलर �ॉक बसिवणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

39 222304129

�भाग � २४ थेरगाव मधील फुटपाथ
िड�ायडर दु��ी करणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000
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40 222304130

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील िविवध
िठकाणी फुटपाथ दु��ी व िड�ायडर
दु��ी व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

23 50,00,000 0 1,000

41 222304131

�भाग � २४ थेरगाव मधील अ�यपाक�  व
इतर आव�क िठकाणी फुटपाथ करणे व
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

42 222304132

�भाग � २४ थेरगाव मधील मोरे�र कॉलनी,
िहरामण बारणे चाळ, �िमक कॉलनी प�रसर
व इतर िठकाणी कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे
व िट� िम� करणे. (सन २०२२-२३ साठी)

24 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,40,00,000 0 42,000

चालू कामे +निवन कामे 37,88,50,000 2,58,81,000 1,51,83,900

दगडी फरशी व फुटपाथ- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 37,88,50,000 2,58,81,000 1,51,83,900

डांबरी र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222304133
िपंपरी वाघेरे �भाग �.४५ मधील वैभवनगर
व प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे.

21 50,00,000 0 0

2 222304134
�भाग �. २१ िपंपरी येथील िविवध अंतग�त
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 15,00,000 0 0

3 222304135
�भाग � २१ िपंपरी वाघेरे मधील संक� िम�
मंडळ ते बोट �ब पय�त�ा र�ाचे
डांबरीकरण करणे

21 15,00,000 0 0

4 222304136
�भाग �. २१ िपंपरी येथील गेलोड� चौक ,
साई चौक व �भागातील इतर प�रसरातील
िविवध र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 18,00,000 0 0

5 222304137
�भाग �२३ मधील ड� ाय�र कॉलनी
,पवारनगर,भोरडे नगर व �भागातील इतर
परीसातील र�ांचे डांबरीकरण करणे

23 31,50,000 0 0

6 222304138
�भाग � २४ मधील �ीकृ� कॉलनी,सोनाई
कॉलनी,व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे

24 19,50,000 12,46,000 0

7 222304139
नवीन �भाग �. २७ येथील रहाटणी
गावठाण, िवमल गाड�न व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

27 22,50,000 0 0

8 222304140

नवीन �भाग �. २७ येथील रहाटणी येथील
साई ि�तमनगर, िनम�ल कॉलणी, जय भवाणी
चौक व इतर �भागातील प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

27 25,50,000 0 0

9 222304141
नवीन �भाग �. २७ येथील रहाटणी येथील
नखाते नगर, रहाटणी फाटा व �भागातील
इतर प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

27 40,50,000 0 0

10 222304142

�भाग �. २३ मधील संभाजीनगर अशोका
सोसायटी व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ांचे हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

23 82,50,000 0 0

11 222304143
�भाग �.२७ येथील िविवध र�ांचे बी एम
बी सी प�दतीने डांबरीकरण करणे.

27 50,00,000 29,87,000 0

12 222304144
�भाग �.२३ मधील अंतग�त र�े हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.(सन
२०१९-२०२० साठी)

23 40,00,000 9,33,000 0

13 222304145
�भाग �.२१ अशोक िथएटर प�रसरातील
र�ाचे डांबरीकरण करणे.

21 40,00,000 0 0
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14 222304146
�भाग �.२१ िपंपरी येथील िमिलंदनगर
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 40,00,000 4,53,000 0

15 222304147
�भाग � २३ मधील पवारनगर, पडवळनगर
व इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे ( सन २०२०-२१ क�रता)

23 50,00,000 0 34,87,000

16 222304148

�भाग �.२४ मधील अ�ण पाक� , �ी�
सोसायटी लागतचा प�रसर, मोरे�र कॉलनी,
व इतर प�रसरातील र�े बी.एम. व बी.सी.
प�दतीने करणे.

24 55,00,000 16,00,000 17,27,000

17 222304149
�भाग � २७ मधील िविवध भागांम�े
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

27 50,00,000 20,00,000 13,61,000

18 222304150
�भाग � २१ िपंपरी व इतर आव�क भागात
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 2,50,000

19 222304151

�भाग � २३ थेरगाव येथे संिदपनगर,
जयम�ारनगर, पवारनगर व इतर आव�क
भागात हॉिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 1,99,000

20 222304152

�भाग � २४ मधील �ांितवीरनगर,
वनदेवनगर, ल�णनगर व इतर प�रसरातील
र�ांचे बीएम व बी.सी. प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 12,00,000

21 222304153

�भाग � २४ मधील गणेशनगर, गुजरनगर,
िशव कॉलनी व इतर प�रसरातील र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२०-२१ क�रता)

24 50,00,000 0 13,00,000

22 222304154

�भाग � २४ मधील बेलिठकानगर,
क�ै�ापाक�  प�रसर, पडवळनगर व इतर
प�रसरातील र�ांचे बीएम व बी.सी.
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

24 50,00,000 0 0

23 222304155
रहाटणी �भाग � २७ येथील अंतग�त
ग�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

27 50,00,000 0 0

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222304156
अशोक िथएटर �भाग �.४४ येथील ओपन
लॉन व प�रसरातील र�ाचे डांबरीकरण
करणे. (सन २०१७-१८ क�रता)

21 50,00,000 0 0

2 222304157
िपंपरी वाघेरे �भाग �.४५ मधील पवने�र
मंदीर व प�रसरातील र�े डांबरीकरण
करणे.

21 50,00,000 0 0

3 222304158
�भाग �. २१ िपंपरी येथील वैभवनगर
र�ाचे व प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

21 15,00,000 0 0

4 222304159
�भाग �. २१ िपंपरी येथील जवाहरलाल
नेह� र�ा व प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

21 15,00,000 0 0

5 222304160
�भाग �. २१ िपंपरी येथील अशोक िथएटर
प�रसरातील िविवध र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

21 15,00,000 0 0

6 222304161
�भाग �. २१ िपंपरी समृ�ी हॉटेल ते िशव
छ�पती चौक र�ाचे व प�रसरातील िविवध
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 15,00,000 0 0

7 222304162

�भाग �. २१ िपंपरी येथील साई सागर �ील
, हेमू कलानी उ�ान व �भागातील इतर
प�रसरातील िविवध र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

21 15,00,000 0 0

8 222304163

�भाग �.२३ मधील धनगरबाबा मंिदर,
िश�क सोसायटी व इतर प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०१८-१९ साठी)

23 15,00,000 0 0

9 222304164

�भाग �.२३ मधील गु�नानकनगर व
जयम�ारनगर, प�रसरातील र�े हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन २०१८-१९
साठी)

23 18,00,000 0 0
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10 222304165

�भाग � २४ मधील ओमकार कॉलनी,
र�दीप कॉलनी, िशव कॉलनी व �भागातील
इतर प�रसरातील र�े बीएम व बीसी
प�दतीने डांबरीकरण करणे.

24 42,00,000 0 0

11 222304166

�भाग �.२४मधील भोईर इ�ेट
,जयभवानीनगर ,��पु�
कॉलनी,काळाखडक रोड व �भागातील इतर
प�रसरातील र�े बीएम व बीसी प�दतीने
करणे (सन २०१८-१९ साठी)

24 36,00,000 0 0

12 222304167

नवीन �भाग �. २७ येथील रहाटणी येथील
नखाते व�ी, बळीराज मंगलकाया�लय व
�भागातील इतर प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

27 25,50,000 0 0

13 222304168

नवीन �भाग �. २७ येथील रहाटणी येथील
आझाद चौक, गजानन कॉलणी, सनशाईन
बेकरी व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

27 25,50,000 15,68,000 0

14 222304169
नवीन �भाग �. २७ येथील रहाटणी येथील
अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे.

27 40,50,000 0 14,00,000

15 222304170
निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील �ीनगर व
�भागातील इतर प�रसरातील िविवध र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

27 50,00,000 27,06,000 0

16 222304171

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील तापकीर
नगर व �भागातील इतर प�रसरातील िविवध
र�ांचे हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

27 50,00,000 31,40,000 0

17 222304172
निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील मु� व
अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

27 50,00,000 0 28,99,000

18 222304173

�भाग �.२४ मधील
ल�ननगर,गुजरनगर,गणेशनगर प�रसरात
र�े बी.एम.व बी.सी.प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

24 40,00,000 7,89,000 0

19 222304174
�भाग �.२४ मधील पडवळनगर ,द�नगर
,�ांितवीरनगर प�रसरात र�े बी.एम.व
बी.सी.प�दतीने डांबरीकरण करणे.

24 40,00,000 12,42,000 0

20 222304175
�भाग �.२३ मधील गावठाण प�रसरातील
र�े हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.(सन २०१९-२०२० साठी)

23 40,00,000 3,93,000 0

21 222304176
�भाग �.२१ िपंपरी येथील साधुवासवानी
गाड�न प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

21 40,00,000 0 0

22 222304177
�भाग �.२१ िपंपरी येथील नवमहारा��  शाळा
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 40,00,000 0 0

23 222304178
�भाग �.२१ वैभवनगर प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

21 40,00,000 0 0

24 222304179
�भाग �.२१ िपंपरी येथील तपोवन र�ा व
प�रसरातील डांबरीकरण करणे.

21 40,00,000 0 0

25 222304180

�भाग �.२३ मधील दगडु पाटीनगर साईनाथ
नगर, पडवळनगर, गु�नानकनगर व इतर
प�रसरातील र�े बी.एम. व बी.सी. प�दतीने
करणे.

23 50,00,000 0 30,38,000

26 222304181

�भाग � २३ मधील गु�नानकनगर,
बेलिठकानगर व इतर प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे ( सन
२०२०-२१ क�रता)

23 50,00,000 0 31,02,000

27 222304182
�भाग � २७ येथील र�ांचे हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे

27 50,00,000 0 31,00,000

28 222304183
�भाग � २७ येथील �ीनगर, तापकीरनगर
मधील र�ांचे बीएम व बीसी प�दतीने
डांबरीकरण करणे

27 50,00,000 31,75,000 0

29 222304184
�भाग � २१ िपंपरी कॅ� व इतर आव�क
भागात हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 0

30 222304185
�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िमलीदंनगर व
इतर आव�क भागात हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 0
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31 222304186

�भाग � २३ थेरगाव येथे पडवळनगर,
बोरडेनगर, दगडुपाटीलनगर व इतर
आव�क भागात हॉिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 0

32 222304187

�भाग � २३ थेरगाव येथे जगतापनगर,
साईनाथनगर, िडमाट� मागील प�रसर व इतर
आव�क भागात हॉिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 0

33 222304188
�भाग � २४ मधील मोरे�र कॉलनी,
सदािशव कॉलनी व इतर प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे. (सन २०२०-२१ क�रता)

24 20,00,000 0 0

34 222304189

�भाग � २४ मधील संतोषनगर, मंगलनगर,
वाकड रोड व इतर प�रसरातील र�ांचे
बीएम व बी.सी. प�दतीने डांबरीकरण करणे.
(सन २०२०-२१ क�रता)

24 50,00,000 0 11,00,000

35 222304190
रहाटणी �भाग � २७ येथील िविवध र�ांचे
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

27 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 22,72,50,000 2,22,32,000 2,41,63,000

निवन कामे

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222304191
�भाग � २१ िपंपरी मधील िविवध अंतग�त
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 60,00,000 0 1,000

2 222304192

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
पवारनगर, पडवळनगर व इतर आव�क
िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

3 222304193
�भाग � २१ िपंपरी म�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

21 60,00,000 0 1,000

4 222304194

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
जगतापनगर, साईनाथनगर प�रसरात र�े
एम.पी.एम. हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

5 222304195
�भाग � २१ िपंपरी म�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

21 70,00,000 0 1,000

6 222304196
�भाग � २१ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

21 20,00,000 0 1,000

7 222304197

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
संदीपनगर, बापुजीबुवानगर व इतर
आव�क िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 50,00,000 0 1,000

8 222304198

�भाग � २४ थेरगाव येथील वनदेवनगर,
आनंदपाक� , �ीकृ� कॉलनी व इतर
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

9 222304199
�भाग � २१ िपंपरी म�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

21 60,00,000 0 1,000

10 222304200
�भाग � २१ िपंपरी मधील िविवध अंतग�त
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 60,00,000 0 1,000

11 222304201

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
पवारनगर, पडवळनगर व इतर आव�क
िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

12 222304202
�भाग � २१ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

21 20,00,000 0 1,000

13 222304203
�भाग � २१ िपंपरी म�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

21 70,00,000 0 1,000

14 222304204

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
संदीपनगर, बापुजीबुवानगर व इतर
आव�क िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 50,00,000 0 1,000
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15 222304205
�भाग � २३ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

23 20,00,000 0 1,000

16 222304206
�भाग � २७ रहाटणी येथील �ीनगर,
नखातेनगर व इतर प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

27 55,00,000 0 1,000

17 222304207

�भाग � २४ थेरगाव येथील गणेशनगर,
मंगलनगर, गुजरनगर व इतर आव�क
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

18 222304208
�भाग � २१ िपंपरी म�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

21 70,00,000 0 1,000

19 222304209

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
संदीपनगर, बापुजीबुवानगर व इतर
आव�क िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 50,00,000 0 1,000

20 222304210
�भाग � २१ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

21 20,00,000 0 1,000

21 222304211

�भाग � २४ थेरगाव येथील वनदेवनगर,
आनंदपाक� , �ीकृ� कॉलनी व इतर
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

22 222304212
�भाग � २१ िपंपरी म�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

21 60,00,000 0 1,000

23 222304213

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
जगतापनगर, साईनाथनगर प�रसरात र�े
एम.पी.एम. हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

24 222304214
�भाग � २१ िपंपरी मधील िविवध अंतग�त
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 60,00,000 0 1,000

25 222304215
�भाग � २३ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

23 20,00,000 0 1,000

26 222304216
�भाग � २१ िपंपरी मधील िविवध अंतग�त
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

21 60,00,000 0 1,000

27 222304217

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
पवारनगर, पडवळनगर व इतर आव�क
िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

28 222304218
�भाग � २१ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

21 20,00,000 0 1,000

29 222304219

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
संदीपनगर, बापुजीबुवानगर व इतर
आव�क िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 50,00,000 0 1,000

30 222304220

�भाग � २४ थेरगाव येथील वनदेवनगर,
आनंदपाक� , �ीकृ� कॉलनी व इतर
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

31 222304221
�भाग � २४ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

24 20,00,000 0 1,000

32 222304222
�भाग � २३ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

23 20,00,000 0 1,000

33 222304223

�भाग � २४ थेरगाव येथील आनंदवन,
संतोषनगर, समथ�नगर व इतर आव�क
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

34 222304224
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील िविवध
िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

35 222304225
�भाग � २७ रहाटणी येथील तापकीरनगर व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

27 55,00,000 0 1,000

36 222304226
�भाग � २७ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

27 20,00,000 0 1,000
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37 222304227

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
जगतापनगर, साईनाथनगर प�रसरात र�े
एम.पी.एम. हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

38 222304228
�भाग � २४ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

24 20,00,000 0 1,000

39 222304229
�भाग � २७ रहाटणी येथील तापकीरनगर व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

27 55,00,000 0 1,000

40 222304230
�भाग � २७ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

27 20,00,000 0 1,000

41 222304231

�भाग � २४ थेरगाव येथील गणेशनगर,
मंगलनगर, गुजरनगर व इतर आव�क
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

42 222304232
�भाग � २७ रहाटणी येथील �ीनगर,
नखातेनगर व इतर प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

27 55,00,000 0 1,000

43 222304233

�भाग � २४ थेरगाव येथील आनंदवन,
संतोषनगर, समथ�नगर व इतर आव�क
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

44 222304234
�भाग � २१ िपंपरी म�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

21 70,00,000 0 1,000

45 222304235
�भाग � २७ रहाटणी येथील �ीनगर,
नखातेनगर व इतर प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

27 55,00,000 0 1,000

46 222304236

�भाग � २४ थेरगाव येथील गणेशनगर,
मंगलनगर, गुजरनगर व इतर आव�क
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

47 222304237
�भाग � २४ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

24 20,00,000 0 1,000

48 222304238
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील िविवध
िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

49 222304239

�भाग � २४ थेरगाव येथील वनदेवनगर,
आनंदपाक� , �ीकृ� कॉलनी व इतर
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

50 222304240
�भाग � २७ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

27 20,00,000 0 1,000

51 222304241

�भाग � २४ थेरगाव येथील आनंदवन,
संतोषनगर, समथ�नगर व इतर आव�क
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

52 222304242
�भाग � २४ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

24 20,00,000 0 1,000

53 222304243
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील िविवध
िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

54 222304244
�भाग � २७ रहाटणी येथील तापकीरनगर व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

27 55,00,000 0 1,000

55 222304245

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
पवारनगर, पडवळनगर व इतर आव�क
िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

56 222304246

�भाग � २४ थेरगाव येथील आनंदवन,
संतोषनगर, समथ�नगर व इतर आव�क
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

57 222304247
�भाग � २३ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

23 20,00,000 0 1,000
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58 222304248
�भाग � २७ रहाटणी येथील �ीनगर,
नखातेनगर व इतर प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण करणे.

27 55,00,000 0 1,000

59 222304249

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
जगतापनगर, साईनाथनगर प�रसरात र�े
एम.पी.एम. हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

60 222304250

�भाग � २४ थेरगाव येथील गणेशनगर,
मंगलनगर, गुजरनगर व इतर आव�क
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

24 55,00,000 0 1,000

61 222304251
�भाग � २१ िपंपरी म�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

21 60,00,000 0 1,000

62 222304252
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील िविवध
िठकाणी र�े हॉटिम� प�दतीने िवकसीत
करणे.

23 50,00,000 0 1,000

63 222304253
�भाग � २७ रहाटणी येथील तापकीरनगर व
इतर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

27 55,00,000 0 1,000

64 222304254
�भाग � २७ म�े ख�े ट� �चेस को�िम�
करणे

27 20,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 29,80,00,000 0 64,000

चालू कामे +निवन कामे 52,52,50,000 2,22,32,000 2,42,27,000

डांबरी र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 52,52,50,000 2,22,32,000 2,42,27,000

खडी मु�माचे र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222304255
�भाग �. २१ िपंपरी येथील न�ाने ता�ात
आलेले र�ांचे खडीकरण करणे.

21 24,00,000 0 0

2 222304256
�भाग �.२३ मधील जगतापनगर व इतर
परीसरात खडी मु�माचे र�े करणे.(सन
२०१८-१९ साठी )

23 27,00,000 0 0

3 222304257
�भाग �.२४ म�े खडीमु�म,एम.पी.एम
प�तीने र�े करणे. (सन २०१८-१९ साठी)

24 43,20,000 0 0

4 222304258

नवीन �भाग �. २७ रहाटणी गावठाण मधील
महानगरपािलका अिधिनयम कलम २०५
अ�ये घोिषत झालेला ९ मी �ंद र�ा
िवकिसत करणे

27 25,50,000 0 0

5 222304259

�भाग �. २३ म�े बापुजीबुवानगर व
गावठाण प�रसरातील र�े खडीमु�म
प�तीने िवकिसत करणे.(सन २०१९-२०२०
साठी)

23 25,00,000 0 0

6 222304260
�भाग �. २१ िपंपरी म�े ता�ात येणारे र�े
खडीमु�म प�तीने िवकिसत करणे. (सन
२०१९-२०२० क�रता)

21 25,00,000 0 0

7 222304261
�भाग �. २७ रहाटणी म�े ता�ात येणारे
र�े खडीमु�म प�तीने िवकिसत करणे.
(सन २०१९-२०२० क�रता)

27 30,00,000 10,00,000 7,40,000

8 222304262
�भाग �.२३ म�े एम.पी.एम. प�दतीने र�े
िवकसीत करणे.

23 25,00,000 0 2,00,000

9 222304263
�भाग � २३ मधील गु�नानकनगर,
संिदपनगर व इतर प�रसरातील र�े
एम.पी.एम प�दतीने िवकसीत करणे.

23 30,00,000 0 1,84,700
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

10 222304264
�भाग � २३ मधील िठकिठकाणी खोदलेले
ट� �चेस बीबीएम प�दतीने बुजिवणे. (सन
२०२०-२१ क�रता)

23 35,00,000 3,95,000 10,61,000

11 222304265
�भाग �.२४ म�े एम.पी.एम. प�दतीने र�े
िवकसीत करणे.

24 55,00,000 10,00,000 22,43,000

12 222304266
�भाग � २१ मधील न�ाने ता�ात आलेले
र�े एम.पी.एम. प�दतीने िवकसीत करणे.

21 50,00,000 24,44,000 8,18,000

13 222304267
रहाटणी �भाग � २७ येथे ता�ात येणारे
र�े िवकसीत करणे.

27 30,00,000 0 1,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,24,70,000 48,39,000 53,46,700

निवन कामे

04-Roads and Bridges

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222304268
�भाग � २७ रहाटणी मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

27 35,00,000 0 1,000

2 222304269
�भाग � २७ रहाटणी मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

27 35,00,000 0 1,000

3 222304270
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण व इतर
प�रसरामधील र�े एम.पी.एम प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 35,00,000 0 1,000

4 222304271
�भाग � २४ थेरगाव मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

24 35,00,000 0 1,000

5 222304272
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण व इतर
प�रसरामधील र�े एम.पी.एम प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 35,00,000 0 1,000

6 222304273
�भाग � २४ थेरगाव मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

24 35,00,000 0 1,000

7 222304274
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण व इतर
प�रसरामधील र�े एम.पी.एम प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 35,00,000 0 1,000

8 222304275
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण व इतर
प�रसरामधील र�े एम.पी.एम प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 35,00,000 0 1,000

9 222304276
�भाग � २७ रहाटणी मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

27 35,00,000 0 1,000

10 222304277
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण व इतर
प�रसरामधील र�े एम.पी.एम प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 35,00,000 0 1,000

11 222304278
�भाग � २४ थेरगाव मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

24 35,00,000 0 1,000

12 222304279
�भाग � २४ थेरगाव मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

24 35,00,000 0 1,000

13 222304280
�भाग � २७ रहाटणी मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

27 35,00,000 0 1,000

14 222304281
�भाग � २७ रहाटणी मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

27 35,00,000 0 1,000

15 222304282
�भाग � २४ थेरगाव मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

24 35,00,000 0 1,000

16 222304283
�भाग � २४ थेरगाव मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

24 35,00,000 0 1,000

17 222304284
�भाग � २७ रहाटणी मधील र�े एम.पी.एम
प�दतीने िवकसीत करणे.

27 35,00,000 0 1,000

18 222304285
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण व इतर
प�रसरामधील र�े एम.पी.एम प�दतीने
िवकसीत करणे.

23 35,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 6,30,00,000 0 18,000

चालू कामे +निवन कामे 10,54,70,000 48,39,000 53,64,700

खडी मु�माचे र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 10,54,70,000 48,39,000 53,64,700

गावठाण गटस�- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222304286
नवीन �भाग �. २७ येथील तापकीर नगर व
�ी नगर प�रसरातील �� ॉम� वॉटर व गटस� ची
कामे करणे.

27 22,50,000 0 0

2 222304287

नवीन �भाग �. २७ येथील गजानन कॉलनी
�. १ व २ प�रसरात पावसाळी पा�ाचा
िनचरा होनेका�रता �� ॉम� वॉटर व गटस� ची
कामे करणे.

27 25,50,000 0 0

3 222304288

नवीन �भाग �. २७ रहाटणी मधील तापकीर
नगर व �ी नगर प�रसरातील मु� व अंतग�त
र�ा�ा कडेने �� ॉम� वॉटर व गटस� ची कामे
करणे.

27 50,00,000 0 0

4 222304289

नवीन �भाग �. २७ येथील �ी नगर ,
तापकीरनगर प�रसरात मु� व अंतग�त
र�ावर पावसाळी पा�ाचा िनचरा
होनेका�रता �� ॉम� वॉटर व गटस� ची कामे
करणे.

27 50,00,000 20,00,000 2,00,000

5 222304290
�भाग �. २१ िपंपरी येथील वैभव नगर व
इतर प�रसरातील पावसाळी पा�ाचा िनचरा
होनेका�रता �� ॉम� वॉटर गटस�ची कामे करणे.

21 35,00,000 0 0

6 222304291
�भाग �. २१ िपंपरी येथील साई चौक व
इतर प�रसरातील �� ॉम� वॉटर गटस�ची कामे
करणे.

21 40,00,000 0 0

7 222304292
�भाग �. २१ िपंपरी गावठाण व इतर
प�रसरातील �� ॉम� वॉटस� गटस�ची दु��ी
करणे.

21 40,00,000 0 0

8 222304293
�भाग �.२१ िपपरी येथील पावसाळी
पा�ाचा िनचरा होणेक�रता �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे.

21 40,00,000 0 0

9 222304294
�भाग � २१ िपंपरी येथील पावसाळी
पा�ाचा िनचरा करणे करीता �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे (सन २०२०-२१ क�रता)

21 50,00,000 0 34,82,000

10 222304295

�भाग � २१ िपंपरी कॅ� प�रसरातील
पावसाळी पा�ाचा िनचरा करणे करीता
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे (सन २०२०-२१
क�रता)

21 50,00,000 35,31,000 17,22,000

11 222304296
�भाग � २३ मधील अशोका सोसायटी
संभाजीनगर व इतर प�रसरातील पा�ाचा
िनचरा करणेसाठी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे.

23 30,00,000 0 23,14,000

12 222304297

�भाग � २३ मधील संदीप नगर,
साईनाथनगर, वंृदावन कॉलनी, िशवराज
कॉलनी, �ानिदप कॉलनी व गु�नानकनगर
व इतर प�रसरातील पा�ाचा िनचरा
करणेसाठी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे.

23 50,00,000 0 39,45,000

13 222304298

�भाग � २३ थेरगाव येथील पवारनगर,
पडवळनगर व इतर आव�कते िठकाणी
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

23 50,00,000 0 0

14 222304299
रहाटणी �भाग � २७ येथे �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

21 30,00,000 0 1,50,000

15 222304300
�भाग � २१ िपंपरी व इतर िठकाणी �ॉम�
वॉटर लाईन टाकणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 0

16 222304301

�भाग � २४ म�े आव�कतेनुसार
िठकिठकाणी पावसाळी पा�ाचा िनचरा
करणेकाम �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 6,63,00,000 55,31,000 1,18,13,000

निवन कामे

05-Water Ways
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

01-Water Pipelines

1 222304302
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी
गटरचे सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

2 222304303
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी गटरचे
सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

3 222304304
�भाग � २४ थेरगाव येथील िविवध िठकाणी
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

4 222304305
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
आव�कते िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

5 222304306
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
आव�कते िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

6 222304307
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी गटरचे
सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

7 222304308
�भाग � २४ थेरगाव येथील िविवध िठकाणी
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

8 222304309
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी
गटरचे सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

9 222304310
�भाग � २४ थेरगाव येथील आव�कते
िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

10 222304311
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी
गटरचे सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

11 222304312
�भाग � २४ थेरगाव येथील आव�कते
िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

12 222304313
�भाग � २४ थेरगाव येथील िविवध िठकाणी
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

13 222304314
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी गटरचे
सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

14 222304315
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
आव�कते िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

15 222304316
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
आव�कते िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

16 222304317
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी
गटरचे सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

17 222304318
�भाग � २४ थेरगाव येथील आव�कते
िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

18 222304319
�भाग � २४ थेरगाव येथील िविवध िठकाणी
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

19 222304320
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी गटरचे
सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

20 222304321
�भाग � २४ थेरगाव येथील आव�कते
िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

21 222304322
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी गावठाण व
इतर प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी
गटरचे सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000
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22 222304323
�भाग � २१ िपंपरीम�े िपंपरी कॅ� व इतर
प�रसरात पे�र �ॉक व पावसाळी गटरचे
सुधारणा िवषयक कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

23 222304324
�भाग � २४ थेरगाव येथील आव�कते
िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

24 222304325
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
आव�कते िठकाणी �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

25 222304326
�भाग � २४ थेरगाव येथील िविवध िठकाणी
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 16,50,00,000 0 25,000

चालू कामे +निवन कामे 23,13,00,000 55,31,000 1,18,38,000

गावठाण गटस�- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 23,13,00,000 55,31,000 1,18,38,000

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- मु�ालय

चालू कामे

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222304327

ग �भागाअंतग�त झाले�ा िवकास कामांची
िकवा अंदाजप�कात नाव नसले�ा िवकास
कामांची िबले व भाववाढ फरक िबले
अदायगी करणे.

स.सा. 79,45,478 15,72,000 8,99,000

2 222304328

ग �भागाअंतग�त झाले�ा िवकास कामांची
िकवा अंदाजप�कात नाव नसले�ा िवकास
कामांची िबले व भाववाढ फरक िबले
अदायगी करणे.

स.सा. 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,79,45,478 15,72,000 8,99,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 1,79,45,478 15,72,000 8,99,000

वॉड��रीय योजनांतग�त कामे- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 1,79,45,478 15,72,000 8,99,000

इमारत व सां�ृितक क� �- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304329
�भाग � २१ िपंपरी येथील काशीबा िशंदे
सभागृहाचे नूतनीकरण करणे.

21 12,00,000 8,97,000 0

02-School Buildings

1 222304330
नवीन �भाग � २७ रहाटणी येथील मनपा
शाळेचे नुतनीकरण करणे

27 45,00,000 5,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 57,00,000 13,97,000 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 57,00,000 13,97,000 0

इमारत व सां�ृितक क� �- �भाग
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चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 57,00,000 13,97,000 0

�थाप� िवषयक कामे करणे- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304331
�भाग � २३ मधील गावठाणातील वाचनालय
िवकसीत करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे

23 25,00,000 16,28,000 8,62,000

2 222304332
ग �ेि�य काया�लया अंतग�त िविवध िठकाणी
आव�कतेनुसार मिशनरी पुरिवणे व वाहन
�व�था करणे.

स.सा 25,00,000 0 18,00,000

3 222304333
ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
िनवडणुक २०२२ क�रता मंडप �व�था करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 60,00,000 0 18,00,000

4 222304334

िपंपरी �भाग �.२१ येथील मनपा�ा िविवध
सां�ृतीक काय��माकरीता मंडप �व�था
पुरिवणे व इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे.

21 10,00,000 0 0

03-Hospital and Dispensaries

1 222304335

�भाग � २१ िपंपरी म�े िजजामाता
हॉ�ीटल व िविवध प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

21 50,00,000 0 1,50,000

04-Public Conveniences

1 222304336
�भाग �.५० म�े थेरगाव गावठाण र�ास
आर.सी.सी. कमान करणे.

23 50,00,000 0 1,06,000

2 222304337
�भाग � २४ मधील चौक सुशोभीकरण व
जे� नाग�रकांक�रता �थाप�िवषयक कामे
करणे

24 22,50,000 0 0

3 222304338
�भाग �.२१ िपंपरी येथील आर�ण �.१५७
येथील खेळाचे मैदान िवकसीत करणे.

21 25,00,000 0 0

4 222304339
�भाग �. २१ िपंपरी येथे िविवध र�ांवर
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

21 25,00,000 23,07,000 17,53,000

5 222304340
इंिडयन रिज�ार ऑफ िशपीगं �ा.िल. यांचे
�ा �ा आथ�क वषा�त अदा करणेत आलेली
नाही अशी िबले अदायगी करणे

स.सा 10,00,000 0 0

6 222304341
�भाग � २३ म�े िविवध िठकाणी
िदशादश�क फलक, बोलाड� बसिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

23 25,00,000 0 15,15,000

7 222304342

�भाग � २३ म�े पवारनगर, पडवळनगर,
दगडुपाटील नगर, बापुजीबुवा नगर,
ग�ांम�े ट� े िम� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

23 25,00,000 16,85,000 0

8 222304343
�भाग � २३ म�े आव�कतेनुसार कलर
पे�ीगं �ॉक बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

23 37,50,000 26,06,000 0

9 222304344
�भाग � २३ संिदपनगर, कैलासनगर,
गु�नानकनगर इ. प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन २०२०-२१ क�रता)

23 37,50,000 24,72,000 1,54,000

10 222304345
�भाग � २४ म�े िविवध िठकाणी
िदशादश�क फलक, बोलाड� बसिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

24 25,00,000 0 16,86,000

11 222304346
�भाग � २१ िपंपरी मधील िमलीदंनगर येथे
कमान उभारणे

21 50,00,000 24,79,000 0

12 222304347

�भाग � २१ म�े िविवध िठकाणी
दळणवळण सुरळीत होणेचे ��ीने
िदशादश�क फलक व इतर वाहतुक िवषयक
कामे करणे

21 25,00,000 13,05,000 2,45,000
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13 222304348
रहाटणी �भाग � २७ म�े आव�कतेनुसार
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे, ट� े िमं� करणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 40,00,000 0 1,50,000

14 222304349
�भाग � २१, िपंपरीमधील जलतरण तलाव
येथे �थाप�िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 0

15 222304350

थेरगाव �भाग � २३ म�े आव�कतेनुसार
कलर पे�ीगं �ॉक बसिवणे, ट� े िमं� करणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

23 40,00,000 0 1,80,000

16 222304351
�भाग � २४ म�े िविवध िठकाणी रोड
फिन�चरची कामे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

24 25,00,000 0 0

05-Muncipal Halls

1 222304352
�भाग � २४ मधील आर�ण � ६२८
खेळाचे मैदानात िसंथेट� ीक ट� ॅक बांधणे व
उव�रीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 1,20,00,000 0 0

12-Ghats

1 222304353

�भाग � २४ मधील केजुदेवी मंिदरासोरील
घाट व प�रसराम�े �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 20,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222304354

जगदंबा �ाट ते कुदळे चौक व िव�हता�
मेडीकल ते वॉिशंग स�टर पय�तचा र�ा
ट� े िम� प�दतीने कॉि�टीकरण करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 1,70,000

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222304355
�भाग � २४ म�े फुटपाथ व ना�ाची
�थाप�िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 20,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 8,92,50,000 1,44,82,000 1,05,71,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304356

�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा शाळा
इमारतीचंी , आरो� िवभाग काया�लय,
करसंकलन काया�लय इ.ची �थाप�िवषयक
कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

2 222304357

�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा शाळा
इमारतीचंी , आरो� िवभाग काया�लय,
करसंकलन काया�लय इ.ची �थाप�िवषयक
कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

3 222304358

�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा शाळा
इमारतीचंी , आरो� िवभाग काया�लय,
करसंकलन काया�लय इ.ची �थाप�िवषयक
कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

4 222304359

�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा शाळा
इमारतीचंी , आरो� िवभाग काया�लय,
करसंकलन काया�लय इ.ची �थाप�िवषयक
कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

5 222304360

�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा शाळा
इमारतीचंी , आरो� िवभाग काया�लय,
करसंकलन काया�लय इ.ची �थाप�िवषयक
कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

6 222304361

�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा शाळा
इमारतीचंी , आरो� िवभाग काया�लय,
करसंकलन काया�लय इ.ची �थाप�िवषयक
कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

7 222304362
�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा शाळा
इमारतीचंी , आरो� िवभाग काया�लय,
करसंकलन काया�लय इ.ची �थाप�िवषयक

21 90,00,000 0 1,000
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कामे करणे.

8 222304363

�भाग � २१ िपंपरी मधील मनपा शाळा
इमारतीचंी , आरो� िवभाग काया�लय,
करसंकलन काया�लय इ.ची �थाप�िवषयक
कामे करणे.

21 90,00,000 0 1,000

03-Statues,heritage
assets,antiques and Other works
of art

03-Antiques and other work of art

1 222304364
�भाग �. २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर
म�े कमान उभारणे व चौकाचे सुशोिभकरण
करणे . (सन २०२२-२३)

23 50,00,000 0 1,000

2 222304365
�भाग �. २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर
म�े कमान उभारणे व चौकाचे सुशोिभकरण
करणे . (सन २०२२-२३)

23 50,00,000 0 1,000

3 222304366
�भाग �. २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर
म�े कमान उभारणे व चौकाचे सुशोिभकरण
करणे . (सन २०२२-२३)

23 50,00,000 0 1,000

4 222304367
�भाग �. २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर
म�े कमान उभारणे व चौकाचे सुशोिभकरण
करणे . (सन २०२२-२३)

23 50,00,000 0 1,000

5 222304368
�भाग �. २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर
म�े कमान उभारणे व चौकाचे सुशोिभकरण
करणे . (सन २०२२-२३)

23 50,00,000 0 1,000

6 222304369
�भाग �. २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर
म�े कमान उभारणे व चौकाचे सुशोिभकरण
करणे . (सन २०२२-२३)

23 50,00,000 0 1,000

7 222304370
�भाग �. २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर
म�े कमान उभारणे व चौकाचे सुशोिभकरण
करणे . (सन २०२२-२३)

23 50,00,000 0 1,000

8 222304371
�भाग �. २३ थेरगाव येथील पडवळ नगर
म�े कमान उभारणे व चौकाचे सुशोिभकरण
करणे . (सन २०२२-२३)

23 50,00,000 0 1,000

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements - Black
topped

1 222304372

�भाग � २१ िपंपरी मधील १८ मी िड.पी.
र�ा (जलतरण तलाव) फुटपाथ व
डांबरीकरण व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे.

21 90,00,000 0 1,000

2 222304373

�भाग � २१ िपंपरी मधील १८ मी िड.पी.
र�ा (जलतरण तलाव) फुटपाथ व
डांबरीकरण व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे.

21 90,00,000 0 1,000

3 222304374

�भाग � २१ िपंपरी मधील १८ मी िड.पी.
र�ा (जलतरण तलाव) फुटपाथ व
डांबरीकरण व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे.

21 90,00,000 0 1,000

4 222304375

�भाग � २१ िपंपरी मधील १८ मी िड.पी.
र�ा (जलतरण तलाव) फुटपाथ व
डांबरीकरण व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे.

21 90,00,000 0 1,000

5 222304376

�भाग � २१ िपंपरी मधील १८ मी िड.पी.
र�ा (जलतरण तलाव) फुटपाथ व
डांबरीकरण व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे.

21 90,00,000 0 1,000

6 222304377

�भाग � २१ िपंपरी मधील १८ मी िड.पी.
र�ा (जलतरण तलाव) फुटपाथ व
डांबरीकरण व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे.

21 90,00,000 0 1,000

7 222304378

�भाग � २१ िपंपरी मधील १८ मी िड.पी.
र�ा (जलतरण तलाव) फुटपाथ व
डांबरीकरण व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे.

21 90,00,000 0 1,000

8 222304379
�भाग � २१ िपंपरी मधील १८ मी िड.पी.
र�ा (जलतरण तलाव) फुटपाथ व
डांबरीकरण व इतर �थाप�िवषयक कामे

21 90,00,000 0 1,000
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करणे.

04-Pavements and footpaths

1 222304380

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
पडवळनगर, पवारनगर, पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

2 222304381

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
पडवळनगर, पवारनगर, पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

3 222304382

ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
क�रता)

स.सा 60,00,000 0 1,000

4 222304383

ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
क�रता)

स.सा 60,00,000 0 1,000

5 222304384

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
थम��ा� प�े मारणे, बोड�, ब�चेस, रोड
फिन�चर िवषयक कामे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

6 222304385

ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
क�रता)

स.सा 60,00,000 0 1,000

7 222304386

�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िपंपरी कॅ�,
िमिलंदनगर म�े थम��ा� प�े मारणे, बोड�,
ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

21 50,00,000 0 1,000

8 222304387

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
आव�कतेनुसार कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

9 222304388

�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िपंपरी कॅ�,
िमिलंदनगर म�े थम��ा� प�े मारणे, बोड�,
ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

21 50,00,000 0 1,000

10 222304389

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
थम��ा� प�े मारणे, बोड�, ब�चेस, रोड
फिन�चर िवषयक कामे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

11 222304390
�भाग � २४ थेरगाव म�े थम��ा� प�े
बोड�, ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 35,00,000 0 1,000

12 222304391

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
थम��ा� प�े मारणे, बोड�, ब�चेस, रोड
फिन�चर िवषयक कामे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

13 222304392

�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िपंपरी कॅ�,
िमिलंदनगर म�े थम��ा� प�े मारणे, बोड�,
ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

21 50,00,000 0 1,000

14 222304393

�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िपंपरी कॅ�,
िमिलंदनगर म�े थम��ा� प�े मारणे, बोड�,
ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

21 50,00,000 0 1,000

15 222304394

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
पडवळनगर, पवारनगर, पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000
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16 222304395

ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
क�रता)

स.सा 60,00,000 0 1,000

17 222304396

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
थम��ा� प�े मारणे, बोड�, ब�चेस, रोड
फिन�चर िवषयक कामे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

18 222304397

�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िपंपरी कॅ�,
िमिलंदनगर म�े थम��ा� प�े मारणे, बोड�,
ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

21 50,00,000 0 1,000

19 222304398

�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िपंपरी कॅ�,
िमिलंदनगर म�े थम��ा� प�े मारणे, बोड�,
ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

21 50,00,000 0 1,000

20 222304399
�भाग � २४ थेरगाव म�े थम��ा� प�े
बोड�, ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 35,00,000 0 1,000

21 222304400

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
आव�कतेनुसार कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

22 222304401
�भाग � २४ थेरगाव म�े थम��ा� प�े
बोड�, ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 35,00,000 0 1,000

23 222304402

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
पडवळनगर, पवारनगर, पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

24 222304403

ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
क�रता)

स.सा 60,00,000 0 1,000

25 222304404

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
आव�कतेनुसार कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

26 222304405

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
आव�कतेनुसार कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

27 222304406

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
पडवळनगर, पवारनगर, पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

28 222304407
�भाग � २४ थेरगाव म�े थम��ा� प�े
बोड�, ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 35,00,000 0 1,000

29 222304408

ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
क�रता)

स.सा 60,00,000 0 1,000

30 222304409
�भाग � २४ थेरगाव म�े थम��ा� प�े
बोड�, ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 35,00,000 0 1,000

31 222304410
�भाग � २४ थेरगाव म�े थम��ा� प�े
बोड�, ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 35,00,000 0 1,000

32 222304411

�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िपंपरी कॅ�,
िमिलंदनगर म�े थम��ा� प�े मारणे, बोड�,
ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व इतर

21 50,00,000 0 1,000
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�थाप� िवषयक कामे करणे.

33 222304412
�भाग � २४ थेरगाव म�े थम��ा� प�े
बोड�, ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 35,00,000 0 1,000

34 222304413

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
थम��ा� प�े मारणे, बोड�, ब�चेस, रोड
फिन�चर िवषयक कामे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

35 222304414

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
आव�कतेनुसार कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

36 222304415

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
थम��ा� प�े मारणे, बोड�, ब�चेस, रोड
फिन�चर िवषयक कामे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

37 222304416

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
थम��ा� प�े मारणे, बोड�, ब�चेस, रोड
फिन�चर िवषयक कामे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

38 222304417

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
थम��ा� प�े मारणे, बोड�, ब�चेस, रोड
फिन�चर िवषयक कामे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

39 222304418

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
पडवळनगर, पवारनगर, पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

40 222304419

ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
क�रता)

स.सा 60,00,000 0 1,000

41 222304420

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
आव�कतेनुसार कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

42 222304421

�भाग � २१ िपंपरी गावठाण, िपंपरी कॅ�,
िमिलंदनगर म�े थम��ा� प�े मारणे, बोड�,
ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

21 50,00,000 0 1,000

43 222304422

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
पडवळनगर, पवारनगर, पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

44 222304423

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
आव�कतेनुसार कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

45 222304424
�भाग � २४ थेरगाव म�े थम��ा� प�े
बोड�, ब�चेस, रोड फिन�चर िवषयक कामे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 35,00,000 0 1,000

46 222304425

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
आव�कतेनुसार कलर पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

47 222304426

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े
पडवळनगर, पवारनगर, पे�ीगं �ॉक
बसिवणे, ट� े िमं� करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 50,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

48 222304427

ग �ेि�य काया�लयांतग�त महानगरपािलका
काय��माक�रता मंडप �व�था करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२२-२३
क�रता)

स.सा 60,00,000 0 1,000

49 222304428
ग �ेि�य काया�लय प�रसरातील मु� व
अतंग�त र�ावर सुचना फलक न िदशादश�क
फलक बसवणे

स.सा. 1,50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 43,50,00,000 0 73,000

चालू कामे +निवन कामे 52,42,50,000 1,44,82,000 1,06,44,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 52,42,50,000 1,44,82,000 1,06,44,000

एकूण 2,55,11,15,478 8,30,56,000 8,20,45,600
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� ह �े�ीय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1 भाजी माक� ट
0 0 0 0

0 0 0 0

2 �शानभुमी
0 0 0 0

0 0 0 0

3 इमारत योजना
32,46,167 46,03,000 32,28,650 12,04,000

0 0 0 0

4 वाचनालय
0 0 0 0

0 0 0 0

5
इमारत व

सां�ृितक क� �
0 0 0 0

0 0 0 0

6 घाट
0 0 0 0

0 0 0 0

7
मु� �शासकीय

इमारत
0 0 0 0

0 0 0 0

8
आरो� िन�र�क

केबीन
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  01-Buildings

32,46,167 46,03,000 32,28,650 12,04,000

0 0 0 0

32,46,167 46,03,000 32,28,650 12,04,000

02-Park and Playgrounds

1 �ीडा �थाप�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  02-Park and
Playgrounds

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

04-Roads and Bridges

1 पुल �क�
0 0 0 0

0 0 0 0

2
दगडी फरशी व
फुटपाथ

2,66,72,973 8,64,19,000 2,77,54,189 4,69,25,000

13,18,293 42,00,000 13,49,000 28,04,000

3 डांबरी र�े
5,78,48,530 5,71,68,000 2,06,68,000 2,18,60,000

2,09,364 12,00,000 0 4,03,000

4 खडी मु�माचे र�े
72,23,542 92,01,000 21,49,000 67,04,000

6,70,000 6,00,000 0 2,000

5

िविवध
कंप�ा/मनपा�ा
सेवा वािह�ा
टाक�ासाठी

खोदले�ा र�ांची
दु��ी करणे

0 0 0 0

0 0 0 0

Total  04-Roads and
Bridges

9,17,45,045 15,27,88,000 5,05,71,189 7,54,89,000

21,97,657 60,00,000 13,49,000 32,09,000

9,39,42,702 15,87,88,000 5,19,20,189 7,86,98,000

06-Sewerage and Drainage

1 नाला ट� ेनीगं
32,79,602 1,45,02,000 0 1,40,53,000

0 0 0 0
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अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

2 सरफेस गटस�
20,54,858 2,52,01,000 67,96,000 1,06,63,000

6,43,608 6,00,000 0 2,01,000

3 गावठाण गटस�
0 0 0 0

0 0 0 0

Total  06-Sewerage
and Drainage

53,34,460 3,97,03,000 67,96,000 2,47,16,000

6,43,608 6,00,000 0 2,01,000

59,78,068 4,03,03,000 67,96,000 2,49,17,000

09-Other Civil Works

1
वॉड��रीय

योजनांतग�त कामे
0 0 0 0

0 0 0 0

2
�थाप� िवषयक
कामे करणे

5,47,16,980 16,85,14,000 5,74,93,069 11,30,32,000

93,67,754 1,67,10,000 25,36,700 1,68,12,000

Total  09-Other Civil
Works

5,47,16,980 16,85,14,000 5,74,93,069 11,30,32,000

93,67,754 1,67,10,000 25,36,700 1,68,12,000

6,40,84,734 18,52,24,000 6,00,29,769 12,98,44,000

Total

15,50,42,652 36,56,08,000 11,80,88,908 21,44,41,000

1,22,09,019 2,33,10,000 38,85,700 2,02,22,000

16,72,51,671 38,89,18,000 12,19,74,608 23,46,63,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ह �े�ीय

नाला ट� ेनीगं- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222304429
�भाग �.२० मधीव महा�ा फुलेनगर व
लांडेवाडी झोपडप�ी समोरचा नाला
िवकिसत करणे.(सन २०२०-२१)

20 3,00,00,000 0 1,30,00,000

2 222304430
�भाग �.२० येथील ह्यंुदाई कंपनी एम.
आय. डी. सी. येथील नाला िवकसीत
करणे.

20 1,00,00,000 0 50,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,00,00,000 0 1,30,50,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304431
�भाग �.३० कासारवाडी फुगेवाडी दापोडी
या भागात नाला बांधणे. (�.�.३०)

30 70,00,000 0 10,00,000

2 222304432
�भाग �.३० दापोडी रे�े लाईन�ा कडेने
नाला बांधणे. (�.�.३०)

30 60,00,000 0 1,000

3 222304433
�भाग �.३० फुगेवाडी रे�े लाईन�ा
कडेने नाला बांधणे. (�.�.३०)

30 60,00,000 0 1,000

4 222304434
�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथील मु�
ना�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,40,00,000 0 10,03,000

चालू कामे +निवन कामे 6,40,00,000 0 1,40,53,000

नाला ट� ेनीगं- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 6,40,00,000 0 1,40,53,000

सरफेस गटस�- मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

05-Surface Gutters

1 222304435
�भाग �.३० दापोडी गावठाणात पावसाळी
गटर करणे.

30 20,00,000 10,10,000 1,00,000

2 222304436
�भाग �.२० येथील गंगानगर भागात �ॉम�
वॉटर िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

3 222304437

�भाग �.३२ सांगवी म�े आव�कतेनुसार
िविवध िठकाणी �ॉम�वॉटर िवषयक कामे
करणे निवन च�बर क�र बसिवणे व तसेच
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

32 60,00,000 5,00,000 5,50,000

4 222304438
�भाग �.२० येथील िविवध प�रसर �ॉम�
लाईन िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

20 30,00,000 11,00,000 0

5 222304439

�भाग �.२० येथील एम.आय.डी.सी.
प�रसरातील फुलेनगर ते गुजर गँस पय�त�ा
र�ावर �ॉम� वॉटर लाईन िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

20 30,00,000 0 13,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

6 222304440

�भाग �.२० येथील
एम.आय.डी.सी.प�रसरातील
डी.वाय.पाटील मेिडकल कॉलेज समोरील
र�ांवर �ॉम� वॉटर व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

20 30,00,000 0 13,00,000

7 222304441
�भाग �.२० येथील थरमँ��ा
पाठीमागील र�ावर �ॉम� वॉटर व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

20 60,00,000 13,00,000 0

8 222304442
�भाग �.२० येथील एम.आय.डी.सी. म�े
िविवध प�रसरात �ॉम� वॉटर िवषयक व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

20 50,00,000 9,99,000 0

9 222304443
�भाग �.३० फुगेवाडी भागात गटरची कामे
करणे.

30 30,00,000 10,93,000 1,00,000

10 222304444

�भाग �.२० येथील एम.आय.डी.सी.
प�रसरातील फोरएिशया कंपनी समोरील
भागात �ॉम� वॉटर लाईन िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

20 50,00,000 0 10,00,000

11 222304445
�भाग �.२० येथील एम.आय.डी.सी. पो�
ऑफीस समोरील व मागील र�ांवर �ॉम�
वॉटर लाईन िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

12 222304446
�भाग �.२० येथील एम.आय.डी.सी.
प�रसरातील भागात �ॉम� वॉटर लाईन
िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

13 222304447
�भाग �.२० येथील कासारवाडी
िशतळादेवी समोरील भागात �ॉम� वॉटर
लाईन िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

14 222304448
�भाग �.२० येथील कासारवाडी भागात
पावसाळी गटर िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

15 222304449
�भाग �.३० कासारवाडी भागात गटरची
कामे करणे.

30 30,00,000 7,94,000 3,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,40,00,000 67,96,000 96,50,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304450
�भाग �. ३० फुगेवाडी येथील नाला सफाई
करणे व �ॉम� वॉटर लाईन साफ
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

2 222304451
�भाग �. ३० दापोडी येथील नाला सफाई
करणे व �ॉम� वॉटर लाईन साफ
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

3 222304452
�भाग �.२० ययाती व अ�य सोसायटी
प�रसरात �ॉम� वॉटर लाईन िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 1,000

4 222304453
फुगेवाडी येथे िठकिठकाणी �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे.(�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000

5 222304454
�भाग �. ३० फुगेवाडी येथील नाला सफाई
करणे व �ॉम� वॉटर लाईन साफ
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

6 222304455
दापोडी गणेशनगर ते काटेव�ी व इतर
भागात येथे �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे.
(�.�.३०)

30 3,00,00,000 0 1,000

7 222304456
�भाग �.२० कासारवाडी प�रसरातील
�ॉम� वॉटर लाईन साफसफाई व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

20 20,00,000 0 1,000

8 222304457
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मायानगरी
प�रसरात �ॉम� वॉटर लाईन िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 1,000

9 222304458
कासारवाडी गेटाखालील भागात नाला
सफाई करणे व �ॉम� वॉटर लाईन साफ
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 10,00,000

10 222304459

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
जुनी सांगवी व इतर प�रसरात �ॉम� वॉटर
िवषयक कामे करणे , निवन च�बर क�र
बसिवणे व तसेच इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

11 222304460
�भाग �. ३० फुगेवाडी येथील नाला सफाई
करणे व �ॉम� वॉटर लाईन साफ
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

12 222304461
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मायानगरी
प�रसरात �ॉम� वॉटर लाईन िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 1,000

13 222304462
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
िविवध प�रसरात �ॉम� वॉटर लाईनची
सुधारणा कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

14 222304463
�भाग �.२० नाणेकर चाळ व वैशालीनगर
भागात �ॉम� वॉटर लाईन िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,20,00,000 0 10,13,000

चालू कामे +निवन कामे 12,60,00,000 67,96,000 1,06,63,000

सरफेस गटस�- �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

05-Surface Gutters

1 222304464
�भाग �.३० कासारवाडी गुिल�ाननगर,
जवळकर कॉलनी म�े गटरची कामे करणे
व �थाप�िवषयक दु��ी करणे.

30 10,00,000 0 1,00,000

2 222304465
कासारवाडी केशवनगर, शा�ीनगर इ�ादी
भागात गटरची कामे करणे व दु��ी
करणे.

30 10,00,000 0 1,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 20,00,000 0 2,00,000

निवन कामे

01-Buildings

05-Muncipal Halls

1 222304466
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी येथे
िविवध िठकाणी गटर दु��ी
करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 30,00,000 0 2,01,000

एकूण 12,90,00,000 67,96,000 1,08,64,000

इमारत योजना- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304467
�भाग �.२० संत तुकारामनगर व
कासारवाडी कर संकलन काया�लयातील
फिन�चरचे कामे करणे.

20 16,00,000 0 10,00,000

2 222304468
�भाग �.३० मधील �ायाम शाळा
इमारतीत �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 13,30,000 0

3 222304469
�भाग �.३० मधील मनपा दवाखा�ात
�थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे.

30 20,00,000 6,00,000 1,00,000

4 222304470
�भाग �. ३० मधील इमारतीमं�े
�थाप�िवषयक कामे करणे.

30 20,00,000 0 1,00,000

5 222304471
�भाग �. ३० मधील दवाखाना इमारतीमं�े
�थाप�िवषयक कामे करणे.

30 20,00,000 9,50,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 96,00,000 28,80,000 12,00,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304472
दापोडी येथील मनपा इमारतीची देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

2 222304473
कासारवाडी गेटाखालील भागात मनपा
इमारतीची देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000
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3 222304474
फुगेवाडी येथील मनपा इमारतीची देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

4 222304475
कासारवाडी, दापोडी व फुगेवाडी मधील
शाळा इमारतीमं�े �थाप�िवषयक कामे
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,20,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 2,16,00,000 28,80,000 12,04,000

इमारत योजना- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 2,16,00,000 28,80,000 12,04,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222304476
�भाग �.३९ संत तुकारामनगर गंगानगर
प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

20 20,00,000 0 2,00,000

2 222304477

�भाग �.३९ संत तुकारामनगर येथील
अंतग�त फुटपाथ वर निवन �ॉक बसिवणे /
दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

20 20,00,000 0 4,00,000

3 222304478
�भाग �.३० फुगेवाडी येथे पे�र �ॉक
बसिवणे.

30 20,00,000 5,40,000 0

4 222304479

�भाग �.३१ मधील सर�ती नगर व
आदश�नगर प�रसरात अंतग�त पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

31 20,00,000 0 0

5 222304480
�भाग �.३१ मधील कवडेनगर प�रसरात
अंतग�त पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 0 0

6 222304481
�भाग �.३१ मधील रामनगर प�रसरात
अंतग�त पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 0 0

7 222304482
�भाग �.३१ मधील िवनायक नगर
प�रसरात अंतग�त पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 0 0

8 222304483

�भाग �.३१ मधील नेताजी नगर व गजानन
नगर प�रसरात अंतग�त पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

31 20,00,000 5,00,000 2,00,000

9 222304484

�भाग �.३१ मधील गांगुड� नगर व कािशद
नगर प�रसरात अंतग�त पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

31 20,00,000 5,00,000 2,00,000

10 222304485

�भाग �.३१ मधील आनंद पाक� , ��
पाक� , सहकारनगर प�रसरात अंतग�त
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 5,00,000 2,00,000

11 222304486

�भाग �.३१ मधील �ाने�री पाक� ,
िव�ानगर, स�ा�ी कॉलनी प�रसरात
अंतग�त पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 7,21,000 0

12 222304487
�भाग �.२० मधील कासारवाडी येथील
िहंदवी चौक व आजुबाजू�ा प�रसरात
पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे करणे.

20 40,00,000 0 6,00,000

13 222304488
�भाग �.२० मधील कासारवाडी मधील
रे�ेलाईन कडे�ा प�रसरात पे�ीगं �ॉक
िवषयक कामे करणे.

20 40,00,000 0 6,00,000
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14 222304489
�भाग �.३१ कवडेनगर ग�ी नं. १,२,३
प�रसराम�े पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 0

15 222304490
�भाग �.३१ �ानेश पाक�  प�रसराम�े
पे�ीगं �ॉक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

16 222304491
�भाग �.३२ मधील िविवध िठकाणी
फुटपाथ िवकिसत करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

32 30,00,000 0 0

17 222304492
�भाग �.३२ मधील िविवध िठकाणी पे�ीगं
�ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

32 60,00,000 5,00,000 5,50,000

18 222304493
�भाग �.३२ मधील नवी सांगवी प�रसरात
आव�कतेनुसार पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 7,00,000 10,00,000

19 222304494
�भाग �.३२ मधील जुनी सांगवी प�रसरात
आव�कतेनुसार पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 5,00,000 10,50,000

20 222304495
�भाग �.३२ सांगवी म�े िठकिठकाणी
आव�कतेनुसार पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 0 10,10,000

21 222304496
�भाग �.३२ मधील िविवध िठकाणी
फुटपाथ, पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 0 12,00,000

22 222304497
�भाग �.३२ म�े आव�कतेनुसार पे�ीगं
�ॉक बसिवणे, दु��ी करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 10,00,000 7,00,000

23 222304498
�भाग �.३२ सांगवी प�रसरात अंतग�त
ग�ीबोळात पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 5,00,000 11,00,000

24 222304499
�भाग �.२० संत तुकारामनगर प�रसरातील
पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे करणे

20 30,00,000 9,00,000 8,00,000

25 222304500
�भाग �.२० आचाय� अ�े रंगमंिदरा�ा
पाठीमागील प�रसरात पे�ीगं �ॉक
िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 5,70,000 13,00,000

26 222304501
�भाग �.२० व�भनगर प�रसरात पे�ीगं
�ॉक िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 17,00,000 0

27 222304502
�भाग �.२० प�ाचाळी�ा प�रसरात पे�ीगं
�ॉक िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 18,00,000

28 222304503
�भाग �.२० एच.आय.जी. व एम.आय.जी.
प�रसरात पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 17,00,000

29 222304504
�भाग �.२० कासारवाडी येथील िविवध
प�रसरात पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 15,12,000 0

30 222304505
�भाग�.२० कासारवाडी येथील िव�ा
िवकास शाळे�ा आजूबाजू�ा प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

20 30,00,000 15,01,000 0

31 222304506
�भाग �.२० क �भागा�ा मागील र�ावर
पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे करणे.

20 60,00,000 18,00,000 0

32 222304507
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी.तील मनपा
उ�ाना�ा आजूबाजू�ा प�रसरात पे�ीगं
�ॉक िवषयक कामे करणे.

20 60,00,000 15,17,000 0

33 222304508
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी.तील टी
�ॉक प�रसरात पे�ीगं �ॉक िवषयक
कामे करणे.

20 60,00,000 15,82,000 0

34 222304509
�भाग �.३१ मधील समतानगर व
गणेशनगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
बसिवणे.

31 25,00,000 5,58,000 2,00,000

35 222304510
�भाग �.३१ मधील ढोरे फॉम� प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 5,50,000 2,00,000

36 222304511
�भाग �.३१ मधील सी.एम.इ.कॉलनी संत
तुकारामनगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
बसिवणे.

31 25,00,000 5,01,000 0

37 222304512
�भाग �.३१ मधील आदश�नगर व चै�बन
सोसायटी प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 0 7,00,000
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38 222304513
�भाग �.३१ मधील समथ�नगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 3,34,000 7,00,000

39 222304514
�भाग �.३१ मधील िकत�नगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

40 222304515
�भाग �.३१ मधील कवडेनगर १,२,३
प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

41 222304516
�भाग �.३१ मधील कवडेनगर व नंदनवन
कॉलनी प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 3,35,000 0

42 222304517
�भाग �.३१ मधील गांगाड�नगर व
नेताजीनगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
बसिवणे.

31 25,00,000 3,36,000 7,00,000

43 222304518
�भाग �.३१ मधील िवनायकनगर व
िव�ानगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

44 222304519
�भाग �.३१ मधील नवी सांगवी भागात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

45 222304520
�भाग �.३१ मधील िपंपळे गुरव भागात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 5,88,000 0

46 222304521
�भाग �.३१ मधील मु� र�ेचे कडेने
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 25,00,000 3,38,000 3,00,000

47 222304522
�भाग �.३० दापोडी गणेशनगर व इतर
भागात पे�र �ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 10,63,000 0

48 222304523
�भाग �.३० गावठाण व इतर भागात
पेिवहर �ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 4,46,000 3,50,000

49 222304524
�भाग �.३० दापोडी एम.एस.काटे बंग�ा
मागील प�रसरात पे�र �ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 7,00,000 3,50,000

50 222304525
�भाग �.३० दापोडी र�ा�ा कडेने पे�र
�ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 4,32,000 3,50,000

51 222304526
�भाग �.३० फुगेवाडी व इतर भागात
पे�र �ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 9,00,000 1,00,000

52 222304527
�भाग �.३० फुगेवाडी र�ा�ा कडेने
पे�र �ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 11,57,000 0

53 222304528
�भाग �.३० कासारवाडी व इतर भागात
पे�र �ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 0 10,51,000

54 222304529
�भाग �.३० कासारवाडी शा�ीनगर व
इतर भागात पे�र �ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 10,30,000 0

55 222304530
�भाग �.३० कासारवाडी मु� र�ा�ा
कडेने पे�र �ॉक बसिवणे.

30 30,00,000 11,59,000 0

56 222304531
�भाग �.२० येथील महेशनगर प�रसरातील
पे�ीगं �ॉक बसिवणे दु�� करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

57 222304532

�भाग �.२० येथील संत तुकारामनगर
येथील पोलीस चौकी�ा आजूबाजू�ा
प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसिवणे द दु��
करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

58 222304533
�भाग �.२० येथील हनुमान जीम प�रसरात
पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 15,00,000

59 222304534
�भाग �.२० येथील सहयोग सोसायटी
प�रसरात पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

60 222304535
�भाग �.२० येथील तुळजाभवानी मंिदर�ा
आजूबाजू�ा प�रसरात पे�ीगं �ॉक
िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 15,00,000

61 222304536
�भाग �.२० महा�ा फुलेनगर�ा
आजूबाजंू�ा र�ांचे फुटपाथची कामे
करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

62 222304537
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. येथील
िविवध र�ांवर फुटपाथची कामे करणे.

20 50,00,000 0 10,00,000

63 222304538
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. येथील नुतन
िटंबर समोरील र�ावर पे�ीगं �ॉक
िवषयक कामे करणे.

20 50,00,000 0 10,00,000

64 222304539
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. येथील ओम
च�बर �ा मागील भागातील र�ांवर पे�ीगं
�ॉक िवषयक कामे करणे.

20 50,00,000 0 1,000

65 222304540
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मराठी
खाणावळ �ा पाठीमागील भागात पे�ीगं
�ॉक िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000
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66 222304541
�भाग �.२० कासारवाडी येथील पठारे
चाळ व लांडगे चाळ प�रसरात पे�ीगं
�ॉक िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

67 222304542
�भाग �.२० कासारवाडी येथील काची
चाळ व आजूबाजू�ा प�रसरात पे�ीगं
�ॉक िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

68 222304543
�भाग �.२० कासारवाडी येथील
कंुदनभवन�ा आजूबाजू�ा प�रसरात
पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 15,00,000

69 222304544
�भाग �. ३१ मधील आदश�नगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

70 222304545
�भाग �. ३१ मधील समतानगर सी.एम.ई.
कॉलनी प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

71 222304546
�भाग �. ३१ मधील समथ�नगर भागात
पे�ीगं �ॉक बसवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

72 222304547
�भाग �. ३१ मधील िकत�नगर भागात
पे�ीगं �ॉक बसवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

73 222304548
�भाग �. ३१ मधील कवडेनगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

74 222304549
�भाग �. ३१ मधील िवनायकनगर
प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

75 222304550
�भाग �. ३१ मधील रामनगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

76 222304551
�भाग �. ३१ मधील नेताजीनगर,
गांगाड�नगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसवणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

77 222304552
�भाग �. ३१ मधील िव�ानगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

78 222304553
�भाग �. ३१ मधील �ानेशपाक�  प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 25,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 24,85,00,000 2,74,70,000 4,29,12,000

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222304554
�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथील मु�
र�ांची फुटपाथची कामे करणे.

20 50,00,000 0 10,00,000

2 222304555
�भाग �.२० व�भनगर येथील मु�
र�ांची फुटपाथची कामे करणे.

20 50,00,000 0 1,000

3 222304556
�भाग �.२० संत तुकारमनगर येथील
अंतग�त ग�ांमधील पे�ीगं �ॉक िवषय
कामे करणे.

20 50,00,000 0 1,000

4 222304557
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मु�
र�ांची फुटपाथची कामे करणे.

20 50,00,000 0 1,000

5 222304558
�भाग �.२० कासारवाडी येथील अंतग�त
ग�ांमधील पे�ीगं �ॉक िवषय कामे
करणे.

20 50,00,000 0 1,000

6 222304559
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी.तील मु�
र�ांची फुटपाथची कामे करणे.

20 50,00,000 0 1,000

7 222304560
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मं�ी
सोसायटी�ा आजूबाजू�ा भागात पे�ीगं
�ॉक िवषयक कामे करणे.

20 50,00,000 0 1,000

8 222304561
फुगेवाडी व इतर भागात पे�र �ॉक
टाकणे.(�.�.३०)

30 80,00,000 0 1,000

9 222304562
कासारवाडी येथे पवार ग�ी,
गुिल�ाननगर, शा�ीनगर व इतर भागात
पे�र �ॉक टाकणे.(�.�.३०)

30 80,00,000 0 10,00,000
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10 222304563
दापोडी गावठाण, एसएमएस कॉलनी व
इतर भागात पे�र �ॉक टाकणे.
(�.�.३०)

30 80,00,000 0 1,000

11 222304564
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
अंतग�त ग�ांम�े पे��ंग �ॉक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

32 40,00,000 0 10,00,000

12 222304565

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
िविवध फुटपाथचे व इतर प�रसरातील
पे��ंग �ॉक बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

13 222304566

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
सांगवी गावठाण व इतर प�रसरातील पे��ंग
�ॉक बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

14 222304567

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
मधूबन, िशतोळेनगर व इतर प�रसरातील
पे��ंग �ॉक बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

15 222304568
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
नवी सांगवी प�रसर व इतर िठकाणचे
पे��ंग �ॉक बसिवणे.

32 40,00,000 0 1,000

16 222304569

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
मुळा रोड प�रसर व इतर िविवध िठकाणचे
पे��ंग �ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

17 222304570

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ जुनी
सांगवी मधील िविवध प�रसरात पे��ंग
�ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

32 40,00,000 0 10,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 8,70,00,000 0 40,13,000

चालू कामे +निवन कामे 33,55,00,000 2,74,70,000 4,69,25,000

दगडी फरशी व फुटपाथ- �भाग

चालू कामे

04-Roads and Bridges

04-Pavements and footpaths

1 222304571
�भाग �.२० कासारवाडी येथे धम�वीर
संभाजी बँके�ा पाठीमागे पे�ीगं �ॉकची
कामे करणे.

20 10,00,000 4,50,000 50,000

2 222304572
�भाग �.२० लांडगे चाळी�ा प�रसरात
पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे करणे.

20 10,00,000 4,50,000 50,000

3 222304573
�भाग �.२० संत तुकारमनगर येथील
एल/जी प�रसरात पे�ीगं �ॉक िवषयक
कामे करणे.

20 10,00,000 0 4,00,000

4 222304574
�भाग �.२० म�े िठकिठकाणी कॉं�ीट
पे�ीगं भरणे.

20 10,00,000 4,49,000 0

5 222304575
�भाग �.२० येथील दि�ण हॉटेल�ा
आजूबाजू�ा प�रसरात पे�ीगं �ॉक
िवषयक कामे करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

6 222304576
�भाग �.२० येथील कासारवाडी येथील
अ�वाल नगर भागात पे�ीगं �ॉक िवषयक
कामे करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

7 222304577
�भाग �.२० येथील डी.वाय.पाटील ग��
हॉ�ेल समोर�ा भागात पे�ीगं �ॉक
िवषयक कामे करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 70,00,000 13,49,000 23,00,000

निवन कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222304578
�भाग �.२० जैन संघटने�ा पाठीमागील
भागात पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे करणे.

20 10,00,000 0 1,000

2 222304579
�भाग �.२० अि�शामक इमारती�ा
आजूबाजू�ा भागात पे�ीगं �ॉक िवषयक
कामे करणे.

20 10,00,000 0 1,000
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3 222304580
�भाग �.२० कासारवाडी येथील लों�ढेचाळ
व इतर भागात पे�ीगं �ॉक िवषयक कामे
करणे.

20 10,00,000 0 1,000

4 222304581
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी म�े
पे�ीगं �ॉकची कामे करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

5 222304582
�भाग �.३२ सांगवी येथे पे�ीगं �ॉकची
कामे करणे.

32 10,00,000 0 5,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 50,00,000 0 5,04,000

चालू कामे +निवन कामे 1,20,00,000 13,49,000 28,04,000

एकूण 34,75,00,000 2,88,19,000 4,97,29,000

डांबरी र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222304583
�भाग �.३९ संत तुकारामनगर वाय सी एम
हॉ��ंटल समोरील र�ाचे डांबरीकरण
करणे.

20 30,00,000 72,000 0

2 222304584
�भाग �.३१ �ानेश पाक�  प�रसराम�े र�े
डांबरीकरणाची कामे करणे.

31 30,00,000 0 0

3 222304585
�भाग �.२० येथील यथाती व आजूबाजू�ा
प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे.

20 30,00,000 0 13,00,000

4 222304586
�भाग �.२० �ा ह�ीतील मोरवाडी चौक ते
�ोमा पय�तचा र�ा डांबरीकरण करणे.

20 60,00,000 0 17,00,000

5 222304587
�भाग �.२० गोलमंडई�ा मागील
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

20 30,00,000 17,50,000 0

6 222304588
�भाग �.२० वाय.सी.एम.�ा आजूबाजू�ा
प�रसरातील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

20 30,00,000 15,37,000 0

7 222304589
�भाग �.२० येथील िवरंगुळा क� �ा�ा
आजूबाजू�ा प�रसरातील र�ाचे
डांबरीकरण करणे.

20 50,00,000 18,00,000 0

8 222304590
�भाग �.२० कासारवाडी प�रसरातील व
कंुदननगर भागातील र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

20 60,00,000 16,49,000 0

9 222304591
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. तील सुवणा�
फायबर�ा आजूबाजू�ा प�रसरात र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

20 30,00,000 15,50,000 0

10 222304592
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. तील मिहं�
िहनो� कंपनी�ा आजूबाजू�ा प�रसरात
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

20 30,00,000 18,00,000 0

11 222304593
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी.तील जनरल
�ॉक मधील अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

20 60,00,000 25,00,000 6,00,000

12 222304594
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी.तील टी
�ॉक मधील र�ांचे डांबरीकरण करणे.

20 60,00,000 25,00,000 6,00,000

13 222304595
�भाग �.३२ म�े िविवध प�रसरात खोदाई
चर बुजिवणे व दु��ी करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 50,00,000 0 11,50,000

14 222304596
�भाग �.३२ म�े आव�कतेनुसार िविवध
प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 50,00,000 4,19,000 6,50,000

15 222304597
�भाग �.३० मधील सेवा वािह�ांसाठी
खोदलेले चर डांबरी करणाने बुजिवणे.

30 40,00,000 14,00,000 0

16 222304598
�भाग �.३० दापोडी व इतर भागातील र�े
डांबरीकरण करणे.

30 40,00,000 14,00,000 0

17 222304599
�भाग �.३० कासारवाडी व इतर भागातील
र�े डांबरीकरण करणे.

30 40,00,000 4,41,000 7,50,000

18 222304600
�भाग �.२० येथील गंगानगर मधील
र�ांचे डांबरीकरण करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

19 222304601
�भाग �.२० येथील संत तुकारामनगर
येथील खोदल�ा र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

20 30,00,000 0 13,00,000

20 222304602
�भाग �.२० येथील व�भनगर येथील
अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

21 222304603
�भाग �.२० येथील कासारवाडी मधील
िहंदवी चौक प�रसरातील र�ांचे
डांबरीकरण करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

22 222304604
�भाग �.२० येथील कासारवाडी मधील
खोदले�ा र�ांचे डांबरीकरण करणे.

30,00,000 0 15,00,000

23 222304605
�भाग �.३१ मधील पे�ीगं �ॉकची
दु��ी करणे.

31 20,00,000 0 7,00,000

24 222304606
�भाग �.३१ मधील र�ांची दु��ी कामे
करणे.

31 20,00,000 0 7,00,000

25 222304607
�भाग �.३१ मधील र�े व फुटपाथची
कामे करणे.

31 20,00,000 0 7,00,000

26 222304608
�भाग �. ३१ मधील आदश�नगर प�रसरात
र�े डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 0 7,00,000

27 222304609
�भाग �. ३१ मधील समतानगर सी.एम.ई.
कॉलनी प�रसरात र�े डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 0 5,00,000

28 222304610
�भाग �. ३१ मधील समथ�नगर भागात र�े
डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 0 5,00,000

29 222304611
�भाग �. ३१ मधील िकत�नगर भागात र�े
डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 0 5,00,000

30 222304612
�भाग �. ३१ मधील कवडेनगर प�रसरात
र�े डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 0 5,00,000

31 222304613
�भाग �. ३१ मधील िवनायकनगर
प�रसरात र�े डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 0 5,00,000

32 222304614
�भाग �. ३१ मधील रामनगर प�रसरात
र�े डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 0 5,00,000

33 222304615
�भाग �. ३१ मधील नेताजीनगर,
गांगाड�नगर प�रसरात र�े डांबरीकरण
करणे.

31 25,00,000 0 5,00,000

34 222304616
�भाग �. ३१ मधील िव�ानगर प�रसरात
र�े डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 0 5,00,000

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222304617

�भाग �.३१ मधील आनंद पाक� , ��
पाक� , सहकारनगर प�रसरात अंतग�त डांबरी
र�े करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

31 20,00,000 0 0

04-Pavements and footpaths

1 222304618
�भाग �.३१ सहकारनगर प�रसराम�े र�े
डांबरीकरणाची कामे करणे.

31 30,00,000 10,00,000 0

2 222304619
�भाग �.३० कासारवाडी येथील र�े
डांबरीकरण करणे.

30 30,00,000 0 0

3 222304620
�भाग �. ३१ मधील �ानेशपाक�  प�रसरात
र�े डांबरीकरण करणे.

31 25,00,000 8,50,000 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 12,60,00,000 2,06,68,000 1,98,50,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304621
�भाग �.२० संत तुकारमनगर येथील मु�
र�ांचे डांबरीकरण करणे सन २०२२-२३

20 60,00,000 0 1,000

2 222304622
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मिणमंगल
सोसायटी व इतर र�ांचे डांबरीकरण
करणे.

20 60,00,000 0 1,000

3 222304623
�भाग �.२० येथील एम.आय.डी.सी. तील
िविवध र�ांचे डांबरीकरण करणे.

20 60,00,000 0 1,000

4 222304624
�भाग �.२० संत तुकारमनगर येथील
िविवध र�ांवर थम��ा� करणे.

20 20,00,000 0 1,000

5 222304625
�भाग �.२० कासारवाडी येथील िविवध
र�ांवर थम��ा� करणे.

20 20,00,000 0 1,000

6 222304626
दापोडी व इतर भागातील र�े डांबरीकरण
करणे.(�.�.३०)

30 80,00,000 0 1,000

7 222304627
कासारवाडी गेटाखालील व इतर भागातील
र�े डांबरीकरण करणे.(�.�.३०)

30 80,00,000 0 1,000

8 222304628
दापोडी नरवीर तानाजी पुतळा, दापोडी
गावठाण व इतर भागातील र�े डांबरीकरण 30 80,00,000 0 10,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

करणे.(�.�.३०)

9 222304629

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
िविवध प�रसरात खोदाई चर बुजिवणे व
दु��ी करणे व इतर अनुषांिगक काम
करणे.

32 40,00,000 0 1,000

10 222304630

सन २०२२-२३ क�रता�भाग �.३२ मधील
सांगवी व इतर भागात खोदाई चर बुजिवणे
व दु��ी करणे व इतर अनुषांिगक काम
करणे.

32 40,00,000 0 1,000

11 222304631
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ सांगवी
मधील प�रसरातील र�े डांबरीकरण करणे.

32 80,00,000 0 10,00,000

12 222304632
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ सांगवी
मधील मु� र�े डांबरीकरण करणे.

32 80,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,00,00,000 0 20,10,000

चालू कामे +निवन कामे 19,60,00,000 2,06,68,000 2,18,60,000

डांबरी र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304633
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी मधील
र�े डांबरीकरण करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 4,00,000

2 222304634
दापोडी भागातील र�ांचे ख�े को�िम�
प�तीने दु�� करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

3 222304635
फुगेवाडी भागातील र�ांचे ख�े
को�िम� प�तीने दु��
करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

4 222304636
कासारवाडी भागातील र�ांचे ख�े
को�िम� प�तीने दु��
करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 4,03,000

चालू कामे +निवन कामे 40,00,000 0 4,03,000

एकूण 20,00,00,000 2,06,68,000 2,22,63,000

खडी मु�माचे र�े- मु�ालय

चालू कामे

04-Roads and Bridges

01-Road and Pavements -
Concrete

1 222304637
�भाग �. २० कासारवाडी प�रसरातील ख�े
व र�ांचे चर बुजिवणे.

20 20,00,000 0 10,00,000

2 222304638 �भाग �.३० मधील ट� ेच�स दु��ी करणे. 30 30,00,000 0 10,00,000

3 222304639
�भाग �. २० एम. आय. डी. सी. व
कासारवाडी प�रसरातील ख�े व र�ांची
दु��ी करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

4 222304640
�भाग �. ३० दापोडी येथील र�े
खडीमु�माचे करणे.

30 30,00,000 0 10,00,000

03-Road and Pavements - Khadi
Murum

1 222304641
�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथील
िविवध सेवा वािह�ांचे चर व ख�े बुजिवणे.

20 30,00,000 10,28,000 4,00,000

2 222304642
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. व
कासारवाडी येथील िविवध सेवा वािह�ांचे
चर व ख�े बुजिवणे.

20 30,00,000 11,21,000 3,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,70,00,000 21,49,000 47,00,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304643
दापोडी येथे िठकिठकाणी ख�े भरणे व
दु��ी करणे. (�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

2 222304644
कासारवाडी गेटाखालील भागात
िठकिठकाणी ख�े भरणे व दु��ी
करणे.(�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000

3 222304645
�भाग �.२० येथील संत तुकारामनगर व
व�भनगर प�रसरातील ख�ांची दु��ी
करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

4 222304646
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ म�े
िविवध िठकाणी र�ावरील ट� �चेस दु��ी
करणे.

32 30,00,000 0 10,00,000

5 222304647
�भाग �.२० येथील कासारवाडी
प�रसरातील ख�ांची दु��ी करणे.

20 30,00,000 0 1,000

6 222304648
फुगेवाडी येथे िठकिठकाणी ख�े भरणे व
दु��ी करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,20,00,000 0 20,04,000

चालू कामे +निवन कामे 3,90,00,000 21,49,000 67,04,000

खडी मु�माचे र�े- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222304649
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी मधील
िविवध िठकाणी ट� �चेसची दु��ी
करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

2 222304650
�भाग �. ३२ सांगवी येथील ट� �चेसची
दु��ी करणे.

32 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 20,00,000 0 2,000

एकूण 4,10,00,000 21,49,000 67,06,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304651
�भाग �.३७ महा�ा फुलेनगर लांडेवाडी
म�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 20,00,000 0 3,00,000

2 222304652
�भाग �.३७ महा�ा फुलेनगर लांडेवाडी
पोिलस चौकी प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

20 20,00,000 0 2,00,000

3 222304653
�भाग �.३२ मधील नाव नसले�ा व कमी
तरतूद असले�ा कामाची बील अदायगी
करणे.

32 30,00,000 19,81,000 5,00,000

4 222304654
�भाग �. २० कासारवाडी येथील मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन २०१९-२०)

20 30,00,000 0 2,00,000

5 222304655
�भाग �.३१ मधील मनपा इमारतीची
दु��ीची कामे करणे.

31 15,00,000 0 10,00,000

6 222304656
�भाग �.३१ म�े नवी सांगवी भागात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 15,00,000 0 0

7 222304657
�भाग �.३१ म�े िपंपळे गुरव भागात
र�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

31 15,00,000 0 0

8 222304658
�भाग �.३२ मधील कमी तरतुद असले�ा
व नाव नसले�ा कामांची बील अदायगी
करणे.

32 50,00,000 4,91,000 5,00,000

9 222304659
�भाग �.३२ मधील नवी सांगवी व
प�रसरात िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

32 30,00,000 0 0

10 222304660

�भाग �. २० संत तुकारामनगर मधील वाय
सी एम हॉ��टल म�े िलकेजेस व
वॉटर�ुिफंग व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०१९-२०)

YCM 40,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

11 222304661
ह �भागातील अंदाजप�कात नाव नसलेले व
तरतूद कमी असले�ा अंतीम िबलांची
अदायगी करणे.

30 50,00,000 0 5,00,000

12 222304662
�भाग �.३२ मधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

32 60,00,000 5,34,000 14,00,000

13 222304663
�भाग �.३२ मधील नवी सांगवी प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 0 21,00,000

14 222304664
�भाग �.३२ जुनी सांगवी प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

32 60,00,000 8,66,000 12,60,000

15 222304665
�भाग �.३२ म�े िठकिठकाणी
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 7,00,000 16,50,000

16 222304666
�भाग �.३२ मधील िविवध प�रसरात
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 22,62,000 5,50,000

17 222304667
�भाग �.३२ म�े िविवध प�रसरात
सुशोिभकरण व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

32 60,00,000 0 30,00,000

18 222304668
�भाग �.३२ मधील मनपा इमारतीची
आव�तेनुसार देखभालीची व अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे.

32 60,00,000 9,58,000 13,10,000

19 222304669

�भाग �.३२ मधील सांगवी गावठाण
गंगानगर प�रसर व इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 8,24,000 13,00,000

20 222304670

�भाग �.३२ मधील ममतानगर, नँशनल
�ूल, ि�यदश�नीनगर इ. िठकाणी अंतग�त
भागात व आजूबाजू�ा प�रसरात
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 0 30,00,000

21 222304671

�भाग �.३२ मधील बु�घोष सोसायटीरोड,
संगमनगर, पवनानगर व प�रसरात
आव�तेनुसार �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 10,00,000 13,00,000

22 222304672

�भाग �.३२ मधील मुळानगर,
अिभनवनगर, ल�ीनगर, जयमालानगर
इ.िठकाणी व इतर प�रसरात
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 0 21,00,000

23 222304673

�भाग �.३२ मधील पवारनगर,िशंदेनगर,
िहरकणी सोसायटी १,२ इ. िठकाणी व इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक
व अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 0 21,10,000

24 222304674

�भाग �.३२ मधील �ीनगर १,२,३ स�ा�ी
कॉलनी िशवराम, िशवद�नगर इ. व इतर
प�रसरात आव�तेनुसार �थाप� िवषयक
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 0 23,00,000

25 222304675

�भाग �.३२ मधील मधूबन १ ते ९ अंतग�त
ग�ीबोळ, िशतोळेनगर, िनिशगंधा
सोसायटी, आनंदनगर इ. िठकाणी व इतर
प�रसरात आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 0 23,00,000

26 222304676

�भाग �.२० संत तुकारामनगर यशवंतराव
च�ाण �ृती ��ालय प�रसरातील
सुशोिभकरण अंतग�त आव�क कामे
करणे.

ycm 50,00,000 15,00,000 5,20,000

27 222304677

�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील
यशवंतराव च�ाण �ृती ��ालय म�े
जलिनः सारण, पाणीपुरवठा िवषयक व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

ycm 50,00,000 12,76,000 3,00,000

28 222304678
�भाग �.२० संत तुकारामनगर सात�ा व
पिह�ा मज�ावरील वॉटर�ुिफंग व
अनुषंिगक कामे करणे.

ycm 50,00,000 4,00,000 18,00,000
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29 222304679
�भाग �.२०संत तुकारामनगर वै�कीय
भांडार इमारतीमधील रंगरंगोटी �थाप�
िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

ycm 25,00,000 12,48,000 0

30 222304680

�भाग �.२० संत तुकारामनगर
वाय.सी.एम.हॉ�ीटल येथील िलकेजस व
वॉटर�ुिफंग व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

ycm 25,00,000 19,00,000 14,00,000

31 222304681

�भाग �.२० संत तुकारामनगर
वाय.सी.एम.हॉ�ीटल येथील पिह�ा
मज�ावरील आय.सी.यू.व इतर
िवभागातील �थाप� िवषयक कामे करणे.

ycm 50,00,000 19,93,000 0

32 222304682

�भाग �.२० संत तुकारामनगर
वाय.सी.एम. हॉ�ीटल येथील िविवध
वॉड�म�े िवनायल �ो�रंगचे काम करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

ycm 50,00,000 19,96,000 0

33 222304683
�भाग �.२० संत तुकारामनगर
वाय.सी.एम. हॉ�ीटल येथील �थाप�
िवषयक व फिन�चर िवषयक कामे करणे.

ycm 80,00,000 36,47,000 0

34 222304684
�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथील
मनपा इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे
करणे.(सन २०२०-२१)

20 30,00,000 12,54,000 0

35 222304685
�भाग �.२० येथील रोिहदास हॉल�ा
पाठीमागील भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 14,00,000 0

36 222304686
�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथील ५५५
सोसायटी�ा आजूबाजू�ा प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 14,00,000 0

37 222304687
�भाग �.२० व�भनगर प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 7,00,000 3,00,000

38 222304688
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. म�े पो�
ऑिफस�ा आजूबाजू�ा प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 10,69,000 0

39 222304689
�भाग �.२० कासारवाडी म��द�ा
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 12,19,000 0

40 222304690
�भाग �.२० एम.आय.डी.सी. म�े जनरल
�ॉक�ा प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 16,27,000 0

41 222304691
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मं�ी
कॉ�ले� सोसायटी�ा समोरील प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 10,51,000 0

42 222304692
�भाग �.२० कासारवाडी येथील िविवध
भागात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 15,80,000 0

43 222304693
�भाग �.३१ मधील समतानगर व
गणेशनगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
बसिवणे.

31 20,00,000 6,00,000 2,00,000

44 222304694
�भाग �.३१ मधील ढोरे फॉम� प�रसरात
पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 20,00,000 0 7,00,000

45 222304695
�भाग �.३१ मधील सी.एम.इ.कॉलनी
प�रसरात पे�ीगं �ॉक बसिवणे.

31 20,00,000 4,98,000 3,00,000

46 222304696
�भाग �.२० संत तुकारमनगर येथील
िदन�ाळ मा�िमक िव�ालया�ा
िसमािभंतीची उंची वाढिवणे.

20 30,00,000 15,50,000 0

47 222304697
�भाग �.३१ मधील अंतग�त ग�ी मधील
�थाप� िवषयक कामे करणे

31 20,00,000 5,50,000 2,00,000

48 222304698
�भाग �.३१ मधील नवी सांगवी भागातील
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 5,50,000 2,00,000

49 222304699
�भाग �.३१ मधील िपंपळे गुरव भागातील
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 4,80,000 2,00,000

50 222304700 �भाग �.३१ मधील ब�चेस बोड� बसिवणे. 31 20,00,000 0 8,00,000

51 222304701
�भाग �.३१ मधील र�ाची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 3,33,000 4,00,000

52 222304702
�भाग �.३१ मधील ना�गृहातील भागातील
�थाप� िवषयक कामे करणे व िविवध
काय��माची सािह� पुरिवणे.

31 20,00,000 0 7,00,000

53 222304703
�भाग �.३१ ि�डा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 0 0
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54 222304704 �भाग �.३१ राडारोडा उचलणे. 31 20,00,000 3,00,182 3,00,000

55 222304705
�भाग �.३१ पावसाळी गटस�चे व च�बस�ची
दु��ी करणे.

31 20,00,000 0 6,00,000

56 222304706
�भाग �.३१िमिलटरी ह�ीलगत पावसाळी
गटस� बांधणे.

31 20,00,000 0 6,00,000

57 222304707
�भाग �.३० कासारवाडी जवळकर कॉलनी
येथे �थाप� िवषयक कामे करणे.

30 30,00,000 11,74,140 0

58 222304708
�भाग �.३० कासारवाडी शा�ीनगर,
पवारनगर येथे �थाप� िवषयक कामे
करणे.

30 30,00,000 11,71,000 0

59 222304709
�भाग �.३० फुगेवाडी डोळसव�ी येथे
�थाप� िवषयक कामे करणे.

30 30,00,000 4,47,000 0

60 222304710
�भाग �.३० फुगेवाडी मधील िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

30 30,00,000 10,74,000 0

61 222304711
�भाग �.३० फुगेवाडी वाखारे कॉलनी
मधील �थाप� िवषयक कामे करणे.

30 30,00,000 12,00,000 1,00,000

62 222304712
�भाग �.३० दापोडी एस.एम.एस.कॉलनी
व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे.

30 30,00,000 6,00,000 3,00,000

63 222304713
�भाग �.३० दापोडी गावठाण व इतर
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

30 30,00,000 4,44,000 3,00,000

64 222304714
�भाग �.३० दापोडी गणेशनगर व इतर
िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे.

30 30,00,000 10,70,000 1,00,000

65 222304715
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. २० येथील
मनपा इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 7,00,000 11,00,000

66 222304716
�भाग �. २० संत तुकारामनगर प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

20 30,00,000 7,00,000 18,00,000

67 222304717
�भाग �. २० येथील दि�णमुखी मा�ती
मंिदर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

68 222304718
�भाग �. २० येथील गोलमंडई�ा समोरील
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

69 222304719
�भाग �. २० येथील �ामी समथ� महाराज
मंिदरा�ा प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

70 222304720
�भाग �. २० येथील सुजाता �ोअर िमल
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

71 222304721
�भाग �. २० येथील एकता िवकास
मंडळा�ा प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 14,00,000

72 222304722
�भाग �. २० येथील अिह�ादेवी
मैदाना�ा व आजूबाजू�ा प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 11,00,000

73 222304723
�भाग �. २० येथील लेटे� चौका�ा
आजूबाजू�ा प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

74 222304724
�भाग �. २० येथील एम.आय.डी.सी.
येथील पवना इंड���ज�ा आजूबाजू�ा
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

75 222304725
�भाग �. २० येथील एम.आय.डी.सी.
येथील दास िठबक कंपनी�ा आजूबाजू�ा
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

76 222304726
�भाग �. २० येथील एम.आय.डी.सी.
येथील िफिल� चौका�ा आजूबाजू�ा
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,000

77 222304727
�भाग �. २० येथील कासारवाडी दास
चाळ व तापकीर चाळ प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 15,00,000

78 222304728
�भाग �. २० येथील कासारवाडी येथील
मिणमंगल सोसायटी व िश�ा हॉटेल
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 8,00,000 15,00,000

79 222304729
�भाग �. २० येथील कासारवाडी येथील
सागर हाईटस् �ा प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000
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80 222304730
�भाग �. २० येथील कासारवाडी येथील
कुणालपुरम�ा शेजारील भागात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

81 222304731
सन २०२२ �ा िनवडणूकांसाठी �भाग �.
२० म�े मंडप �व�था करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

82 222304732
सन २०२२ �ा िनवडणूकांसाठी �भाग �.
२० म�े िनवडणूक मंडपात फिन�चर
पुरिवणे व मंडप �व�था करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

83 222304733
�भाग �. ३० मधील कोटेशन प�तीने
कामे करणे.

30 50,00,000 0 6,00,000

84 222304734
�भाग �.३० �शानभूमीम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे.

30 40,00,000 10,92,000 1,00,000

85 222304735

�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील
यशवंतराव च�ाण �ृत� ��ालयामधील
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

YCM 90,00,000 0 35,00,000

86 222304736

�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील वाय
सी एम हॉ��टल म�े िलकेजेस व
वॉटर�ुिफंग व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन२०२१-२२)

YCM 40,00,000 0 22,50,000

87 222304737

�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील वाय
सी एम हॉ��टल म�े रंगरंगोटीची व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन२०२१-२२)

YCM 40,00,000 0 15,00,000

88 222304738

�भाग �. २० संत तुकारामनगर मधील वाय
सी एम हॉ��टल म�े �थाप� िवषयक व
फिन�चर िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

YCM 25,00,000 5,50,000 14,00,000

89 222304739

�भाग �.२० येथील वाय सी एम
��ालयात १२७, १२८ �योगशाळाम�े
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

YCM 24,00,000 0 13,00,000

90 222304740

�भाग �.२० येथील वाय सी एम
��ालयातिवद्युत जनरेटर �म ,
बायोमेिडकल, ओ.पी.डी.म�े इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

YCM 24,00,000 0 13,00,000

91 222304741

�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथील वाय.
सी. एम. ��ालयाची �थाप�िवषयक
िविवध दु��ी व सुधारणांची कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

YCM 24,00,000 5,49,200 13,00,000

92 222304742
�भाग �.३१ नवी सांगवी प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 0 10,00,000

93 222304743
�भाग �.३१ िपंपळेगुरव प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 0 10,00,000

94 222304744
�भाग �.३१ प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

31 20,00,000 0 10,00,000

95 222304745
�भाग �.३१ म�े मंडप िवषयक सािह�
पुरिवणे.

31 20,00,000 0 5,00,000

96 222304746 �भाग �.३१ म�े मंडप उभारणे. 31 20,00,000 0 5,00,000

97 222304747
�भाग �.३१ म�े शाळा क� �ावर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 0 5,00,000

98 222304748 �भाग �.३१ म�े िवरंगुळा क� � उभारणे. 31 30,00,000 0 5,00,000

99 222304749
सन २०२२ �ा िनवडणूकांसाठी �भाग �.
३१ म�े िनवडणूक मंडपात फिन�चर
पुरिवणे व मंडप �व�था करणे.

31 30,00,000 0 5,00,000

100 222304750
सन २०२२ �ा िनवडणूकांसाठी �भाग �.
३२ म�े िनवडणूक मंडपात फिन�चर
पुरिवणे व मंडप �व�था करणे.

32 30,00,000 0 15,00,000

101 222304751
�भाग �.३२ जुनी सांगवी व नवी सांगवी
मधील िविवध भागात मंडप �व�था
पुरिवणे.

32 80,00,000 0 25,00,000

102 222304752
�भाग �.३२ जुनी सांगवी व नवी सांगवी
मधील िविवध भागात �थाप� िवषयक
कामाचे फिन�चर सािह� पुरिवणे.

32 60,00,000 0 10,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

103 222304753

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. ३२ मधील
पवनानगर, ममतानगर, संगमनगर व इतर
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 30,00,000 0 0

104 222304754

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. ३२ मधील
िशतोळेनगर चौक ते सांगवी गावठाण पय�त
रोड प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 30,00,000 0 0

105 222304755
�भाग �.३२ मधील िविवध िठकाणी
यं�सामु�ी पुरिवणे.

32 30,00,000 0 10,00,000

02-School Buildings

1 222304756
�भाग �.३७ महा�ा फुलेनगर मधील एम
आय डी सी 'टी' �ॉक म�े �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०१७-१८)

20 20,00,000 0 3,00,000

2 222304757
�भाग �. २० संत तुकारामनगर येथील
गोलमंडई इमारतीची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 30,00,000 0 2,00,000

3 222304758
�भाग �.३१ म�े नवी सांगवी भागात
र�ाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

31 15,00,000 3,81,000 0

4 222304759
ह �भागातील मनपा इमारती व पुल यांचे
���रल ऑडीट करणे व फी अदा करणे.

YCM 30,00,000 0 0

5 222304760
�भाग �.३२ सांगवी प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

32 60,00,000 11,00,000 3,00,000

6 222304761

�भाग �.३२ मधील िशवाजीपाक�  १,२,३
कृ�ानगर १,२ व इतर प�रसरात
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 10,00,000 13,00,000

7 222304762

�भाग �.३२ मधील ढोरेनगर १,२,
जलतरण तलाव प�रसर िशवांजली, नृिसंग
हाय�ूल अंतग�त ग�ीबोळ, सातपुडा
सोसायटी इ. िठकाणी व इतर प�रसरात
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

32 60,00,000 8,34,000 15,00,000

8 222304763
�भाग �.३१ मनपा इमारतीची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

31 20,00,000 5,87,487 3,00,000

9 222304764
�भाग �.३१ मधील मु�ालय �रावरील
कमी तरतूद असणारे कामाची िबल देणे.

31 20,00,000 5,59,860 10,00,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222304765
�भाग �.३९ संत तुकारामनगर मधील वाय
सी एम हॉ��टल म�े फिन�चर िवषयक व
इतर कामे करणे. (सन २०१८-१९)

YCM 30,00,000 11,40,000 0

05-Muncipal Halls

1 222304766
�भाग �.३१ ना�गृह इमारतीमधील िविवध
काय��मांकरीता सािह� पुरिवणे.

31 20,00,000 0 10,00,000

2 222304767
�भाग �.३१ ना�गृह इमारती मधील
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 15,00,000 0 10,00,000

3 222304768
�भाग �.३१ ना�गृह इमारतीमधे सािह�
पुरिवणे.

31 15,00,000 0 10,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 40,67,00,000 5,69,10,869 9,12,60,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304769

�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथील वाय.
सी. एम. ��ालयाम�े पिह�ा व दुस-या
मज�ावरील �थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

YCM 25,00,000 0 12,50,000

2 222304770

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. ३२ मधील
पवनानगर, ममतानगर, संगमनगर व इतर
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

3 222304771

सन २०२२-२३ �भाग �. ३२ मधील
िशतोळेनगर चौक ते सांगवी गावठाण पय�त
रोड प�रसरात व इतर प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

4 222304772
कासारवाडी गेटाखालील भागात मनपा
काय��मांसाठी मंडप �व�था व इतर
�थाप�िवषयक कामे करणे. (�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

5 222304773
�भाग �. ३० मधील िविवध काय��मांसाठी
मंडप �व�था पुरिवणे(�.�.३०)

30 20,00,000 0 10,00,000

6 222304774

�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील
यशवंतराव च�ाण �ृत� ��ालयामधील
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

YCM 90,00,000 0 35,00,000

7 222304775
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी मधील
कोटेशन प�तीने कामे करणे.(�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000

8 222304776

कासारवाडी येथील ह �े�ीय काया�लया�ा
आवारातील साईशारदा मिहला औ�ोिगक
�िश�ण सं�था येथील फिन�चरिवषयक कामे
करणे.(�.�.३०)

30 20,00,000 0 1,000

9 222304777
ह �भाग �ेञातील र�यांवर सुचना फलक
व िदशादश�क फलक बसिवणे.

20 1,00,00,000 0 1,000

10 222304778

कासारवाडी येथील ह �े�ीय काया�लया�ा
आवारातील साईशारदा मिहला औ�ोिगक
�िश�ण सं�था येथील �थाप�िवषयक कामे
करणे.(�.�.३०)

30 20,00,000 0 10,00,000

11 222304779
I.R.S. / S.G.S. ची ऊव�रीत िबले अदा
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

12 222304780
फुगेवाडी व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक
कामे करणे.(�.�.३०)

30 60,00,000 0 1,000

13 222304781

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. ३२ मधील
नवी सांगवी व इतर प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

32 40,00,000 0 0

14 222304782
दापोडी भागात मनपा काय��मांसाठी मंडप
�व�था व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे. (�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

15 222304783
�भाग �.३० मधील फुगेवाडी, डोळसव�ी
येथील �थाप� िवषयक कामे
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

16 222304784

�भाग �.२० संत तुकारामनगर
वाय.सी.एम.हॉ�ीटल येथील िलकेजस व
वॉटर�ुिफंग व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

YCM 25,00,000 0 12,50,000

17 222304785

�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील वाय
सी एम हॉ��टल म�े रंगरंगोटीची व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन२०२२-२३)

YCM 25,00,000 0 12,50,000

18 222304786

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. ३२ मधील
जुनी सांगवी व इतर प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

32 40,00,000 0 17,00,000

19 222304787

�भाग �. २० संत तुकारामनगर मधील वाय
सी एम हॉ��टल म�े �थाप� िवषयक व
फिन�चर िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

YCM 24,00,000 0 12,00,000

20 222304788
�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथे भूखंड
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 50,00,000 0 10,00,000

21 222304789
कासारवाडी येथील तातडीने अचानक
उ�वणारी �थाप�िवषयक कामे
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

22 222304790
दापोडी व इतर भागातील �थाप� िवषयक
कामे करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

23 222304791

�भाग �.२० येथील वाय सी एम
��ालयातिवद्युत �ड बँक व म�वत�
भांडार व लॉ�� ी इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

YCM 24,00,000 0 12,00,000

24 222304792

�भाग �.२० संत तुकारामनगर येथील वाय.
सी. एम. ��ालयाची �थाप�िवषयक
िविवध दु��ी व सुधारणांची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

YCM 24,00,000 0 12,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

25 222304793
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी येथे
हॉकस� झोन िवकसीत करणे.(�.�.३०)

30 40,00,000 0 10,00,000

26 222304794
फुगेवाडी येथील तातडीने अचानक
उ�वणारी �थाप�िवषयक कामे
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

27 222304795
दापोडी येथील तातडीने अचानक उ�वणारी
�थाप�िवषयक कामे करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

28 222304796
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. ३२ मधील
िविवध प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 40,00,000 0 20,00,000

29 222304797
फुगेवाडी भागात मनपा काय��मांसाठी
मंडप �व�था व इतर �थाप�िवषयक कामे
करणे. (�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

30 222304798
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी मधील
चौकांचे सुशोिभकरण करणे व रंगरंगोटी
करणे.(�.�.३०)

30 40,00,000 0 1,000

31 222304799

�भाग �.२० येथील वाय सी एम
��ालयात तळमजला ओपीडी कॉ�ले�
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

YCM 24,00,000 0 12,00,000

32 222304800

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. ३२ मधील
ि�मुत� चौक ते माहे�री चौक व इतर
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

33 222304801
कासारवाडी गेटाखालील व इतर िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे.(�.�.३०)

30 60,00,000 0 1,000

34 222304802
�भाग �. ३० म�े िविवध खा�ासाठी
मिशनरी पुरिवणे (�.�.३०)

30 50,00,000 0 10,00,000

35 222304803
�भाग �.२० कासारवाडी येथील �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 50,00,000 0 10,00,000

36 222304804
�भाग �. ३० म�े अित�मण िवषयक
मिशनरी पुरिवणे.(�.�.३०)

30 20,00,000 0 1,000

37 222304805

ह �भागातील �भाग �. ३० मधील
अंदाजप�कात नाव नसलेले व तरतूद कमी
असले�ा अंतीम िबलांची अदायगी
करणे.(�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000

38 222304806

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. ३२ मधील
मुळारोड, िशतोळेनगर रोड व इतर
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

39 222304807
सन २०२२-२३साठी �भाग �.३२ मधील
िविवध प�रसरात नामफलक, बेच�स बसिवणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

32 40,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 14,81,00,000 0 2,17,72,000

चालू कामे +निवन कामे 55,48,00,000 5,69,10,869 11,30,32,000

�थाप� िवषयक कामे करणे- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304808
�भाग �.३२ म�े पे�ीगं �ॉक िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

32 10,00,000 1,68,000 0

2 222304809
�भाग �.३२ म�े िविवध घाटांची दु��ी
करणे.

32 10,00,000 0 3,00,000

3 222304810
�भाग �.३२ म�े िठकिठकाणी
नामाफलक ब�च�स बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

32 10,00,000 0 4,50,000

4 222304811
�भाग �.३२ म�े िविवध प�रसरात पे�ीगं
�ॉक िवषयक दु��ीची व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

32 10,00,000 0 4,50,000

5 222304812

�भाग �.३२ म�े िविवध िठकाणी
आव�कतेनुसार आर.सी.सी. च�बर क�र
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे.

32 10,00,000 0 4,50,000

6 222304813
�भाग �.३१ मधील र�े दु��ीची कामे
करणे.

31 10,00,000 0 5,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

7 222304814
�भाग �.३१ मधील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

31 10,00,000 0 5,00,000

8 222304815
�भाग �.३१ मधील मनपा इमारतीची
दु��ीची कामे करणे.

31 10,00,000 0 5,00,000

9 222304816
सन २०२०-२१ यशवंतराव च�ाण �ृती
��ालय प�रसरात पावसाळी गटरची कामे
करणे.

ycm 10,00,000 4,61,000 2,50,000

10 222304817
सन २०२०-२१ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालय येथे �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

ycm 10,00,000 4,86,000 0

11 222304818
�भाग �.३० म�े िठकिठकाणी बोड� ब�चेस
बसिवणे.

30 10,00,000 0 0

12 222304819
�� भारत अिभयानांतग�त वैय��क
शौचालया�ा गुणव�ा तपासणीसाठी �य�थ
सं�थांचे िबल अदा करणेबाबत.

15,00,000 0 10,000

13 222304820
�भाग �. २० म�े अित�मण िवषयक
मिशनरी पुरिवणे

20 10,00,000 0 5,00,000

14 222304821
�भाग �.२० संत तुकारामनगर म�े बोड�
व ब�चेस बसिवणे. (सन २०२१-२२)

20 10,00,000 0 5,00,000

15 222304822
�भाग �.२० कासारवाडी म�े बोड� व
ब�चेस बसिवणे. (सन २०२१-२२)

20 10,00,000 0 5,00,000

16 222304823
�भाग �.२० येथील �रा कॉलनी�ा
शेजारील भागात �थाप�िवषयक कामे
करणे.

20 10,00,000 0 5,00,000

17 222304824
�भाग �.२० येथील आंबेडकर ि�डा
संकुल मागील भागात �थाप�िवषयक कामे
करणे.

20 10,00,000 0 5,00,000

18 222304825
�भाग �.३० म�े िठकिठकाणी भागात
�थाप� िवषयक कामे करणे.

30 10,00,000 4,06,000 1,00,000

19 222304826
�भाग �.३० म�े िठकिठकाणी बोड� ब�चेस
बसिवणे.

30 10,00,000 4,61,000 0

20 222304827
सन २०२१-२२ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

21 222304828

सन २०२१-२२ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयातील आवारात पिवंग �ाँक
िवषयक िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

22 222304829
यशवंतराव च�ाण ��ालयातील आवारात
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे
करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

23 222304830
यशवंतराव च�ाण ��ालयातील आवारात
िकरकोळ �थाप�िवषयक कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

24 222304831
�भाग �.३१ म�े िकरकोळ �थाप� कामे
करणे.

31 10,00,000 0 5,00,000

25 222304832
�भाग �.३१ म�े डांबरी र�ांची दु��ी
कामे करणे.

31 10,00,000 0 5,00,000

26 222304833
�भाग �.३१ नवी सांगवी भागात िकरकोळ
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 10,00,000 0 5,00,000

27 222304834
�भाग �.३१ िपंपळे गुरव भागात िकरकोळ
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 10,00,000 0 5,00,000

28 222304835

�भाग �. २० संत तुकारामनगर येथील
��वेध बंके�ा पाठीमागील भागात व
आजुबाजू�ा प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

20 10,00,000 0 0

29 222304836
�भाग �.३२ म�े िविवध घाटांची दु��ी
करणे.

32 10,00,000 0 0

30 222304837
�भाग �.३२ म�े िठकिठकाणी
नामाफलक ब�च�स बसिवणे व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

32 10,00,000 0 0

31 222304838

�भाग �.३२ म�े िविवध िठकाणी
आव�कतेनुसार आर.सी.सी. च�बर क�र
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे.

32 10,00,000 0 0

32 222304839
�भाग �.३१ मधील र�े दु��ीची कामे
करणे.

31 10,00,000 0 0
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33 222304840
�भाग �.३१ मधील मनपा इमारतीची
दु��ीची कामे करणे.

31 10,00,000 0 0

34 222304841
�� भारत अिभयानांतग�त वैय��क
शौचालया�ा गुणव�ा तपासणीसाठी �य�थ
सं�थांचे िबल अदा करणेबाबत.

15,00,000 0 0

35 222304842
�भाग �. २० म�े अित�मण िवषयक
मिशनरी पुरिवणे

20 10,00,000 0 0

36 222304843
�भाग �.२० येथील �रा कॉलनी�ा
शेजारील भागात �थाप�िवषयक कामे
करणे.

20 10,00,000 0 0

37 222304844

सन २०२१-२२ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयातील आवारात पिवंग �ाँक
िवषयक िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 0

38 222304845
�भाग �.३१ नवी सांगवी भागात िकरकोळ
�थाप� िवषयक कामे करणे.

31 10,00,000 0 0

02-School Buildings

1 222304846
�भाग � २० येथील कासारवाडी व इतर
प�रसरात ब�चेस पुरिवणे व बोड� बसिवणे
(सन २०१९-२०)

20 10,00,000 0 5,00,000

2 222304847
�भाग �.३२ मधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामांची दु��ी करणे.

32 10,00,000 1,62,000 0

3 222304848
�भाग �.२० येथील कासारवाडी म�े
िविवध भागात �भाग �रावर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 10,00,000 0 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,20,00,000 21,44,000 1,14,10,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222304849
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ म�े
िविवध िठकाणी बोड� बसिवणे व ब�चेस
पुरिवणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

2 222304850

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
सांगवी भागात पे��ंग �ॉक िवषयक
दु��ीची कामे करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

3 222304851
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
भागात र�ांना थम��ा�र प�तीने प�े
मारणे व इतर कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

4 222304852
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
भागात ब�चेस पुरिवणे व बोड� बसिवणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

5 222304853
कासारावडी, फुगेवाडी व दापोडी मधील
पुत�ां�ा प�रसरातील �थाप�िवषयक
कामे करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

6 222304854

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३२ मधील
िविवध िठकाणचे पे��ंग �ॉक िवषयक
दु��ीची कामे करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

7 222304855
सन २०२२-२३ यशवंतराव च�ाण �ृती
��ालय प�रसरात पावसाळी गटरची कामे
करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

8 222304856
सन २०२२-२३ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालय येथे �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

9 222304857
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी म�े
िठकिठकाणी बोड� ब�चेस बसिवणे.
(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

10 222304858
सन २०२२-२३ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयम�े फँि�केशन व �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

11 222304859
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी म�े
िठकिठकाणी भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,10,00,000 0 54,02,000

चालू कामे +निवन कामे 5,30,00,000 21,44,000 1,68,12,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

एकूण 60,78,00,000 5,90,54,869 12,98,44,000

एकूण 1,41,09,00,000 12,03,66,869 23,46,63,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

सन २०२२-२०२३ 

थाप य उ ान, पयावरण, भुसंपादन, ि डा 

भांडवली खच 
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अ. . लेखािशष
सन २०२०-२१ चा 

य  खच
सन २०२१-२२ 
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२२ चा 
सुधारीत अथसंक प

सन २०२२-२३ 
चा अंदाज

१ थाप य उ ान 37,55,44,722 77,56,89,000 43,25,92,034 58,85,27,000

२ ि डा िवषयक कामे - 2,11,000 42,70,000 25,01,16,000

३
पयावरण अिभयां ि क  
( थाप य)

21,85,29,201 66,62,13,000 40,00,56,540 21,61,85,000

४ भुमी संपादन िनधी 1,34,99,78,751 2,01,90,000 80,00,00,000 1,30,00,00,000

एकुण 1,94,40,52,674 1,46,23,03,000 1,63,69,18,574 2,35,48,28,000

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका

सन २०२१-२२ सुधारीत व २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क

भाग २ भांडवली खच (अ)
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� उ�ाने

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 �थाप� उ�ाने

चालू कामे

01-Buildings

20-Multi Purpose Hall

1 222304860
�भाग �.१० मधील मोक�ा जागेवरील
उ�ानाम�े िवरंगुळा क� � बांधणे व
उ�ानाची उव��रत कामे करणे.

10 1,00,00,000 0 0

2 222304861
�भाग �.१० मधील कै.�ीमती.देऊबाई
कापसे उ�ानाम�े िवरंगुळा क� � बांधणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

10 1,00,00,000 0 0

23-Toilet

1 222304862
�भाग �.१५ मधील गजानन महाराज
उ�ानात नवीन ��ता गृह बांधणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

15 70,00,000 11,58,000 0

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222304863
�भाग �.१५ मधील राम मंिदर उ�ानाचे
नुतनीकरण करणे

15 1,50,00,000 0 0

2 222304864
�.�.१९ मधील �ीधरनगर उ�ानातील
नुतनीकरण करणे.

19 2,00,00,000 0 0

3 222304865
�भाग �.१० मधील साई उ�ानात
�थाप� िवषयक कामे करणे

10 60,00,000 0 0

4 222304866
�भाग �.१० मधील िविवध उ�ानाचे
�थाप� िवषयक कामे करणे

10 45,00,000 0 0

5 222304867
�भाग �.१० मधील बड� �ॅली उ�ानाची
�थाप� िवषयक कामे करणे

10 1,00,00,000 0 0

6 222304868
�.�.१५ मधील दुगा�देवी उ�ान येथे
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

15 50,00,000 0 0

7 222304869
�भाग �.१५ मधील गणेश तलावामधील
गाळ काढणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे

15 1,00,00,000 0 0

8 222304870
�भाग �.१९ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे

19 30,00,000 0 0

9 222304871
�भाग �.१० शा� महाराज यां�ा पुत�ा
मागे शा� सृ�ीचे उव��रत कामे करणे.

10 10,00,00,000 0 2,40,43,000

10 222304872
�भाग � १५ टेिलफोन ए�च�ज जवळील
मोक�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे

15 5,00,00,000 0 35,00,000

11 222304873
�भाग �. १० िशव शा� शंभो उ�ानाचे
नुतनीकरण करणे.

10 1,50,00,000 0 0

12 222304874
�भाग �. १० राजष� शा� उ�ानाचे
पुन�िवकास करणे.

10 2,00,00,000 1,00,00,000 26,84,000

13 222304875
�भाग �.१० मधील राजष� शा�
उ�ानातील िपरॅिमड हॉलला फॉल िसिलंग
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

10 30,00,000 0 0

14 222304876
अ �भागातील िविवध उ�ानात �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 24,00,000 0 0

15 222304877
अ �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 0

16 222304878
�भाग �.१० मधील साई उ�ान व इतर
उ�ानात �थाप� िवषयक कामे करणे

1 24,00,000 13,86,000 0

17 222304879
�भाग �. १० िशव शा� शंभो उ�ान व
इतर उ�ानात �थाप� िवषयक कामे
करणे

10 24,00,000 11,53,000 0

18 222304880
�भाग �.१० मधील उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

10 18,00,000 11,41,000 0
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19 222304881
�भाग �.१० साई उ�ानातील �थाप�
िवषयक नुतनीकरनांची कामे करणे

10 45,00,000 11,56,000 0

20 222304882
�भाग �.१० मधील मोरवाडी
एम.आय.डी.सी लगतचे उ�ान न�ाने
िवकिसत करणे

10 45,00,000 12,24,000 0

21 222304883
�भाग �.१० मधील बड� �ॅली उ�ानातील
�थाप� िवषयक कामे करणे

10 45,00,000 11,57,000 0

22 222304884

�भाग �.१० संभाजीनगर मोरवाडी येथील
नाना नानी पाक�  उ�ानाची उव��रत
िसमािभंत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे

10 1,50,00,000 15,97,000 0

23 222304885
�भाग �.१४ मधील उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

14 24,00,000 13,94,000 0

24 222304886

�भाग �.१४ मधील गणेश ��जन
जवळील उ�ाना�ा िसमािभंतीची उंची
वाढिवणे व इतर उ�ानातील �थाप�
िवषयक कामे करणे

14 50,00,000 13,85,000 0

25 222304887
�भाग �.१५ मधील दि�णमुखी मा�ती
उ�ानाचे नुतनीकरण करणे

15 2,00,00,000 5,00,000 50,00,000

26 222304888
�भाग � १५ टेिलफोन ए�च�ज जवळील
�ॉटवर नवीन उ�ान िवकिसत करणे

15 2,50,00,000 0 35,00,000

27 222304889
�भाग �.१५ मधील उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

15 38,00,000 16,62,000 0

28 222304890
�भाग �.१५ मधील गणेश तलाव उ�ान
व इतर उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

15 24,00,000 11,86,000 0

29 222304891
�भाग �.१५ मधील दुगा� देवी
उ�ान,भ�ी श�ी उ�ान व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

15 38,00,000 13,88,000 0

30 222304892
�भाग �.१५ मधील मा�ती उ�ानाचे
नुतनीकरण करणे

15 1,50,00,000 0 0

31 222304893
�भाग �.१९ मधील उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

19 24,00,000 16,81,000 0

32 222304894
अ �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
कामे करणे

स.सा 24,00,000 13,29,000 0

33 222304895
अ �भागातील उ�ानांची रिनंग,अंितम व
भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा 30,00,000 14,15,000 0

34 222304896
अ �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 12,00,000 8,22,000 0

35 222304897
�भाग �.१० मधील साई उ�ानाचे
नुतनीकरण करणे

10 5,00,00,000 0 0

36 222304898
�भाग �.१० मधील बड� �ॅली उ�ाना�ा
िसमािभंतीची उंची वाढिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

10 1,50,00,000 3,00,000 10,50,000

37 222304899
�भाग �.१० मधील कापसे उ�ान व इतर
उ�ानातील �थाप� िवषयक कामे करणे

10 50,00,000 0 0

38 222304900
�भाग �. १० िशव शा� शंभो उ�ान,
राजष� शा� उ�ान व इतर उ�ानात
�थाप� िवषयक कामे करणे

10 50,00,000 0 0

39 222304901
�भाग �. १० राजष� शा� उ�ानाचे
पुन�िवकास करणे. (ट�ा -२)

10 2,30,00,000 0 0

40 222304902
�भाग �.१० मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

10 50,00,000 8,50,000 4,00,000

41 222304903
�भाग �.१४ मधील शंकर शे�ी उ�ान व
इतर उ�ानात �थाप� िवषयक कामे
करणे

14 50,00,000 0 0

42 222304904
�भाग �.१४ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

14 25,00,000 0 0

43 222304905
�भाग �.१५ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

15 50,00,000 0 0

44 222304906
�भाग �.१५ मधील दुगा�देवी उ�ान व
इतर उ�ानात �थाप� िवषयक कामे
करणे

15 70,00,000 0 0
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45 222304907

दुगा�देवी टेकडी उ�ान ,बड� �ली उ�ान
व इतर उ�ानात आवशकतेनुसार �ोट्�स
अ��चर खेळासाठी सुिवधा िनमा�ण करणे
व इतर उ�ानात �थाप� िवषयक कामे
करणे

15 5,00,00,000 0 0

46 222304908
�भाग �.१५ मधील दुगा�देवी टेकडी
उ�ान व गणेश तलाव उ�ान व इतर
उ�ानात �थाप� िवषयक कामे करणे

15 50,00,000 8,00,000 16,00,000

47 222304909
�भाग �.१५ मधील म��काजु�न
उ�ानात उव��रत �थाप� िवषयक कामे
करणे

15 1,00,00,000 3,00,000 7,00,000

48 222304910
�भाग �.१५ मधील �ाने�र
उ�ान,गजानन महाराज उ�ान व इतर
उ�ानात �थाप� िवषयक कामे करणे

15 50,00,000 0 0

49 222304911
�भाग � १५ टेिलफोन ए�च�ज जवळील
उ�ान िद�ांगांसाठी िवकिसत करणे

15 2,50,00,000 0 0

50 222304912
�भाग �.१९ मधील गोलांडे उ�ान
नुतनीकरण करणे

19 90,00,000 5,00,000 7,50,000

51 222304913
�भाग �.१९ मधील पाव�तीबाई िचंचवडे
उ�ान िवकिसत करणे

19 75,00,000 0 0

52 222304914
�भाग �.१९ मधील उ�ोगनगर उ�ान
िवकिसत करणे

19 1,50,00,000 0 0

53 222304915
�भाग �.१९ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

19 50,00,000 5,00,000 7,50,000

54 222304916
�भाग �.१९ मधील �ीधर नगर उ�ानाचे
नुतनीकरण करणे

19 2,00,00,000 0 0

55 222304917
अ �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
कामे करणे

स.सा 25,00,000 8,50,000 4,00,000

56 222304918
अ,ब,ग,ड �भागातील काय��मांसाठी
मंडप �व�था करणे

स.सा 30,00,000 5,00,000 7,50,000

57 222304919
अ �भागा�ा काय��े�ातील िविवध
�क�ामधील �थाप� व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

58 222304920
अ �भागातील उ�ानाम�े �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

स.सा 50,00,000 0 0

59 222304921
िपंपरी िचंचवड मनपा�ा ह�ीतील िविवध
उ�ानांचे िवशेष अ�ाधुिनक सुशोभीकरण
करणे.

स.सा 3,00,00,000 40,000 0

60 222304922
अ �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 15,00,000 9,40,000 0

61 222304923
अ �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 10,00,000 8,22,000 1,000

62 222304924
�भाग �. १० मोरवाडी �ाडा सोसायटी
जवळील िवरंगुळा क� �ाचे उव��रत �थाप�
िवषयक कामे करणे

10 50,00,000 0 1,000

63 222304925
�भाग �.१५ मधील गजानन उ�ानाचे
नुतनीकरण करणे.

15 5,00,00,000 0 1,000

64 222304926
�भाग �.१७ मधील िविवध उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे

17 24,00,000 0 0

65 222304927
�भाग �.१६ रावेत येथील पेठ.�.३२ अ
मधील मोक�ा जागेत उ�ान िवकिसत
करणे

16 7,00,00,000 3,04,25,000 2,55,00,000

66 222304928
�भाग �.१६ मधील �ेमलोक पाक�  वीर
सावरकर उ�ानात �थाप� िवषयक कामे
करणे.

16 2,00,00,000 1,48,000 0

67 222304929
�भाग �.१६ िवकासनगर येथील मोक�ा
जागेत उ�ान िवकिसत करणे

16 5,00,00,000 42,76,000 0

68 222304930
�भाग �.२२ 'काळेवाडी �ोितबा
उ�ानात �थाप� िवषयक कामे करणे

22 50,00,000 0 0

69 222304931
ब �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 0

70 222304932
ब,ग,ड,ह �भागातील भूमीपुजन व
उदघाटन काय��मांसाठी मंडप �व�था
करणे.

स.सा 25,00,000 0 0
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71 222304933
�भाग �.१७ मधील उ�ानाम�े िच�� ेन
�े ए�रया,अ�ी िथएटर इ.�थाप�
िवषयक कामे करणे

17 50,00,000 0 15,00,000

72 222304934

�भाग �.१८ मधील पाव�ती
उ�ान,िस��र ओक,मोरया उ�ान व
इतर उ�ानाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे

18 1,50,00,000 25,00,000 15,00,000

73 222304935
�भाग �.२२ मधील िविवध उ�ानांम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 75,00,000 37,38,000 0

74 222304936
ब �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
कामे करणे

स.सा 24,00,000 12,00,000 5,00,000

75 222304937

�भाग �.१८ म�े राजमाता िजजाऊ
पय�टन क� �ाम�े िजजाऊ सृ�ी ,योगासन
�ायाम �ितकृती उभारणे व उ�ानांची
नुतनीकरणांची कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 67,00,000 0

76 222304938
ब,ड �भागातील उ�ानांची रिनंग,अंितम
व भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा 30,00,000 0 0

77 222304939
ब,ड �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 15,00,000 0 0

78 222304940
िवकासनगर येथील उ�ानात िविवध
�थाप� िवषयक कामे करणे.

16 40,00,000 0 0

79 222304941
�भाग �.१७ मधील उ�ानाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे

17 1,50,00,000 4,00,000 9,00,000

80 222304942
�भाग �.१७ मधील वीर सावरकर
उ�ानाची िसमािभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे

17 1,50,00,000 0 25,00,000

81 222304943
�भाग �.१८ म�े उ�ानातील
िसमािभंतीचे दु��ीचे कामे करणे

18 50,00,000 0 0

82 222304944
�भाग �.१८ िजजाऊ पय�टन क� � येथे
िसंथेिटक ट� ॅक करणे व एल इ डी किब�ग
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

18 1,50,00,000 0 0

83 222304945
�भाग �.१८ िजजाऊ पय�टन क� � येथे
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 3,00,00,000 0 20,00,000

84 222304946
�भाग �.१८ िचंचवड येथे न�ाने ता�ात
आले�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे.

18 3,00,00,000 0 0

85 222304947
�भाग �.१८ िचंचवड येथील मोरया
सृ�ीचे नुतनीकरण करणे.

18 1,50,00,000 0 0

86 222304948
�भाग �.२२ काळेवाडी �ोितबा
उ�ानाम�े �थाप� िवषयक िविव�
सुधारणा करणे

22 3,00,00,000 0 0

87 222304949
ल�ीनगर िचंचवड येथील उ�ान िविवध
�थाप� िवषयक कामे करणे तसेच
देखभाल दु��ी करणे

22 1,75,00,000 0 0

88 222304950
िपंपरी िचंचवड मनपा �े�ातील
उ�ानाम�े से�न वंडस� थीम पाक�  गाड�न
िवकिसत करणे

स.सा 10,00,00,000 0 0

89 222304951
ब �भागातील िविवध उ�ानांम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 1,50,00,000 4,00,000 9,00,000

90 222304952
िचंचवड येथील िजजाऊ उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक िविवध सुधारणा करणे

स.सा 3,00,00,000 0 0

91 222304953
ब �भागा�ा काय��े�ातील िविवध
�क�ामधील �थाप� व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

92 222304954
ब �भागातील उ�ानाम�े �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

स.सा 50,00,000 0 0

93 222304955
ब �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 15,00,000 2,60,000 0

94 222304956
ब �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 10,00,000 0 0

95 222304957
ब �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 30,00,000 5,00,000 0
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96 222304958

�भाग �.१७ िचंचवड िबजलीनगर येथील
शा� उ�ान येथे उव��रत िसमािभंतीचे काम
करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

17 50,00,000 0 8,00,000

97 222304959
�भाग �.४० खराळवाडी येथील आर�ण
�.१०२ व १०३ येथे उ�ान िवकिसत
करणे.

40 2,00,00,000 0 1,000

98 222304960
�भाग �.९ मधील िपंपरी चौकातील
रमाबाई पुतळा बसिवणे व इतर
अनुशांिघक कामे करणे

9 1,20,00,000 20,00,000 60,00,000

99 222304961
�भाग �. ८ मधील से.�.१, भूखंड �.१
मधील �ेिटंग ट� ॅक चे उव��रत कामे करणे

8 2,00,00,000 1,00,000 1,000

100 222304962
�भाग �.८ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

8 45,00,000 0 0

101 222304963
�भाग �.८ मधील गुलाबपु� उ�ानात
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे

8 15,00,000 0 0

102 222304964
�भाग �.८ नाला पाक�  उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे.

8 15,00,000 0 0

103 222304965
�भाग �.८ मधील ता�ात आले�ा
जागेवर िवरंगुळा क� � बांधणे

8 4,50,00,000 1,75,00,000 35,00,000

104 222304966
�भाग �.९ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

9 22,50,000 0 0

105 222304967
सन २०१९-२० डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
यां�ा जयंती महो�वासाठी मंडप
�व�था करणे

9 25,00,000 2,97,000 0

106 222304968
�भाग �.२ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

2 15,00,000 0 0

107 222304969
�भाग �.९ मधील उ�मनगर येथील
उ�ानात िवरंगुळा क� � बांधणे व इतर
कामे करणे

9 1,00,00,000 2,00,000 0

108 222304970
क �भागातील िविवध उ�ानात �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 24,00,000 0 0

109 222304971

�भाग �.८ येथील से.�.१ भूखंड ३
(वै�ोदेवी शाळेसमोरील) म�े अ�ावत
उ�ान,ब�उ�ेशीय हॉल व अनुषंिगक
कामे करणे.

8 10,00,00,000 7,28,000 3,75,00,000

110 222304972
�भाग �.२ म�े उ�ानांची �थाप�
उ�ान िवषयक कामे करणे

2 15,00,000 11,20,000 0

111 222304973
�भाग �.२ मधील एस.टी.पी �ा जागेवर
उ�ान िवकिसत करणे

2 30,00,00,000 0 0

112 222304974
�भाग �.३ गट.�.४६७ येथे उ�ाना�ा
आरि�त जागेला िसमािभंत बांधणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

3 3,00,00,000 0 0

113 222304975
�भाग �.३ गट.�.६४६ येथे उ�ाना�ा
आरि�त जागेला िसमािभंत बांधणेव व
इतर अनुषंिगक कामे करणे

3 3,00,00,000 0 0

114 222304976
�भाग �.८ म�े उ�ानांची �थाप�
उ�ान िवषयक कामे करणे

8 25,00,000 13,70,000 0

115 222304977
�भाग �.८ मधील मोक�ा जागेवर व
उ�ानाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे

8 45,00,000 22,15,000 0

116 222304978
�भाग �.८ गुलाबपु� उ�ान व इतर
उ�ानांचे �थाप� िवषयक कामे करणे

8 15,00,000 9,38,000 0

117 222304979
�भाग �.८ नाला पाक�  व इतर
उ�ानाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 15,00,000 9,80,000 0

118 222304980
�भाग �.८ येथील से.�.१ भूखंड ३
येथील उ�ानात छ�पती संभाजी महाराज
यांचा पुतळा बसिवणे

8 5,00,00,000 0 0

119 222304981
�भाग �.९ म�े उ�ानांची �थाप�
उ�ान िवषयक कामे करणे

9 25,00,000 15,10,000 0

120 222304982

�भाग �.९ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
पुतळा प�रसरात माता रमाई पुतळा
चौथरा बांधणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे

9 2,00,00,000 0 40,00,000

121 222304983
क �भागातील उ�ानाची �थाप� िवषयक
कामे करणे

स.सा 30,00,000 24,05,000 0
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122 222304984
क व इ �भागातील उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे,िविहरीतील गाळ
काढणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 20,00,000 12,00,000 0

123 222304985
सन २०१९-२० डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
जयंती महो�व व इतर काय��मांसाठी
मंडप �व�था करणे

स.सा 25,00,000 15,00,000 10,00,000

124 222304986
क �भागातील उ�ानांची रिनंग,अंितम व
भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा 25,00,000 79,90,000 0

125 222304987
क �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 15,00,000 0 0

126 222304988
�भाग �.२ मधील िविवध उ�ानांची
�थाप� िवषयक दु��ीचे कामे करणे

2 45,00,000 3,00,000 5,00,000

127 222304989

�भाग �.२ मधील जाधववाडी येथील
आर�ण �.१/१४७ येथील उ�ानातील
ता�ात आले�ा जागेत उ�ानाची उव��रत
कामे करणे (ट�ा-२)

2 2,00,00,000 0 0

128 222304990
�भाग �.२ बो-हाडेवाडी येथील ता�ात
येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

8 4,00,00,000 0 1,000

129 222304991
�भाग �.२ मधील मोक�ा जागेत
उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे करणे

2 4,00,00,000 0 0

130 222304992
�भाग �.२ मधील �ीसंत िशरोमणी
सावता महाराज उ�ानाचे नुतनीकरण
करणे

2 50,00,000 0 0

131 222304993
�भाग �.२ बो-हाडेवाडी येथील
�ािधकरणाकडून ता�ात येणा-या जागेवर
उ�ान िवकिसत करणे

8 2,00,00,000 0 0

132 222304994
�भाग �.२ मधील आ.�.१/१५५ येथे
उ�ान िवकिसत करणे

2 10,00,00,000 0 0

133 222304995
�भाग �.८ नाला पाक�  उ�ानातील
ना�ातीत गाळ काढणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

8 75,00,000 0 0

134 222304996
�भाग �.८ नाला पाक�  उ�ानात (से.८ व
१०) �थाप� िवषयक दु��ीचे कामे
करणे कामे करणे.

8 75,00,000 6,00,000 14,00,000

135 222304997
�भाग �.८ मधील िविवध उ�ानांची
�थाप� िवषयक दु��ीचे कामे करणे

8 1,00,00,000 8,00,000 32,00,000

136 222304998
�भाग �.८ मधील से.�.४ म�े ता�ात
येणा-या जागेम�े उ�ान िवकिसत करणे

8 4,00,00,000 0 0

137 222304999
�भाग �.८ मधील से.�.६ म�े ता�ात
येणा-या जागेम�े उ�ान िवकिसत करणे

8 4,00,00,000 0 0

138 222305000
�भाग �.८ मधील से.�.११ म�े ता�ात
येणा-या जागेम�े उ�ान िवकिसत करणे

8 4,00,00,000 0 0

139 222305001
�भाग �.८ मधील से.�.१३ म�े ता�ात
येणा-या जागेम�े उ�ान िवकिसत करणे

8 4,00,00,000 0 0

140 222305002
�भाग �.८ मधील �ािधकरणाकडून
ता�ात आले�ा उ�ानाम�े ��ता गृह
बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

8 50,00,000 0 0

141 222305003
क�हेरी मठाचे धत�वर िश�ो�ान
िवकिसत करणे.

8 25,00,00,000 0 1,000

142 222305004
�भाग �.८ मधील से.�.९,११,१३ म�े
िवरंगुळा क� � उभारणे व उ�ान िवकिसत
करणे

8 4,00,00,000 0 0

143 222305005

�भाग �.८ मधील से.�.१,२३,७,१०
मधील ता�ात आले�ा जागेत उ�ान
िवकिसत करणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

8 4,00,00,000 0 0

144 222305006
�भाग �.९ मधील िविवध उ�ानांची
�थाप� िवषयक कामे करणे

9 1,00,00,000 7,00,000 17,00,000

145 222305007
�भाग �.९ मधील खराळवाडी
आ.�.१०४ येथे उ�ान िवकिसत करणे.

9 10,00,00,000 0 0

146 222305008
�भाग �.९ मधील उ�मनगर येथील
उ�ानातील िवरंगुळा क� �ाचा पिहला
मजला वाढिवणे व इतर कामे करणे

9 1,00,00,000 0 20,00,000
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147 222305009
सन २०२१-२२ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
जयंती महो�व व उ�ान िवभागातील
इतर काय��मांसाठी मंडप �व�था करणे

9 45,00,000 4,00,000 9,00,000

148 222305010
�भाग �.९ मधील ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

8 1,00,00,000 0 0

149 222305011
िपंपरी चौकातील आंबेडकर पुतळा येथील
�थाप� िवषयक कामे करणे.

9 1,50,00,000 8,00,000 17,00,000

150 222305012
क,इ,फ व ह �भागातील िविवध
काय��मांसाठी मंडप �व�था करणे.

स.सा 45,00,000 5,00,000 4,50,000

151 222305013
क �भागातील िविवध उ�ानात �थाप�
िवषयक दु��ीचे कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 0

152 222305014
क �भागात न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 2,00,00,000 0 0

153 222305015
क �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 25,00,000 5,00,000 0

154 222305016
क �भागा�ा काय��े�ातील िविवध
�क�ामधील �थाप� व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

155 222305017
क �भागातील उ�ानाम�े �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

स.सा 50,00,000 0 0

156 222305018
क �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 10,00,000 0 0

157 222305019
क �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 0

158 222305020
अ)�भाग �.४५ िपंपरी वाघेरे येथील जोग
महाराज उ�ानांचे नुतनीकरण करणे.
(भाग -२ )

45 2,00,00,000 0 1,000

159 222305021
िपंपळे सौदागर आर�ण �.३७१ब येथील
उव��रत उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे
करणे

28 6,00,00,000 38,00,000 0

160 222305022
िपंपळे िनलख येथील बाणेर पुलाजवळील
मोक�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे.

26 5,00,00,000 3,05,000 0

161 222305023
िपंपळे गुरव येथील राजमाता िजजाऊ
उ�ानातील उव��रत �थाप� व िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

29 5,00,00,000 5,00,000 1,000

162 222305024
िपंपळे िनलख सािव�ीबाई फुले उ�ानात
पुतळा उभारणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे

29 10,00,00,000 0 0

163 222305025
�भाग �. २६ वाकड िपंपळे िनलख रोड
लगतची जागा येथे िलिनअर गाड�न
िवकसीत करणे

26 2,00,00,000 0 0

164 222305026
वाकड येथील आ.�.३/१८ येथे उ�ान
िवकसीत करणे

21 5,00,00,000 3,08,51,000 1,38,45,000

165 222305027
ब,ग,ड �े�ीय काया�लयातील उ�ानातील
�थाप� िवषयक कामाची अंितम िबले
अदा करणे.

स.सा. 25,00,000 0 0

166 222305028
ब,ग,ड �े�ीय काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ू िवषारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा. 10,00,000 10,00,000 0

167 222305029
िपंपळे िनलख आ.�.३७४ येथे उ�ानाची
उव��रत �थाप� िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 80,00,000 60,00,000

168 222305030
िपंपळे िनलख येथील बाणेर पुलाजवळील
मोक�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे.
(ट�ा -२)

26 5,00,00,000 0 1,000

169 222305031
ड �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 16,00,000 2,00,000

170 222305032
ड �भागातील िविवध उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

स.सा 25,00,000 10,00,000 0

171 222305033
संत सावता माळी उ�ान व इतर उ�ानात
�थाप� िवषयक कामे करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

25 25,00,000 33,00,000 20,00,000
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172 222305034
�ांती�ोती सािव�ीबाई फुले उ�ानात
�थाप� िवषयक कामे करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

26 25,00,000 20,00,000 1,000

173 222305035
िपंपळे सौदागर येथील आ.�.३७१ ब
येथील उ�ानात उव��रत �थाप� िवषयक
कामे करणे

28 1,00,00,000 66,00,000 15,00,000

174 222305036
िपंपळे सौदागर आर�ण �.३७१ब येथील
उ�ानात �थाप� िवषयक कामे करणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

28 1,00,00,000 61,00,000 29,00,000

175 222305037
िपंपळे गुरव येथील राजमाता िजजाऊ
उ�ानात उव��रत �थाप� िवषयक कामे
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

29 1,00,00,000 1,17,01,534 40,00,000

176 222305038
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
राजमाता िजजाऊ उ�ानात �थाप�
िवषयक व िवद्युत िवषयक कामे करणे

28 4,00,00,000 70,00,000 2,00,00,000

177 222305039

�भाग �.२६ मधील िपंपळे िनलख येथील
�भाकर साठे उ�ानात िवरंगुळा क� �
बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

26 80,00,000 0 40,00,000

178 222305040
ड �भागातील उ�ानाची दु��ीची कामे
करणे

स.सा 2,00,00,000 4,00,000 9,00,000

179 222305041
�भाग �.२५ मधील िविवध उ�ानातील व
इतर िठकाणी सुशोभीकरण व दु��ीची
कामे करणे

25 80,00,000 12,00,000 8,00,000

180 222305042

�भाग �.२५ मधील पुनावळे,ताथवडे,
वाकड येथील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेत उ�ानाचे �थाप� िवषयक काम
करणे

25 10,00,00,000 0 0

181 222305043
पुनावळे,स.नं.३३ येथील उ�ान िवकिसत
करणे

25 8,00,00,000 0 1,000

182 222305044
�भाग �.२५ वाकड येथील नवीन
उ�ानातील उव��रत सुशोभीकरणाची कामे
करणे.

25 2,00,00,000 0 0

183 222305045
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील िविवध
उ�ानाम�े अ�ाव�क व तातडीची
कामे करणे

26 2,00,00,000 4,00,000 9,00,000

184 222305046
�भाग �.२६ मधील उ�ानातील व इतर
िठकाणी �थाप� िवषयक
सुशोभीकरणाची कामे करणे

26 80,00,000 13,00,000 5,00,000

185 222305047

�भाग �.२६ मधील सािव�ीबाई फुले
उ�ानाची उव��रत िसमािभंत बांधणे तसेच
िजवन पट �ुरल व सौदंय�करणाची कामे
करणे

26 10,00,00,000 0 35,00,000

186 222305048
िपंपळे िनलख येथील र�ा�ा दो�ी
बाजूचे उ�ाने जोडणेसाठी वॉकवे ि�ज
बांधणे

26 4,00,00,000 0 1,000

187 222305049
�भाग �.२८ मधील िविवध उ�ाने
िवकिसत करणे व दु��ीसह �थाप�
िवषयक सुशोभीकरण करणे

28 80,00,000 0 0

188 222305050
िपंपळे सौदागर येथील न�ाने ता�ात
आले�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे व
इतर �थाप� िवषयक िविवध कामे करणे

28 7,50,00,000 0 1,000

189 222305051
�भाग �.२८ मधील आरि�त असले�ा
जागेवर अ�ाधुिनक उ�ान िवकिसत
करणे

28 5,00,00,000 0 0

190 222305052
�भाग �.२९ मधील िविवध उ�ाने
िवकिसत करणे व दु��ीसह �थाप�
िवषयक सुशोभीकरण करणे

29 1,00,00,000 0 0

191 222305053
िपंपळे गुरव येथील राजमाता िजजाऊ
उ�ानांम�े �थाप� िवषयक कामे करणे

29 1,00,00,000 0 1,000

192 222305054
ड �भागातील न�ाने िवकिसत झाले�ा
उ�ानाची देखभाल व दु��ीची कामे
करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

193 222305055
ड �भागा�ा काय��े�ातील िविवध
�क�ामधील �थाप� व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000
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194 222305056
ड �भागातील उ�ानाम�े �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

स.सा 50,00,000 0 1,000

195 222305057
मनपाचे िविवध उ�ानांम�े जनजागृती
करणारे िभंती िच�े तसेच सामािजक संदेश
रंगिवणे.

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

196 222305058
ड �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 20,00,000 0 0

197 222305059
ड �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 15,00,000 9,00,000 0

198 222305060
�भाग �.२६ मधील िपंपळे िनलख बाणेर
पुलाजवळील उ�ानात �ीराम �ेरणा
�ारक उभारणे.

26 25,00,00,000 0 1,000

199 222305061
�भाग �.३० मधील म.न.पा. जुना कचरा
डेपो येथे उ�ान िवकिसत करणे.

30 75,00,000 0 0

200 222305062
�भाग �.६ मोशी येथील न�ाने ता�ात
येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे.

6 1,50,00,000 10,00,000 0

201 222305063
अ)�भाग �.७ च-होली येथील
आ.�.२/६४ येथील उ�ानाची उव�रीत
कामे करणे.

7 1,50,00,000 63,00,000 0

202 222305064
गुलाब पु� उ�ानाजवळील मोक�ा
जागेवर �ाणी संगोपन क� � उभारणे.

29 1,50,00,000 0 0

203 222305065
�भाग �.३१ मधील मँगझीन चौक उ�ान
िवकिसत करणे.(स.नं.७७)

31 45,00,000 0 0

204 222305066
बोपखेल येथील मनपा�ा आरि�त जागेत
उ�ान िवकिसत करणे

4 4,50,00,000 0 0

205 222305067
�भाग �.६ येथील मनपा जुना कचरा
डेपो येथे उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

6 10,50,000 0 0

206 222305068
�भाग �.७ च-होली येथील आ.�.२/६४
म�े उ�ान िवकिसत करणे आिण वाघे�र
मंिदर प�रसर सुशोभीकरण करणे.

7 60,00,000 0 0

207 222305069
�भाग �.३ च-होली येथील वाघे�र मंदीर
प�रसरात उ�ान िवकिसत करणे.(ट�ा -
२)

7 3,00,00,000 16,00,000 0

208 222305070
�भाग �.५ मधील उ�ानात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

5 15,00,000 0 0

209 222305071
�भाग �.५ मधील सखुबाई गबाजी
गवळी उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व
�े�क गॅलरीचे उव��रत कामे करणे.

5 1,50,00,000 4,65,000 1,000

210 222305072
�भाग �.७ मधील उ�ानाचे �थाप�
िवषयक दु��ीचे कामे करणे

7 22,50,000 0 0

211 222305073
�भाग �.७ भोसरी सहल क� �ाचे
नुतनीकरण करणे.

7 3,00,00,000 0 0

212 222305074
इ �भागातील िविवध उ�ानात �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 35,00,000 0 0

213 222305075
इ �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 0

214 222305076
�भाग �.५ मधील कै.सखुबाई गबाजी
गवळी उ�ान व इतर उ�ानांम�े �थाप�
उ�ान िवषयक कामे करणे

5 1,00,00,000 20,48,000 0

215 222305077
�भाग �.५ म�े उ�ानांची �थाप�
उ�ान िवषयक कामे करणे

5 20,00,000 9,00,000 0

216 222305078
�भाग �.७ भोसरी सहल क� �ाम�े
िसंथेिटक ट� ॅक करणे व इतर
नुतनीकरनाची कामे करणे.

7 10,00,00,000 0 0

217 222305079
�भाग �.७ म�े उ�ानांची �थाप�
उ�ान िवषयक कामे करणे

7 30,00,000 13,40,000 0

218 222305080
�भाग �.७ भोसरी सहल क� � येथे िफश
अ◌ॅ�े�रयम करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

7 10,00,00,000 -3,000,000 2,12,16,000

219 222305081
�भाग �.७ भोसरी येथील कै.िसताराम
लों�ढे व इतर उ�ानांचे �थाप� िवषयक
कामे करणे

7 45,00,000 21,63,000 0
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220 222305082
�भाग �.७ येथील कै.वामनराव ग�ाणे
उ�ान व इतर उ�ानात �थाप� िवषयक
कामे करणे

7 20,00,000 13,70,000 0

221 222305083
इ �भागातील उ�ानाची �थाप� िवषयक
कामे करणे

स.सा 30,00,000 18,60,000 0

222 222305084
इ �भागातील उ�ानांची रिनंग,अंितम व
भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा 25,00,000 0 0

223 222305085
इ �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 12,00,000 0 0

224 222305086
�भाग �.३ वडमुखवाडी न�ाने ता�ात
येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

3 3,00,00,000 0 0

225 222305087
�भाग �.३ चोवीसवाडी येथे न�ाने
ता�ात येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत
करणे

3 3,00,00,000 0 0

226 222305088
�भाग �.३ आ.�.२/६४ येथे उ�ानाची
उव��रत कामे करणे (ट�ा-२)

3 3,00,00,000 0 1,000

227 222305089
�भाग �.३ मोशी आ.�.१/२१४ येथील
उ�ानाची उव��रत कामे करणे (ट�ा-२)

3 3,00,00,000 10,00,000 30,00,000

228 222305090
�भाग �.३ येथील न�ाने ता�ात येणा-
या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

3 3,00,00,000 0 0

229 222305091
�भाग �.४ बोपखेल येथील ता�ात
येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

4 3,00,00,000 0 0

230 222305092
�भाग �.४ बोपखेल आ.�.२/१६२
येथील उ�ानाची उव��रत कामे करणे

4 2,00,00,000 0 0

231 222305093
�भाग �.४ िदघी येथील ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

4 3,00,00,000 0 0

232 222305094
�भाग �.५ सखुबाई गबाजी गवळी
उ�ान व इतर उ�ानाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे

5 50,00,000 0 0

233 222305095
�भाग �.५ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

5 45,00,000 3,00,000 5,00,000

234 222305096
�भाग �.६ मधील म.न.पा.जुना कचरा
डेपोला िसमािभंत बांधणे.

6 5,00,00,000 0 0

235 222305097
�भाग �.६ मधील म.न.पा.जुना कचरा
डेपो येथे उ�ान िवकिसत करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

6 30,00,00,000 0 0

236 222305098
�भाग �.७ भोसरी सहल क� �ाम�े व
इतर उ�ानाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे

7 10,00,00,000 0 0

237 222305099
�भाग �.७ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

7 50,00,000 4,00,000 9,00,000

238 222305100
�भाग �.७ भोसरी सहल क� �ाम�े
िसंथेिटक ट� ॅक करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

7 10,00,00,000 0 0

239 222305101मोशी येथील गायरान िवकिसत करणे. स.सा 10,00,00,000 0 0

240 222305102
िदघी (स.नं.७७) मॅगझीन चौकातील
उ�ानाची नुतनीकरण व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 20,00,00,000 0 0

241 222305103
भोसरी एम आय डी सी,एस �ॉक येथील
मोकळी जागा.�.३७ िवकिसत करणे

स.सा 25,00,00,000 0 0

242 222305104
इ �भागाम�े न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

243 222305105
इ �भागातील िविवध उ�ानात �थाप�
िवषयक दु��ी व नुतनीकरणाची कामे
करणे

स.सा 1,00,00,000 6,00,000 14,00,000

244 222305106
इ �भागा�ा काय��े�ातील िविवध
�क�ामधील �थाप� व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

245 222305107
इ �भागातील उ�ानाम�े �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

स.सा 50,00,000 0 0

246 222305108
इ �भागाम�े िमरॅकल गाड�न िवकिसत
करणे

स.सा 25,00,00,000 0 1,000

247 222305109
इ �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 20,00,000 23,00,000 0
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248 222305110
इ �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 15,00,000 8,00,000 0

249 222305111
िपंपरी िचंचवड मनपाम�े आंतररा�� ीय
दजा�चे गुलाब पु� उ�ान िवकिसत करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

स.सा 50,00,00,000 0 1,000

250 222305112
�भाग �.५ जाधववाडी येथील आर�ण
�.१/१४७ येथील उ�ानाची उव��रत कामे
करणे.

5 2,00,00,000 30,00,000 35,00,000

251 222305113
�भाग �.९ मधील िनसग�कवी बिहणाबाई
चौधरी �ािणसं�हालय येथे अंतग�त
सुशोभीकरणाची कामे करणे

10 7,00,00,000 2,10,00,000 25,00,000

252 222305114
िनगडी �भाग �.१३ मधील मु�ाई
उ�ानमधील ��ता गृह न�ाने उभारणे
व इतर नुतनीकरणाची कामे करणे

13 15,00,000 0 0

253 222305115
िचखली मैलाशु�ीकरण क� �ाचे उव��रत
जागेत आकष�क लँड�ेिपंग उ�ान
िवकिसत करणे

11 5,00,00,000 1,80,00,000 2,00,00,000

254 222305116

�भाग �.१३ यमुनानगर येथील सदगु�
द� उ�ानाम�े जुने वॉचमन �ॉट�र पाडून
�ा जागेवर निवन वॉचमन �ॉट�र व
िवरंगुळा क� � उभारणे.

13 1,00,00,000 -5,360,000 1,000

255 222305117

�.�.१२ मधील उ�ानाचे काम करणे.
(भाग- २) (�भाग �.१३ मधील
उ�ानाची दु��ीची व अनुषंिगक �थाप�
िवषयक कामे करणे )

12 1,50,00,000 0 0

256 222305118

�भाग �.९ मधील िशव शा� शंभो
उ�ानातील मोक�ा जागेत िज�ॅिशयम
हॉल बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

9 3,00,00,000 2,30,00,000 0

257 222305119
�भाग �.११ कृ�ानगर मधील उ�ानांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

11 45,00,000 0 0

258 222305120
�.�.११ मधील साई कृ� उ�ान व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

11 24,00,000 0 0

259 222305121
�भाग �. १३ मधील िविवध उ�ानांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

13 24,00,000 0 10,00,000

260 222305122
�भाग �. १३ मधील सदगु� द� उ�ान
व इतर उ�ानाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.

13 24,00,000 0 0

261 222305123
�.�.११ मधील गजानन �े�े उ�ानाची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

11 24,00,000 0 0

262 222305124

�भाग �.११ शरदनगर येथील मोक�ा
जागेवर उ�ानासाठी व सी.डी.सी �ॉट
उ�ानासाठी आव�क �थाप� िवषयक
कामे करणे

11 3,00,00,000 0 0

263 222305125

�भाग �.१३ मधील मु�ाई उ�ान,नाना-
नानी उ�ान,व इतर उ�ानांचे पाथवे रबर
मो�ेड �ॉक बसिवणे व इतर उ�ानाची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

13 1,20,00,000 0 0

264 222305126
फ �भागातील उ�ानाची �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे

स.सा 24,00,000 0 0

265 222305127
िनगडी,�भाग �.१३ ,से�र २२ येथील
उ�ानांची �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

13 15,00,000 0 0

266 222305128
फ �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 0

267 222305129
�भाग �.१ िचखली इंिदरा गांधी उ�ानाची
िसमािभंत दु�� करणे व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे.

1 40,00,000 14,84,000 0

268 222305130
�.�.११ मधील साईकृ� उ�ान व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

11 25,00,000 14,04,000 0

269 222305131

�भाग �. ११ मधील रायरे�र मंिदर
उ�ान , कृ�मंिदर उ�ान व इतर
उ�ानांची िसमािभंत दु��ी व अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे.

11 25,00,000 15,33,000 0
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270 222305132
�.�.११ गजानन �े�े उ�ानास
आर.सी.सी. कमान बांधणे व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

11 30,00,000 16,50,000 0

271 222305133
�.�.१२ तळवडे, आ.�.१/५२ व १/५३
ला िसमािभंत बांधणे.

12 10,00,00,000 70,00,000 52,00,000

272 222305134
�.�.१२ तळवडे, आ.�.१/५२ व १/५३
अंतग�त मातीचे पाथवे व इतर
उ�ानिवषयक कामे करणे.

12 10,00,00,000 1,45,00,000 0

273 222305135
�भाग �. १३ से.�.२२ येथील उ�ानांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

13 40,00,000 6,30,000 0

274 222305136
�भाग �.१३ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

13 25,00,000 4,00,000 9,00,000

275 222305137
�भाग �.१३ मधील �ामी समथ�
उ�ानाची िसमािभंत दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 20,00,000 10,71,000 0

276 222305138
�भाग �.१३ मधील िव�कमा� उ�ानाची
िसमािभंत दु��ी व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 20,00,000 11,20,000 0

277 222305139
�भाग �.१३ मधील इंदुबाई मरळ
उ�ानाची िसमािभंत दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 40,00,000 14,69,000 0

278 222305140
फ �भागातील िविवध उ�ानाम�े �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे

स.सा. 25,00,000 19,67,000 0

279 222305141
फ �भागातील उ�ानांची रिनंग,अंितम व
भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा. 25,00,000 56,500 0

280 222305142
फ �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा. 25,00,000 0 10,00,000

281 222305143
�भाग �.१ िचखली इंिदरा गांधी उ�ानाची
िसमािभंत दु�� करणे व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे.

1 50,00,000 8,50,000 4,00,000

282 222305144
�भाग �.१ िचखली गायरान येथे �थाप�
िवषयक कामे करणे.

1 50,00,000 0 0

283 222305145

�भाग �.१० मधील िनसग�कवी
बिहणाबाई चौधरी �ाणीसं�हालयाची
सीमािभंत दु��ी करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

10 5,00,00,000 0 35,00,000

284 222305146

�.�.११ मधील साईकृ� उ�ानातील
पाथवेस रबर मो�ेड �ॉक बसिवणे व
इतर उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

11 70,00,000 8,50,000 4,50,000

285 222305147

�भाग �. ११ मधील रायरे�र मंिदर
उ�ान , कृ�मंिदर उ�ान व इतर
उ�ानांची िसमािभंत दु��ी व अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे.

11 50,00,000 9,00,000 5,00,000

286 222305148

�.�.११ गजानन �े�े उ�ानास
आर.सी.सी. कमान बांधणे व इतर
उ�ानाम�े अनुषंिगक �थाप� िवषयक
कामे करणे.

11 50,00,000 0 0

287 222305149
फ �भागातील उ�ानाम�े ��तागृह
बांधणे व इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
कामे करणे.

11 40,00,000 0 0

288 222305150
�.�. ११ शरदनगर येथील मळेकर
उ�ानाम�े हॉल बांधणे व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे.

11 1,50,00,000 0 0

289 222305151
�भाग �.११ िचखली मैलाशु�ीकरण
क� �ाचे उव��रत जागेत �ामी िववेकानंद
िश� उभारणे.

11 10,00,00,000 0 0

290 222305152

�.�.११ सी.डी.सी. �ॉट �.१ व ३
येथील उ�ानाम�े वॉचमन �ाट�र बांधणे,
��तागृह बांधणे व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे.

11 50,00,000 5,00,000 11,00,000

291 222305153

�.�.११ सी.डी.सी. �ॉट �.१ व ३
येथील उ�ानास आर.सी.सी.�वेश�ार
बांधणे, �ान क� � बांधणे व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे करणे.

11 1,00,00,000 0 0
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292 222305154
�भाग �.११ िचखली मैलाशु�ीकरण क� �
येथील उ�ानाची उव��रत कामे करणे
(भाग -२)

11 7,00,00,000 0 1,000

293 222305155
�भाग �.११ िचखली मैलाशु�ीकरण क� �
ते सी.डी.सी.�ॉट �.१ व ३ येथे
पाईपलाईन करणे.

11 2,00,00,000 0 1,000

294 222305156

�भाग �.१३ मधील साईकृ� उ�ान,
गौतम बु� उ�ान , मळेकर उ�ान , व
इतर उ�ानाम�े एल.ई. डी. किब�ग,
एफ. आर.पी. ��चर व �ाणी बसिवणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

11 1,00,00,000 0 0

295 222305157
�.�.१२ तळवडे, आ.�.१/५२ व १/५३
येथे अंतग�त पाथवे व र�ाचे काम करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

296 222305158
�भाग �.१२ तळवडे आ.�.१/५२ व
१/५३ येथे �थाप� िवषयक व उ�ान
िवषयक कामे करणे.

12 10,00,00,000 0 0

297 222305159
�भाग �.१२ तळवडे आ.�.१/५२ व
१/५३ येथे �थाप� िवषयक िविवध
िवकासकामे करणे.

12 25,00,00,000 0 0

298 222305160
�भाग �.१२, तळवडे आ.�.१/५२ व
१/५३ येथे िसमािभंत बांधणे व उ�ान
िवषयक कामे करणे

12 15,00,00,000 5,00,000 75,00,000

299 222305161
तळवडे गायरान येथे वन औषधी उ�ान
िवकिसत करणे.

12 5,00,00,000 0 1,000

300 222305162
�भाग �.१३ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

13 50,00,000 10,00,000 10,27,000

301 222305163
�भाग �.१३ मधील उ�ानाची िसमािभंत
दु��ी व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

13 50,00,000 0 0

302 222305164
�भाग �.१३ मधील स�्गु� द� उ�ान
येथील िवरंगुळा क� �ाची उव��रत व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

303 222305165
�भाग �.१३ मधील नाना-नानी उ�ानात
वॉचमन �ाट�र बांधणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

13 50,00,000 0 0

304 222305166
�भाग �.१३ मधील मु�ाई उ�ानात
वॉचमन �ाट�र बांधणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

13 50,00,000 0 0

305 222305167

�भाग �.१३ मधील नाना-नानी उ�ान,
मु�ाई उ�ान, स�्गु� द� उ�ान, व
इतर उ�ानाम�े एल.इ. डी. किब�ग,
एफ. आर.पी. ��चर व �ाणी बसिवणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

13 1,00,00,000 0 0

306 222305168
फ �भागातील न�ाने ता�ात येणा�या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे.

स.सा. 1,00,00,000 0 1,000

307 222305169
िचखली मैलाशु�ीकरण क� � ते फ
�भागातील िविवध उ�ानांपय�त
पाईपलाईन टाकणे.

स.सा. 1,50,00,000 0 0

308 222305170
फ �भागातील िविवध उ�ानाम�े
एल.ई.डी. किब�ग बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा. 50,00,000 0 1,000

309 222305171
फ �भागा�ा काय��े�ातील िविवध
�क�ामधील �थाप� व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

310 222305172
फ �भागातील उ�ानाम�े �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

311 222305173
फ �भागातील िविवध उ�ानाम�े �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे

स.सा. 1,00,00,000 0 0

312 222305174
फ �भागातील उ�ानांची रिनंग,अंितम व
भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा. 15,00,000 14,85,000 0

313 222305175
फ �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा. 10,00,000 0 0

314 222305176
िपंपरी �भाग �.२१ मधील आ.�.१६६
येथे उ�ान िवकिसत करणे

21 5,00,00,000 0 1,30,00,000
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315 222305177
�भाग �.२१ िपंपरी येथील साधू वासवानी
उ�ान व इतर उ�ानात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

21 24,00,000 0 0

316 222305178
�भाग �.२१ म�े िविवध उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे

21 25,00,000 0 0

317 222305179
थेरगाव येथील बापुजी बुवा उ�ान व इतर
उ�ानांचे �थाप� िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 0

318 222305180 थेरगाव बोट �ब चे नुतनीकरण करणे. 23 5,00,00,000 10,00,000 22,00,000

319 222305181

ग �े�ीय काया�लयातील न�ाने ता�ात
येणा-या उ�ानां�ा आरि�त जागांना
िसमािभंत बांधणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे .

स.सा 5,00,00,000 1,70,00,000 50,00,000

320 222305182
ल�ीबाई बारणे उ�ानाचे नुतनीकरण
करणे.

23 3,00,00,000 0 0

321 222305183

�भाग �.२१ िपंपरी येथील जोग महाराज
उ�ानात �ुर� करणे व अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 30,00,000 0

322 222305184
�भाग �.२१ िपंपरी येथील शा�ी
उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर
उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे करणे

21 60,00,000 17,03,000 0

323 222305185
�भाग �.२३ मधील बापुजी बुवा
उ�ाना�ा िसमािभंतीचे नुतनीकरण करणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

23 2,00,00,000 20,00,000 0

324 222305186

�भाग �.२४ मधील थेरगाव बोट �ब
उ�ानाची नुतनीकरणाची कामे करणे व
इतर उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे
करणे

24 2,00,00,000 13,82,000 0

325 222305187
�भाग �.२७ मधील िविवध उ�ानांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

27 1,00,00,000 25,77,000 0

326 222305188
ग �भागातील िविवध उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 30,00,000 12,41,000 0

327 222305189
ग व ह �भागातील उ�ानांची रिनंग,अंितम
व भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा. 25,00,000 5,00,000 0

328 222305190
ग व ह �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा. 25,00,000 0 0

329 222305191
िपंपरी गाव �भाग �.२१ मधील साधु
वासवानी उ�ान व इतर उ�ानात �थाप�
िवषयक कामे करणे

21 50,00,000 4,00,000 9,00,000

330 222305192
�भाग �.२१ िपंपरी येथील जोग महाराज
उ�ान व इतर उ�ानात �थाप� िवषयक
कामे करणे

21 50,00,000 0 0

331 222305193
�भाग �.२३ मधील थेरगाव येथील बापुजी
बुवा उ�ानास आकष�क कमान करणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे

23 1,50,00,000 4,00,000 8,00,000

332 222305194
�भाग �.२३ मधील न�ाने ता�ात येणा-
या �सून धाम मागील मोक�ा जागेत
उ�ान िवकिसत करणे

23 2,50,00,000 0 0

333 222305195

�भाग �.२४ मधील थेरगाव बोट �ब
उ�ानाची नुतनीकरणाची कामे करणे व
इतर उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे
करणे

24 5,00,00,000 0 0

334 222305196
�भाग �.२४ मधील िविवध उ�ानात
िसंथेिटक ट� ॅक करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

24 1,00,00,000 0 0

335 222305197
�भाग �.२७ मधील िविवध उ�ानांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

27 50,00,000 0 0

336 222305198

�भाग �.२७ रहाटणी स�� नं.१२३,१२५
मधील उ�ानासाठी आरि�त जागेस
िसमािभंत बांधणे व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक कामे करणे

27 2,50,00,000 0 0

337 222305199
ग �भागातील िविवध उ�ानाम�े �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे

स.सा. 25,00,000 12,00,000 4,00,000
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338 222305200
ग �भागा�ा काय��े�ातील िविवध
�क�ामधील �थाप� व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

339 222305201
ग �भागातील उ�ानाम�े �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

50,00,000 0 0

340 222305202
ग �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 25,00,000 4,15,000 0

341 222305203
ग �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 10,00,000 0 0

342 222305204
�भाग �.२० मधील उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

20 30,00,000 0 0

343 222305205
�भाग �.२० मधील �.राजेश बहल
उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर
उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे करणे

20 50,00,000 0 0

344 222305206

�भाग �.२० येथील पु.ल.देशपांडे आिण
स�ट एथोनी उ�ानांचे नुतनीकरण करणे व
इतर उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे
करणे

20 2,00,00,000 41,91,000 0

345 222305207
�भाग �.२० मधील अ�वाल उ�ान व
िपंपळे उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर
उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 45,00,000 0 0

346 222305208
�भाग �.२० मधील डॉ.ए.पी.जे.कलाम
उ�ानाचे आिण इतर उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 50,00,000 0 0

347 222305209

�भाग �.२० मधील सुधारे उ�ान
िवकिसत करणे व पया�वरण सं�ार
उ�ान आिण इतर उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 5,00,00,000 0 0

348 222305210
�भाग �.३० येथील िसतांगण उ�ानाचे
नुतनीकरण करणे व इतर उ�ानाची
�थाप� िवषयक कामे करणे

30 2,00,00,000 0 0

349 222305211
�भाग �.३० बु� िवहार शेजारील न�ाने
िवकिसत झाले�ा उ�ानाची िविवध
�थाप� िवषयक कामे करणे

30 1,00,00,000 0 0

350 222305212
�भाग �.३२ मधील सावता माळी उ�ान
व िविवध उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे
करणे

32 60,00,000 0 0

351 222305213
�भाग �.३२ मधील छ�पती िशवाजी
महाराज उ�ान व इतर उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

32 60,00,000 0 0

352 222305214

�भाग �.३२ मधील सरकार िशतोळे
उ�ानातील नुतनीकरनाची कामे करणे व
इतर उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे
करणे

32 45,00,000 0 0

353 222305215
ह �भागातील िविवध उ�ानात �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 40,00,000 0 0

354 222305216
ह �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 1,000

355 222305217
ह �े�ीय काया�लयातील उ�ानांची अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 28,00,000 0 1,000

356 222305218

�भाग �.२० मधील अ�ाभाऊ साठे
उ�ान लांडेवाडी येथे उ�ानास कमान
करणे व इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
कामे करणे तसेच �भाग �.२० मधील
िविवध उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 25,00,000 0 0

357 222305219
�भाग �.२० मधील संत सावता माळी
उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे

20 1,00,00,000 35,10,000 0

358 222305220

�भाग �.२० मधील बी.डी.िक�ेदार
उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर
उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे करणे
वउ�ानात िसंथेटीक ट� ॅक करणे

20 1,00,00,000 34,00,000 0
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359 222305221
�भाग �.२० मधील पया�वरण सं�ार
उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 2,00,00,000 36,00,000 0

360 222305222
�भाग �.२० मधील जाई,जुई मोगरा
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे व
इतर उ�ानाची दु��ीची कामे करणे.

20 50,00,000 17,56,000 0

361 222305223

�भाग �.२० अ�वाल उ�ान व िपंपळे
उ�ानांची नुतनीकरणाची कामे करणे व
इतर उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 50,00,000 17,58,000 0

362 222305224
�भाग �.२० अ�ुल कलाम उ�ानात
नुतनीकरणाची कामे करणे व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे

20 1,00,00,000 17,13,000 0

363 222305225

�भाग �.२० एम आय डी सी मधील
मोकळी जागा �.५० येथे िवरंगुळा क� �
बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 80,00,000 0 0

364 222305226
�भाग �.३० मधील िसतांगण उ�ान व
इतर उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

30 60,00,000 12,00,000 0

365 222305227
�भाग �.३० मधील आई उ�ान व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे

32 50,00,000 14,57,000 0

366 222305228
�भाग �.३२ मधील संत गोरोबा कंुभार
उ�ानांची नुतनीकरणाची कामे करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

32 1,00,00,000 14,10,000 0

367 222305229
�भाग �.३२ मधील संत सावता माळी
उ�ानात िवरंगुळा क� � बांधणे व �थाप�
िवषयक नुतनीकरणाची कामे करणे

32 1,50,00,000 0 0

368 222305230
ह �भागातील िविवध उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 30,00,000 17,73,000 0

369 222305231
िपंपरी िचंचवड मनपा�ा िविवध
उ�ानाम�े आव�कतेनुसार एल ई डी
किब�ग बसिवणे

स.सा 2,00,00,000 29,49,000 0

370 222305232

�भाग �.२० मधील अ�ाभाऊ साठे
उ�ान लांडेवाडी येथे उ�ानास कमान
करणे व �भाग �.२० मधील िविवध
उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 25,00,000 0 0

371 222305233
�भाग �.२० मधील िविवध उ�ानाची
�थाप� िवषयक नुतनीकरणाची व
दु��ीची कामे करणे.

20 1,00,00,000 5,00,000 11,00,000

372 222305234
�भाग �.२० मधील पया�वरण सं�ार
उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

20 1,00,00,000 0 0

373 222305235

�भाग �.२० मधील �.राजेश बहल
उ�ानातील िसमािभंतीचे नुतनीकरण
करणे व इतर उ�ानाची �थाप� िवषयक
कामे करणे

20 1,00,00,000 7,00,000 17,00,000

374 222305236
�भाग �.२० एम आय डी सी मधील
मोकळी जागा �.५० िवकिसत करणे

20 1,00,00,000 0 0

375 222305237
�भाग �.२० येथील बी.डी.िक�ेदार
उ�ानाम�े हॉल बांधणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

20 1,50,00,000 0 0

376 222305238
�भाग �.३० मधील िसतांगण उ�ान व
इतर उ�ानांची �थाप� िवषयक
नुतनीकरणाची व दु��ीची कामे करणे.

30 1,50,00,000 0 15,00,000

377 222305239
�भाग �.३० मधील आई उ�ान व इतर
उ�ानांची �थाप� िवषयक नुतनीकरणाची
व दु��ीची कामे करणे.

30 30,00,000 0 0

378 222305240

�भाग �.३० मधील दापोडी येथील
न�ाने िवकिसत झाले�ा उ�ानाचे
उव��रत कामे करणे व इतर उ�ानाची
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

30 1,00,00,000 6,00,000 14,00,000

379 222305241

�भाग �.३२ मधील छ�पती िशवाजी
महाराज उ�ानात �ुरल करणे व इतर
उ�ानाची �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

32 1,00,00,000 0 40,00,000
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380 222305242
�भाग �.३२ मधील िविवध उ�ानाची
�थाप� िवषयक नुतनीकरणाची व
दु��ीची कामे करणे.

32 1,00,00,000 0 1,000

381 222305243

सांगवी येथील उ�ानाम�े छ�पती
िशवाजी महाराज यां�ा पुत�ासाठी
चौथरा बांधणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

32 1,00,00,000 0 0

382 222305244
सांगवी येथील उ�ानाम�े छ�पती
िशवाजी महाराज यांचा �ाँझचा पुतळा
उभारणे.

32 1,00,00,000 0 0

383 222305245
�भाग �.३२ मधील िविवध उ�ानांची
नुतनीकरणाची कामे करणे व इतर
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

32 1,00,00,000 6,00,000 14,00,000

384 222305246
�भाग �.३२ मधील संत गोरोबा कंुभार
िवरंगुळा क� � बांधणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

32 1,00,00,000 0 0

385 222305247
�भाग �.३२ मधील उ�ानाम�े िवरंगुळा
क� � बांधणे व इतर �थाप� िवषयक
नुतनीकरणाची कामे करणे

32 1,50,00,000 0 60,00,000

386 222305248
�भाग �.३२ मधील उ�ानाम�े �ुरल
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

32 1,00,00,000 7,00,000 17,00,000

387 222305249
ह �भागात न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 3,00,00,000 0 0

388 222305250
िपंपरी िचंचवड मनपा�ा िविवध
उ�ानाम�े आव�कतेनुसार एल ई डी
किब�ग बसिवणे

स.सा 2,00,00,000 0 0

389 222305251
इ व ह �भागातील उ�ानाची �� भारत
अिभयानाअंतग�त ��ता गृहांची दु��ी
करणे

स.सा 15,00,000 0 0

390 222305252
ह �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
नुतनीकरणाची व दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 6,50,000 14,50,000

391 222305253
ह �भागातील मधील �थाप� उ�ान
िवभागाचे फिन�चरचे कामे करणे.

स.सा 50,00,000 4,00,000 8,00,000

392 222305254
ह �भागा�ा काय��े�ातील िविवध
�क�ामधील �थाप� व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 0

393 222305255
ह �भागातील उ�ानाम�े �थाप� व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

स.सा 50,00,000 0 0

394 222305256
ह �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 15,00,000 7,00,000 0

395 222305257
ह �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 10,00,000 3,57,000 0

396 222305258

�भाग �.३२ म�े न�ाने ता�ात
आले�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे
करणे

32 5,00,00,000 5,00,000 0

397 222305259
अ �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 9,80,000 0

398 222305260
ब �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 0

399 222305261
क �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 11,95,000 0

400 222305262
ड �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 0

401 222305263
इ �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 8,00,000 0

402 222305264
फ �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 12,00,000 0
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403 222305265
ग �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 4,93,000 1,00,000

404 222305266
ह �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 15,00,000 0 5,00,000

405 222305267
िपंपरी िचंचवड मनपा म�े से�र गाड�न
िवकिसत करणे

स.सा 7,00,00,000 0 1,000

406 222305268
अ,ब,ड व ग �भागातील उ�ानाम�े
िद�ांग (अपंग) ��ीसंाठी िविवध
�कार�ा सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 75,00,000 61,44,000 0

407 222305269
क,इ,फ व ह �भागातील उ�ानाम�े
िद�ांग (अपंग) ��ीसंाठी िविवध
�कार�ा सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 75,00,000 27,88,000 20,00,000

408 222305270
�भाग �.७ भोसरी येथील सहल
क� �ाम�े लेझर शो करणे

7 10,00,00,000 1,000 1,000

03-Statues,heritage
assets,antiques and Other
works of art
03-Antiques and other work of
art

1 222305271
अ) �.�.२७ राज�ी शा� पुत�ा जवळ
शा� सृ�ी करणे.

27 5,00,00,000 60,00,000 0

2 222305272
�.�.१५ मधील संत �ाने�र उ�ानाम�े
�ुरल बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

15 60,00,000 0 0

3 222305273
अ �भाग काय��े�ाम�े संताजी जगनाडे
महाराज यांचा पुतळा उभारणे व �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 0

04-Roads and Bridges

02-Road and Pavements -
Black topped

1 222305274
�भाग �.१५ मधील दुगा�देवी उ�ान व
से.�.२७ नस�री येथे डांबरीकरण करणे

15 80,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,10,55,50,000 43,25,92,034 32,77,02,000

निवन कामे

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222305275
भोसरी सहल क� � येथे नुतनीकरण करणे
व �थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 10,00,00,000 0 1,000

2 222305276
�.�.११ मधील साईकृ� उ�ानांची
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

11 70,00,000 0 20,00,000

3 222305277
उ�ानाम�े िन:समथ� (अपंग) ��ीसंाठी
िविवध �कार�ा सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 1,00,00,000 0 50,00,000

4 222305278
�भाग � १५ मधील संत �ाने�र उ�ानात
�ुरल िवषयक कामे करणे.

15 2,00,00,000 0 25,00,000

5 222305279
अ �भागातील उ�ानांम�े
सुशोभीकरणाची व सुधारणांची कामे
करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

6 222305280
�भाग �.१९ मधील उ�ान व इतर
उ�ानाचे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

19 50,00,000 0 20,00,000

7 222305281
�भाग �.२ बो-हाडेवाडी येथील
�ािधकरणाकडून ता�ात येणा-या जागेवर
उ�ान िवकिसत करणे

8 2,00,00,000 0 15,00,000

8 222305282
�भाग �.१३ मधील स�्गु� द� उ�ान
येथील िवरंगुळा क� � व उ�ानाची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

9 222305283

�भाग �.८ येथील से.�.१ भूखंड ३
(वै�ोदेवी शाळेसमोरील) म�े अ�ावत
उ�ान,ब�उ�ेशीय हॉल व अनुषंिगक
कामे करणे.(ट�ा-२)

8 3,00,00,000 0 1,000

10 222305284
�भाग �.१० संभाजीनगर मोरवाडी येथील
नाना नानी पाक�  उ�ान व इतर उ�ानाचे
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

10 50,00,000 0 20,00,000
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11 222305285
�.�.१५ मधील संत �ाने�र उ�ान व
इतर उ�ानाचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

15 50,00,000 0 20,00,000

12 222305286
�भाग �.२६ मधील िविवध उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे

26 1,00,00,000 0 10,00,000

13 222305287
�भाग �.८ से.�.६मधील न�ाने ता�ात
येणा-या जागेत उ�ान िवकिसत करणे

6 5,00,00,000 0 15,00,000

14 222305288
इ �े�ीय काया�लयातील उ�ानांची अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 30,00,000 0 1,000

15 222305289
�भाग �.१३ मधील नाना-नानी पाक�
उ�ानात वॉचमन केिबन व िवरंगुळा क� �
बांधणे.

13 2,00,00,000 0 1,000

16 222305290
ब �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 50,00,000 0 10,00,000

17 222305291
ग �भागातील उ�ाने,डीवायडर इ.साठी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

18 222305292

�भाग �.११ िचखली मैलाशु�ीकरण
क� �ाचे उव��रत जागेत �ामी िववेकानंद
िश� उभारणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

11 10,00,00,000 0 1,000

19 222305293
�भाग �.२२ काळेवाडी येथील �ोितबा
उ�ानाम�े िसंथेिटक ट� ॅक व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

22 10,00,00,000 0 1,000

20 222305294
ल�ीबाई बारणे उ�ानाचे नुतनीकरण
करणे.

23 3,00,00,000 0 80,00,000

21 222305295
िपंपरी िचंचवड मनपा�ा िविवध
उ�ानाम�े आव�कतेनुसार एल ई डी
किब�ग बसिवणे

स.सा 2,00,00,000 0 1,000

22 222305296
�भाग �.३२ येथील िविवध उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

32 3,00,00,000 0 15,00,000

23 222305297
�.�.१९ मधील �ीधरनगर उ�ान व इतर
उ�ानाचे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

19 1,00,00,000 0 30,00,000

24 222305298
ग �भागातील उ�ानांची रिनंग,अंितम व
भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा. 50,00,000 0 1,000

25 222305299
ल�ीबाई बारणे उ�ानाम�े �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

24 1,00,00,000 0 1,000

26 222305300
�भाग �.२ बो-हाडेवाडी येथील ता�ात
येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

8 4,00,00,000 0 15,00,000

27 222305301
�भाग �.३ चोवीसवाडी येथे न�ाने
ता�ात येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत
करणे

3 3,00,00,000 0 1,000

28 222305302
�भाग �.२६ मधील मधील िपंपळे िनलख
गावठाणातील उ�ान िवकिसत करणे

26 5,00,00,000 0 1,000

29 222305303
ब �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 30,00,000 0 1,000

30 222305304
तळवडे गायरान येथे वन औषधी उ�ान
िवकिसत करणे.

12 5,00,00,000 0 1,000

31 222305305
�भाग �.७ मधील उ�ानांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 20,00,000

32 222305306
फ �भागांम�े मातीचे ट� ॅक / जॉिगंग ट� ॅक
तयार करणे व अनुषंिगक िवद्युत व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 75,00,000

33 222305307
ड �भागातील उ�ाने,डीवायडर इ.साठी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

34 222305308
�भाग �.२७ मधील संभाजी महाराज
उ�ान व जय िसताराम उ�ानाचे
�थाप�िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

27 1,00,00,000 0 15,00,000

35 222305309
ग �भागातील िविवध काय��मांसाठी मंडप
�व�था करणे .

स.सा. 45,00,000 0 15,00,000

36 222305310
थेरगाव येथील बापुजी बुवा उ�ानात
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

24 1,00,00,000 0 15,00,000
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37 222305311
�भाग �.७ च-होली येथील वाघे�र मंिदर
प�रसर उव��रत �थाप� िवषयक कामे
करणे.

7 1,00,00,000 0 20,00,000

38 222305312
ह �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 30,00,000 0 1,000

39 222305313
अ �भागातील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

40 222305314
अ �भागातील िविवध काय��मांसाठी
मंडप �व�था करणे.

स.सा 50,00,000 0 15,00,000

41 222305315
�भाग �. ११ मधील उ�ानात �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

11 1,00,00,000 0 20,00,000

42 222305316
िनगडी,�भाग �.१३,से�र २२ येथील
उ�ानांची �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

13 50,00,000 0 1,000

43 222305317
�भाग �.२० येथील िविवध उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

20 3,00,00,000 0 15,00,000

44 222305318
�भाग �.१८ िचंचवड येथील उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 2,00,00,000 0 15,00,000

45 222305319
इ �भागाम�े िमरॅकल गाड�न िवकिसत
करणे तसेच सुधारणांची कामे करणे

स.सा 10,00,00,000 0 1,000

46 222305320
ब �भागांम�े मातीचे ट� ॅक / जॉिगंग ट� ॅक
तयार करणे व अनुषंिगक िवद्युत व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 50,00,000

47 222305321
अ �भागातील भ�ी श�ी उ�ानात
सुलभ शौचालय बांधणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

48 222305322
�भाग �.८ मधील िवरंगुळा क� �ाची
उव��रत �थाप� िवषयक कामे करणे

8 50,00,000 0 1,000

49 222305323 थेरगाव बोट �ब चे नुतनीकरण करणे. 23 5,00,00,000 0 75,00,000

50 222305324
ह �भागातील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

51 222305325
क �भागांम�े मातीचे ट� ॅक / जॉिगंग ट� ॅक
तयार करणे व अनुषंिगक िवद्युत व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 3,00,00,000 0 75,00,000

52 222305326
�भाग �.३१ (स.नं.७७) मधील मँगझीन
चौक उ�ान िवकिसत करणे.

31 1,00,00,000 0 1,000

53 222305327
पुनावळे व इतर भागातील न�ाने ता�ात
आले�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे

25 5,00,00,000 0 1,000

54 222305328
�भाग �.२८ मधील व इतर िविवध
उ�ानातील आव�क नुतनीकरण करणे

28 1,00,00,000 0 1,000

55 222305329
थेरगाव येथील बोट �ब येथील िसमा
िभंत बांधणे व �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे.

23 1,00,00,000 0 1,000

56 222305330
�भाग �. १० राजष� शा� उ�ान व इतर
उ�ानाचे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

10 7,50,00,000 0 1,000

57 222305331
�भाग �.२२ काळेवाडी �ोितबा
उ�ानालगत गॅिबयनवॉल बांधणे व �थाप�
िवषयक िविव� सुधारणांची कामे करणे

22 10,00,00,000 0 35,00,000

58 222305332
इ काय��े�ातील उ�ानांसाठी िनयु�
केले�ा वा�ुिवशारद (आिक� टे�) यांची
फी अदा करणे.

स.सा 15,00,000 0 10,00,000

59 222305333
अ �भागातील उ�ाने,डीवायडर इ.साठी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

60 222305334
इ �भागातील िविवध काय��मांसाठी मंडप
�व�था करणे .

स.सा 50,00,000 0 10,00,000

61 222305335
ब �े�ीय काया�लयांतग�त मनपाचे िविवध
उ�ानांम�े �थाप� िवषयक कामे करणे

स.सा 1,50,00,000 0 1,000

62 222305336
�भाग �. १५ मधील ADVENTURE
उ�ानाचे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे अ

10 50,00,000 0 1,000

63 222305337
इ �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 30,00,000 0 1,000
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64 222305338
�भाग �.८ नाला पाक�  उ�ानातील
ना�ातीत गाळ काढणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

8 75,00,000 0 1,000

65 222305339
ताथवडे व इतर भागातील न�ाने ता�ात
येणा-या उ�ानास िसमािभंत बांधणे व
सुशोभीकरण करणे

25 5,00,00,000 0 1,000

66 222305340
�भाग �.४० खराळवाडी येथील आर�ण
�.१०२ व १०३ येथे उ�ान िवकिसत
करणे.

40 1,00,00,000 0 1,000

67 222305341
�भाग �.१४ मधील गणेश ��जन
जवळील उ�ानाचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

14 50,00,000 0 1,000

68 222305342
�भाग �.१५ मधील गणेश तलाव उ�ान
येथे �थाप� िवषयक सुधारणांची कामे
करणे

15 2,00,00,000 0 40,00,000

69 222305343
�भाग �.२३ मधील न�ाने ता�ात येणा-
या �सून धाम मागील मोक�ा जागेत
उ�ान िवकिसत करणे

23 5,00,00,000 0 25,00,000

70 222305344
�भाग �.३२ मधील छ�पती िशवाजी
महाराज उ�ानाम�े िविवध �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

32 1,00,00,000 0 1,000

71 222305345
इ �भागातील उ�ानांम�े सुशोभीकरणाची
व सुधारणांची कामे करणे.

स.सा 10,00,00,000 0 1,000

72 222305346
�भाग �.१० मधील िशव शा� शंभो
उ�ान व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

9 5,00,00,000 0 20,00,000

73 222305347
क �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 20,00,000 0 1,000

74 222305348
सन २०२२-२३ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
यां�ा जयंती महो�वासाठी मंडप
�व�था करणे

9 25,00,000 0 1,000

75 222305349
�भाग �.१० मधील िविवध उ�ानाचे
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

10 50,00,000 0 10,00,000

76 222305350
�भाग �.२८ मधील �राज गाड�न
जवळील उ�ान िवकिसत करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

28 10,00,00,000 0 1,000

77 222305351
ह �भागातील सांगवी येथील उ�ानाम�े
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा
बसवणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

32 3,00,00,000 0 1,000

78 222305352
�भाग �.९ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

9 50,00,000 0 15,00,000

79 222305353
ड �भागांम�े मातीचे ट� ॅक / जॉिगंग ट� ॅक
तयार करणे व अनुषंिगक िवद्युत व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 3,00,00,000 0 60,00,000

80 222305354
ह �भागांम�े मातीचे ट� ॅक / जॉिगंग ट� ॅक
तयार करणे व अनुषंिगक िवद्युत व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 3,00,00,000 0 60,00,000

81 222305355

�भाग �.१ जाधववाडी येथील आर�ण
�.१/१४७ येथील उ�ानाची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे
करणे.(ट�ा-२)

1 2,00,00,000 0 35,00,000

82 222305356
िपंपरी िभमसृ�ी जवळ रमाई सृ�ी उभारणे
तसेच �ुर� करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

9 20,00,00,000 0 1,000

83 222305357
अ �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 20,00,000 0 5,00,000

84 222305358
�भाग �.१५ मधील दि�णमुखी मा�ती
उ�ान व इतर उ�ानाचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

15 1,00,00,000 0 1,000

85 222305359
िपंपरी �भाग �.२१ मधील आ.�.१६६
येथे उ�ान िवकिसत करणे (ट�ा -२)

21 5,00,00,000 0 1,000

86 222305360
�भाग �.२८ मधील िलिनअर गाड�न येथे
�थाप� िवषयक सुशोभीकरणाची कामे
करणे

28 10,00,00,000 0 30,00,000
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87 222305361
फ �भागातील िविवध काय��मांसाठी
मंडप �व�था करणे.

स.सा 50,00,000 0 15,00,000

88 222305362
िनगडी �भाग �.१३ मधील मु�ाई
उ�ानात िसंथेिटक ट� ॅक करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 20,00,000

89 222305363
ड �भागातील उ�ानांम�े
सुशोभीकरणाची व सुधारणांची कामे
करणे.

स.सा 10,00,00,000 0 15,00,000

90 222305364
�भाग �.३२ मधील सरकार िशतोळे
उ�ानाम�े िसंथेिटक ट� ॅक करणे व िविवध
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

32 3,00,00,000 0 25,00,000

91 222305365
�भाग �.१८ िजजाऊ पय�टन क� � येथे
िसंथेिटक ट� ॅक करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

18 3,00,00,000 0 1,000

92 222305366
ह �े�ीय काया�लयातील उ�ानांची अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 50,00,000 0 10,00,000

93 222305367
ल�ीनगर िचंचवड येथील उ�ान िविवध
�थाप� िवषयक िविव� सुधारणांची कामे
करणे

22 2,00,00,000 0 10,00,000

94 222305368
�भाग �.२५ संत सावता माळी उ�ान
वाकड येथील उ�ानाचे िव�ारीकरण
करणे व सुशोभीकरण करणे

25 5,00,00,000 0 25,00,000

95 222305369
ग �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा. 20,00,000 0 1,000

96 222305370

�भाग �.२० एम आय डी सी मधील
मोकळी जागा �.५० येथे िवरंगुळा क� �
बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

20 80,00,000 0 1,000

97 222305371
ब �भागातील िविवध काय��मांसाठी मंडप
�व�था करणे.

स.सा 50,00,000 0 15,00,000

98 222305372
�भाग �.१५ मधील उ�ानांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

15 50,00,000 0 20,00,000

99 222305373
�भाग �.८ मधील गुलाबपु� उ�ानात
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

8 2,00,00,000 0 20,00,000

100 222305374
िपंपरी चौकातील िभमसृ�ी प�रसरात
टॉयलेट �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे

9 2,00,00,000 0 1,000

101 222305375
�भाग �.१० मधील िनसग�कवी
बिहणाबाई चौधरी �ाणीसं�हालयाची
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

10 1,00,00,000 0 35,00,000

102 222305376
ब �भागातील उ�ाने,डीवायडर इ.साठी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा 3,00,00,000 0 10,00,000

103 222305377
िभमसृ�ी व रमाई सृ�ी येथे िसमािभंत
बांधणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

9 10,00,00,000 0 1,000

104 222305378
�भाग �.१७ िचंचवड येथील िविवध
उ�ानाम�े �थाप� िवषयक कामे करणे

17 1,50,00,000 0 15,00,000

105 222305379
अ �भागातील उ�ानांची रिनंग व अंितम
िबले अदा करणे.

स.सा 50,00,000 0 1,000

106 222305380
फ �भागातील उ�ानांम�े
सुशोभीकरणाची व सुधारणांची कामे
करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

107 222305381
�भाग �.१३ आ�ा भाऊ साठे उ�ानाची
िसमािभंतीची उंची वाढिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 15,00,000

108 222305382
भ�ी श�ी ते ि�वेणीनगर चौकापय�त
जॉिगंग ट� ॅक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा. 5,00,00,000 0 65,00,000

109 222305383
महापािलके�ा उ�ानाम�े से�न वंडस�
थीम पाक�  उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 10,00,00,000 0 1,000

110 222305384
इ �े�ीय काया�लयातील न�ाने ता�ात
येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे.

स.सा 7,00,00,000 0 1,000

111 222305385
�.�.११ सी.डी.सी. �ॉट �.१ व ३
येथील उ�ानाम�े �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे.

11 1,00,00,000 0 10,00,000
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112 222305386
इ �भागांम�े मातीचे ट� ॅक / जॉिगंग ट� ॅक
तयार करणे व अनुषंिगक िवद्युत व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 3,00,00,000 0 50,00,000

113 222305387
क �भागातील िविवध काय��मांसाठी
मंडप �व�था करणे.

स.सा 50,00,000 0 15,00,000

114 222305388
ब �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 20,00,000 0 10,00,000

115 222305389
�भाग �.२५ मधील व इतर िविवध
उ�ानातील आव�क नुतनीकरण करणे

25 1,00,00,000 0 1,000

116 222305390
क�हेरी मठाचे धत�वर िश�ो�ान
िवकिसत करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे

8 25,00,00,000 0 1,000

117 222305391

�भाग �.२ मधील जाधववाडी येथील
आर�ण �.१/१४७ येथील उ�ानातील
ता�ात आले�ा जागेत उ�ानाची उव��रत
कामे करणे (ट�ा-२)

2 2,00,00,000 0 1,000

118 222305392
ड �भागातील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

119 222305393
इ �भागातील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

120 222305394
�भाग �.२० मधील सुधारे उ�ान व
पया�वरण सं�ार उ�ान येथे िविवध
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

20 5,00,00,000 0 1,000

121 222305395
�भाग �.१४ मधील शंकर शे�ी उ�ान व
उ�ानांचे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

14 75,00,000 0 15,00,000

122 222305396
�भाग �. २६ वाकड िपंपळे िनलख रोड
लगतची जागा येथे िलिनअर गाड�न
िवकसीत करणे

26 2,00,00,000 0 75,00,000

123 222305397
�भाग �.५ मधील उ�ानांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

5 1,00,00,000 0 15,00,000

124 222305398
�भाग �.२ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

2 1,00,00,000 0 15,00,000

125 222305399
�भाग �. ११ मधील रायरे�र मंिदर
उ�ान ,कृ�मंिदर उ�ानांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

11 1,50,00,000 0 15,00,000

126 222305400
�थाप� उ�ान िवभागातील िविवध
उ�ानाम�े आव�कते�माणे
ठीकिठकाणी डांबरीकरणाची कामे करणे

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

127 222305401
�भाग � १५ टेिलफोन ए�च�ज जवळील
उ�ान व इतर उ�ानाचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

15 1,00,00,000 0 1,000

128 222305402
�भाग �.८ नाला पाक�  उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

8 1,00,00,000 0 15,00,000

129 222305403
�भाग �.२ मधील एस.टी.पी �ा जागेवर
उ�ान िवकिसत करणे व इतर �थाप�
िवषयक काम करणे

2 10,00,00,000 0 15,00,000

130 222305404
क �भागातील उ�ाने,डीवायडर इ.साठी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

131 222305405

�भाग �.१० मधील िनसग�कवी
बिहणाबाई चौधरी �ाणीसं�हालयाची
सुशोभीकरणाची व इतर �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे.

10 20,00,00,000 0 1,000

132 222305406
अ �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 50,00,000 0 15,00,000

133 222305407
क �भागातील उ�ानाची �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 15,00,000

134 222305408
�भाग �.२४ मधील िविवध उ�ानात
िसंथेिटक ट� ॅक करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

24 2,00,00,000 0 1,000

135 222305409

�भाग �.३२ मधील छ�पती िशवाजी
महाराज उ�ानाम�े िशवाजी महाराज
यांचा पुतळा बसवणे व �थाप� िवषयक

32 3,00,00,000 0 1,000

309



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

कामे करणे.

136 222305410
�भाग �.२९ मधील व इतर िविवध
उ�ानातील आव�क नुतनीकरण करणे

29 1,00,00,000 0 5,00,000

137 222305411
ह �भागातील उ�ानांम�े
सुशोभीकरणाची व सुधारणांची कामे
करणे.

स.सा 10,00,00,000 0 1,000

138 222305412
वाकड व इतर भागातील न�ाने ता�ात
आले�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे

25 5,00,00,000 0 1,000

139 222305413
ड �े�ीय काया�लयातील उ�ानांची रिनंग व
अंितम िबले अदा करणे.

स.सा 50,00,000 0 1,000

140 222305414
�भाग �.२ मधील मोक�ा जागेत
उ�ानाची �थाप� िवषयक कामे करणे

2 4,00,00,000 0 15,00,000

141 222305415
�भाग �.२ मधील आ.�.१/१५५ येथे
उ�ान िवकिसत करणे

2 10,00,00,000 0 1,000

142 222305416
�भाग �.११ िचखली मैलाशु�ीकरण क� �
येथील उ�ानाची उव��रत कामे करणे
(भाग -२)

11 7,00,00,000 0 50,00,000

143 222305417

ड �भागातील िविवध उ�ानाम�े
जनजागृती करणारे िभंती िच�े तसेच
सामािजक संदेश रंगिवणे व इतर �थाप�
िवषयक सुशोभीकरणाची कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

144 222305418
बड� �ॅली येथे फुड�ाझा,पाथवे व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

10 10,00,00,000 0 1,000

145 222305419

�भाग �.७ भोसरी सहल क� �ाम�े
िसंथेिटक ट� ॅक / सोईल ट�कची तयार
करणे व �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

7 30,00,00,000 0 1,000

146 222305420

�भाग � १० मधील ए�ायर इ�ेट येथील
म न पा आरि�त उ�ानात िव�ंगुळा क� �
बांधणे व �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे.

10 3,00,00,000 0 1,000

147 222305421
�भाग �.९ मधील िपंपरी चौकातील
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व रमाई पुतळा
येथे �थाप� िवषयक कामे करणे

9 1,20,00,000 0 1,000

148 222305422

�.�.१२ तळवडे, आ.�.१/५२ व १/५३
ला िसमािभंितची उव��रत कामे
करणे,पाथवे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे

12 10,00,00,000 0 1,000

149 222305423
�भाग �.२४ डांगे चौक येथील उ�ानाचे
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

24 5,00,00,000 0 15,00,000

150 222305424
क �े�ीय काया�लयातील उ�ानांची रिनंग
व अंितम िबले अदा करणे.

स.सा 50,00,000 0 10,00,000

151 222305425
म.न.पा तील िविवध उ�ानाम�े िविवध
�कार�ा सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

152 222305426
�भाग �.२१ िपंपरी येथील जोग महाराज
उ�ानात �थाप� िवषयक कामे करणे

21 1,00,00,000 0 1,000

153 222305427

�भाग �.२० मधील अ�ाभाऊ साठे
उ�ान लांडेवाडी येथे उ�ानास कमान
करणे व इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
कामे करणे

20 50,00,000 0 1,000

154 222305428
�भाग �.३० मधील न�ाने ता�ात
आले�ा व इतर उ�ानातील आव�क
नुतनीकरण करणे

30 2,00,00,000 0 1,000

155 222305429
�भाग �.२० मधील िविवध उ�ानातील
िसमािभंतीची उंची वाढिवणे व इतर
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

20 1,00,00,000 0 1,000

156 222305430

�भाग �.२७ रहाटणी स�� नं.१२३,१२५
मधील उ�ानासाठी आरि�त जागेस
िसमािभंत बांधणे व इतर �थाप� िवषयक
सुधारणाची कामे करणे

27 5,00,00,000 0 25,00,000

157 222305431
इ �भागातील िविवध उ�ानात �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

158 222305432
फ �भागातील न�ाने ता�ात येणा�या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

159 222305433
ह �े�ीय काया�लयांतग�त मनपाचे िविवध
उ�ानांम�े �थाप� िवषयक कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 15,00,000
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160 222305434
�.�.११ मधील गजानन �े�े उ�ानात
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

11 50,00,000 0 1,000

161 222305435
�भाग �.८ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

8 1,00,00,000 0 15,00,000

162 222305436
दादा दादी उ�ान �ािधकरण येथे जे�
नाग�रकांसाठी िवरंगुळा व योग क� �
उभारणे

10 5,00,00,000 0 1,000

163 222305437

ग �े�ीय काया�लयातील न�ाने ता�ात
येणा-या उ�ानां�ा आरि�त जागांना
िसमािभंत बांधणे व �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे .

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

164 222305438
ड �भागातील िविवध काय��मांसाठी
मंडप �व�था करणे.

स.सा 50,00,000 0 15,00,000

165 222305439
�भाग �.३ िचखली येथील इंिदरा गांधी
उ�ान व रोपवाटीका येथील �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

3 50,00,000 0 1,000

166 222305440
फ �भागातील बौ� उ�ान येथे �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 50,00,000 0 1,000

167 222305441
�भाग �.२२ काळेवाडी येथील �ोितबा
उ�ानाम�े नदी कडील बाजूस चैन िलंक
फे��ंग करणे.

22 2,00,00,000 0 25,00,000

168 222305442
�भाग �.११ मधील गौतम बु� उ�ान ,
मळेकर उ�ान व इतर �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे.

11 1,00,00,000 0 1,000

169 222305443
�भाग �.७ येथील कै.वामनराव ग�ाणे
उ�ानात �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

7 50,00,000 0 15,00,000

170 222305444
ह �भागातील उ�ाने,डीवायडर इ.साठी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

171 222305445
�भाग �.११ िचखली मैलाशु�ीकरण क� �
ते सी.डी.सी.�ॉट �.१ व ३ येथे
पाईपलाईन करणे.

11 1,00,00,000 0 1,000

172 222305446
�भाग �.५ मधील सखुबाई गबाजी
गवळी उ�ानात �थाप� िवषयक कामे
करणे व सुधारणांची कामे करणे

5 1,50,00,000 0 20,00,000

173 222305447
�भाग �.१० मधील बड� �ॅली व इतर
उ�ानाचे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

10 50,00,000 0 1,000

174 222305448
ग �भागातील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

175 222305449

�भाग �.१५ मधील दुगा� देवी
उ�ान,भ�ी श�ी उ�ान उ�ान व इतर
उ�ानाचे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

15 75,00,000 0 20,00,000

176 222305450
�भाग �.१७ िचंचवड िबजलीनगर येथील
शा� उ�ानात िविवध सुधारणांची कामे
करणे.

17 1,00,00,000 0 1,000

177 222305451
�भाग �. ८ मधील से.�.१, भूखंड �.१
मधील �ेिटंग ट� ॅक चे उव��रत कामे करणे
(ट�ा -२)

8 2,00,00,000 0 50,00,000

178 222305452
इ काय��े�ातील उ�ानांची रिनंग,अंितम व
भाववाढ फरकाची िबले अदा करणे.

स.सा 50,00,000 0 1,000

179 222305453
�भाग �.१९ मधील गोलांडे उ�ान व
इतर उ�ानाचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

19 50,00,000 0 1,000

180 222305454
�भाग �.१३ मधील नाना-नानी उ�ानात
िसंथेिटक ट� ॅक करणे,व इतर उ�ानांचे
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

13 1,00,00,000 0 15,00,000

181 222305455
�भाग �.१३ मधील िविवध उ�ानाची
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

13 50,00,000 0 15,00,000

182 222305456
ब �भागातील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

183 222305457
�भाग �.१५ मधील नाना-नानी उ�ान व
मा�ती मंिदर व इतर उ�ानाचे �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

15 50,00,000 0 20,00,000
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184 222305458
�भाग � ११ मधील रायरे�र मंिदर येथील
सीमा िभंतीवर �ुरल िवषयक कामे
करणे.

11 2,00,00,000 0 10,00,000

185 222305459
�भाग �.२१ मधील िविवध उ�ानांची
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

21 1,00,00,000 0 32,00,000

186 222305460
सन २०२१-२२ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
जयंती महो�व व इतर काय��मांसाठी
मंडप �व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 1,000

187 222305461
बोपखेल येथील मनपा�ा आरि�त जागेत
उ�ान िवकिसत करणे

4 5,00,00,000 0 1,25,00,000

188 222305462
भोसरी सहल क� � येथे वाहनतळाचे
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

189 222305463
फ �भागातील उ�ानाम�े िन:समथ�
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 25,00,000 0 10,00,000

190 222305464
�भाग �.८ मधील मोक�ा जागेवर व
उ�ानाम�े �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

8 2,00,00,000 0 15,00,000

191 222305465
�भाग �.७ च-होली येथील आ.�.२/६४
येथील उ�ानाची उव�रीत �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे.

7 2,00,00,000 0 1,000

192 222305466
�भाग �.१५ मधील संत तुकाराम
उ�ानाची �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

15 1,00,00,000 0 1,000

193 222305467
�भाग �.१५ मधील वीर सावरकर उ�ान
व इतर उ�ानाचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

15 50,00,000 0 20,00,000

194 222305468
�भाग �.७ भोसरी सहल क� � येथे िफश
अ◌ॅ�े�रयम करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.(ट�ा-२)

7 10,00,00,000 0 1,000

195 222305469
�भाग �.१० मधील कै.�ीमती.देऊबाई
कापसे उ�ान व इतर उ�ानाचे �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

10 50,00,000 0 20,00,000

196 222305470
इ �े�ीय काया�लयांतग�त मनपाचे िविवध
उ�ानांम�े �थाप� िवषयक कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

197 222305471
�भाग �.१३ यमुनानगर येथील सदगु�
द� उ�ानात िसंथेिटक ट� ॅक करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

198 222305472
�भाग �.२१ िपंपरी येथील साधू वासवानी
उ�ान व इतर उ�ानात �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे.

21 75,00,000 0 1,000

199 222305473
क �भागातील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 25,00,000

200 222305474
क �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 30,00,000 0 10,00,000

201 222305475
�भाग �.७ भोसरी सहल क� �ाचे �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

7 3,00,00,000 0 20,00,000

202 222305476
�भाग �.१० मधील साई उ�ानात व इतर
उ�ानाचे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे.

10 50,00,000 0 10,00,000

203 222305477

�भाग �.९ मधील उ�मनगर येथील
उ�ानात िवरंगुळा क� �ाचा पिहला मजला
वाढिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे

9 1,00,00,000 0 15,00,000

204 222305478
�भाग �.११ कृ�ानगर मधील बु�
िवहार उ�ानात �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे.

11 50,00,000 0 1,000

205 222305479
इ �भागातील उ�ाने,डीवायडर इ.साठी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

206 222305480
ह �भागातील िविवध काय��मांसाठी मंडप
�व�था करणे .

स.सा. 45,00,000 0 15,00,000

207 222305481
ब �भागातील उ�ानांम�े
सुशोभीकरणाची व सुधारणांची कामे
करणे.

स.सा 10,00,00,000 0 1,000
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चा अंदाज

208 222305482
फ �े�ीय काया�लयातील उ�ानांची रिनंग
व अंितम िबले अदा करणे.

स.सा 50,00,000 0 1,000

209 222305483
�भाग �.२७ मधील िविवध उ�ानांची व
िसमािभंतीची �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे.

27 3,00,00,000 0 1,000

210 222305484
�भाग �.१८ िचंचवड येथे न�ाने ता�ात
आले�ा जागेत उ�ान िवकिसत करणे.

18 5,00,00,000 0 1,000

211 222305485

�.�.१५ राम मंिदर उ�ान व से.नं.२७
नस�रीचे आर.सी.सी. कमान बांधणे व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक कामे
करणे.

11 75,00,000 0 1,000

212 222305486
फ �भागातील िविवध उ�ानाम�े
एल.ई.डी. किब�ग बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

213 222305487
�भाग �.११ शरदनगर सी.डी.सी �ॉट व
इतर उ�ानात �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे.

11 1,00,00,000 0 1,000

214 222305488
�भाग �.६ मोशी येथील न�ाने ता�ात
येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे
तसेच सुधारणांची कामे करणे

6 5,00,00,000 0 1,000

215 222305489
ड �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 20,00,000 0 10,00,000

216 222305490
फ �भागातील उ�ाने,डीवायडर इ.साठी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

स.सा 3,00,00,000 0 1,000

217 222305491
फ �ेि�य काया�लयातील उ�ानांसाठी
िनयु� केले�ा वा�ुिवशारद
(आिक� टे�) यांची फी अदा करणे.

स.सा 20,00,000 0 10,00,000

218 222305492
क �भागात न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 2,00,00,000 0 1,000

219 222305493
ग �भागातील उ�ानांम�े
सुशोभीकरणाची व सुधारणांची कामे
करणे.

स.सा 10,00,00,000 0 1,000

220 222305494
अ �भागांम�े मातीचे ट� ॅक / जॉिगंग ट� ॅक
तयार करणे व अनुषंिगक िवद्युत व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 75,00,000

221 222305495
ड �भागातील उ�ानाम�े िद�ांग
(अपंग) ��ीसंाठी िविवध �कार�ा
सुिवधा पुरिवणे.

स.सा 30,00,000 0 1,000

222 222305496
�भाग �.३ वडमुखवाडी न�ाने ता�ात
येणा-या जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

3 3,00,00,000 0 1,000

223 222305497
�भाग �.१४ मधील उ�ानांचे �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

14 1,00,00,000 0 45,00,000

224 222305498
फ �भागातील न�ाने ता�ात येणा-या
जागेवर उ�ान िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

225 222305499
�भाग �.२० मधील �.राजेश बहल
उ�ानात �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

20 1,00,00,000 0 1,000

226 222305500
�भाग �.३० येथील िविवध उ�ानाम�े
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

30 2,00,00,000 0 30,00,000

227 222305501
�.�.१२ तळवडे, आ.�.१/५२ व १/५३
येथे �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,00,000 0 20,00,000

228 222305502
�भाग �.७ भोसरी येथील कै.िसताराम
लों�ढे उ�ानात �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे.

7 50,00,000 0 1,000

229 222305503
�भाग �.१३ मधील उ�ानाची �थाप�
िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 25,00,000

230 222305504
क �भागातील उ�ानांम�े
सुशोभीकरणाची व सुधारणांची कामे
करणे.

स.सा 10,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,13,50,00,000 0 26,08,25,000

एकूण �थाप� उ�ाने 17,24,05,50,000 43,25,92,034 58,85,27,000

एकूण 17,24,05,50,000 43,25,92,034 58,85,27,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 �ीडा �थाप�

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222305505
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी हेडगेवार
मैदानातील �थाप� िवषयक व इतर ि�डा
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

9 25,00,000 0 15,00,000

16-Sport Buildings / Stadium

1 222305506
थेरगाव बापूजीबुवानगर येथील िपंपरी
िचंचवड महानगरपािलकेचे िदलीप व�गसरकर
अकॅडमी�ा प�ेलीयनचे उव�रीत काम करणे

23 3,80,00,000 10,70,000 1,33,00,000

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222305507
�भाग �. १८ मधील िशवाजी उ�ान
मंडळाचे मैदानाम�े �े�क गॅलरी उभारणे

18 50,00,000 0 30,00,000

2 222305508
रा�� ीय हॉकी �ध�साठी पॉली�ास हॉकी
मैदान येथे डांबरीकरणाची कामे करणे

H 0 32,00,000 3,00,000

3 222305509
रा�� ीय हॉकी �ध�साठी पॉली�ास हॉकी
मैदान येथे �थाप� िवषयक सुधारणांची कामे
करणे

H 0 0 1,40,00,000

4 222305510
रा�� ीय हॉकी �ध�साठी पॉली�ास हॉकी
मैदान तसेच इतर िठकाणी आव�कते नुसार
मंडप िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे

75,00,000 0 37,00,000

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222305511
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३२ म�े
ि�डा िवषयक िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

32 20,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,50,00,000 42,70,000 3,58,01,000

निवन कामे

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222305512

�भाग �. १४ म�े आय.टु.आर. अंतग�त
ऐ�य�म सोसायटी जवळील ता�ात आले�ा
जागेवर बँडिमंटन हॉल बांधणे व �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

14 1,50,00,000 0 1,000

2 222305513

�भाग �.१४ मधील �ी छ�पती राजष� शा�
महाराज जलतरण तलाव अ�ाधुिनक
प�तीने नुतनीकरण करणे व इतर �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

14 5,00,00,000 0 40,00,000

3 222305514
�भाग �.१० येथील बिहरवाडे �ीडांगणाचे
�थाप� िवषयक व इतर सुधारणांची कामे
करणे

20,00,00,000 0 1,000

4 222305515
अ �भागातील िनगडी येथील संगीत
अकडमीचे �थाप� िवषयक व इतर
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 10,00,00,000 0 50,00,000

5 222305516
अ �भागातील संजय काळे मैदान व वीर
सावरकर मैदानात �ीडा िवषयक कामे
करणे

स.सा 20,00,00,000 0 50,00,000

6 222305517
अ �भागात �ीडा िवषयक सुिवधांसाठी
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

7 222305518
अ �भाग िविवध मैदानांचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 4,00,00,000 0 1,000
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8 222305519
अ �भागातील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 85,14,500

9 222305520
अ �भागाम�े �ीडा िवषयक सुिवधांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 60,00,000

10 222305521
अ �भागातील पोह�ा�ा तलावांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

11 222305522
अ �भागातील �ीडा �धा�साठी मंडप
�व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 15,00,000

12 222305523
अ �भागातील न�ाने ता�ात आलेले �ीडा
िवषयक आर�ण िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

13 222305524
अ �भागातील �ीडा संकुल मैदाने�ा
प�रसरात डांबरीकारण िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

14 222305525
अ �भागातील न�ाने ता�ात आले�ा
�ीडा मैदानास सीमा िभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

15 222305526
रावेत पेठ � २९ येथे फुटबॉल �ाऊंड
िवकिसत करणे.

16 30,00,00,000 0 1,000

16 222305527
िचंचवड येथील व�ाद िवठोबा गावडे
जलतरण तलावाची �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे व खोली कमी करणे

18 4,00,00,000 0 40,00,000

17 222305528
�भाग �.१८ िचंचवड िशवाजी उदय मंडळ
येथे इनडोअर गेमसाठी निवन इमारत बांधणे

18 5,00,00,000 0 1,000

18 222305529
�भाग �.१८ िचंचवड येथील आ.�.२२१ येथे
िसंथेिटक ट� ॅक करणे �थाप� िवषयक कामे
करणे.

18 5,00,00,000 0 1,000

19 222305530
ब �भागात �ीडा िवषयक सुिवधांसाठी
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

20 222305531
ब �भाग िविवध मैदानांचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 4,00,00,000 0 1,000

21 222305532
ब �भागातील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

22 222305533
ब �भागाम�े �ीडा िवषयक सुिवधांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 60,00,000

23 222305534
ब �भागातील पोह�ा�ा तलावांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

24 222305535
ब �भागातील �ीडा �धा�साठी मंडप
�व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 1,000

25 222305536
ब �भागातील न�ाने ता�ात आलेले �ीडा
िवषयक आर�ण िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 85,13,500

26 222305537
ब �भागातील �ीडा संकुल मैदाने�ा
प�रसरात डांबरीकारण िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

27 222305538
ब �भागातील न�ाने ता�ात आले�ा �ीडा
मैदानास सीमा िभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

28 222305539

िचंचवड मतदार संघातील �भाग कर २२
मौजे राहाटणी येथील स.न.१०१ व िवजयनगर
येथील आर�ण � ६४९ येथे मनपा �ा
ता�ातील मोक�ा जागेचे मैदानात �पांतर
करणे.

स.सा 50,00,000 0 1,000

29 222305540
िचंचवड येथील आर�ण � २२० येथे खेळाचे
मैदान िवकिसत करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

30 222305541
�भाग �.८ येथील इं�ायणी ि�डा संकूल
येथील बॅडिमंटन हॉलचे मॅटीगं बदलणे, व
इतर सुधारणांची कामे करणे.

8 3,00,00,000 0 1,000

31 222305542
�भाग �. ८ येथील �ाने�र ि�डा संकुल येथे
आधुिनकीकरण करणे व आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक कामे करणे

8 7,00,00,000 0 50,00,000

32 222305543

से�र नं.४,९,१० येथील बा�ेट
बॉलमैदान,हॉकी मैदान, हॉलीबॉल,कब�ी
मैदान यांचे आधुिनकीकरण करणे व इतर
सुधारणांची कामे करणे.

8 3,00,00,000 0 1,000

33 222305544

�भाग �.९ मधील डॉ.हेडगेवार �ीडा
संकुल येथे आधुिनकीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे

9 1,00,00,000 0 1,000
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करणे

34 222305545
�भाग �.६ म�े सद्गु� नगर येथील
�ायाम शाळेची �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक सुधारणांची कामे करणे

6 50,00,000 0 1,000

35 222305546
�थाप� �ीडा िवभागातील िविवध �ीडा
सुिवधांम�े आव�कते�माणे ठीकिठकाणी
डांबरीकरणाची कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

36 222305547
क �भागात �ीडा िवषयक सुिवधांसाठी
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

37 222305548
क �भागातील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

38 222305549
क �भागाम�े �ीडा िवषयक सुिवधांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 60,00,000

39 222305550
क �भागातील पोह�ा�ा तलावांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

40 222305551
क �भागातील �ीडा �धा�साठी मंडप
�व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 10,00,000

41 222305552
क �भागातील न�ाने ता�ात आलेले �ीडा
िवषयक आर�ण िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 85,14,500

42 222305553
क �भागातील �ीडा संकुल मैदाने�ा
प�रसरात डांबरीकारण िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

43 222305554
क �भागातील न�ाने ता�ात आले�ा
�ीडा मैदानास सीमा िभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

44 222305555
�भाग �.२५ व इतर िठकाणी �ीडा
िवषयक आधुिनकरणाची कामे करणे

25 2,00,00,000 0 1,000

45 222305556
�भाग �.२६ व इतर िठकाणी �ीडा
िवषयक आधुिनकरणाची कामे करणे

26 2,00,00,000 0 1,000

46 222305557
�भाग �.२८ व इतर िठकाणी �ीडा िवषयक
आधुिनकरणाची कामे करणे

28 2,00,00,000 0 1,000

47 222305558
�भाग �.२९ व इतर िठकाणी �ीडा िवषयक
आधुिनकरणाची कामे करणे

29 2,00,00,000 0 1,000

48 222305559ड �भागातील मैदाने िवकिसत करणे स.सा 5,00,00,000 0 1,000

49 222305560
ड �भागात �ीडा िवषयक सुिवधांसाठी
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

50 222305561
ड �भागातील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

51 222305562
ड �भागाम�े �ीडा िवषयक सुिवधांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 60,00,000

52 222305563
ड �भागातील पोह�ा�ा तलावांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

53 222305564
ड �भागातील �ीडा �धा�साठी मंडप
�व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 1,000

54 222305565
ड �भागातील न�ाने ता�ात आलेले �ीडा
िवषयक आर�ण िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 85,14,500

55 222305566
ड �भागातील �ीडा संकुल मैदाने�ा
प�रसरात डांबरीकारण िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

56 222305567
ड �भागातील न�ाने ता�ात आले�ा �ीडा
मैदानास सीमा िभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

57 222305568
�भाग �.७ भोसरी येथील जलतरण
तलावाची खोली कमी करणे व �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

7 10,00,00,000 0 1,000

58 222305569
�भाग �. ३ मोशी येथील आर�ण
�.१/१७५ येथे खेळाचे मैदान िवकिसत
करणे

3 10,00,00,000 0 1,000

59 222305570
स.नं.१ मधील खेळा�ा मैदानासाठी �े�क
गॅलरी उभारणे (ट�ा -२)

7 5,00,00,000 0 1,000

60 222305571

�भाग �. ३ च-होली येथील स�� नं.१३१
येथील आय.टू.आर �ा बद�ात ता�ात
आले�ा मनपा�ा जागेवरील जलतरण
तलावाचे �थाप� िवषयक कामे करणे.
(ट�ा २)

3 25,00,00,000 0 1,000
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61 222305572
�भाग �. ३ च-होली येथील आर�ण �
२/८१खेळाचे मैदानाचे �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे.

3 5,00,00,000 0 1,000

62 222305573
�भाग �. ७ भोसरी गावठाणातील स�� नं.१
म�े कब�ी �िश�ण क� �ाची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

7 5,00,00,000 0 1,000

63 222305574
�भाग �. ७ भोसरी येथील आंतररा�� ीय
कु�ी �िश�ण इमारतीची �थाप� िवषयक
उव��रत कामे करणे

7 5,00,00,000 0 1,000

64 222305575
�भाग �.५ मधील गवळीनगर येथील
आर�ण � ४०७ खेळाचे मैदान िवकिसत
करणे

5 3,00,00,000 0 1,000

65 222305576
�भाग �.७ येथील फुगे माने तालीम येथे
नवीन अ�ावत इमारत बांधणे.(ट�ा -२)

7 2,00,00,000 0 1,000

66 222305577
इ �भागात �ीडा िवषयक सुिवधांसाठी
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

67 222305578
इ �भागातील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

68 222305579
इ �भागाम�े �ीडा िवषयक सुिवधांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 60,00,000

69 222305580
इ �भागातील पोह�ा�ा तलावांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

70 222305581
इ �भागातील �ीडा �धा�साठी मंडप
�व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 1,000

71 222305582
ई �भागातील न�ाने ता�ात आलेले �ीडा
िवषयक आर�ण िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 85,14,500

72 222305583
ई �भागातील �ीडा संकुल मैदाने�ा
प�रसरात डांबरीकारण िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

73 222305584
ई �भागातील न�ाने ता�ात आले�ा �ीडा
मैदानास सीमा िभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

74 222305585

�भाग �.१३ िनगडी यमुनानगर म�े
नेमबाजी �िश�ण क� �ासाठी बंिद� सभागृह
बांधणे व इतर �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

13 75,00,000 0 25,00,000

75 222305586

�भाग �.१३ येथील धम�वीर संभाजी राजे
�ीडांगणाचे आधुिनककरण करणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे
करणे

13 10,00,00,000 0 1,000

76 222305587

�भाग �.१३ येथील �ेिटंग �रंगचे
आधुिनकीकरण करणे व आव�कतेनुसार
इतर �थाप� िवषयक सुधारणांची कामे
करणे

13 10,00,00,000 0 1,000

77 222305588

�भाग � १३ मधील अ�ाभाऊ साठे
सां�ृतीक भवन पवळे ि�डांगण व इतर
ि�डांगणाची �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक सुधारणांची कामे करणे

13 3,00,00,000 0 1,000

78 222305589

�भाग � ११ कृ�ानगर येथील �ामी
िववेकानंद �ीडा संकुल येथे आधुिनकीकरण
करणे व आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक
कामे करणे

11 10,00,00,000 0 50,00,000

79 222305590
�भाग �. १२ �पीनगर येिथल ठाकरे शाळा
व खेळाचे मैदानाची नूतनीकरणाची व इतर
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

12 3,00,00,000 0 1,000

80 222305591
�भाग �.१३ येथील मधुकर पवळे
ि�डांगणाचे आधुिनकीकरण करणे व इतर
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

13 3,00,00,000 0 1,000

81 222305592
�भाग �.१३ येथील कै.�बोधनकार ठाकरे
ि�डा संकुलचे आधुिनकीकरण करणे व इतर
�थाप� िवषयक सुधारणांची कामे करणे

13 3,00,00,000 0 1,000

82 222305593
�भाग �.१३ येथील ठाकरे मैदानास
सीमािभंत बांधणे व इतर �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

13 3,00,00,000 0 1,000

83 222305594
फ �भागात �ीडा िवषयक सुिवधांसाठी
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000
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84 222305595
फ �भागातील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 1,000

85 222305596
फ �भागाम�े �ीडा िवषयक सुिवधांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 60,00,000

86 222305597
फ �भागातील पोह�ा�ा तलावांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

87 222305598
फ �भागातील जलतरण तलावांस आ�ादन
करणे व तलाव प�रसरात �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

88 222305599
फ �भागातील �ीडा �धा�साठी मंडप
�व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 10,00,000

89 222305600
फ �भागातील न�ाने ता�ात आलेले �ीडा
िवषयक आर�ण िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 85,14,500

90 222305601
फ �भागातील �ीडा संकुल मैदाने�ा
प�रसरात डांबरीकारण िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

91 222305602
फ �भागातील न�ाने ता�ात आले�ा
�ीडा मैदानास सीमा िभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

92 222305603
�भाग �.२१ मधील परीसरातील राजीव गांधी
�ीडा संकुलनाची देखभाल दु��ी व
�थाप� िवषयक कामे कऱणे

21 1,00,00,000 0 1,000

93 222305604
िपंपरी �.�.२१ मधील आर�ण �.१६२ येथे
�ीडा संकुलाचे अ�ावशक व
सुशोभीकरणाची कामे करणे

21 3,00,00,000 0 75,00,000

94 222305605
िपंपरी �.�.२१ मधील आर�ण �.१७३ येथे
खेळाचे मैदान िवकिसत करणे (ट�ा-२)

21 5,00,00,000 0 1,000

95 222305606
�भाग �.२१ मधील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

21 3,00,00,000 0 1,000

96 222305607
�भाग �.२१ मधील परीसरातील कै.
कािशबा िशंदे बँडिमंटन कोटा�ची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

97 222305608
�भाग �.२१ मधील परीसरातील िपंपरी
वाघेरे जलतरण तलावाची �थाप� िवषयक
कामे कऱणे.

21 2,00,00,000 0 1,000

98 222305609
�भाग �.२१ िपंपरीनगर बॉ��ंग हॉल
�ायमशाळेची �थाप� िवषयक कामे कऱणे.

21 1,50,00,000 0 1,000

99 222305610
�भाग � २४ थेरगाव येथे डी.पी.आर�ण
�.६२८ येथील खेळाचे मैदान िवकिसत
करणे

24 4,00,00,000 0 1,000

100 222305611

ग �े�ीय काया�लयातील �भाग �. २४ मधील
परीसरातील मथाबाई डांगे बँडिमंटन
हॉलचीदेखभाल दु��ी व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

24 50,00,000 0 1,000

101 222305612
ग �भागात �ीडा िवषयक सुिवधांसाठी
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

102 222305613
ग �े�ीय काया�लयातील थेरगांव गावठाण
�ायमशाळेची देखभाल दु��ी व �थाप�
िवषयक कामे कऱणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

103 222305614
ग �े�ीय काया�लयातील थेरगांव बोट �ब
�ायमशाळेची देखभाल दु��ी व �थाप�
िवषयक कामे कऱणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

104 222305615
ग �े�ीय काया�लयातील रहाटणी गावठाण
�ायमशाळेची देखभाल दु��ी व �थाप�
िवषयक कामे कऱणे.

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

105 222305616
ग �भागातील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

106 222305617
ग �भागाम�े �ीडा िवषयक सुिवधांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 60,00,000

107 222305618
ग �भागातील पोह�ा�ा तलावांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

108 222305619
ग �भागातील �ीडा �धा�साठी मंडप
�व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 1,000
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109 222305620
ग �भागात िपंपरी व इतर िठकाणी न�ाने
ता�ात येणा-या जागांना िसमािभंत बांधणे व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

21 5,00,00,000 0 1,000

110 222305621
ग �भागातील न�ाने ता�ात आलेले �ीडा
िवषयक आर�ण िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 85,14,500

111 222305622
ग �भागातील �ीडा संकुल मैदाने�ा
प�रसरात डांबरीकारण िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

112 222305623

थेरगाव येथील बोट �ब रोइंग िसिलंग
कयाक आिण कायानो या खेळा साठी सुिवधा
उपल� करणे व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

24 2,00,00,000 0 1,000

113 222305624

थेरगाव बापूजीबुवानगर येथील िपंपरी
िचंचवड महानगरपािलकेचे िदलीप व�गसरकर
अकॅडमी�ा प�ेलीयनचे उव�रीत �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 5,00,00,000 0 1,000

114 222305625
ग �भागातील न�ाने ता�ात आले�ा �ीडा
मैदानास सीमा िभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

115 222305626
संत तुकाराम येथील आंबेडकर �ीडा संकुल
िवकिसत करणे

20 10,00,00,000 0 1,000

116 222305627
�भाग �. २० मधील बॅडिमंटन हॉल�ा
बाजू�ा मोक�ा जागेत िमनी �ेटीगं
�ाऊंड बनिवणे.

18 2,00,00,000 0 1,000

117 222305628
नेह�नगर येथील मेजर �ानचंद हॉकी
�ेडीयम �थाप� िवषयक िवकास कामे
करणे.

20 10,00,00,000 0 1,00,00,000

118 222305629
नेह�नगर येथील पॉिल�ास मैदान
अ�ाधुिनक प�तीने िवकिसत करणे व इतर
�थाप� �ीडा िवषयक कामे करणे

9 50,00,00,000 0 75,00,000

119 222305630
नेह�नगर येथील पॉिल�ास मैदान येथे
खेळाडंूसाठी िनवासी इमारत बांधणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

9 20,00,00,000 0 1,00,00,000

120 222305631

सांगवी �भाग �. ३२ मधील बॅटिमटन हॉल
येथे िसंथेटीक प�दतीने टेिनस कोट� िवकिसत
करणे व इतर �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे.

32 7,00,00,000 0 1,000

121 222305632
�भाग �.३० येथील जलतरण तलाव व
प�रसराची �थाप� िवषयक कामे करणे

30 5,00,00,000 0 1,000

122 222305633
ह �भागात �ीडा िवषयक सुिवधांसाठी
इमारत बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

123 222305634
ह �भाग िविवध मैदानांचे �थाप� िवषयक
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 4,00,00,000 0 1,000

124 222305635
ह �भागातील �ायाम शाळा,बॅडिमंटन
हॉल,ई.�ीडा िवषयक सुिवधांची �थाप�
िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

125 222305636
ह �भागाम�े �ीडा िवषयक सुिवधांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 60,00,000

126 222305637
ह �भागातील पोह�ा�ा तलावांची �थाप�
िवषयक सुधारणांची कामे करणे

स.सा 1,00,00,000 0 1,000

127 222305638
ह �भागातील �ीडा �धा�साठी मंडप
�व�था करणे

स.सा 50,00,000 0 1,000

128 222305639
ह �भागातील न�ाने ता�ात आलेले �ीडा
िवषयक आर�ण िवकिसत करणे

स.सा 5,00,00,000 0 85,14,500

129 222305640
ह �भागातील �ीडा संकुल मैदाने�ा
प�रसरात डांबरीकारण िवषयक कामे करणे

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

130 222305641
ह �भागातील न�ाने ता�ात आले�ा �ीडा
मैदानास सीमा िभंत बांधणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

स.सा 5,00,00,000 0 1,000

131 222305642
अ �भागाम�े �ीडा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची तसेच
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 27,00,000

132 222305643
ब �भागाम�े �ीडा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची तसेच
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 27,00,000
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133 222305644
क �भागाम�े �ीडा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची तसेच
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 27,00,000

134 222305645
ड �भागाम�े �ीडा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची तसेच
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 27,00,000

135 222305646
इ �भागाम�े �ीडा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची तसेच
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 27,00,000

136 222305647
फ �भागाम�े �ीडा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची तसेच
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 27,00,000

137 222305648
ग �भागाम�े �ीडा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची तसेच
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 27,00,000

138 222305649
ह �भागाम�े �ीडा िवषयक कामांची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची तसेच
सुधारणांची कामे करणे

स.सा 2,00,00,000 0 27,00,000

139 222305650
िपंपरी �.�.२१ मधील आर�ण �.१७३ येथे
खेळाचे मैदान िवकिसत करणे

स.सा 15,00,00,000 0 75,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 6,91,25,00,000 0 21,43,15,000

एकूण �ीडा �थाप� 6,96,75,00,000 42,70,000 25,01,16,000

एकूण 6,96,75,00,000 42,70,000 25,01,16,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 पया�वरण अिभयांि�की

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

02-Drains - Open

1 222305651

मनपा�ा िविवध मैलाशु�दीकरण
क� �ामधून �जची शा�ीय प�दतीने
िव�ेवाट लावणेसाठी आव�क कामे
करणे.

5,00,00,000 0 2,25,000

03-Drains - Closed

1 222305652
मैलाशु�दीकरण क� �ातील �योग शाळेतील
नादु�� झालेली आव�क उपकरणे
खरेदी करणे.

75,00,000 0 2,25,000

2 222305653

िपंपरी िचंचवड शहरातील िविवध
न�ांसाठी नदी सुधार �क� राबिवणे.
(�क� स�ागार फी) (पवना व
इं�ायणी) एच.सी.पी. क��टंट

10,00,00,000 24,78,125 45,00,000

3 222305654

कासारवाडी मै.शु.क� � ट�ा १ मधील जुने
िस�ील ���रचे structurel audit
क�न आव�क ती कामे करणे तसेच
डायजे�रसाठी मे�ेन डोम बसवणे.

10,00,00,000 0 2,25,000

4 222305655
i) पवना नदी�ा �दुषण िनयंञणासाठी
आव�क कामे करणे (intercepter
line टाकणे.)

2,14,74,83,647 17,00,00,000 5,40,00,000

5 222305656
ii) िविवध िठकाणी संप-पंप हाऊस
बांधणे व इतर सल� कामे करणे.

2,14,74,83,647 2,50,00,000 2,25,00,000

6 222305657
iii) पवना नदी ला िमळणा-या ना�ावर
आव�क �ा िठकाणी ETP बांधणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

2,14,74,83,647 0 2,25,000

7 222305658
iv) �क� राबिवणेसाठी स�ागार फी
अदा करणे.

2,14,74,83,647 19,82,500 4,50,000

8 222305659

िपं.िचं.मनपा प�रसरातील मुळा (मुठा)
नदीकाठ सुधारणा �क� पुणे मनपा यांचे
��ािवत संयु��र�ा राबिवणे (मनपा
िह�ा)

50,00,00,000 0 1,35,00,000

9 222305660
िपं.िचं.मनपा प�रसरातील इं�ायणी नदी
पून���ीवन �क� राबिवणे अंतग�त

2,14,74,83,647 0 0

10 222305661
i) इं�ायणी नदी�ा �दुषण िनयंञणासाठी
आव�क कामे करणे (intercepter
line टाकणे.)

2,14,74,83,647 6,86,00,000 3,60,00,000

11 222305662

ii) कुदळवाडी- जाधववाडी भागातुन
इं�ायणी नदीस िमळणा-या ना�ातील
पा�ावर �ि�या क�न �ाचा पुन�वापर
करणेसाठी आव�क �मतेचा ETP
करणे, ३ महीने �ायोिगक त�ावर
चालिवणे व ५ वषा�करीता देखभाल व
दु��ी करणे.

2,14,74,83,647 19,97,687 1,80,00,000

12 222305663
iii)िविवध िठकाणी संप-पंप हाऊस बांधणे
व इतर सल� कामे करणे.

2,14,74,83,647 0 45,000

13 222305664
iv) �क� राबिवणेसाठी स�ागार फी
अदा करणे.

2,14,74,83,647 14,86,875 45,000

14 222305665

मैलाशु�ीकरण क� �तील �िकया केलेले
पाणी पाईपलाईन�ारे िप�ा�ित�र�
कामासाठी पुरवणे साठी आव�क कामे
करणे ( च�होली)

15,00,00,000 0 7,25,000

15 222305666
मनपाचे मैलाशु�दीकरण क� � पंपीगं
�ेशन मधील �ाडा िस�ीमचे देखभाल
व दु��ीची कामे करणे.

2,00,00,000 9,91,250 0
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16 222305667
मनपा प�रसरातील नदी व ना�ांचे
Restoration करणेसाठी आव�क
काम करणे

5,00,00,000 0 2,25,000

17 222305668
मनपाचे िविवध �क�ासाठी तांि�क
स�ागार सिमती फी अदा करणे.[TAC]

1,00,00,000 6,93,875 2,25,000

18 222305669

प��ंग �ेशनचा �ादा वीज वापरा�ा
िठकाणी energy saving साठी
आव�क �मतेचे STP करणे (भोसरी
स.नं. २१७, स�ागार फीसह)

20,00,00,000 3,92,03,938 1,80,00,000

19 222305670
Regileance to Climate Change
अंतग�त आव�क कामे करणे.

1,50,00,000 0 45,000

20 222305671
भोसरी येथील निवन ��ालयासाठी ETP
क�न �ि�या केले�ा पा�ाचा पुन�वापर
करणेसाठी आव�क कामे करणे.

1,50,00,000 12,88,625 1,35,000

21 222305672

िपंपरी िचंचवड शहरातील जैविविवधता
स�� क�न नोदंणी रिज�र तयार करणे
व �थािनक जैविविवधता पॉिलसी व
अ�न �ॅन [LBSAP] तयार करणेसाठी
�क� स�ागाराची नेमणुक करणे.

1,00,00,000 0 2,25,000

22 222305673
वायसी.एम. ��ालयातील लॉ�� ी�ा
पा�ावर �िकया क�न पा�ाचा पुन�वापर
करणेसाठी आव�क कामे करणे.

1,50,00,000 18,83,375 0

23 222305674
मनपा�ा मैलाशु�दीकरण क� � तपासणी
�य�थ सं�थेकडून क�न घेणेसाठी सं�थेची
नेमणूक करणे.

1,20,00,000 14,86,875 13,50,000

24 222305675
मनपा �े�ातील न�ांची ��ता
करणेसाठी आव�क कामे
करणे.(निवन)

2,00,00,000 0 2,25,000

25 222305676
मनपा�ा कासारवाडी मैलाशु�दीकरण
क� �ांम�े �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे

3,00,00,000 49,56,250 22,50,000

26 222305677

मनपामधील औ�ोिगक �े�ातील लघु
उ�ोगामधून िनमा�ण होणा�या
सांडपा�ावर �ि�या करणेसाठी
आव�क CETP बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

25,00,00,000 0 2,25,000

27 222305678
िपं.िचं.म.न.पा.माफ� त न�ाने बांधणेत
येणा�या थेरगांव, तालेरा इ. ��ालय
इमारतीसाठी E.T.P. उभारणे.

5,00,00,000 74,34,375 0

28 222305679

िपं.िचं.म.न.पा.माफ� त न�ाने बांधणेत
येणा�या िजजामाता िपंपरी,आकुड�,
मासुळकर कॉलनी इ. ��ालय
इमारतीसाठी E.T.P. उभारणे.

5,00,00,000 46,78,478 6,75,000

29 222305680
िपं.िचं.म.न.पा.चे परीसराम�े
जैविविवधता संर�ण व संवध�नासाठी
आव�क कामे करणे.

5,00,00,000 0 2,25,000

30 222305681
म.न.पा.चे जैविविवधता �व�थापन
सिमतीने िशफारस केलेली
बायोडाय��िसटी िवषयक �क� राबिवणे

10,00,00,000 0 2,25,000

31 222305682
पया�वरण िवभागाकडील �क� स�ागार
मे.आय.ई.व�� �ा.िल.पुणे यांची
स�ागार फी अदा करणे.

2,00,00,000 9,91,250 6,75,000

32 222305683
मनपा�ा िचखली ट�ा १ या जु�ा
मैलाशु�दीकरण क� �ाचे नुतनीकरण क�न
�मता वाढिवणे

30,00,00,000 0 11,25,000

33 222305684
िचंचवड भाटनगर येथील जु�ा
मैलाशु�दीकरण क� �ाचे नुतनीकरण क�न
�मता वाढिवणे (स�ागार फी सह)

50,00,00,000 4,95,625 13,50,000

34 222305685
मनपा �े�ात पया�वरण जनजागृतीकामी
आकष�क वॉल पे�ीगं, बोड�, �े�
बसिवणे. (माझी वसंुधरा)

1,00,00,000 39,65,000 4,50,000

35 222305686
मनपा �े�ातील जल�ोतांची ��ता
करणेसाठी आव�क कामे करणे.

5,00,00,000 0 2,25,000

36 222305687

मनपा�ा सव� मैलाशु�दीकरण क� �ाम�े
MPCB �ा नवीन Consent नुसार
�ि�या करणेसाठी आव�क सुधारणा
करणे.

10,00,00,000 0 2,25,000

322



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

37 222305688
मनपा�ा मैलाशु�दीकरण क� �ातील
अंतग�त र�ांचे दु��ीची कामे करणे

2,00,00,000 19,82,500 11,25,000

38 222305689
मनपा�ा मैलाशु�दीकरण क� �ाम�े
�थाप� िवषयक दु��ी क�न रंगसफेदी
करणे.

2,00,00,000 44,60,625 9,00,000

39 222305690
मनपा�ा मैलाशु�दीकरण क� �ाचे व पंिपंग
�ेशनसाठी उजा�बचत अंतग�त उजा�
परी�ण करणे

1,20,00,000 9,91,250 1,80,000

40 222305691

मनपाचे मैलाशु�दीकरण क� � व पंिपंग
�ेशनसाठी अखंडीत िवजपुरव�ासाठी
(ए��ेस िफडर) आव�क व
अनुषांिगक कामे करणे. ( ट�ा २ )

10,00,00,000 1,50,00,000 45,00,000

41 222305692

मनपा�ा क,ड,ई,ग व ह �भागातील
मैलाशु�दीकरण क� �ातील
आव�कतेनुसार मिशनरी बदलणे व
अनुषंिगक काम करणे.

5,00,00,000 99,12,500 31,50,000

42 222305693

मनपा�ा अ, ब व फ �भागातील
मैलाशु�दीकरण क� �ातील
आव�कतेनुसार मिशनरी बदलणे व
अनुषंिगक काम करणे.

3,00,00,000 49,56,250 4,50,000

43 222305694

मनपा�ा क,ड,ई,ग व ह �भागातील
मैला पंिपंग �ेशनसाठी आव�कतेनुसार
जादा �मतेचे सबमिस�बल पंप बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

2,00,00,000 51,69,250 13,05,000

44 222305695

मनपा�ा अ,ब व फ �भागातील मैला
पंिपंग �ेशनसाठी आव�कतेनुसार जादा
�मतेचे सबमिस�बल पंप बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

2,00,00,000 45,08,000 7,20,000

45 222305696

उजा�बचतीअंतग�त िपं.िचं.म.न.पा.�ा
अ,ब ,फ व ग �भागातील मैलाशु�दीकरण
क� ��े व मैलापाणी पंपहाऊसचे इमारतीवर
उजा� िनिम�तीकामी सोलर िस�ीम
बसिवणे. व अनुषंिगक कामे करणे.

5,00,00,000 49,56,250 6,30,000

46 222305697

उजा�बचतीअंतग�त िपं.िचं.म.न.पा.�ा
क,ड,ई, व ह �भागातील मैलाशु�दीकरण
क� ��े व मैलापाणी पंपहाऊसचे इमारतीवर
उजा� िनिम�तीकामी सोलर िस�ीम
बसिवणे. व अनुषंिगक कामे करणे.

5,00,00,000 49,56,250 5,40,000

47 222305698

िपं.िचं.म.न.पा.चे उव�रीत मैलाशु�दीकरण
क� � व पंिपंग �ेशनसाठी ए��ेस िफडर
�ारे अखंडीत िवजपुरवठा करणे व
�रंगमेन�ारे जोडणेकामी आव�क व
अनुषांिगक कामे करणे. ( ट�ा ३ )

15,00,00,000 0 1,12,50,000

48 222305699
मैलाशु�ीकरण क� � व प��ंग �ेशन
मधील िवद्युत पुरवठा पूव�वत करणेकामी
आव�क व अनुषांिगक कामे करणे.

5,00,00,000 30,72,875 45,000

49 222305700

िपं.िचं. मैलाशु�दीकरण क� � (रावेत,
आकुड�, िचखली) व पंिपंग �ेशनमधील
ए��ेस िफडर�दारे वीजपुरवठा करणे व
अनुषंिगक कामे करणे (ट�ा ४)

15,00,00,000 0 1,12,50,000

50 222305701

उजा�बचती अंतग�त मनपामधील
मैलाशु�दीकरण क� ��े व मैलापाणी पंप
हाऊसमधील आव�कते नुसार
उजा�िनिम�ती उपकरणे मिशनरीज बसिवणे
अथवा बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे.

2,00,00,000 0 45,000

51 222305702

िपंपरी िचंचवड शहरातील सांडपा�ावर
�ि�या क�न �ाचे पुन�च�ीकरण व
पुन�वापर करणे [Master Plan Phase
- I]

2,14,74,83,647 0 4,50,000

52 222305703
िचंचवड येथील गोखले पाक�  पंिपंग
�ेशनची �मता वाढिवणे व निवन जागेत
�थलांतरीत करणे.

10,00,00,000 0 45,000

53 222305704
पया�वरण िवभागातील जुनी फायनल िबले
अदा करणे.

1,00,00,000 0 2,25,000

54 222305705
पया�वरण िवभागाकडील िविवध
�क�ा�ा �क� स�ागारांची फी अदा
करणे.

1,00,00,000 0 2,25,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

55 222305706

मनपा काय��ेञात आव�क �ा िठकाणी
संप व पंप हाऊसची �मता वाढवणे व
अनुषांिगक कामे करणे. (स�ागार फी
सह)

20,00,00,000 0 2,25,000

56 222305707

मोशी कचरा डेपोसाठी नेरी, नागपूर या
सं�थेने बफर झोन सबंधी िदले�ा
अहवालाम�े उपाययोजना राबिवणेकामी
डेपोभोवती �ीन बे� तयार करणे.

1,50,00,000 4,76,687 0

एकूण चालू कामे र.�. 25,33,63,36,470 40,00,56,540 21,60,05,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222305708

उजा�बचतीअंतग�त िपं.िचं.म.न.पा.�ा
रावेत, िचंचवड िपंपळे िनलख
मैलाशु�दीकरण क� ��े व मैलापाणी
पंपहाऊस मधील आव�कतेनुसार
मिशनरीज, उपकरणे बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

10,00,00,000 0 45,000

2 222305709

उजा�बचतीअंतग�त िपं.िचं.म.न.पा.�ा
िचखली, च-होली, भोसरी, कासारवाडी
मैलाशु�दीकरण क� ��े व मैलापाणी
पंपहाऊस मधील आव�कतेनुसार
मिशनरीज, उपकरणे, बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

10,00,00,000 0 45,000

3 222305710

िपं.िचं.मनप�ा रावेत, िचंचवड िपंपळे
िनलख मैलाशु�दीकरण क� � व मैलापाणी
पंपहाऊस येथे आव�कतेनुसार
अ�ाधुिनक तंञ�ानाचे ट� ा�फॉम�र,
RMU,LBS इ िवद्युत उपकरणे बसवुन
उजा� बचत करणे.

5,00,00,000 0 45,000

4 222305711

िपं.िचं.मनप�ा िचखली, च-होली,
भोसरी, कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �
व मैलापाणी पंपहाऊस येथे
आव�कतेनुसार अ�ाधुिनक तंञ�ानाचे
ट� ा�फॉम�र, RMU,LBS इ िवद्युत
उपकरणे बसवुन उजा� बचत करणे.

5,00,00,000 0 45,000

एकूण निवन कामे र.�. 30,00,00,000 0 1,80,000

एकूण पया�वरण अिभयांि�की 25,63,63,36,470 40,00,56,540 21,61,85,000

एकूण 25,63,63,36,470 40,00,56,540 21,61,85,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत िवभागवार भांडवली खच�

अ अंदाजप�क

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1
िवद्युत मु�
काया�लय

64,92,24,2651,45,33,36,000 91,04,09,342 63,85,25,246

2
िवद्युत अ
�े�ीय
काया�लय

13,54,142 5,05,000 2,00,000 15,16,000

3
िवद्युत ब
�े�ीय
काया�लय

0 0 0 0

4
िवद्युत क
�े�ीय
काया�लय

16,58,614 50,59,000 22,400 16,00,000

5
िवद्युत ड
�े�ीय
काया�लय

41,88,714 67,53,000 33,06,000 52,42,000

6
िवद्युत इ
�े�ीय
काया�लय

19,74,047 66,48,000 22,42,591 17,05,000

7
िवद्युत फ
�े�ीय
काया�लय

0 0 0 0

8
िवद्युत ग
�े�ीय
काया�लय

25,33,455 38,00,000 31,68,000 21,64,000

9
िवद्युत ह
�े�ीय
काया�लय

1,03,73,665 45,00,000 0 13,16,000

10
अणुिवद्युत व
दूरसंचार
िवभाग

0 26,96,00,000 21,50,00,000 78,51,60,000

Total67,13,06,9021,75,02,01,0001,13,43,48,3331,43,72,28,246
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ अंदाजप�क

िवद्युत मु�य़ालय लेखािशषा�नुसार संि�� गोषवारा (भांडवली खच�)

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

01-Buildings
1 ��ालये, �सुितगृह, औषधालये 0 91,63,000 22,04,0001,51,27,000

2 इमारत योजना 99,41,756 67,00,000 11,00,0003,05,00,000

Total  01-Buildings 99,41,7561,58,63,000 33,04,0004,56,27,000

07-Public Lighting
1 उ�ाने 7,61,90,218 14,00,73,000 9,87,73,977 2,21,86,789

2

र�ात अडथऴा
येणारे उ� व
लघुदाब पो�
हलिवणे

1,19,29,591 3,08,64,000 1,74,26,495 88,94,200

3 लोकारो� 1,75,07,872 5,64,17,000 3,48,99,847 2,96,83,400

4 वायरलेस योजना 2,65,55,057 5,25,00,000 5,70,00,343 15,00,000

5
इमारत, शाळा,
शॉिपंग स�टर

1,81,77,659 3,45,42,000 97,77,608 2,75,90,000

6

उजा� बचतीची
उपकरणे व �� ीट
लाइट नुतनीकरण व
िफिटंग दु��ी करणे

44,19,717 1,37,95,000 37,60,000 73,05,000

7 ट� ॅफीक िस�ल 82,94,986 1,86,51,000 1,23,19,488 1,71,56,000

8 हायमा� िदवे 58,28,637 3,77,54,000 61,81,211 1,49,06,000

9 मंुबई - पुणे महामाग� 16,54,457 61,00,000 41,46,000 1,03,00,000

10
कै. यशवंतराव
च�ाण �ृती
��ालय

46,33,123 70,92,000 13,88,000 1,19,57,000

11हॉकी �ेडीयम 2,21,152 6,61,000 0 1,000

12लघु उ�ोजक गाळे 27,78,537 8,01,000 0 1,03,000

13
अपारंपा�रक
�ोतापासून वीज
िनिम�ती करणे

92,26,679 1,32,02,000 64,89,000 21,08,500

14साव�जिनक सुरि�तता 12,19,82,993 16,77,57,000 7,44,80,765 6,63,76,957

15
कै.आ�ासाहेब मगर
�ेडीयम

0 13,00,000 8,14,000 10,00,000

16
एल.ई.डी.लाईट
िफटीगं खरेदी

1,00,000 0 0 0

17
िवद्यूत िवषयक कामे
करणे

9,61,779 0 0 0
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18�ादेिशक िव�ान क� � 0 10,000 0 1,000

19
तारांगण �क�
उभारणे (िवद्यूत)

1,28,808 2,000 0 7,00,000

20
तारांगण �क�ाम�े
सोलर िस��म
उभारणे

0 1,000 0 1,000

21
नुतनीकरण करणे
(�थाप� व िवद्यूत

1,07,63,621 4,43,51,000 3,50,00,000 2,26,10,000

22

�थाप�
�क�ाअंतग�त
िवद्यूत िवषयक कामे
करणे.

31,79,27,623 81,15,98,00054,46,48,60834,85,16,400

23आट� गॅलरी 0 2,000 0 2,000
Total  07-Public

Lighting63,92,82,5091,43,74,73,00090,71,05,34259,28,98,246

Total 64,92,24,265 1,45,33,36,000 91,04,09,342 63,85,25,246
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत मु� काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 साव�जिनक सुरि�तता

चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222305712
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १४ मधील हमी
कालावधी संपलेले LED िदवे बदली करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

14 75,00,000 0 0

2 222305713
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१० म�े िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे.

10 2,00,00,000 28,00,000 0

3 222305714
� � २ मधील आव�क िठकाणी �� ीट लाईटचे
आव�कतेनुसार नुतनीकरण करणे.

2 1,00,00,000 0 0

4 222305715
� � ९ म�े न�ाने होणा-या र�ावर िदवाब�ीची
�व�था करणे.

9 50,00,000 0 0

5 222305716
�भाग �. २ म�े ता�ात आले�ा सव� डी पी र�ाला
�काश �व�था करणे.

2 1,30,46,940 0 20,00,000

6 222305717
� � २ मधील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण
करणे.

2 1,33,89,871 52,00,000 0

7 222305718
� � २ मधील िनयोिजत र�ावर िदवाब�ीची �व�था
करणे.

2 1,03,56,350 0 20,00,000

8 222305719
� � ८ मधील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण
करणे.

8 1,80,00,000 0 0

9 222305720

� � ९ मधील MIDC प�रसर,इंिदरा गांधी उ�ान
प�रसर,मासुळकर प�रसर खराळवाडी प�रसर मधील
आव�क िठकाणी �� ीट लाईटचे नुतनीकरण
करणे.(सन२०१९-२०)

9 50,00,000 0 0

10 222305721
� � ९ मधील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेचे नूतनीकरण
करणे व ,िनयोिजत र�ावर िवद्युतिवषयक कामे करणे.
(सन२०१९-२०)

9 50,00,000 0 0

11 222305722

� � ८ मधील गुळवेव�ी ,S Block MIDC प�रसर
मधील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व
आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक कामे
करणे.(सन२०१९-२०)

8 50,00,000 0 0

12 222305723
� � ८ मधील से. ७ ते १० MIDC प�रसर मधील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.(सन२०१९-२०)

8 50,00,000 0 0

13 222305724
� � ८ मधील J Block MIDC प�रसर मधील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.(सन२०१९-२०)

8 50,00,000 0 0

14 222305725

क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ मधील प�रसराम�े न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर
र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे
करणे (सन २०१९-२० )

2 30,00,000 0 0

15 222305726

क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी
�व�थेतील खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०१९-२० )

2 30,00,000 4,70,000 0

16 222305727

क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
अंतग�त व इतर र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ..(सन २०१९-२० )

2 30,00,000 0 0

17 222305728
�भाग �.९ खराळवाडी प�रसरातील िद�ांचे / पोलचे
नुतनीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

9 20,00,000 7,14,000 0

18 222305729

�भाग �.९ अंतग�त न�ाने होणा-या र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व मासुळकर प�रसरातील �� ीट
लाईट िद�ांचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

9 20,00,000 4,14,000 0
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19 222305730
� � ६ मधील आव�क िठकाणी �� ीट लाईटचे
आव�कतेनुसार नुतनीकरण करणे व िवद्युतिवषयक
कामे करणे.(सन२०२०-२१)

6 30,00,000 4,36,000 0

20 222305731
� � ८ मधील MIDC प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे
नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक
कामे करणे.(सन२०२०-२१)

8 30,00,000 4,13,000 0

21 222305732
� � ८ मधील मोशी �ाधीकरण व इतर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.(सन२०२०-२१)

8 30,00,000 7,40,000 0

22 222305733
� � ८ मधील इं�ायणी नगर प�रसरातील अंतग�त
र�ांवर िदवाब�ी �व�था करणे व आव�कतेनुसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.(सन२०२०-२१)

8 30,00,000 7,40,000 0

23 222305734
� � ८ मधील न�ाने होणा-या र�ांवर िदवाब�ी
�व�था करणे व आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक कामे
करणे.(सन२०२०-२१)

8 30,00,000 7,60,000 0

24 222305735
� � २ म�े मोशी न�ाने होणा-या र�ावर िदवाब�ीची
�व�था करणे..(सन२०२०-२१)

2 30,00,000 6,00,000 4,00,000

25 222305736
� � २ म�े जाधववाडी कुदळवाडी येथील न�ाने होणा-
या र�ावर िदवाब�ीची �व�था करणे..(सन२०२०-२१)

2 30,00,000 5,58,000 0

26 222305737
� � २ मधील मोशी प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे
नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक
कामे करणे.(सन२०२०-२१)

2 30,00,000 6,00,000 0

27 222305738
� � २ मधील जाधववाडी कुदळवाडी प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.(सन२०२०-२१)

2 30,00,000 6,00,000 0

28 222305739

क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
अंतग�त व इतर र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ..(सन २०२०-२१)

2 30,00,000 6,00,000 0

29 222305740

क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ मधील प�रसराम�े न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर
र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे
करणे (सन २०२१-२२)

2 50,00,000 0 10,00,000

30 222305741

क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
अंतग�त व इतर र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे व
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२१-२२)

2 50,00,000 0 7,00,000

31 222305742

क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ मधील डी पी व इतर न�ाने होणा�या अंतग�त व
इतर र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे
करणे (सन २०२१-२२)

2 1,00,00,000 0 10,00,000

32 222305743
� � ९ मधील आव�क िठकाणी �� ीट लाईटचे
आव�कतेनुसार नुतनीकरण करणे.(सन २०२१-२२)

9 20,00,000 0 10,00,000

33 222305744
क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.९ मधील न�ाने
होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे
व अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२१-२२)

9 1,00,00,000 0 5,00,000

34 222305745

� � ८ मधील उव�रीत MIDC प�रसर व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व
आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक कामे
करणे.(सन२०२१-२२)

8 50,00,000 0 9,00,000

35 222305746
� � ८ मधील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण
करणे व आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक कामे
करणे.(सन२०२१-२२)

8 50,00,000 0 9,00,000

36 222305747

� � ८ मधील न�ाने होणा-या र�ावर िदवाब�ी
�व�था करणे व िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व
आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक कामे
करणे.(सन२०२१-२२)

9 50,00,000 0 7,00,000

37 222305748

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.९ मधील अंतग�त व
इतर र�ावर तसेच न�ाने होणा�या र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व आव�क नुतनीकरणाची कामे
करणे (सन २०२१-२२)

9 50,00,000 0 10,50,000

38 222305749
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त साने चौक ते िचखली
गावठाण र�ा दुभाजकाम�े िदवाब�ीची सोय
करणे.२०१६-१७

1 50,00,000 3,00,000 0

39 222305750
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरेव�ी �भाग �.१
मधील न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे. (२०१९-२०)

1 1,00,00,000 0 0
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40 222305751

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ मधील न�ाने होणा�या डी.पी व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे . (
सन २०१९-२० )

1 1,00,00,000 0 10,00,000

41 222305752

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे अनुषंिगक कामे करणे
..(सन २०१९-२० )

1 75,00,000 0 0

42 222305753

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी
�व�थेतील खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे ..(सन
२०१९-२० )

1 60,00,000 0 7,70,000

43 222305754
फ �े�ीय अंतग�त �भाग � ११ कृ�ानगर आव�क
िठकाणी िदवाब�ीची सोय करणे(सन २०१९-२०२०)

11 50,00,000 0 0

44 222305755
फ �े�ीय अंतग�त �भाग � ११ कृ�ानगर म�े जुने
गंजलेले धोकादायक पोल बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे(सन २०१९-२०२०)

11 50,00,000 0 0

45 222305756
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त औ�ोिगक प�रसराम�े
न�ाने होणा�या र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे(सन
२०१९-२०२०)

11 50,00,000 0 0

46 222305757
फ �े�ीय अंतग�त �भाग � ११ कृ�ानगर न�ाने
होणा�या र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे.(डी पी व इतर
र�े)(सन २०१९-२०२०)

11 50,00,000 0 0

47 222305758
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२ �पीनगर
तळवडे मधील न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे. (२०१९-२०)

12 1,00,00,000 0 0

48 222305759
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरेव�ी �भाग �.१
मधील न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे. (२०२०-२०२१)

1 1,00,00,000 5,43,000 2,00,000

49 222305760

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ मधील न�ाने होणा�या डी.पी व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे
.(२०२०-२०२१)

1 1,00,00,000 5,44,000 2,00,000

50 222305761

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे अनुषंिगक कामे करणे
.(२०२०-२०२१)

1 75,00,000 0 7,00,000

51 222305762

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी
�व�थेतील खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे
.(२०२०-२०२१)

1 75,00,000 0 7,00,000

52 222305763
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ मधील न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे. (२०२०-२०२१)

12 1,00,00,000 5,00,000 2,00,000

53 222305764

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ मधील न�ाने होणा�या डी.पी व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे
.(२०२०-२०२१)

12 1,00,00,000 7,44,000 0

54 222305765

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे अनुषंिगक कामे करणे
.(२०२०-२०२१)

12 75,00,000 5,00,000 2,00,000

55 222305766
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कृ�ानगर �भाग �.११
मधील न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे. (२०२०-२०२१)

11 1,00,00,000 7,14,000 0

56 222305767

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कृ�ानगर व�ी �भाग �.११
मधील न�ाने होणा�या डी.पी व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे
.(२०२०-२०२१)

11 1,00,00,000 0 7,00,000

57 222305768

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कृ�ानगर व�ी �भाग �.११
मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे अनुषंिगक कामे करणे
.(२०२०-२०२१)

11 75,00,000 7,14,000 0
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58 222305769

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कृ�ानगर व�ी �भाग �.११
प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी �व�थेतील
खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर िदवाब�ीची
सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे .(२०२०-२०२१)

11 75,00,000 6,68,000 0

59 222305770
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी गावठाण �भाग �.१३
मधील र�ावर िदवाब�ीची �व�था करणे.
(२०२०-२०२१)

13 20,00,000 7,22,000 0

60 222305771

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरेव�ी �भाग �.१
मधील न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे. .
(२०२१-२०२२)

1 40,00,000 0 5,00,000

61 222305772

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ मधील न�ाने होणा�या डी.पी व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे
(२०२१-२०२२)

1 40,00,000 0 5,00,000

62 222305773

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे अनुषंिगक कामे करणे .
(२०२१-२०२२)

1 40,00,000 0 8,00,000

63 222305774

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ मधील न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे. .
(२०२१-२०२२)

12 40,00,000 15,00,000 12,00,000

64 222305775

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ मधील न�ाने होणा�या डी.पी व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे .
(२०२१-२०२२)

12 40,00,000 15,20,000 12,00,000

65 222305776

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे अनुषंिगक कामे करणे
(२०२१-२०२२)

12 40,00,000 7,00,000 18,00,000

66 222305777

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कृ�ानगर �भाग � ११
मधील न�ाने होणा�या अंतग�त व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

11 30,00,000 0 7,50,000

67 222305778

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कृ�ानगर �भाग � ११
मधील न�ाने होणा�या डी.पी.व इतर र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

11 30,00,000 0 7,50,000

68 222305779
फ �ेि�य काया�लयांतग�त आ�ॅगोनल पोलला जं�न
बॉ� बसिवणे व अनुषंगीक कामे करणे

common 50,00,000 0 0

69 222305780
थेरगाव �भाग �.२४ मधील वाकड रोड या र�ावरील
िदवाब�ी �व�थेचे सुशोिभकरण करणे

24 1,00,00,000 0 1,000

70 222305781
�भाग �. २३ मधील मु� र�ावर सुशोभीत पथिद�ांचे
पोल उभारणे

23 7,50,004 0 0

71 222305782
�भाग �. २३मधील मु� र�ावर सुशोभीत पथिद�ांचे
पोल उभारणे . (२०२१-२२)

23 30,00,000 6,80,000 0

72 222305783
�भाग �. २४ मधील मु� र�ावर सुशोभीत
पथिद�ांचे पोल उभारणे . (२०२१-२२)

24 30,00,000 6,80,000 0

73 222305784
कासारवाडी उपिवभागातील न�ाने िवकिसत होणा-या
र�ावर िदवाब�ीची सोय व अनुषंिगक कामे करणे.

२०,३० 26,67,657 11,50,447 0

74 222305785
�भाग �मांक ३१ मिधल िपंपळे गुरव व निव सांगवी
येथील अंतग�त र�ावरील िदवाब�ी चे जुने खांब बदलणे

31 2,02,82,044 89,98,739 8,92,857

75 222305786
सांगवी उपिवभागातील न�ाने िवकिसत होणा-या
र�ावर िदवाब�ीची सोय व अनुषंिगक कामे करणे.

३१,३२ 14,91,834 0 0

76 222305787
ह �ेि�य काया�लयांतग�त कासारवाडी उपिवभागातील
एम.आय.डी.सी प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे
नुतनीकरण करणे.

20 40,16,325 11,40,588 0

77 222305788
ह �ेि�य काया�लयांतग�त कासारवाडी उपिवभागातील संत
तुकारामनगर प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण
करणे.

20 26,77,171 2,33,814 0

78 222305789
ह �ेि�य काया�लयांतग�त कासारवाडी उपिवभागातील
कासारवाडी,फुगेवाडी व दापोडी प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे.

30 26,77,171 5,08,719 0

79 222305790
ह �ेि�य काया�लयांतग�त र�ा �ंदीकरण व अ�यावत
प�तीने र�े िवकिसत करणे कामांतग�त अडथळा येणारे
िद�ांचे खांब हलिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

Common 33,47,533 23,17,388 0

332



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

80 222305791
साव�जिनक सुरि�तते�ा ��ीने कासारवाडी
उपिवभागातील �� ीट लाईटचे पोल शॉक�ुफ िट� टम�ट
प�टीगं करणे.(सन २०२०-२१)

20 50,00,000 0 0

81 222305792
ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन २०२०-२१ क�रता
कासारवाडी उपिवभागातील एम.आय.डी.सी प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे.

20 25,00,000 0 0

82 222305793
ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन २०२०-२१ क�रता
कासारवाडी उपिवभागातील संत तुकारामनगर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे.

20 25,00,000 2,33,814 0

83 222305794

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन २०२०-२१ क�रता
कासारवाडी उपिवभागातील कासारवाडी,फुगेवाडी व
दापोडी प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण
करणे.

20 25,00,000 0 0

84 222305795
�भाग �.२० कासारवाडी प�रसरातील गंजलेले, खराब,
जुने, धोकेदायक �� ीट लाईट पोल बदलणे.(सन
२०२०-२१)

20 1,00,00,000 0 0

85 222305796

ह �ेि�य काया�लयांतग�त �.�.३१ मधील EESL �ारे
बसिवणेत येणारे LED िद�ांचे अनुषंगाने पायाभूत सुिवधा
पुरिवणेकामी आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२०-२१)

31 25,00,000 0 0

86 222305797
�भाग �.३१ मधील �थाप� िवभागामाफ� त िवकिसत
होणा-या र�ांचे िवद्युत िवषयक आव�क कामे
करणे.(सन २०२०-२१)

31 25,00,000 0 0

87 222305798
�भाग �.३२ मधील �थाप� िवभागामाफ� त िवकिसत
होणा-या र�ांचे िवद्युत िवषयक आव�क कामे
करणे.(सन २०२०-२१)

32 25,00,000 0 0

88 222305799
�भाग �.३१ मधील मनपामाफ� त बसिवणेत आले�ा
जु�ा नादु�� एलईडी िदवे बदलुन नवीन एलईडी िदवे
बसिवणे.

31 50,00,000 0 3,04,000

89 222305800
�भाग �.३२ मधील मनपामाफ� त बसिवणेत आले�ा
जु�ा नादु�� एलईडी िदवे बदलुन नवीन एलईडी िदवे
बसिवणे.

32 50,00,000 0 3,04,000

90 222305801
�भाग �.२० मधील मनपामाफ� त बसिवणेत आले�ा
जु�ा नादु�� एलईडी िदवे बदलुन नवीन एलईडी िदवे
बसिवणे.

20 50,00,000 0 2,00,000

91 222305802
�भाग �.३० मधील मनपामाफ� त बसिवणेत आले�ा
जु�ा नादु�� एलईडी िदवे बदलुन नवीन एलईडी िदवे
बसिवणे.

30 50,00,000 0 2,00,000

92 222305803
ह �ेि�य काया�लयांतग�त एमआयडीसी प�रसरातील टी-
�ॉक खराब जुने िद�ांचे पोल बदलणे.

Common 50,00,000 0 2,00,000

93 222305804
ह �ेि�य काया�लयांतग�त एमआयडीसी प�रसरातील बी-
�ॉक खराब जुने िद�ांचे पोल बदलणे.

Common 50,00,000 0 2,00,000

94 222305805
कासारवाडी उपिवभागांतग�त मा.नगरसद� यां�ा
मागणीनुसार िविवध िठकाणी डेकोरेटी� पोल बसिवणे.

२०,३० 25,00,000 0 2,00,000

95 222305806
�भाग �.३२ मधील �� ीट लाइट्चे जुने पोल काढून नवीन
पोल बसिवणे.

32 2,00,00,000 0 0

05-electric Work for School Buildings

1 222305807
िपंपरी �भाग �.२१ मधील र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेचे सुशोिभकरण करणे

21 35,71,427 9,92,000 0

2 222305808
रहाटणी �भाग �.२७ मधील र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेचे सुशोिभकरण करणे

27 35,71,427 9,92,000 0

3 222305809
�भाग �.२१ मधील न�ाने होणा-या र�ावर िदवाब�ी
�व�था करणे. (२०२०-२१)

21 50,00,000 0 10,00,000

4 222305810
�भाग �.२१ मधील िविवध चौकात व मनपाचे
इमारतीम�े सी.सी.टी.�ी. यं�णा बसिवणे.

21 50,00,000 0 1,000

5 222305811
�भाग �. २१ मधील मु� र�ावर सुशोभीत पथिद�ांचे
पोल उभारणे. (२०२०-२१)

21 25,00,000 6,94,000 0

6 222305812
�भाग �. २७ मधील मु� र�ावर सुशोभीत
पथिद�ांचे पोल उभारणे .(२०२०-२१)

27 25,00,000 4,40,000 0

07-electric Work for Public Conveniences

1 222305813
रावेत उपिवभाग अंतग�त BRT बस �थानकात CCTV
कॅमेरे व इन��ट�र बसिवणे व तद अनुषंिगक कामे
करणे.(२०१९-२०)

१६,१७ 20,06,337 10,66,000 0

2 222305814 �.�.१८ म�े डेकोरेिट� पोल बसिवणे. (२०२०-२१) 18 50,00,000 17,55,180 0
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3 222305815
�.�.१६ म�े न�ाने होणा-या र�ावर िदवाब�ी
�व�था करणे.(२०२०-२१)

16 50,00,000 9,99,720 0

4 222305816
�.�. १६ मधील ��े व�ी रोड शेजारी निवन
व�ीम�े िदवाब�ी �व�था करणे.(२०२१-२२)

16 50,00,000 0 10,00,000

5 222305817
�.�.१६ मधील भोडंवे व�ी,तुकाराम नगर प�रसरातील
पोल व िफिटंगचे नुतिनकरण करणे.(२०२१-२२)

16 50,00,000 0 10,00,000

6 222305818
�.�.१६ मधील दांगट व�ी,एमबी कंॅप,द�नगर
प�रसरातील पोल व िफिटंगचे नुतिनकरण
करणे.(२०२१-२२)

16 50,00,000 0 10,00,000

7 222305819
�.�.१६ मधील न�ाने होणा-या र�ावर िदवाब�ी
�व�था करणे.(२०२१-२२)

16 50,00,000 0 10,00,000

8 222305820
�.�.१६ म�े मा.नगरसद� नाग�रक यांचे मागणीनुसार
आव�क �ा िठकाणी पोल व िफटीगं बसवून िदवाब�ी
�व�था करणे.(२०२१-२२)

16 25,00,000 0 10,00,000

9 222305821
�.�.१७ म�े गंजलेले पोल व िफटीगं बदलून नुतनीकरण
करणे.(२०२१-२२)

17 25,00,000 0 10,00,000

10 222305822
आर�णे �.६६ येथील बस�ॉप िवकसीत करणे अंतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

9 15,00,000 0 35,00,000

11 222305823

�भाग �. २६ मधील िवशालनगर जगताप डेअरी ते मुळा
नदीवरील पुलापय�तचा २४ मी. �ंद र�ा अब�न ��� ट
िडझाईन नुसार िवकसीत करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

26 10,00,00,000 31,58,511 0

12 222305824

�भाग �. २८ मधील रहाटणी मनपा शाळा ते िपंपळे
सौदागर �शानभुमी पय�त�ा र�ाचे युटीड�ुटी
प�दतीने काँ�ीटीकरण करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

28 1,00,00,000 9,84,511 8,43,945

13 222305825
�भाग �.२५ पुनावळे मधील न�ाने िवकसीत होणा-या
डी. पी. र�ांवर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 37,49,978 25,00,000

14 222305826
�भाग �.२५ ताथवडे मधील न�ाने िवकसीत होणा-या
डी. पी. र�ांवर �थाप� िवभागा�ा मागणी नुसार
�काश �व�था करणे व िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 14,84,055

15 222305827
�भाग �.२५ पुनावळे मधील न�ाने िवकसीत होणा-या
डी. पी. र�ांवर �थाप� िवभागा�ा मागणी नुसार
�काश �व�था करणे व िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

16 222305828
�भाग �.२५ वाकड मधील न�ाने िवकसीत होणा-या
डी. पी. र�ांवर �थाप� िवभागा�ा मागणी नुसार
�काश �व�था करणे व िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

17 222305829
�भाग �. २८ िपंपळे सौदागर येथील मनपा शाळा
िसमािभंतीगत िशवसृ�ी �ुरल उभारणे व सुशोभीकरण
करणे.

28 2,00,00,000 0 1,000

18 222305830
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील िदवाब�ीम�े
सुधारणा करणेकामी िवद्युत िवषयक कामे करणे.

28 2,00,00,000 0 1,000

19 222305831
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख िवशालनगर मधील
िदवाब�ीम�े सुधारणा करणेकामी िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

20 222305832
ब �ेि�य काया�लयांतग�त आ�ॅगोनल पोलला जं�न
बॉ� बसिवणे व अनुषंगीक कामे करणे

common 50,00,000 0 1,000

21 222305833
मोशी- च�होली निवन �भाग �. ३ मधील च-होली
गावठाण,बुड� व�ी,िहरामाता मंिदर, प�रसरातील
िदवाब�ीची कामे व नुतनीकरण करणे.

3 30,00,000 0 0

22 222305834

भोसरी � �..७ सॅडिवक कॉलनी,खंडोबा माळ,आपटे
कॉंलनी, व उव�रीत र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे
व आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

7 50,00,000 8,83,096 0

23 222305835
भोसरी � �..७ शांतीनगर,गुळवे व�ी,भोसरी गावठाण
व उव�रीत िद�ांचे नुतणीकरण करणे व आव�कतेनुसार
�काश �व�था करणे. (सन २०२०-२१)

7 50,00,000 3,00,000 5,00,000

24 222305836

भोसरी � �..५ शा�ी चौक ,राज सोसायटी व उव�रीत
र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

5 50,00,000 7,93,764 2,00,000

25 222305837

भोसरी � �..५ महादेवनगर सावंतनगर,मधील व उव�रीत
र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

5 50,00,000 7,28,071 2,00,000
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26 222305838

िदघी-बोपखेल िवद्युत उपिवभागातील �भाग �. ४ िदघी
प�रसरामधील र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

4 40,00,000 8,99,802 0

27 222305839

िदघी-बोपखेल िवद्युत उपिवभागातील �भाग �. ४
बोपखेल प�रसरामधील र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण
करणे व आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

4 40,00,000 3,00,000 5,00,000

28 222305840
�भाग �.४ रामनगर, गणेशनगर व उव�रीत र�ांवरील
िद�ांचे नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार �काश
�व�था करणे. (सन २०२०-२१)

4 40,00,000 3,00,000 5,00,000

29 222305841

च�होली िवद्युत उपिवभागातील �भाग �. ३ मॅगझीन
चौक ते काळे कॉलनी, शा�ी चौक या आळंदी र�ा
प�रसरामधील र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

3 40,00,000 10,29,335 0

30 222305842

च�होली िवद्युत उपिवभागातील �भाग �. ३ चह�ली
गावठाण,दाभाडे व�ी,
वडमुखवाडी,पदमावतीनगरी,वाघे�वर कॉलनी व लगत�ा
प�रसरामधील र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

3 50,00,000 9,64,981 0

31 222305843

मोशी िवद्युत उपिवभागातील �भाग �. ३ िशवाजीवाडी,
भारतमाता चौक ते डुडुळगाव पय�त�ा र�ालगत�ा
प�रसरामधील र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

3 40,00,000 9,00,000 2,00,000

32 222305844

मोशी िवद्युत उपिवभागातील �भाग �. ३ राजा
िशवछ�पती चौक ते मोशी गावठाण पय�त�ा नािशक-
पुणे र�ालगत�ा प�रसरामधील व ल�ीनगर दि�ण-
उ�र येथील र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

3 40,00,000 9,00,000 2,00,000

33 222305845

इ �े�ीय िवद्युत िवभागाअंतग�त �भाग �. ३,४,५ व ७
येथील र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२१)

3 50,00,000 5,32,786 0

34 222305846
निवन �भाग �. ४ बोपखेल व उव�रीत र�ावरील
िद�ांचे नुतणीकरण करणे व आव�कतेनुसार
�काश�व�था करणे. (सन २०२१-२२)

4 20,00,000 0 10,000

35 222305847
निवन �भाग �. ३ च-होली व उव�रीत र�ावरील
िद�ांचे नुतणीकरण करणे व आव�कतेनुसार �काश
�व�था करणे. (सन २०२१-२२)

3 20,00,000 0 10,000

36 222305848
निवन �भाग �. ३ मोशी व उव�रीत र�ावरील िद�ांचे
नुतणीकरण करणे व आव�कतेनुसार �काश �व�था
करणे. (सन २०२१-२२)

3 20,00,000 0 10,000

37 222305849
निवन �भाग �. ५ गवळीगनर व उव�रीत र�ावरील
िद�ांचे नुतणीकरण करणे व आव�कतेनुसार �काश
�व�था करणे. (सन २०२१-२२)

5 20,00,000 0 10,000

38 222305850
निवन �भाग �. ७ भोसरी गावठाण व उव�रीत
र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश�व�था करणे. (सन २०२१-२२)

7 20,00,000 0 10,000

39 222305851

इ �े�ीय िवद्युत िवभागाअंतग�त निवन �भाग �. ३,४,५
व ७ र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे. (सन
२०२१-२२)

३,४,५,७ 25,00,000 0 1,000

40 222305852

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे
उपिवभागमधील प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील
िदवाब�ी �व�थेतील खांब हलिवणे व आव�कतेनुसार
र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे.(सन २०१८-२०१९)

1,12 90,00,000 0 0

41 222305853

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२ �पीनगर
तळवडे मधील औ�ोिगक प�रसराम�े न�ाने होणा�या
र�ावर व इतर र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे
अनुषंिगक कामे करणे ..(सन २०१९-२० )

12 75,00,000 0 0

42 222305854

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२ �पीनगर
तळवडे मधील प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील
िदवाब�ी �व�थेतील खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार

12 1,00,00,000 0 0
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र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे
..(सन २०१९-२० )

43 222305855

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी
�व�थेतील खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे
.(२०२०-२०२१)

12 75,00,000 2,00,000 3,20,000

44 222305856

�भाग � १ अंतग�त �े�ेवाडी मोरेव�ी मधील िविवध
सोसाय�ांम�े पूव� उभारले�ा िवद्युत खांबाम�े
जादाचे अंतर आहे,अ�ा सव� िठकाणी 25 मी
अंतरा�माणे नवीन िवद्युत खांबांची उभारणी करणे

1 3,00,00,000 2,50,000 3,30,000

45 222305857

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी गावठाण �भाग �.१३
प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी �व�थेतील
खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर िदवाब�ीची
सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे .(२०२०-२०२१)

13 75,00,000 6,72,000 0

46 222305858

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी
�व�थेतील खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे
(२०२१-२०२२)

1 40,00,000 0 0

47 222305859

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी
�व�थेतील खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे
(२०२१-२०२२)

12 40,00,000 0 0

48 222305860

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी गावठाण �भाग � १३
प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी �व�थेतील
खांब हलिवणे व आव�कतेनुसार िदवाब�ीची सोय करणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)

13 25,00,000 0 7,50,000

10-electric Work for Park Buildings

1 222305861
�. �. ९ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 6,00,000

21-Under Ground Cables

1 222305862

क �े�ीय काया�लयांतग�त �. �.२ मधील र�ा
�ंदीकरणातील िदवाब�ी �व�थेतील खांब हलिवणे व
आव�कतेनुसार र�ावर िदवाब�ीची सोय करणे. (सन
२०१८-१९)

2 7,93,751 0 0

2 222305863
� � २ म�े िविवध िठकाणी िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

2 1,28,32,045 19,90,000 45,10,000

3 222305864
�भाग �.९ येथील र�ा �ंदीकरणात येणारे पोल
हलिवणे, �� ीट लाईट िद�ांचे नुतनीकरण करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

9 2,00,00,000 7,14,000 0

4 222305865

क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ प�रसरातील र�ा �ंदीकरणातील िदवाब�ी
�व�थेतील खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर
िदवाब�ीची सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

2 50,00,000 0 10,00,000

5 222305866

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.९ प�रसरातील र�ा
�ंदीकरणातील व इतर र�ावरील िदवाब�ी �व�थेतील
खांब हलिवणे, आव�कतेनुसार र�ावर िदवाब�ीची
सोय करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

9 20,00,000 0 7,00,000

22-CCTV Surveillance

1 222305867
अ �ेि�य काया�लय व इतर आव�क िठकाणी
सीसीिट�ी यं�णा बसिवणे .

10 82,43,175 5,08,000 3,35,000

2 222305868 ब �े�ीय काया�लय अंतग�त CCTV यं�णा बसिवणे 19 50,00,000 0 2,50,000

3 222305869
�भाग �. ०९ संभाजीनगर येथे िविवध िठकाणी
सी.सी.टी.�ी.यं�णा बसिवणे (पाट�-१)

10 1,00,00,000 0 100

4 222305870
�भाग �. ०९ संभाजीनगर येथे िविवध िठकाणी
सी.सी.टी.�ी. यं�णा उभारणे.

10 1,00,00,000 0 7,00,000

5 222305871
अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध िठकाणी CCTV यं�णा
बसिवणे.

Common 53,02,999 83,000 0

6 222305872काय�शाळा येथे CCTV यं�णा बसवणे. 8 22,35,064 1,00,000 1,00,000

7 222305873
क �ेि�य काया�लय अंतग�त म�वत� भांडार, िविवध
इमारतीमधे CCTV यं�णा बसवणे. (सन२०१९-२०)

9 1,00,00,000 0 0
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8 222305874
� � ९ म�े िविवध िठकाणी CCTV यं�णा बसवणे.
(सन२०१९-२०)

9 2,00,00,000 0 0

9 222305875
�भाग �. ९, मासुळकर कॉलनी येथील ने� ��ालय येथे
CCTV यं�णा बसिवणे.

common 1,00,00,000 43,43,000 0

10 222305876
फ �े�ीय काया�लयात िविवध िठकाणी CCTV यं�णा
उभारणे

common 1,00,00,000 3,00,000 0

11 222305877
िसटी स��लं� क�रता CCTV यं�णा उभारणे ( फ
�े�ीय काया�लय)

common 25,00,000 1,03,000 1,03,000

12 222305878
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध िठकाणी CCTV
यं�णा बसिवणे. (सन २०१७-२०१८)

common 1,00,00,000 3,00,000 3,00,000

13 222305879
क �े�ीय काया�लयांतग�त िविवध िठकाणी CCTV यं�णा
उभारणे

Common 5,00,000 1,72,021 0

14 222305880

मनपाची िविवध काया�लये व िविवध हॉ��टल येथे
उभारणेत आलेली CCTV यं�णा ऑ�ीक फायबर�ारे
मनपा मु�ालयास जोडणे व अनुषंिगक कामे करणे(क
�भाग)

Common 5,00,000 1,24,500 0

15 222305881
ड �ेि�य काया�लयांतग�त िविवध िठकाणी सीसीिट�ी
यं�णा उभारणे.

Common 5,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,49,92,59,125 7,44,80,765 5,45,05,957

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222305882
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त आकुड� उपिवभागमधील हमी
कालावधी संपलेले LED िदवे बदली करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

10 50,00,000 0 1,000

2 222305883
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१० म�े शा�नगर
व संभाजीनगर प�रसराम�े आव�क िठकाणी पोल व
िदवे बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

10 1,00,00,000 0 1,000

3 222305884

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १५ मधील से�र
२७A,२७, २८ व �भागातील इतर र�ावरील
�� ीटलाईटचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

15 50,00,000 0 1,000

4 222305885

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १५ मधील से�र
२३,२४,२५,२६ व �भागातील इतर र�ावरील
�� ीटलाईटचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

15 50,00,000 0 1,000

5 222305886

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १४ आकुड�
गावठाण,तळजाई प�रसर,आकुड� भाजी मंडई प�रसर व
�भागातील इतर र�ावरील �� ीटलाईटचे नुतनीकरण
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

6 222305887

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १४
काळभोरनगर,मोहननगर,रामनगर,महा�ा फुले नगर
प�रसर व �भागातील इतर र�ावरील �� ीटलाईटचे
नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

7 222305888
िनगडी �ािधकरण िवद्युत उपिवभागातील �.�.१४ व १५
मधील र�ावरील िद�ांचे नुतणीकरण करणे व न�ाने
होणा-या डी.पी.र�ावर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

15,14 2,00,00,000 0 6,00,000

8 222305889

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१० म�े �ाडा
मोरवाडी िचंचवड �ेशन,िवदयानगर प�रसराम�े
आव�क िठकाणी पोल व िदवे बसिवणे नुतनीकरण व
अनुषंिगक कामे करणे.

10 50,00,000 0 1,000

9 222305890
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १४ म�े
आव�कतेनुसार �काश�व�था व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 6,00,000

10 222305891
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १५ म�े
आव�कतेनुसार �काश�व�था व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

15 50,00,000 0 6,00,000

11 222305892
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १० म�े
आव�कतेनुसार �काश�व�था व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

10 50,00,000 0 6,00,000

12 222305893
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ म�े
आव�कतेनुसार �काश�व�था व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

19 50,00,000 0 6,00,000
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13 222305894
िचंचवड चाफेकर चौक ते पुणे मंुबई महामाग� पय�त
र�ाचे िड�ायडर मधील �� ीट लाईटचे नुतिनकरण
करणे.

19 1,00,00,000 0 1,000

14 222305895
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १४ मधील हमी
कालावधी संपलेले LED िदवे बदली करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (२०२२-२३)

14 50,00,000 0 5,00,000

15 222305896
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १५ मधील हमी
कालावधी संपलेले LED िदवे बदली करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (२०२२-२३)

15 50,00,000 0 5,00,000

16 222305897
�भाग �.२६ मोहन नगर भागातील चौकात व आव�क
�ा िठकाणी सीसीटी�ी बसिवणे

26 1,00,00,000 0 1,00,000

17 222305898
िचंचवड प�रसरातील खराब झालेले पोल बदलणे व
तदअनुषंिगक कामे करणे.( २०२२-२३)

१८ 50,00,000 0 1,000

18 222305899
िचंचवड प�रसरात आव�कतेनुसार िवद्युत �व�था
करणे.(२०२२-२३)

१८ 50,00,000 0 1,000

19 222305900
िचंचवड येथील मा.नगरसद�ांनी केले�ा मागणीनुसार
िवद्युत �व�था करणे.(२०२२-२३)

१८ 5,00,00,000 0 1,000

20 222305901
काळेवाडी येथील मा.नगरसद�ांनी केले�ा मागणीनुसार
िवद्युत �व�था करणे.(२०२२-२३)

२२ 5,00,00,000 0 1,000

21 222305902
काळेवाडी प�रसरातील खराब झालेले पोल बदलणे व
तदअनुषंिगक कामे करणे.( २०२२-२३)

२२ 50,00,000 0 1,000

22 222305903
काळेवाडी प�रसरात आव�कतेनुसार िवद्युत �व�था
करणे.(२०२२-२३)

२२ 50,00,000 0 1,000

23 222305904
चाफेकर बंधू उ�ाणपुलाचे सुशोिभकरण करणे अंतग�त
िवदयुत िवषयक कामे करणे.

१८ 5,00,00,000 0 1,000

24 222305905
िवकासनगर, िकवळे,मामुड� प�रसरामधील न�ाने
होणा�या र�ावर िदवाब�ी �व�था करणे.(२०२२-२३)

१६ 50,00,000 0 1,000

25 222305906
रावेत , वा�ेकरवाडी प�रसराम�े न�ाने होणा�या
र�ावर िदवाब�ी �व�था करणे.(२०२२-२३)

१६ 50,00,000 0 1,000

26 222305907
िवकासनगर, िकवळे,मामुड� प�रसरामधील हमी
कालावधी संपले�ा LED िफटीगं बदलणे.(२०२२-२३)

१६ 50,00,000 0 1,000

27 222305908
रावेत , वा�ेकरवाडी प�रसराम�े हमी कालावधी
संपले�ा LED िफटीगं बदलणे.(२०२२-२३)

१६ 50,00,000 0 1,000

28 222305909
िवकासनगर, िकवळे,मामुड� प�रसरामधील गंजलेले पोल
व िफटीगंचे नुतनीकरण करणे.(२०२२-२३)

१६ 50,00,000 0 1,000

29 222305910
रावेत , वा�ेकरवाडी प�रसराम�े गंजलेले पोल व
िफटीगंचे नुतनीकरण करणे.(२०२२-२३)

१६ 50,00,000 0 1,000

30 222305911
वा�ेकरवाडी ,िबजलीनगर, दळवीनगर, �ेमलोकपाक�
प�रसरामधील हमी कालावधी संपले�ा LED िफटीगं
बदलणे.(२०२२-२३)

१७ 50,00,000 0 1,000

31 222305912
वा�ेकरवाडी ,िबजलीनगर, दळवीनगर, �ेमलोकपाक�
प�रसरामधील गंजलेले पोल व िफटीगंचे नुतनीकरण
करणे.(२०२२-२३)

१७ 50,00,000 0 1,000

32 222305913
�भाग �. ६ मधील उव�रीत प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे व इतर आव�क अनुषंगीक
कामे करणे. (२०२२-२३)

6 50,00,000 0 7,00,000

33 222305914
�भाग �. ८ मधील इं�ायणीनगर व इतर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व इतर आव�क
अनुषंगीक कामे करणे. (२०२२-२३)

8 50,00,000 0 7,00,000

34 222305915
�भाग �. ८ मधील मोशी �ािधकरण व इतर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व इतर आव�क
अनुषंगीक कामे करणे. (२०२२-२३)

8 50,00,000 0 7,00,000

35 222305916
�भाग �. 8 मधील इं�ायणानगर व इतर प�रसरातील
न�ाने होणा-या र�ावर िदवाब�ी �व�था करणे व
नूतनीकरणाची कामे करणे. (२०२२-२३)

8 50,00,000 0 7,00,000

36 222305917
�भाग �. २ मधील मोशी व इतर प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे व इतर आव�क अनुषंगीक
कामे करणे. (२०२२-२३)

2 50,00,000 0 5,00,000

37 222305918
�भाग �. २ मधील जाधववाडी, िचखली व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व इतर
आव�क अनुषंगीक कामे करणे. (२०२२-२३)

2 50,00,000 0 5,00,000

38 222305919
�भाग �. २ मधील कुदळवाडी व इतर प�रसरातील
न�ाने होणा-या र�ावर िदवाब�ी �व�था करणे व
नूतनीकरणाची कामे करणे. (२०२२-२३)

2 50,00,000 0 5,00,000
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39 222305920
�भाग �. 9 मधील उव�रीत प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे व इतर आव�क अनुषंगीक
कामे करणे. (२०२२-२३)

9 50,00,000 0 7,00,000

40 222305921
�भाग �. 9 मधील नेह�नगर व मासुळकर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे व इतर आव�क
अनुषंगीक कामे करणे. (२०२२-२३)

9 50,00,000 0 7,00,000

41 222305922
�.�. 2 मधील िविवध र�ावर रोड वृ�ाना आकष�क
LED िदवे बसवून सुशोिभकरण करणे.

2 50,00,000 0 1,000

42 222305923
�.�.6 मधील िविवध र�ावर रोड वृ�ाना आकष�क
LED िदवे बसवून सुशोिभकरण करणे.

6 50,00,000 0 1,000

43 222305924
�.�. 8 मधील िविवध र�ावर रोड वृ�ाना आकष�क
LED िदवे बसवून सुशोिभकरण करणे.

8 50,00,000 0 1,000

44 222305925
�.�. 9 मधील िविवध र�ावर रोड वृ�ाना आकष�क
LED िदवे बसवून सुशोिभकरण करणे.

9 50,00,000 0 1,000

45 222305926
�. �. ९ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथे
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 5,00,000

46 222305927
इ �े�ीय िवद्युत िवभागाअंतग�त पुणे आळंदी र�ावरील
बी.आर.टी.लेनम�े आव�कतेनुसार �काश �व�था
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

३,४ 3,00,00,000 0 15,00,000

47 222305928
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरेव�ी �भाग �.१
मधील न�ाने होणा�या र�ावर िदवाब�ीची �व�था
करणे. (२०२२-२३)

1 1,00,00,000 0 1,000

48 222305929
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �पीनगर तळवडे �भाग
�.१२ मधील न�ाने होणा�या र�ावर िदवाब�ीची
�व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (२०२२-२३)

12 1,00,00,000 0 1,000

49 222305930
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कृ�ानगर �भाग � ११
मधील न�ाने होणा�या र�ावर िदवब�ीची �व�था
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

11 1,00,00,000 0 1,000

50 222305931
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी गावठाण �भाग � १३
प�रसरातील न�ाने होणा�या र�ावर िदवब�ीची �व�था
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

13 1,00,00,000 0 1,000

51 222305932
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त मा. नगरसद�ां�ा
मागणीनुसार िविवध िठकाणी डेकोरेिट� तुलसी /
दीपमाला पोल बसिवणे(२०२२-२३)

common 1,00,00,000 0 1,000

52 222305933
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �.�.१ व १२ प�रसरातील
मु� र�ावर डेकोरेिट� �� ीट लाईट पोल
बसिवणे(२०२२-२३)

common 1,00,00,000 0 1,000

53 222305934
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �.�.११ व १३ प�रसरातील
मु� र�ावर डेकोरेिट� �� ीट लाईट पोल
बसिवणे(२०२२-२३)

common 1,00,00,000 0 1,000

54 222305935
�भाग �. २१ मधील र�ांवरील �काश�व�थेम�े
सुधारणा करणे आिण अनुषंिगक कामे करणे.(२०२२-२३)

21 50,00,000 0 1,000

55 222305936
�भाग �. २७ मधील र�ांवरील �काश�व�थेम�े
सुधारणा करणे आिण अनुषंिगक कामे करणे.(२०२२-२३)

27 50,00,000 0 1,000

56 222305937

�भाग �. २१ मधील �थाप� िवभागामाफ� त न�ाने
िवकिसत होणा-या र�ांवर डेकोरेटी� पोल बसवून
�काश �व�था करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(२०२२-२३)

21 1,00,00,000 0 1,000

57 222305938

�भाग �. २७ मधील �थाप� िवभागामाफ� त न�ाने
िवकिसत होणा-या र�ांवर डेकोरेटी� पोल बसवून
�काश �व�था करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(२०२२-२३)

27 1,00,00,000 0 1,000

58 222305939
�भाग �. २१ िपंपरी आिण प�रसरातील मु� र�ावर
सुशोभीत पथिद�ांचे पोल उभारणे. (२०२२-२३)

21 1,00,00,000 0 1,000

59 222305940
�भाग �. २७ रहाटणी, तापकीरनगर आिण प�रसरातील
मु� र�ावर सुशोभीत पथिद�ांचे पोल उभारणे
.(२०२२-२३)

27 1,00,00,000 0 1,000

60 222305941
�भाग �. २१ िपंपरी आिण प�रसरातील जुने �� ीटलाईट
िफडर िपलर बदलणे आिण अनुषंिगक कामे करणे..
(२०२२-२३)

21 1,00,00,000 0 1,000

61 222305942
�भाग �. २७ रहाटणी, तापकीरनगर आिण प�रसरातील
जुने �� ीटलाईट िफडर िपलर बदलणे आिण अनुषंिगक
कामे करणे.. (२०२२-२३)

27 1,00,00,000 0 1,000

62 222305943
�भाग �. २१ िपंपरी आिण प�रसरातील पथिद�ांचे
इ��ा���र (केबल, एमसीबी, मे� इ.) सुधारणा करणे
अनुषंिगक कामे करणे.. (२०२२-२३)

21 1,00,00,000 0 500
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63 222305944

�भाग �. २७ रहाटणी, तापकीरनगर आिण
प�रसरातीलपथिद�ांचे इ��ा���र (केबल, एमसीबी,
मे� इ.) सुधारणा करणे अनुषंिगक कामे करणे..
(२०२२-२३)

27 1,00,00,000 0 400

64 222305945

�भाग �.27 िशवराज नगर येथील िशवराज नगर येथील
नामदेव काँलनी, , सीआयडी काँलनी व गाड�न�ा
प�रसराम�े डेकोरेटीव पोल बसिवणे व िवद्युतिवषयक
कामे करणे.

27 1,00,00,000 0 100

65 222305946
�भाग �.२७ मधील मनमंदीर सोसायटी, नुरंजन काँलनी
, िशवा हाईट्स व इतर प�रसराम�े डेकोरेटी� पोल
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

27 1,00,00,000 0 100

66 222305947
रहाटणी गावठाण येथील रामनगर , सेवन �ार काँलनी,
महा�ा फुलेनगर, सायली काँलनी व इतर प�रसराम�े
डेकोरेटी� पोल बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

27 1,00,00,000 0 100

67 222305948
�भाग �.२७ मधील रामबाग काँलनी, गणराज काँलनी,
�ोतीबी काँलनी व नखाते व�ी व इतर प�रसराम�े
डेकोरेटी� पोल बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

27 1,00,00,000 0 100

68 222305949
�भाग �.२७ मधील रामबाग काँलनी, गणराज काँलनी,
�ोतीबी काँलनी व नखाते व�ी व इतर प�रसराम�े
डेकोरेटी� पोल बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

27 1,00,00,000 0 100

69 222305950
�भाग �.२७ मधील रामबाग काँलनी, गणराज काँलनी,
�ोतीबी काँलनी व नखाते व�ी व इतर प�रसराम�े
डेकोरेटी� पोल बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

27 1,00,00,000 0 100

70 222305951
ग �े�ीय काया�लयातील िविवध र�ांवरील पथिद�ां�ा
खांबांवर �ाँवर पाँट बसिवणे.

common 20,00,000 0 500

71 222305952
�भाग �. २३ मधील र�ांवरील �काश �व�थे म�े
सुधारणा करणे आिण अनुषंिगक कामे करणे.(२०२२-२३)

२३ 50,00,000 0 1,000

72 222305953
�भाग �. २४ मधील र�ांवरील �काश �व�थे म�े
सुधारणा करणे आिण अनुषंिगक कामे करणे.(२०२२-२३)

२४ 50,00,000 0 1,000

73 222305954

�भाग �. २३ मधील �थाप� िवभागामाफ� त न�ाने
िवकिसत होणा-या र�ांवर डेकोरेटी� पोल बसवून
�काश �व�था करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(२०२२-२३)

२३ 50,00,000 0 1,000

74 222305955

�भाग �. २४ मधील �थाप� िवभागामाफ� त न�ाने
िवकिसत होणा-या र�ांवर डेकोरेटी� पोल बसवून
�काश �व�था करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(२०२२-२३)

२४ 50,00,000 0 1,000

75 222305956
�भाग �. २३ प�रसरातील पथिद�ांचे इ��ा���र
(केबल, एमसीबी, मे� इ.) सुधारणा करणे अनुषंिगक
कामे करणे.. (२०२२-२३)

२३ 50,00,000 0 1,000

76 222305957
�भाग �. २४ प�रसरातीलपथिद�ांचे इ��ा���र
(केबल, एमसीबी, मे� इ.) सुधारणा करणे अनुषंिगक
कामे करणे.. (२०२२-२३)

२४ 50,00,000 0 1,000

77 222305958
ह �ेि�य अंतग�त सांगवी उपिवभागातील गंजलेले व
धोकादायक पोल बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे.

0 30,00,000 0 1,000

78 222305959
ह �ेिे�य अंतग�त सांगवी प�रसरातील पथिदवे बदलणे व
नुतनीकरणाची कामे करणे.

0 30,00,000 0 1,000

79 222305960
ह �ेि�य अंंतग�त सांगवी प�रसरामधील िविवध चौकाचे
सुशोिभकरणांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

0 30,00,000 0 1,000

80 222305961
ह �ेि�य अंतग�त सांगवी प�रसरातील औधंरोड येथील
ढोरेपाटील सबवे चे पथिदवे बदलणे.

0 30,00,000 0 1,000

81 222305962
साव�जिनक सुरि�तते�ा ��ीने सांगवी उपिवभागातील
�� ीट लाईटचे पोल शॉक�ुफ िट� टम�ट प�टीगं करणे.(सन
२०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

82 222305963
साव�जिनक सुरि�तते�ा ��ीने कासारवाडी व संत
तुकारामनगर प�रसरातील �� ीट लाईटचे पोल शॉक�ुफ
िट� टम�ट प�टीगं करणे.(सन २०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

83 222305964
ह �ेि�य काया�लयांतग�त कासारवाडी उपिवभागातील
एम.आय.डी.सी प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे
नुतनीकरण करणे.

0 30,00,000 0 1,000

84 222305965
ह �ेि�य काया�लयांतग�त कासारवाडी उपिवभागातील संत
तुकारामनगर प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण
करणे.

0 30,00,000 0 1,000

85 222305966
ह �ेि�य काया�लयांतग�त कासारवाडी उपिवभागातील
कासारवाडी,फुगेवाडी व दापोडी प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे.

0 30,00,000 0 1,000
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86 222305967
�भाग �.३१ मधील साईचौक ते बारा घोलप (वाघजाई
मंिदर) या न�ाने िवकिसत होणा-या र�ावर �काश
�व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

87 222305968

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सांगवी औधं रोड येथील महा�ा
फुले �ीज व अंडरपास या िठकाण�ा जु�ा िफटीगंऐवजी
नवीन िफटीगं बसिवणे कामांतग�त नुतनीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

88 222305969
�भाग �.३२ मधील बंॅक ऑफ महारा��  ते �ायसर पुल
या र�ावरील जुने पोल बदलुन नवीन ऑ�ागोनल पोल
बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

89 222305970
�भाग �.३२ मधील जयमाला नगर या प�रसरातील �� ीट
लाईट पोलचे नुतनीकरण करणे.(सन २०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

90 222305971
�भाग �.२० मधील मनपामाफ� त बसिवणेत आले�ा
जु�ा नादु�� एलईडी िदवे बदलुन नवीन एलईडी िदवे
बसिवणे.

0 30,00,000 0 1,000

91 222305972
�भाग �.३० मधील मनपामाफ� त बसिवणेत आले�ा
जु�ा नादु�� एलईडी िदवे बदलुन नवीन एलईडी िदवे
बसिवणे.

0 30,00,000 0 1,000

92 222305973
ह �ेि�य काया�लयांतग�त सांंगवी येथील िविवध प�रसरात
डेकोरेिट� पोल व बोलाड� बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

93 222305974
अचानक उ�वनारी िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

94 222305975
ह �ेि�य काया�लयांतग�त सांगवी येथील प�रसरात
डेकोरेिट� पोल व बोलाड� बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

95 222305976
�भाग �.३१ मधील मनपामाफ� त बसिवणेत आले�ा
जु�ा नादु�� एलईडी िदवे बदलुन नवीन एलईडी िदवे
बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

96 222305977
�भाग �.३२ मधील मनपामाफ� त बसिवणेत आले�ा
जु�ा नादु�� एलईडी िदवे बदलुन नवीन एलईडी िदवे
बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

97 222305978
ह �ेि�य काया�लयांतग�त उव��रत उ�ानाम�े सीसीटी�ी
यं�णा बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 3,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 76,35,00,000 0 1,18,71,000

एकूण साव�जिनक सुरि�तता 2,26,27,59,125 7,44,80,765 6,63,76,957

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर

चालू कामे

07-Public Lighting

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222305979
क �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील फायर
से�ी ऑिडट क�न घेणे व अहवाला�माणे आव�क ती
कामे करणे

Common 25,00,000 0 7,00,000

2 222305980
क �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील िवद्युत
यं�णेची इले�� ीक से�ी ऑिडट क�न घेणे व
अहवाला�माणे आव�क ती कामे करणे

Common 25,00,000 0 10,00,000

3 222305981

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त िविवध इमारती, शाळा,
काया�लये, दवाखाने येथे आव�कतेनुसार
िवद्युतीकरणाची कामे करणे.( निवन �भाग
�.३,४,५,७)

३,४,५,७ 75,00,000 4,53,000 0

4 222305982

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �.३,४,५ व ७ मधील
िविवध इमारती, शाळा, काया�लये, दवाखाने येथे
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

३,४,५,७ 75,00,000 0 5,00,000

5 222305983
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त न�ाने होणा-या िविवध
इमारती,दवाखाने म�े िवदयुत िवषयक कामे करणे(सन
२०२१-२२)

Common 75,00,000 0 1,00,000

6 222305984
इ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील फायर
से�ी ऑिडट क�न घेणे व अहवाला�माणे आव�क ती
कामे करणे

Common 25,00,000 7,50,000 0

7 222305985
इ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील िवद्युत
यं�णेची इले�� ीक से�ी ऑिडट क�न घेणे व
अहवाला�माणे आव�क ती कामे करणे

Common 25,00,000 0 10,000

8 222305986
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील फायर
से�ी ऑिडट क�न घेणे व अहवाला�माणे आव�क ती
कामे करणे

Common 25,00,000 0 0
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9 222305987
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील िवद्युत
यं�णेची इले�� ीक से�ी ऑिडट क�न घेणे व
अहवाला�माणे आव�क ती कामे करणे

Common 25,00,000 0 7,00,000

10 222305988
संत तुकारामनगर येथील अ�ण कुमार वै� मु�
अि�शामक क� � येथील इमारतीचे िवद्युतीकरणाचे
नुतनीकरण व देखभाल दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

20 35,00,000 0 0

11 222305989

संत तुकारामनगर येथील अ�ण कुमार वै� मु�
अि�शामक क� � येथे अि�शामक वाहनाम�े जलद गतीने
पाणी भरणेकामी इले�� ीक मोटर पंप व जिन� संचाचे
नुतनीकरण करणे व देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

20 50,00,000 0 0

12 222305990
संत तुकारामनगर येथील अ�ण कुमार वै� मु�
अि�शामक क� � येथील इमारतीम�े �िन�ेपन यं�णेचे
नुतनीकरण व देखभाल दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

20 20,00,000 0 0

13 222305991
ह �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील फायर
से�ी ऑिडट क�न घेणे व अहवाला�माणे आव�क ती
कामे करणे

Common 25,00,000 5,00,000 4,38,000

14 222305992
ह �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील िवद्युत
यं�णेची इले�� ीक से�ी ऑिडट क�न घेणे व
अहवाला�माणे आव�क ती कामे करणे

Common 25,00,000 0 0

05-electric Work for School Buildings

1 222305993
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील फायर
से�ी ऑिडट क�न घेणे व अहवाला�माणे आव�क ती
कामे करणे

Common 25,00,000 0 7,50,000

2 222305994
� � २ म�े शाळा इमारतीम�े िवद्युतिवषयक कामाचे
नुतनीकरण करणे. व आव�कतेनुसार निवन इमारतीचे
िवद्युतीकरण करणे.

2 6,59,237 0 0

3 222305995
� � ९ म�े शाळा व इमारतीम�े िवद्युतिवषयक
कामाचे नुतनीकरण करणे.

9 50,00,000 0 0

4 222305996
� � ६ व ८ म�े शाळा व इमारतीम�े िवद्युतिवषयक
कामाचे नुतनीकरण करणे.

6/8 20,00,000 3,45,000 0

5 222305997
क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.९ मधील मनपाची
शाळा , काया�लये , इ�ादी इमारती मधील
िवद्युतीकरणाचे नूतनीकरण करणे .(सन-२०१९-२०)

9 50,00,000 8,14,000 0

6 222305998
क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. ६ व ८ मधील
मनपाची शाळा , काया�लये , इ�ादी इमारती मधील
िवद्युतीिवषयक कामे करणे .(सन-२०१९-२०)

६,८ 50,00,000 8,05,000 0

7 222305999
क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ मधील मनपाची
शाळा , काया�लये , इ�ादी इमारती मधील
िवद्युतीकरणाचे नूतनीकरण करणे .(सन-२०२०-२१)

2 15,00,000 0 0

8 222306000
�. �ं. २५ वाकड आर�ण �ं. ४/२३ मा�मीक शाळा
िवकसीत करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

9 222306001
�. �ं. २५ पुनावळे शाळा िवकसीत करणे या कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

10 222306002
�भाग �. २९ िपंपळे गुरव मधील शेवंताबाई जगताप
मनपा शाळेचे िव�ारीकरण करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

29 1,00,00,000 0 1,000

11 222306003
�भाग �.२५ पुनावळे येथे आय.टू.आर.�ा बद�ात
आले�ा जागेवर अ�यावत गे� हाऊस बांधणे या
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

12 222306004
�भाग �.७ स�� �. १ आर�ण �.४३० येथे न�ाने
होणा-या �ाथिमक शाळा इमारतीचे िवद्युत िवषयक
कामे करणे.(ट�ा-१)

7 1,00,00,000 0 18,00,000

13 222306005
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली गावठाण येथे न�ाने
बांधणेत येणा�या मनपा शाळेचे िवद्युतीकरण करणे.

1,2,3,5 40,00,000 0 10,00,000

14 222306006
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कुदळवाडी येथे न�ाने
बांधणेत येणा�या मनपा शाळेचे िवद्युतीकरण करणे.

5 40,00,000 0 7,40,000

15 222306007

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ मनपाची शाळा, इमारत , काया�लये इ�ादी इमारती
मधील िवद्युतीकरणाचे नूतनीकरण करणे
.(सन-२०१९-२०)

1 15,00,000 0 0

16 222306008
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ मधील न�ाने
बांधणेत येणा�या मनपाची शाळा, इमारत , काया�लये
इ�ादीचे िवद्युतीकरण करणे. (सन २०१९-२०२०)

11 25,00,000 4,17,990 5,00,000
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17 222306009
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील मनपाची
शाळा, इमारत , काया�लये इ�ादीचे िवद्युतीकरण करणे.
(सन २०२०-२०२१)

13 50,00,000 5,00,000 4,00,000

18 222306010
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे उपिवभाग
प�रसरातील मनपा शाळा इमारती काया�लये इ�ादीचें
नुतनीकरण करणे.(सन २०२१-२०२२)

1,12 15,00,000 0 6,00,000

19 222306011
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ व १३ मधील
मनपाची शाळा, इमारत , काया�लये इ�ादीचे
िवद्युतीकरण करणे. (सन २०२१-२०२२)

11 25,00,000 0 1,000

20 222306012
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १ मधील मनपाची
नवीन शाळा, इमारत , काया�लये इ�ादीचे िवद्युतीकरण
करणे. (सन २०२१-२०२२)

1 30,00,000 0 0

21 222306013
�भाग � ११ मधील नेवाळेव�ी मधील आर�ण �
१/११२ (�ाथिमक शाळा) िवकिसत करणे�ा कामाचे
िवद्युत िवषयक कामे करणे (सन २०२१-२०२२)

11 30,00,000 0 1,000

22 222306014
�भाग �.२१ मधील मनपाचे शाळा इमारतीम�े वाटर
�ु�रफायर बसिवणे.

21 50,00,000 1,53,000 0

23 222306015
कासारवाडी उपिवभागाअंतग�त �भाग �.३० मधील
फुगेवाडी येथील निवन शाळा इमारतीचे िवद्युतीकरण व
अनुषंिगक कामे करणे.

30 90,00,000 13,41,618 10,00,000

24 222306016
दापोडी येथील भगतिसंग िव�ालय इमारत िवकिसत
करणे कामांतग�त िवद्युतीकरणाची कामे करणे.

30 1,00,00,000 0 0

06-electric Work for Hospital and
Dispensaries

1 222306017
ब �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील फायर
से�ी ऑिडट क�न घेणे व अहवाला�माणे आव�क ती
कामे करणे

Common 25,00,000 0 1,000

2 222306018
ब �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील िवद्युत
यं�णेची इले�� ीक से�ी ऑिडट क�न घेणे व
अहवाला�माणे आव�क ती कामे करणे

Common 25,00,000 0 10,00,000

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306019
�भाग �.२५ ताथवडे येथील आर�ण �.एम.२१ म�े
आ�यावत वाहनतळ िवकसीत करणे या कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे..

25 10,00,00,000 0 1,000

08-electric Work for Muncipal Halls

1 222306020
िचंचवड येथील ब �े�ीय काया�लय इमारतीम�े िल�
बसिवणे.

19 1,00,00,000 0 30,00,000

2 222306021
�भाग �.२५ वाकड येथील आर�ण �.४/४ येथे टाऊन
हॉल बांधणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

13-electric Work for Public Library
Buildings

1 222306022
फ �े�ीय काया�लय �भाग � १३ अंतग�त अ�ाभाऊ
साठे वाचनालय व �धा� परी�ा क� � येथील िवद्युत
�व�थेचे नुतनीकरण करणे (सन २०१९-२०२०)

13 50,00,000 6,59,000 0

18-electric Work for Auditorium

1 222306023
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �. ७ मधील
अंकुशराव लांडगे �े�ागृहाम�े निवन िचलर �ंॅट बसिवणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

7 1,00,00,000 0 10,000

22-CCTV Surveillance

1 222306024
�भाग �.२३ निवन तालेरा हॉ�ीटल इमारतीम�े
आव��ेनुसार सी.सी.टी.�ी. यं�णा बसिवणे.

18 7,50,775 1,24,000 0

2 222306025
ब �ेि�य काया�लय अंतग�त िविवध िठकाणी CCTV यं�णा
उभारणे.२०१५-१६

Commn 49,99,938 5,00,000 2,00,000

3 222306026
ई �े�ीय काया�लया अंतग�त िविवध िठकाणी सी सी टी �ी
यं�णा बसवणे. ( निवन �भाग �.३ ते ८)

३,४,५,७ 49,99,625 2,10,000 0

4 222306027
सीटी स��अर करीता सी सी टी �ी यं�णा बसिवणे (
निवन �भाग �.३ )

3 25,00,000 1,05,000 0

5 222306028

ई �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा काय��े�ातील मनपाचे
इमारती काया�लये शाळा ना�गृह इ िठकाणाम�े सी सी
टी �ी यं�णा बसवणे. (२०१६-१७) ( निवन �भाग �.३
ते ८)

३,४,५,७ 1,00,00,000 0 1,000

6 222306029
ई �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा काय��े�ातील िविवध
िठकाणी सी सी टी �ी यं�णा बसवणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (२०१६-१७) ( निवन �भाग �.३ ते ८)

३,४,५,७ 1,60,00,000 0 1,000
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7 222306030
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त मनपा इमारती, काया�लये व
र�ावर िविवध िठकाणी आव�कते�माणे सी सी टी �ी
यं�णा बसवणे.( निवन �भाग �.३ ते ८)

३,४,५,७ 1,60,00,000 0 1,000

8 222306031
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त उव�रीत मनपा इमारती,
काया�लयाम�े आव�कते�माणे सी सी टी �ी यं�णा
बसवणे.( निवन �भाग �.३,४,५,७)

३,४,५,७ 75,00,000 0 1,000

9 222306032

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त न�ाने तयार होणा-या िविवध
इमारती, शाळा, काया�लये, दवाखाने येथे
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरणाची कामे करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( निवन �भाग �.३,४,५,७)

३,४,५,७ 1,00,00,000 0 3,00,000

10 222306033

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �.३,४,५ व ७ मधील
िविवध मनपा इमारती, उ�ाने व र�ावर
आव�कतेनुसार सी.सी.टी.�ी.यं�णा बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

३,४,५,७ 1,00,00,000 16,00,000 90,01,000

11 222306034
िसटी स��ला� करीता िस.िस.टी.�ी. यं�णा उभारणे(
ड �भाग)

21 20,00,000 5,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 76,04,09,575 97,77,608 2,37,62,000

निवन कामे

07-Public Lighting

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222306035
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त आकुड� MIDC उप
िवभागामधील िविवध इमारतीमधील िवद्युत �व�थेचे
नूतनीकरण करणे.

१० 50,00,000 0 3,00,000

2 222306036
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१४ व १५ मधील
िविवध इमारत व शाळा,दवाखाने येथील आव�कतेनुसार
िवद्युतीकरणाची व अनुषंिगक कामे करणे (२०२२-२३)

14,15 50,00,000 0 3,00,000

3 222306037
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त मधील िविवध इमारत व
शाळा,दवाखाने येथील आव�कतेनुसार िवद्युतीकरणाची
व अनुषंिगक कामे करणे (२०२२-२३)

14,15,19,10 50,00,000 0 3,00,000

4 222306038

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील व इतर
आव�क िठकाणी फायर से�ी आडीट व िवद्युत
यं�णेची इले�� ीक से�ी ऑिडट अहवालानुसार िवदयुत
िवषयक कामे करणे

14,15,19,11 1,50,00,000 0 3,00,000

5 222306039
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका मोरवाडी ITI मधील
िवद्युत �व�थेचे नुतनीकरण करणे.

10 1,00,00,000 0 1,000

6 222306040
िचंचवड येथील संगीत वग� व �ांती�ाती सािव�ीबाई फुले
��ालयम�े सांऊड िस��म व िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (२०२२-२३)

१८ 50,00,000 0 1,000

7 222306041
िचंचवड उपिवभागातील प�रसराम�े मनपा�ा न�ाने
होणा�या इमारतीचे िवद्युतीकरण करणे.(२०२२-२३)

१८ 50,00,000 0 1,000

8 222306042
िचंचवड येथील SRA काया�लयाम�े UPS यं�णा
बसिवणे.(२०२२-२३)

१८ 1,00,00,000 0 1,000

9 222306043
िचंचवड अ�ािसकाम�े िवद्युत �व�थेचे नुतनीकरणे
करणे.(२०२२-२३)

१८ 50,00,000 0 1,000

10 222306044
रावेत िकवळे उपिवभागातील म�े मनपा�ा न�ाने
होणा�या इमारतीचे िवद्युतीकरण करणे.(२०२२-२३)

१६,१७ 50,00,000 0 1,000

11 222306045
क �ेि�य काया�लय इमारतीला Facad लाईिटंग क�न
कसुशोिभकरण करणे.

0 80,00,000 0 1,000

12 222306046
�.�. 2 म�े मनपा शाळा इमारतीम�े अ�ाधुिनक
�कारची िवद्युत िवषयक सुिवधा पुरिवणे.

2 50,00,000 0 5,00,000

13 222306047
�.�. 6,8 म�े मनपा शाळा इमारतीम�े अ�ाधुिनक
�कारची िवद्युत िवषयक सुिवधा पुरिवणे.

6,8 50,00,000 0 5,00,000

14 222306048
�.�. 9 म�े मनपा शाळा इमारतीम�े अ�ाधुिनक
�कारची िवद्युत िवषयक सुिवधा पुरिवणे.

9 50,00,000 0 5,00,000

15 222306049
�.�. 9 नेह�नगर नवीन शाळा इमारतीमधील उव�रीत
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 0 5,00,000

16 222306050
�. �ं. २५ वाकड आर�ण �ं. ४/२३ मा�मीक शाळा
िवकसीत करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

17 222306051
�. �ं. २५ पुनावळे शाळा िवकसीत करणे या कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

18 222306052
�भाग �. 29 िपंपळे गुरव मधील शेवंताबाई जगताप
मनपा शाळेचे िव�ारीकरण करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

29 1,00,00,000 0 1,000
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19 222306053
�भाग �.२५ ताथवडे येथील आर�ण �.एम.२१ म�े
आ�वत वाहनतळ िवकसीत करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे..

25 10,00,00,000 0 1,000

20 222306054
�भाग �.२५ पुनावळे येथे आय.टू.आर.�ा बद�ात
आले�ा जागेवर अि�शमन क� � बांधणे या कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

21 222306055
�भाग �.२५ वाकड येथील आर�ण �.४/४ येथे टाऊन
हॉल बांधणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

22 222306056
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त न�ाने तयार होणा-या
इमारतीम�े आव�कते�माणे िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

3,४,५,७ 75,00,000 0 1,000

23 222306057
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे उपिवभाग
प�रसरातील मनपाची नवीन शाळा, इमारत , काया�लये
इ�ादीचे िवद्युतीकरण करणे. (सन २०२२-२३)

Common 50,00,000 0 1,000

24 222306058

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी व कृ�ानगर
उपिवभाग प�रसरातील मनपाची नवीन शाळा, इमारत ,
काया�लये इ�ादीचे िवद्युतीकरण करणे. (सन
२०२२-२३)

Common 50,00,000 0 1,000

25 222306059
ग �े�ीय काया�लयाअंतग�त िपंपरी उपिवभागातील िविवध
मनपा शाळा, दवाखाने, काया�लये इ. इमारतीचें इले�� ीक
से�ी आँडीट क�न घेणे. (२०२२-२३)

21,27 25,00,000 0 1,50,000

26 222306060
ग �े�ीय काया�लयाअंतग�त िपंपरी उपिवभागातील िविवध
मनपा शाळा, दवाखाने, काया�लये इ. इमारतीचें फायर
से�ी आँडीट क�न घेणे. (२०२२-२३)

21,27 25,00,000 0 2,00,000

27 222306061

ग �े�ीय काया�लयाअंतग�त िपंपरी उपिवभागातील िविवध
मनपा शाळा, दवाखाने, काया�लये इ. इमारतीचें इले�� ीक
से�ी आँडीट अहवालानुसार आव�क कामे करणे.
(२०२२-२३)

21,27 25,00,000 0 1,000

28 222306062

ग �े�ीय काया�लयाअंतग�त िपंपरी उपिवभागातील िविवध
मनपा शाळा, दवाखाने, काया�लये इ. इमारतीचें फायर
से�ी आँडीट क�न अहवालानुसार आव�क कामे
करणे. (२०२२-२३)

21,27 25,00,000 0 1,000

29 222306063
िपंपरी वाघेरे करसंकलन काया�लय आिण िपंपरी वाघेर
दवाखाना येथील वाय�रंगचे नुतनीकरण करणे आिण
यु.पी.एस.बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

21 25,00,000 0 1,000

30 222306064
िपंपरी उपिवभागाअंतग�त िविवध शाळा, इमारतीमधील
िवद्युतीकरणाचे नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार
िवद्युतीकरण करणे.

21,27 25,00,000 0 1,000

31 222306065
ग �े�ीय काया�लयाअंतग�त थेरगाव उपिवभागातील िविवध
मनपा शाळा, दवाखाने, काया�लये इ. इमारतीचें इले�� ीक
से�ी आँडीट क�न घेणे. (२०२२-२३)

२३,२४ 2,00,000 0 1,50,000

32 222306066

ग �े�ीय काया�लयाअंतग�त थेरगाव उपिवभागातील िविवध
मनपा शाळा, दवाखाने, काया�लये इ. इमारतीचें फायर
से�ी आँडीट क�न अहवालानुसार आव�क कामे
करणे. (२०२२-२३)

२३,२४ 15,00,000 0 1,00,000

33 222306067
ह �ेि�य अंतग�त सांगवी उपिवभागातील हॉ��टल म�े
अि��ितबंधक यं�णा बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

0 30,00,000 0 1,000

34 222306068
ह �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील फायर
से�ी ऑिडट क�न घेणे व अहवाला�माणे आव�क ती
कामे करणे

0 25,00,000 0 1,000

35 222306069
ह �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीमधील िवद्युत
यं�णेची इले�� ीक से�ी ऑिडट क�न घेणे व
अहवाला�माणे आव�क ती कामे करणे

0 25,00,000 0 1,000

36 222306070
सांगवी उपिवभागातील िविवध शाळा इमारतीम�े
फायर,ए�ी�ुंशर बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

37 222306071
कासारवाडी उपिवभागाअंतग�त �भाग �.2० प�रसरातील
निवन शाळा इमारतीचे िवद्युतीकरण व अनुषंिगक कामे
करणे.

0 30,00,000 0 1,000

38 222306072
कासारवाडी उपिवभागाअंतग�त �भाग �.३० प�रसरातील
निवन शाळा इमारतीचे िवद्युतीकरण व अनुषंिगक कामे
करणे.

0 30,00,000 0 1,000

39 222306073
सांंगवी कर संकलन िवभागीय काया�लयाक�रता १००
के��ए �मतेचे जिन� संच उभारणे.(सन २०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

40 222306074
दापोडी येथील भगतिसंग िव�ालय इमारत िवकिसत
करणे कामांतग�त िवद्युतीकरणाची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

0 1,00,00,000 0 1,000

345



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

एकूण निवन कामे र.�. 67,37,00,000 0 38,28,000

एकूण इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 1,43,41,09,575 97,77,608 2,75,90,000

3 लोकारो�

चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222306075
�भाग �. २१ मधील छ. िशवाजी महाराज पुत�ाचे
सुशोिभकरण/ नुतनीकरण करणे.

21 25,00,000 0 5,00,000

03-Traffic Signals

1 222306076

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा काय��े�ामधील र�ावर
िविवध चौकाम�े आव�कतेनुसार ट� ॅ िफक िस�ल
बसिवणे व नुतणीकरणासह अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

३,४,५,७ 75,00,000 11,43,698 0

2 222306077
इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा अतंग�त र�ावर िविवध
चौकाम�े आव�कतेनुसार ट� ॅ िफक िस�ल बसिवणे व
नुतणीकरणासह अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

३,४,५,७ 50,00,000 0 0

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222306078
ह �ेि�य काया�लयांतग�त सामुिहक व साव�जिनक
शौचालयाम�े िवद्युतीकरणाची कामे करणे.

20 22,09,052 0 0

2 222306079
ह �े�ीय काया�लया अंतग�त कासारवाडी येथील
�शानभुमी म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल
यं�णा बसवणे.

- 2,00,00,000 0 0

3 222306080
ह �े�ीय काया�लया अंतग�त दापोडी येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

- 2,00,00,000 0 0

06-electric Work for Hospital and
Dispensaries

1 222306081
इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा काय��े�ामधील जुने
भोसरी हॉ�ीटल येथे सोलर वॉटर व सोलर एनज� यं�णा
बसिवणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

7 35,00,000 8,00,000 5,00,000

2 222306082
इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा काय��े�ामधील जुने
भोसरी हॉ�ीटलमधील �� ेचर िल�चे नुतणीकरण करणे
व अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

7 35,00,000 8,00,000 10,00,000

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306083
क �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग �. ६ व ८ मधील मनपा
शौचालय, ��तागृहांमधे आव�कतेनुसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे

६, ८ 25,00,000 2,00,000 0

2 222306084
क �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग �. ९ मधील मनपा
शौचालय, ��तागृहांमधे आव�कतेनुसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे

9 25,00,000 0 0

3 222306085
ड �े�ीय काया�लय �शासकीय इमारत व िववीध
�शासकीय इमारतीकरीता अि�शमन यं�णा बसिवणे.

Common 2,00,00,000 7,00,000 47,46,637

4 222306086
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील आर�ण �.३६७ अ
खेळाचे मैदान िवकसीत करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

28 1,00,00,000 4,18,768 7,75,860

5 222306087
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील आर�ण �.३६२
खेळाचे मैदान िवकसीत करणे व िश� वाल करणे या
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

28 1,00,00,000 0 16,67,503

6 222306088
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील आर�ण
�.३६१म�े ��मीगंपुल बांधणे व गाड�न िवकसीत करणे
या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

28 2,50,00,000 0 1,000

7 222306089
�भाग �. २६ मधील क�टेव�ी �शानभुमी येथे
िवद्युत दािहनी बसिवणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

8 222306090
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त िपंपळे गुरव येथील
�शानभुमी म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल
यं�णा बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

9 222306091
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त �शानभुमी म�े पया�वरण
पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

10 222306092
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त िपंपळे सौदागर येथील
�शानभुमी म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल
यं�णा बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

11 222306093
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त िपंपळे िनलख येथील
�शानभुमी म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल
यं�णा बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000
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12 222306094
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त क�टे व�ी येथील
�शानभुमी म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल
यं�णा बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

13 222306095
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त वाकड येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

14 222306096
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त पुनावळे येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

15 222306097
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त ताथवडे येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

16 222306098
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त गुरांचा गोठा ( पशु वै�कीय
दवाखाना) येथे िवद्युत िवषयक कामे करणे (सन
२०२१-२०२२)

1 30,00,000 0 0

17 222306099
ग �ेि�य काया�लया अंतग�त थेरगाव उपिवभागातील
जलतरण तलावाचे िवद्युतीकरण व नुतनीकरणाची कामे
करणे.

24 30,00,000 0 5,00,000

10-electric Work for Park Buildings

1 222306100
भ�ी श�ी उ�ान येथील रा���ज फडकिवणे चालन व
देखभाल तसेच अनुषंिगक यं�णेचे चालन देखभाल
दु��ी करणे (सन २०२१-२२).

15 50,00,000 25,00,000 7,00,000

2 222306101
�भाग � ४१(निवन � � ९ ) मधील िपंपरी चौकातील डॉ
बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथील भीमसृ�ी(�ुर�)
करीता िवद्युतिवषयक कामे करणे.

9 2,18,66,708 2,15,000 2,15,000

14-electric Work for Crematorium
(�शानभुमी)

1 222306102
म.न.पा. भाटनगर येथील िलंक रोडवरील िवद्युत
दािहनीचे नूतनीकरण करणे.(२०१८-१९)

19 1,30,49,586 36,78,000 0

2 222306103
अ �े�ीय काया�लया अंतग�त �शानभुमी म�े पया�वरण
पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा बसवणे.

- 2,00,00,000 0 1,000

3 222306104
क �े�ीय काया�लय अंतग�त नेह�नगर �शानभूमी येथे
िवद्युत दािहनी /गॅस दािहनी बसवणे .

Common 2,00,00,000 40,00,000 57,00,000

4 222306105
क �े�ीय काया�लया अंतग�त नेह�नगर येथील
�शानभुमी म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल
यं�णा बसवणे.

9 2,00,00,000 0 1,00,000

5 222306106
क �े�ीय काया�लया अंतग�त मोशी येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

2 2,00,00,000 0 1,000

6 222306107
इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा काय��े�ामधील भोसरी
�शानभुमी येथे सोलर वॉटर िस�ीम बसिवणे.

7 20,00,000 8,68,000 0

7 222306108
�.�.७ भोसरी येथे न�ाने बसिवणेत येणा-या िवदयुत
दािहनी क�रता रोिह� संच व जिन�संच बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे

7 1,00,00,000 17,99,187 3,00,000

8 222306109
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ येथील
�शानभूमी व दफनभूमी म�े �काश �व�था करणे व
अनुषंिगक कामे करणे .(सन-२०१९-२०)

13 50,00,000 10,43,000 0

9 222306110
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ तळवडे येथील
�शानभूमी म�े �काश �व�था करणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन-२०१९-२०)

12 50,00,000 0 0

10 222306111
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त अमरधाम �शानभूमी िनगडी
येथे जिन� संच बसिवणे (सन २०२१-२०२२)

13 15,00,000 0 1,000

11 222306112
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त अमरधाम �शानभूमी िनगडी
येथील िवद्युत दािहनीचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२१-२०२२)

13 96,00,000 0 10,00,000

12 222306113
फ �े�ीय काया�लया अंतग�त िनगडी येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

13 2,00,00,000 0 1,000

13 222306114
ह �े�ीय काया�लया अंतग�त येथील �शानभुमी म�े
पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा बसवणे.

- 2,00,00,000 0 0

14 222306115
ह �े�ीय काया�लया अंतग�त सांगवी येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

- 2,00,00,000 0 0

18-electric Work for Auditorium
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1 222306116
�भाग �. १९ िलंक रोड येथील �शानभूमीमधील
िवद्युतीकरणाचे नुतनीकरण करणे व िवद्युत दािहनी
क�रता नवीन जनरेटर बसिवणे.

19 50,00,000 25,00,000 6,00,000

2 222306117

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त अंकुशराव लांडगे �े�ागृहातील
�नी�ेपण यं�णेमधील आव�क ��कर,माईक व
उपकरणांचे व �ेजलाईटीगं यं�णेचे नुतणीकरण करणे. (
निवन �भाग �.७)

7 30,00,000 7,50,000 0

19-electric Work for Sport Buildings

1 222306118
क �े�ीय काया�लयांतग�त न�ाने होणा-या मैदानांमधे
/�शानभूमीम�े िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 7,49,980 0 0

2 222306119
�.�. ६ व ८ मधील िविवध ि�डांगणावर/मैदानावर
आव�कतेनुसार �काश �व�था करणे व नूतनीकरण
करणे.

Common 50,00,000 0 0

3 222306120
मा.आयु� िनवास�थान (अिव�ार) येथील जलतरण
तलावाचे िवद्युत िवषयक नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे
करणे.

9 70,00,000 0 0

4 222306121
अ�ासाहेब मगर �ेिडयम येथील जलतरण तलावाचे
िवद्युत िवषयक नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे.

9 50,00,000 0 0

5 222306122
�भाग �. ८ मधील से. �. १, भूखंड �. १ मधील
�ेटीगं ट� ॅक चे उव�रीत काम करणे.

Common 75,00,000 7,00,000 2,00,000

6 222306123
�भाग �.९ मैदाने, �शानभूमी, �ायामशाळा
आव�कतेनुसार िवद्युत िवषयक कामे करणे. सन
२०२०-२१

9 20,00,000 7,33,000 0

7 222306124
क �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग �. २ मधील मनपा
लोकारो�िवषयक िवद्युतिवषयक कामे करणे

2 25,00,000 0 0

8 222306125
�भाग �. ६ व ८ मधील मैदाने, �ायामशाळा मधे
आव�कतेनुसार िवद्युत िवषयक कामे करणे. सन
२०२०-२१

६, ८ 20,00,000 8,04,400 0

9 222306126
फ �े�ीय काया�लया अंतग�त िचखली तळवडे उप िवभाग
अंतग�त लोकारो� िवषयक िवद्युत कामे करणे (सन
२०२०-२०२१)

1,12 20,00,000 8,71,000 3,90,000

10 222306127
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ मधील �ामी
िववेकानंद मैदानावर वाढीव �काश �व�था करणे. (सन
२०२०-२०२१)

11 1,00,00,000 10,00,000 30,00,000

11 222306128
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त वाड� �.१३ मधील
�बोधनकार केशवराव ठाकरे �ीडांगणावरील �काश
�व�थेचे नुतनीकरण करणे.

13 25,00,000 5,92,000 0

12 222306129

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १ मधील असणा�या
�ीडा िवषयक इमारती,�ीडांगण व मैदानावर वाढीव
�काश �व�था करणे व इतर िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२०२२)

1 15,00,000 0 0

13 222306130

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ मधील
असणा�या �ीडा िवषयक इमारती �ीडांगण व मैदानावर
वाढीव �काश �व�था करणे व इतर िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)

12 15,00,000 0 0

14 222306131

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ मधील
असणा�या �ीडा िवषयक इमारती �ीडांगण व मैदानावर
वाढीव �काश �व�था करणे व इतर िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)

11 50,00,000 0 6,00,000

15 222306132

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील
असणा�या �ीडा िवषयक इमारती �ीडांगण व मैदानावर
वाढीव �काश �व�था करणे व इतर िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)

13 30,00,000 0 10,43,000

16 222306133
िपंपरी येथील नवमहारा�� , पवने�र व इतर मैदानावरील
िद�ांचे नुतनीकरण करणे.

21 2,00,00,000 70,00,000 7,67,000

17 222306134
कासारवाडी उपिवभागांतग�त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
जलतरण तलाव येथील िवद्युतीकरणाचे नुतनीकरण
करणे.

- 15,00,000 4,02,562 0

एकूण चालू कामे र.�. 64,99,75,326 3,35,18,615 2,43,19,000

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306135
भ�ी श�ी उ�ान येथील रा���ज फडकिवणे चालन
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे(सन
२०२२-२३).

१५ 70,00,000 0 10,00,000
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2 222306136
िलंक रोड िचंचवड येथील िवद्युत दािहनीचे जुनी दािहनी
काढून �ा जागी नवीन दािहनी बसिवणे.

19 1,00,00,000 0 1,000

3 222306137

कोिवड -१९ महामारीचे िनयं�णाक�रता मनपातफ�  ऑटो
��र येथे उभार�ात आले�ा ��ालयातील िवद्युत
सािह�-उपकरणे कोिवड-१९ महामारी िनमु�लन
झा�ानंतर अ�� आव�कतेनुसार वापर करणेसाठी
आव�क कामे करणे.

0 2,00,00,000 0 1,000

4 222306138
�.�.१८ मधील मािणक कॉलनी �ायाम शाळेत
��मबाथ व सोनाबाथ बसिवणे.(२०२२-२३)

18 50,00,000 0 1,000

5 222306139
ब �ेि�य काया�लयांतग�त िविवध �ीडांगणे / मॆदाने व
�ायामशाळा इ. िठकाणी आव�कतेनुसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

१६,१७,१८,२२ 50,00,000 0 1,000

6 222306140
ब �े�ीय काया�लया अंतग�त मामुड� येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

16 2,00,00,000 0 1,000

7 222306141
ब �े�ीय काया�लया अंतग�त िकवळे येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

16 2,00,00,000 0 1,000

8 222306142
ब �े�ीय काया�लया अंतग�त रावेत येथील �शानभुमी म�े
पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा बसवणे.

16 2,00,00,000 0 1,000

9 222306143
ब �े�ीय काया�लया अंतग�त काळेवाडी येथील �शानभुमी
म�े पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन कंट� ोल यं�णा
बसवणे.

22 2,00,00,000 0 1,000

10 222306144
कोिवंड - १९ अंतग�त �भाग �.१८ मधील िचंचवडगांव
काळेवाडी पुलाजवळील �शानभुमीम�े अित�र�
िवद्युत दािहनी बसिवणे. (२०२२-२३)

१८ 1,50,00,000 0 1,000

11 222306145
�भाग �. ६ व ८ मधील मैदाने, �ायामशाळा मधे
आव�कतेनुसार िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

६, ८ 50,00,000 0 7,00,000

12 222306146
�.�. 9 न�े �ीडांगणाम�े आव�कतेनुसार िवद्युत
िवषयक कामे करणे

9 50,00,000 0 7,00,000

13 222306147
मा.आयु� िनवास�थान (अिव�ार) येथील िवद्युत
िवषयक नूतनीकरण व अनुषिगक कामे करणे.

९ 70,00,000 0 7,00,000

14 222306148
�भाग �.9 मधील मनपा मोक�ा जागा िवकिसत करणे
अंतग�त िवद्युतिवषयक कामे करणे.(सन-2022-23)

९ 25,00,000 0 1,000

15 222306149
�भाग �. २ मधील मनपा �ीडांगणे / मॆदाने / मोक�ा
जागा इ�ादी िठकाणी आव�कतेनुसार �काश�व�था
करणे. (सन-2022-23)

2 20,00,000 0 7,00,000

16 222306150
नेह�नगर �शानभूमी येथे नवीन िवद्युतदािहनी बसिवणे
व अनुषंगीक कामे करणे.

9 2,00,00,000 0 1,000

17 222306151

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �ीडांगणे, मैदाने,
�ायामशाळा इ. िठकाणी िवद्युतिवषयक व नुतनीकरण
कामे करणे. ( निवन �भाग �.३ ,४,५,७) (सन
२०२२-२३)

३ ,४,५,७ 50,00,000 0 10,00,000

18 222306152
ई �े�ीय काया�लया अंतग�त च�होली येथील �शानभुमी
म�े िवद्युतदाहीनी बसिवणे व पया�वरण पुरक एअर
पो�ुशन कंट� ोल यं�णा बसवणे. (सन २०२२-२३)

3 2,00,00,000 0 10,000

19 222306153
ई �े�ीय काया�लया अंतग�त िदघी येथील �शानभुमी म�े
िवद्युतदाहीनी बसिवणे व पया�वरण पुरक एअर पो�ुशन
कंट� ोल यं�णा बसवणे. (सन २०२२-२३)

3 2,00,00,000 0 10,000

20 222306154

ई �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �.७ भोसरी गावठाण
येथील जलतरण तलावाशी संबंधीत िफ�रेशन यं�णा व
इतर यं�णेचे नुतणीकरणासह अनुषंगीक कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

3 40,00,000 0 10,000

21 222306155

इ �े�ीय काया�लयाअंंतग�त �भाग �.३ मोशी येथील
िनयोजीत अ�ीशमन क� � इमारतीम�े अ�ीशमन
िवभागा�ा सुचनेनुसार िवद्युत िवषयक व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

३ 75,00,000 0 10,000

22 222306156

इ �े�ीय काया�लयाअंंतग�त �भाग �.४ िदघी येथील
िनयोजीत अ�ीशमन क� � इमारतीम�े अ�ीशमन
िवभागा�ा सुचनेनुसार िवद्युत िवषयक व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

४ 75,00,000 0 10,000

23 222306157

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे
उपिवभागातील �ीडा िवषयक इमारती,�ीडांगण व
मैदानावर वाढीव �काश �व�था करणे तसेच नुतनीकरण
व इतर िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

common 50,00,000 0 1,000
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24 222306158

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी व कृ�ानगर
उपिवभागातील �ीडा िवषयक इमारती,�ीडांगण व
मैदानावर वाढीव �काश �व�था करणे तसेच नुतनीकरण
व इतर िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

common 50,00,000 0 1,000

25 222306159
ह �ेि�य काया�लयांतग�त सामुिहक व साव�जिनक
शौचालयाम�े िवद्युतीकरणाची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

0 30,00,000 0 100

26 222306160
सांगवी उपिवभागातील िफलटरेशन �ंॅटची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे.(सन २०२२-२३)

0 15,00,000 0 100

27 222306161
िपंपरी नेह�नगर येथे पी.एम.पी.एम.एल.आगाराम�े
प��क चािज�ग �ेशन क�रता रोिह� संचाची उभारणी
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

0 4,00,00,000 0 100

28 222306162
िपंपरी नेह�नगर येथे पी.एम.पी.एम.एल.आगाराम�े
जिन� संचाची उभारणी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

0 1,50,00,000 0 100

14-electric Work for Crematorium
(�शानभुमी)

1 222306163
थेरगाव �शानभुिमतील गॅस दाहीनीचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे

23 20,00,000 0 5,00,000

2 222306164
थेरगाव �शानभुिमतील गॅस दाहीनी करीता उदवाहक
(Lift) बसिवणे

23 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 32,20,00,000 0 53,64,400

एकूण लोकारो� 97,19,75,326 3,35,18,615 2,96,83,400

4 ��ालये, �सुितगृह, औषधालये

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222306165
जु�ा तालेरा ��ालयातील CCTV यं�णा �ांती�ोित
सािव�ीबाई फुले ��ालयात �थालंतर करणे.

18 10,00,159 7,00,000 0

2 222306166
�.�.९ मधील ने� ��ालय व नागरी आरो� क� �
येथील उव�रीत िवद्युत िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 0 10,00,000

3 222306167
�भाग �. ६ येथील नवीन भोसरी हॉ�ीटल येथे
आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक कामे करणे.

6 1,00,00,000 0 10,00,000

4 222306168
�भाग �. २६ मधील िपंपळे िनलख दवाखा�ाकरीता
Lift बसिवणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

5 222306169
फ �े�ीय काया�लय िवद्युत िवभागा अंतग�त प�रसरातील
��ालये व दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०१९-२० )

1,11,12,13 20,00,000 9,53,000 0

6 222306170
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ येथील
यमुनानगर ��ालयाचे नुतनीकरण करणे व िवद्युत
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०१९-२० )

13 20,00,000 5,51,000 4,00,000

7 222306171
फ �े�ीय काया�लय िवद्युत िवभागा अंतग�त प�रसरातील
��ालये व दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२१-२०२२ )

1,11,12,13 40,00,000 0 0

8 222306172
कासारवाडी येथे कर संकलन इमारतीतील कर संकलन
काया�लय,व ��ालयाक�रता जिन� संच बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०१९-२०)

20 25,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 4,65,00,159 22,04,000 24,01,000

निवन कामे

07-Public Lighting

06-electric Work for Hospital and
Dispensaries

1 222306173
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध ��ालयामधील
आव�कतेनुसार िवदयुत िवषयक कामे करणे २०२२-२३

common 1,00,00,000 0 7,00,000

2 222306174
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त आकुड� ��ालयामधील
उव�रीत आव�कतेनुसार िवदयुत िवषयक कामे करणे
२०२२-२३

14 2,00,00,000 0 1,000

3 222306175
�भाग �.१६ मधील आकुड� हॉ�ीटलचे िव�ारीकरण
करणे या कामाचे (ट�ा-२)

16 15,00,00,000 0 1,000

4 222306176

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �.14 आकुड�
गावठाणमधील नवीन हॉ�ीटलम�े ऑपरेशन
िथएटरमधील आव�क िवद्युतिवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे

14 20,00,000 0 50,00,000
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5 222306177
�ांती�ोित सािव�ीबाई फुले ��ालयात िवद्युत िवषयक
कामे करणे.(२०२२-२३)

50,00,000 0 1,000

6 222306178
�ांती�ोित सािव�ीबाई फुले ��ालयातील उ�दवाहकाचे
नुतनीकरण करणे.(२०२२-२३)

1,00,00,000 0 18,00,000

7 222306179
निवन तालेरा हॉ��टलम�े िवद्युत िवषयक कामे
करणे(२०२२-२३).

5,00,00,000 0 8,00,000

8 222306180
निवन तालेरा हॉ��टलम�े कुशल व अध�कुशल कम�चारी
पुरिवणे व तदअनुषंिगक कामे करणे(२०२२-२३).

50,00,000 0 8,00,000

9 222306181
�भाग �. ६ येथील नवीन भोसरी हॉ�ीटल येथे
आव�कतेनुसार िवद्युतिवषयक कामे करणे. ( सन
२०२२-२३ )

6 1,00,00,000 0 7,00,000

10 222306182
�.�. 9 मधील ने� ��ालय इमारतीला facad
lighting क�न सुशोिभकरण करणे.

9 80,00,000 0 1,000

11 222306183
�भाग �. ६ येथील नवीन भोसरी हॉ�ीटल इमारतीला
facad lighting क�न सुशोिभकरण करणे.

6 80,00,000 0 1,000

12 222306184
�.�. 2 म�े वै�कीय िवभागा�ा आव�कतेनूसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 50,00,000 0 1,000

13 222306185
�.�. 6 म�े वै�कीय िवभागा�ा आव�कतेनूसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

6 50,00,000 0 1,000

14 222306186
�.�. 8 म�े वै�कीय िवभागा�ा आव�कतेनूसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000

15 222306187
�.�. 9 म�े वै�कीय िवभागा�ा आव�कतेनूसार
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 0 1,000

16 222306188
�.�.९ मधील ने� ��ालय व नागरी आरो� क� �
येथील उव�रीत िवद्युत िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 0 1,000

17 222306189
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िदघी �भाग �. ४ येथील
िनयोजीत मॅट�िनटी हॉ�ीटल इमारती म�े िवदयुत
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

4 75,00,000 0 1,000

18 222306190
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध ��ालय इमारतीम�े
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरण करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (�भाग �.३,४,५,७ ) ( सन २०२२-२३)

३,४,५,७ 30,00,000 0 1,000

19 222306191
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ घरकुल येथील
निवन दवाखाना येथे उव�रीत िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

११ 30,00,000 0 1,000

20 222306192
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त ��ालये दवाखाने येथे UPS
यं�णा बसिवणे व िवद्युत िवषयक कामे करणे.

common 50,00,000 0 1,000

21 222306193
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त ��ालये दवाखाने येथे
जिन�संच बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

common 50,00,000 0 1,000

22 222306194
फ �े�ीय काया�लय िवद्युत िवभागा अंतग�त प�रसरातील
��ालये व दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२ -२३)

common 50,00,000 0 8,00,000

23 222306195

नवीन िजजामाता ��ालय िपंपरी येथील जिन� संच,
रोिह� संच, युपीएस आिण एसीबी, �ीसीबी, क�� ोल
पँनल, एपीएफसी पँनल, िस��ोनाईिजंग पँनल, पाँवर
िड�� ी�ुशन पँनल इ. यं�णेची वािष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे.

21 50,00,000 0 5,00,000

24 222306196
नवीन िजजामाता ��ालय िपंपरी येथील
िवद्युतिवषयक(वाय�रंग) यं�णेची वािष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे.

21 25,00,000 0 1,000

25 222306197
नवीन िजजामाता ��ालय िपंपरी येथील वातानुकुलन
यं�णेची वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

21 50,00,000 0 1,000

26 222306198
नवीन िजजामाता ��ालय िपंपरी येथील ई.पी.बी.ए�
आिण �नी�ेपण �व�थेची वािष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे.

21 20,00,000 0 1,000

27 222306199
नवीन िजजामाता ��ालय िपंपरी येथील अ�ी�ितबंधक
यं�णेची( फायर अलाम� पँनल, �ी�ंर, हायड� �
िस�म) वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

21 50,00,000 0 1,000

28 222306200
नवीन िजजामाता ��ालय िपंपरी येथे पया�यी रोिह�संच
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

21 50,00,000 0 1,000

29 222306201
नवीन िजजामाता ��ालय िपंपरी येथील सीसीटी�ी
यं�णेची वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

21 40,00,000 0 1,000

30 222306202
नवीन िजजामाता ��ालय िपंपरी येथील उदवाहकाचे
वािष�क प�तीने चालन व देखभाल दु��ी करणे.

21 40,00,000 0 3,00,000

31 222306203
नवीन थेरगाव ��ालय येथील जिन� संच, रोिह� संच,
युपीएस आिण एसीबी, �ीसीबी, क�� ोल पँनल,
एपीएफसी पँनल, िस��ोनाईिजंग पँनल, पाँवर

23 50,00,000 0 1,000
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िड�� ी�ुशन पँनल इ. यं�णेची वािष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे.

32 222306204
नवीन थेरगाव ��ालय येथील िवद्युतिवषयक(वाय�रंग)
यं�णेची वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

२३ 50,00,000 0 1,000

33 222306205
नवीन थेरगाव ��ालय येथील वातानुकुलन यं�णेची
वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

२३ 50,00,000 0 1,000

34 222306206
नवीन थेरगाव ��ालय येथील ई.पी.बी.ए� आिण
�नी�ेपण �व�थेची वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे.

२३ 10,00,000 0 3,00,000

35 222306207
नवीन थेरगाव ��ालय येथील अ�ी�ितबंधक यं�णेची(
फायर अलाम� पँनल, �ी�ंर, हायड� � िस�म) वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

२३ 20,00,000 0 1,000

36 222306208
नवीन थेरगाव ��ालय येथे पया�यी रोिह�संच बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

37 222306209
नवीन थेरगाव ��ालय येथील सीसीटी�ी यं�णेची
वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

२३ 40,00,000 0 5,00,000

38 222306210
नवीन थेरगाव ��ालय येथील उदवाहकांची(Lift)
वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

२३ 30,00,000 0 5,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 39,40,00,000 0 1,27,26,000

एकूण ��ालये, �सुितगृह, औषधालये 44,05,00,159 22,04,000 1,51,27,000

5 उ�ाने

चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222306211
�भाग �. ९ (नवीन �भाग � १०) संभाजीनगर येथील
बड� �ॅली येथे लेझर शो क�रता आव�क कामे करणे.

10 20,00,00,000 5,50,00,000 0

2 222306212
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ मधील िविवध
उ�ानाम�े एलईडी िदवे बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

19 30,00,000 10,00,000 2,00,000

3 222306213
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ म�े �ीधरनगर
उ�ानातील िवद्युत िवषयक कामाचे नुतनीकरण करणे.

19 1,00,00,000 8,00,000 0

4 222306214
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १० मधील
मोक�ा जागेवरील उ�ानाम�े िवरंगुळा क� �ासाठी व
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

10 1,00,00,000 10,60,000 0

5 222306215
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १० राजष� शा�
महाराज पुत�ामागे शा� सृ�ीसाठी कामे करणे.

10 3,00,00,000 5,00,000 10,00,000

6 222306216
सांगवी उपिवभागांतग�त िविवध िठकाणी
सुशोिभकरणांतग�त डेकोरेिट� पोल व िदपमाळ पोल
बसिवणे.

32 50,00,000 7,20,000 4,20,000

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306217
�.�.१७ मधील उ�ानातील िवद्युत सािह�ांचे
नुतनीकरण करणे.(२०२०-२१)

17 50,00,000 11,79,047 0

2 222306218
िपंपळे गुरव येथील राजमाता िजजाऊ उ�ानात संगीत
कारंजे बसिवणे व िवद्युत िवषयक कामे करणे.

29 5,00,00,000 1,87,64,230 33,42,000

3 222306219
िपंपळे गुरव येिथल राजमाता िजजाऊ उ�ानातील उव�रीत
�थाप� व िवद्युत िवषयक कामे करणे.

29 5,00,00,000 31,31,770 0

4 222306220
�भाग �.२६ वाकड िपंपळे िनलख रोड लगतची जागा
येथे िलनीयर गाड�न िवकसीत करणे या कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

5 222306221
िपंपळे सौदागर आर�ण �. ३६१अ येथे उ�ान िवषयक
कामे करणे.

28 5,00,00,000 0 1,000

6 222306222 वाकड येथील आ.�. ३/१८ येथे उ�ान िवकिसत करणे 25 5,00,00,000 0 50,00,000

7 222306223 िपंपळे िनलख आ.�. ३९८ येथे उ�ान िवकिसत करणे 26 5,00,00,000 40,00,000 24,60,000

8 222306224
आ � ३७१ ब िपंपळे सौदागर येथील िनयोिजत
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

28 5,00,00,000 0 1,000

9 222306225
िपंपळे िनलख येथील सािव�ीबाई फुले ट�ा २ उ�ानाम�े
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

10 222306226
मनपा�ा ड �ेि�य काया�लयातंग�त उ�ानात
आव�कतेनुसार िवद्युत िवषयक कामे करणे.

सव� 2,00,00,000 0 1,000

11 222306227
ड �ेि�य काया�लयातंग�त पुनावळे येथील आ. �. ४/७१
मधील न�ाने िवकसीत होणा-या उ�ानांचे िवद्युतीकरण
करणे.

25 5,00,00,000 0 1,000
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12 222306228
मनपा�ा ड �ेि�य काया�लयातंग�त उ�ानात सोलर िदवे
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे

सव� 5,00,00,000 0 1,000

13 222306229
मनपा�ा ड �ेि�य काया�लयातंग�त उ�ानात
आव�कतेनुसार निवन पंप बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे

सव� 2,50,00,000 0 1,000

14 222306230
मनपा�ा इ �ेि�य काया�लयातंग�त उ�ानांतील िवद्युत
�व�थेचे आव��ेनुसार नुतिनकरण करणे.

३ ,४,५,७ 25,00,000 0 10,000

15 222306231

इ �े�ीय काया�लयाअतंग�त �भाग �.३,४,५,७ मधील
िविवध उ�ानाम�े आव�कतेनुसार िवद्युतीकरणाची,
हायमा�, पंपीग मिशनरीशी संबंधीत व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

३ ,४,५,७ 40,00,000 0 10,00,000

16 222306232
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त न�ाने होणा-या उ�ानाम�े
िवद्युतिवषयक व नुतनीकरण कामे करणे. ( निवन
�भाग �.३ ,४,५,७) (सन २०२१-२२)

३ ,४,५,७ 35,00,000 0 1,000

10-electric Work for Park Buildings

1 222306233
�. �. ८ मधील उ�ानांमधे िवद्युतिवषयक
नुतनीकरणाची कामे करणे.

8 75,00,000 24,15,000 0

2 222306234

�. �. ९ मधील उ�ानांमधे िवद्युतिवषयक
नुतनीकरणाची कामे करणे.व न�ाने िवकिसत होणा-या
उ�ानाम�े िवद्युतिवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

9 50,00,000 11,48,000 0

3 222306235
�. �. २ मधील उ�ानांमधे िवद्युतिवषयक
नुतनीकरणाची कामे करणे.व िवद्युतिवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. २०२०-२१

2 25,00,000 8,70,000 0

4 222306236

�. �. ६ व ८ मधील उ�ानांमधे िवद्युतिवषयक
नुतनीकरणाची कामे करणे.व न�ाने िवकिसत होणा-या
उ�ानाम�े िवद्युतिवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. २०२०-२१

६ व ८ 25,00,000 7,76,000 0

5 222306237

फ �ेि�य काया�लयातंग�त िचखली तळवडे
उपिवभागामधील उ�ानांतील िवद्युत �व�थेचे
आव��ेनुसार नुतिनकरण करणे. ( सन २०१८ - २०१९
)

1,12 24,00,000 0 0

6 222306238
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ कृ�ानगर
मधील उ�ानाम�े आव�कतेनुसार नवीन पंप बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०१९-२०२०)

11 20,00,000 2,42,000 3,00,000

7 222306239
फ �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग � ११ कृ�ानगर
प�रसरामधील उ�ानातील िद�ांचे नुतनीकरण
करणे.(सन २०१९-२०२०)

11 20,00,000 0 0

8 222306240
फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग � ११ म�े न�ाने
िवकसीत होणा-या उ�ानांचे िवद्युतीकरण करणे. ( सन
२०१९ - २०२०)

11 25,00,000 0 0

9 222306241

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२ �पीनगर
तळवडे येथील उ�ानेची आव�क िठकाणी िवद्युत
िवषयक कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणे ( सन
२०१९-२० )

12 20,00,000 0 0

10 222306242
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन
२०१९-२०२०)

11 50,00,000 10,44,000 0

11 222306243
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील
उ�ानाम�े आव�कतेनुसार नवीन पंप बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०१९-२०२०)

11 20,00,000 5,72,000 0

12 222306244
फ �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग � १३ प�रसरामधील
उ�ानातील िद�ांचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०१९-२०२०)

11 20,00,000 0 0

13 222306245
मनपा�ा फ �े�ीय काया�लय अंतग�त न�ाने िवकिसत
होणा�या उ�ानाचे िवद्युतीकरण करणे.

- 8,00,000 0 0

14 222306246
�भाग � १२ तळवडे येथील गायरान �े�ात जॉिगंग ट� ॅक
ला �काश �व�था व उ�ान िवकिसत करणे.( सन
२०२०-२१ )

12 50,00,000 5,31,000 0

15 222306247
फ �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग � ११ प�रसरामधील
उ�ानातील िद�ांचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२०-२०२१)

11 20,00,000 0 0

16 222306248
फ �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग � १३ प�रसरामधील
उ�ानातील िद�ांचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२०-२०२१)

13 20,00,000 0 0
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17 222306249
सन २०१७-१८ क�रता फ �े�ीय काय��े�ातील कारंजे व
धबधबे याचे चालन व देखभाल दु��ी करणे. सन
२०१७-२०१८

common 10,00,000 1,50,000 0

18 222306250
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे उपिवभाग
प�रसरातील उ�ानाचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२१-२०२२)

1,12 15,00,000 0 0

19 222306251
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ मधील
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन
२०२१-२०२२)

11 50,00,000 0 4,00,000

20 222306252
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ मधील
उ�ानाम�े िद�ांचे नुतनीकरण करणे व नवीन पंप
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)

11 50,00,000 0 4,00,000

21 222306253
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन
२०२१-२०२२)

13 50,00,000 0 4,00,000

22 222306254
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील
उ�ानाम�े िद�ांचे नुतनीकरण करणे व नवीन पंप
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)

13 50,00,000 0 4,00,000

23 222306255
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ मधील नवीन
उ�ानाचे िवद्युतीकरण करणे.(सन २०२१-२०२२)

12 40,00,000 0 8,00,000

24 222306256
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२० मधील
डॉ.ए.पी.जे.अ�ुल कलाम उ�ानातील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण व

20 33,31,938 23,03,657 5,47,789

25 222306257
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �. २० मधील
डॉ.कै.मामासाहेब िपंपळे उ�ानातील िदवाब�ी �व�थेचे
नुतनीकरण करणे.

20 4,01,412 0 0

26 222306258
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३० मधील आई
उ�ानात डेकोरेिट� पोल,एल.ई.डी िदवे बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

30 40,00,803 14,83,718 0

27 222306259
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३० मधील िसतांगन
उ�ानात डेकोरेिट� पोल,एल.ई.डी िदवे बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

30 40,01,606 10,50,000 5,67,000

28 222306260
�भाग �.२० मधील सावतामाळी, पुल देशपांडे ,स�ट
अँ�नी व इतर उ�ानातील िवद्युत िवषयक कामे करणे
व नुतनीकरण करणे.

20 33,32,685 10,36,474 0

29 222306261
�भाग �.३० म�े दापोडी बोपोडी र�ावर न�ाने
होणारे उ�ानात िवद्युतीकरणाची कामे करणे.

30 40,01,261 13,74,585 0

30 222306262
ह �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग �.२० येथील सुधारे
उ�ान िवकिसत करणे.(सन २०२०-२१)

20 50,00,000 0 0

31 222306263
�भाग �.३२ मधील उ�ानातील िवद्युतीकरणाचे
नुतनीकरण करणे.

32 15,00,000 2,65,000 3,00,000

32 222306264
�भाग �.३२ मधील छ�पती िशवाजी महाराज
उ�ानाम�े संगीत कारंजे बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणेक�रता स�ागार नेमणु करणे.

32 15,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 88,87,69,705 10,14,16,481 1,75,55,789

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306265
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १५ मधील दि�ण
मुखी मा�ती उ�ानाचे नूतनीकरण करणे.

15 1,00,00,000 0 1,000

2 222306266
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १५ मधील मा�ती
उ�ानाचे नूतनीकरण करणे.

15 1,00,00,000 0 1,000

3 222306267
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १० मधील िशव
शा� शंभो उ�ानातील िज�ॅिशयम हॉलसाठी व
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

10 50,00,000 0 1,000

4 222306268
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १० मधील राजष�
शा� उ�ानाचे पुनिव�कास करणे कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

10 1,00,00,000 0 1,000

5 222306269
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िपंपरी येथील महा�ा
�ोतीराव फुले पुतळा प�रसराचे नुतनीकरण करणे.

10 5,00,00,000 0 1,000

6 222306270
अ �े�ीय काया�लयाअतंग�त िविवध उ�ानामधील
िवद्युतीकरणाचे आव�कतेनुसार नुतणीकरण करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

१४,१५,१०,१९ 1,50,00,000 0 7,00,000
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7 222306271
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १० राजष� शा�
महाराज पुत�ामागे शा� सृ�ीमधील उव�रीत िवदयुत
िवषयक कामे करणे

10 50,00,000 0 1,000

8 222306272
अ �े�ीय काया�लयाअतंग�त गणेश तलाव उदयान मधील
िवद्युतीकरणाचे आव�कतेनुसार नुतणीकरण करणे व
आक� षक प�दतीने िवदयुत �व�था करणे.

15 1,50,00,000 0 1,000

9 222306273
अ �े�ीय काया�लयाअतंग�त दुगा� देवी उ�ानामधील
िवद्युतीकरणाचे आव�कतेनुसार नुतणीकरण करणे व
आक� षक प�दतीने िवदयुत �व�था करणे.

15 1,50,00,000 0 7,00,000

10 222306274
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १० मधील
उदयानाम�े आव�कतेनुसार िवदयुत िवषयक कामे
करणे

10 1,50,00,000 0 5,00,000

11 222306275
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १० मधील
साईउदयानाम�े आव�कतेनुसार िवदयुत िवषयक कामे
करणे

10 70,00,000 0 1,000

12 222306276
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १० मधील बड� �ॅली
उ�ानाम�े आव�कतेनुसार िवदयुत िवषयक कामे
करणे

10 1,00,00,000 0 1,000

13 222306277
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १० मधील कापसे
उ�ानाम�े आव�कतेनुसार िवदयुत िवषयक कामे
करणे

10 50,00,000 0 1,000

14 222306278
�भाग �. १० बड� �ॅलीम�े लेझर शो क�रता आट� वक�
(िविवध िवषय व संक�नेवर आधा�रत लघुपट) तयार
करणे.

10 2,00,00,000 0 1,000

15 222306279
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १५ टेिलफोन
ए�च�ज जवळील मोक�ा जागेत उ�ान िवकिसत
करणे.

15 1,00,00,000 0 1,000

16 222306280
ब �ेि�य काया�लय अंतग�त उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक
कामे करणे. ( २०२२-२३)

सव� 1,00,00,000 0 1,000

17 222306281
रावेत उपिवभागाअंतग�त उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (२०२२-२३)

१६,१७ 50,00,000 0 1,000

18 222306282
रावेत उपिवभागाअंतग�त उ�ानाम�े पोल व िफटीगंचे
नुतनीकरण करणे(२०२२-२३).

१६,१७ 50,00,000 0 1,000

19 222306283
�भाग �.16 रावेत येथील पेठ �.32 अ मधील
मोक�ा जागेतील उ�ानाचे िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

१६ 5,00,00,000 0 1,000

20 222306284

�. �. 2 मधील उ�ानांमधे िवद्युतिवषयक
नुतनीकरणाची कामे करणे.व न�ाने िवकिसत होणा-या
उ�ानाम�े िवद्युतिवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. ( सन २०२२-२३ )

2 50,00,000 0 7,00,000

21 222306285

�. �. ६ व ८ मधील उ�ानांमधे िवद्युतिवषयक
नुतनीकरणाची कामे करणे.व न�ाने िवकिसत होणा-या
उ�ानाम�े िवद्युतिवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. ( सन २०२२-२३ )

६ व ८ 50,00,000 0 10,00,000

22 222306286

�. �.9 मधील उ�ानांमधे िवद्युतिवषयक नुतनीकरणाची
कामे करणे.व न�ाने िवकिसत होणा-या उ�ानाम�े
िवद्युतिवषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे. ( सन
२०२२-२३ )

9 50,00,000 0 10,00,000

23 222306287
ड �ेि�य काया�लयातंग�त िजजाऊ उ�ानात Sculpture
Fountain बसिवणे व िवद्युत िवषयक कामे करणे.

29 5,00,00,000 0 1,000

24 222306288

इ �े�ीय काया�लयाअतंग�त �भाग �.७ मधील भोसरी
सहल क� � उ�ानाम�े सुशोभीकरणाअंतग�त डेकोरेटी�
खांबाची उभारणी क�न �काश�व�था करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

७ 1,00,00,000 0 1,000

25 222306289
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे उपिवभाग
प�रसरातील उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

12-
Jan-2022 20,00,000 0 1,000

26 222306290
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ मधील
उ�ानाम�े िद�ांचे नुतनीकरण करणे व नवीन पंप
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

११ 40,00,000 0 1,000

27 222306291
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील
उ�ानाम�े िद�ांचे नुतनीकरण करणे व नवीन पंप
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

१३ 40,00,000 0 1,000

28 222306292
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ मधील नवीन
िव�ारीत उ�ानाचे िवद्युतीकरण करणे.

१२ 40,00,000 0 1,000
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29 222306293
�भाग �. २१ िपंपरी मधील िविवध उ�ानातील िदवाब�ी
�व�थेची सुधारणा करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

21 1,50,00,000 0 1,000

30 222306294
�भाग �. २७ मधील िविवध उ�ानातील िदवाब�ी
�व�थेची सुधारणा करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

27 25,00,000 0 1,000

31 222306295
ह �ेिे�य काया�लयांतग�त सांगवी येथील िविवध उ�ानाम�े
फसाड लाईट बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

32 222306296
ह �ेि�य काया�लयांतग�त सांगवी येथील िविवध उ�ानाम�े
कायम��पी �िन�ेपन यं�णा बसिवणे.(सन २०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

33 222306297
�भाग �.२० प�रसरातील न�ाने िवकिसत होणा-या
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे कऱणे.(सन
२०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

34 222306298
�भाग �.३० प�रसरातील न�ाने िवकिसत होणा-या
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे कऱणे.(सन
२०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

35 222306299
ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव उपिवभाग �भाग � २३
अंतग�त बापुजीबुवा उ�ानातील िवद्युत यं�णेची
नुतनीकरण करणे.

23 30,00,000 0 1,000

36 222306300
ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव उपिवभाग �भाग � २४
अंतग�त ल�ीबाई बारणे उ�ानातील िवद्युत यं�णेची
नुतनीकरण करणे.

24 30,00,000 0 1,000

37 222306301
ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव उपिवभाग �भाग � २४
अंतग�त केजुदेवी उ�ानातील िवद्युत यं�णेची नुतनीकरण
करणे.

24 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 39,90,00,000 0 46,31,000

एकूण उ�ाने 1,28,77,69,705 10,14,16,481 2,21,86,789

6 इमारत योजना

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222306302
मनपा �शासकीय इमारतीम�े आ�कतेनुसार
अ�ाधुिनक उदवाहक बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

10 75,00,000 6,00,000 0

2 222306303
मनपा �शासकीय इमारतीमधील िल� �. ३ व ४ चे
नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

10 75,00,000 0 50,00,000

3 222306304
महापािलका �शासकीय इमारतीमधील िवद्युतीकरणाचे
नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

10 25,00,000 5,00,000 15,00,000

4 222306305
महापािलका �शासकीय इमारतीमधील वातानुकुलीन
यं�णेचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

10 30,00,000 0 15,00,000

5 222306306
महापािलका �शासकीय इमारतीमधील िविवध काया�लयात
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरणाची कामे करणे.

10 25,00,000 0 12,00,000

6 222306307
मनपा �शासकीय इमारतीत सुशोिभकरणांतग�त िविवध
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

10 25,00,000 0 15,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,55,00,000 11,00,000 1,07,00,000

निवन कामे

07-Public Lighting

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222306308
मा. महापािलका सभागृहाम�े अ�यावत प�दतीची
�िन�ेपण �व�था करणे व तद्अनुषंिगक कामे करणे

10 2,00,00,000 0 1,00,00,000

2 222306309
मनपा �शासकीय इमारतीम�े आव�कतेनुसार युपीएस
,पॅनल बसिवणे व तद्अनुषंिगक कामे करणे

10 50,00,000 0 25,00,000

3 222306310
मनपा �शासकीय इमारतीम�े अि�शामक �ितबंध व
सुरि�तते�ा ��ीने आव�क ती कामे करणे

10 75,00,000 0 35,00,000

4 222306311
मनपा �शासकीय इमारतीम�े िवद्युत यं�णेचे ऊजा�
बचत व ऊजा� सुरि�तते�ा ��ीने आव�क ती कामे
करणे

10 75,00,000 0 35,00,000

5 222306312
न�ाने होणा-या मनपा मु� �शासकीय इमारतीकरीता
अ�ाधुिनक BMS यं�णा उभारणे व तद्अनुषंिगक
िवद्युत िवषयक कामे करणे

10 50,00,00,000 0 1,00,000

6 222306313
न�ाने होणा-या मनपा मु� �शासकीय इमारतीकरीता
उ�ाहक बसिवणे व तद्अनुषंिगक िवद्युत िवषयक कामे
करणे

10 25,00,00,000 0 1,00,000

7 222306314

निवन मु� �शासकीय इमारतीमधील िविवध
सभागृहे/काया�लये इ.करीता अ�ाधुिनक �िन�ेपण
यं�णा /��िडओ कॉ�र��ंग यं�णा व तद्संबंिधत

10 50,00,00,000 0 1,00,000
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िवद्युत िवषयक कामे करणे
एकूण निवन कामे र.�. 1,29,00,00,000 0 1,98,00,000

एकूण इमारत योजना 1,31,55,00,000 11,00,000 3,05,00,000

7 एल.ई.डी.लाईट िफटीगं खरेदी

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण एल.ई.डी.लाईट िफटीगं खरेदी 0 0 0

8 वायरलेस योजना

चालू कामे

07-Public Lighting

22-CCTV Surveillance

1 222306315
मनपाचे बी.आर.टी. रोडवर अनािधकृत पािक� ग केलेली
वाहने टोईंग क�न िनधा��रत केले�ा जागेवर
सुरि�तते�ा ��ीने CCTV यं�णा उभारणे.

Common 22,49,784 10,00,000 15,00,000

2 222306316
मा�िमक िश�ण िवभागा�ा नेह�नगर, िपंपळे
सौदागर, िपंपळे गुरव, वाकड, थेरगाव, �ीडा �बोिधनी,
फुगेवाडी या शाळांम�े CCTV यं�णा उभारणे.

Common 3,00,00,000 0 0

3 222306317
मा�िमक िश�ण िवभागातील उव�रीत िविवध शाळांम�े
CCTV यं�णा उभारणे.

Common 5,00,00,000 2,25,00,000 0

4 222306318
मा.नटस�ाट िनळू फुले रंगमंिदर, सांगवी फाटा पास
अंतग�त CCTV यं�णा उभारणे.

Common 2,00,00,000 70,74,833 0

5 222306319
छ�पती िशवाजी महाराज उ�ान सांगवी, करसंकलन
िवभाग, सांगवी, करसंकलन िवभाग कासारवाडी CCTV
यं�णा उभारणे.

Common 2,00,00,000 72,25,510 0

6 222306320
आई उ�ान फुगेवाडी, दापोडी, िसतांगण उ�ान
कासारवाडी CCTV यं�णा उभारणे.

Common 2,00,00,000 96,00,000 0

7 222306321

�ी वेताळ महाराज मंिदर सांगवी, बाळासाहेब िशतोळे
��िमंग पूल, सांगवी, काळूराम जगताप ��िमंग
पूल,सांगवी., बाबासाहेब आंबेडकर जलतरण तलाव
CCTV यं�णा उभारणे.

Common 2,00,00,000 96,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 16,22,49,784 5,70,00,343 15,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण वायरलेस योजना 16,22,49,784 5,70,00,343 15,00,000

9
र�ात अडथऴा येणारे उ� व लघुदाब पो�
हलिवणे
चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222306322

कासारवाडी उपिवभागांतग�त कंुदननगर प�रसरात र�ा
�ंदीकरणाला व उ�ानाला अडथळा ठरणारे
म.रा.िव.िव.कं.चे � , लघुदाब पोल तारा व
िड.पी.हलिवणे.(सन २०२०-२१)

२०,३० 1,00,00,000 0 0

2 222306323
�भाग �.२० कासारवाडी गावठाण मधून जाणारी रे�ेची
अित उ�दाब उप�र िवद्युत वािहनीची उंची
वाढिवणे.(सन २०२०-२१)

20 5,00,00,000 0 0

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306324
ड �े�ीय प�रसरातील र�ा �ंिदकरणांतग�त अडथळा
करणारे उ� व लघुदाब िवज वािह�ा �थाप� िवभागाचे
मागणीनुसार हलिवणे.

common 5,00,00,000 0 1,000

21-Under Ground Cables

1 222306325

�भाग �. १५ मधील भ�ी श�ी येथील पुणे महानगर
प�रवहन महामंडळ िल. बस �थानकाम�े चािज�ग पॉईंट
साठी िवद्युत िवषयक कामे करणेसाठी स�ागार िनयु�
करणे.(सन २०१९-२०)

15 30,00,000 30,860 0

2 222306326
अ �े�ीय अंतग�त �भाग �. १४ मधील Smart City
काया�लय क�रता पया�य उ� दाब िवज पुरवठा करणे व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

14 2,00,00,000 86,00,000 19,00,000
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3 222306327

वॉड� �.६० नेह�नगर येथील अंतग�त र�ावरील
अडथळा ठरणारे मरािव कंपनीचे लघूदाब खांब व तारा
काढुन भुिमगत केबल टाकणे.(आिब�टेशन केस )(मे
शहा)

- 2,00,00,000 0 10,000

4 222306328

वॉड� �.२३, धावडेव�ी भोसरी येथील अंतग�त
र�ावरील अडथळा ठरणारे मरािव कंपनीचे लघूदाब
खांब व तारा काढुण भुिमगत केबल टाकणे.(आिब�टेशन
केस )(मे शहा)

- 2,00,00,000 0 10,000

5 222306329आिब�टेशन फी अदा करणे. - 50,00,000 0 10,000

6 222306330
क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ अंतग�त र�ा �ंदीकरण कामास अडथळा ठरणारे
उप�र वािह�ा व खांब हलिवणे ( सन २०२१-२२ )

2 2,00,00,000 0 35,00,000

7 222306331
भोसरी येथे र�ा रंदीकरणात येणा-या रोिह�संच
हलिवणेबाबत (लांडेवाडी चौक ते �ामी समथ�
मंदीर,अ�ीशामक क� �)

7 49,90,000 0 1,000

8 222306332
ई �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त र�ा �ंदीकरणात
येणा-या लघुदाब उ�दाब वीजवाही�ा हलिवणे व
अनुषंगीक कामे करणे. ( निवन �भाग �.३ ते ८)

३,४,५,७ 15,00,000 0 1,82,000

9 222306333

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �थाप� िवभागाचे मागणीनुसार
व आव�कतेनुसार र�ावरील धोकादायक व अडथळा
ठरणा-या म.रा.िव.िव.कंपनी�ा उ�दाब व लघुदाब
उप�र खांब व तारा हलिवणे.

३,४,५,७ 30,00,000 6,16,086 0

10 222306334

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �. ३,४,५ व ७ मधील
र�ावर/ इमारती�ा आवारात व आव�कतेनुसार
उ�दाब व लघुदाब वीजवाही�ाशी संबंधीत व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

३,४,५,७ 50,00,000 31,00,288 0

11 222306335

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �. ३,४,५ व ७ मधील
र�ावर/ इमारती�ा आवारात व आव�कतेनुसार
उ�दाब व लघुदाब वीजवाही�ाशी संबंधीत व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

३,४,५,७ 50,00,000 0 8,00,000

12 222306336

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �. ५ मधील र�ावर/
इमारती�ा आवारात व आव�कतेनुसार उ�दाब व
लघुदाब वीजवाही�ाशी संबंधीत व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

5 75,00,000 0 10,000

13 222306337
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे उपिवभाग
प�रसरात र�ा �ंदीकरण कामास अडथळा ठरणारे
उप�र वािह�ा व खांब हलिवणे (सन २०२१-२२)

1,12 50,00,000 0 0

14 222306338
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ व १३ प�रसरात
र�ा �ंदीकरण कामास अडथळा ठरणारे उप�र
वािह�ा व खांब हलिवणे (सन २०२१-२२)

11,13 50,00,000 0 0

15 222306339

थेरगाव उपिवभागातील वाड� �. २३ मधील र�ावरील
�ंदीकरणातील व साव�जिनक सुरि�तते�ा ��ीने
मरािवमंडळाचे लघुदाब/उ�दाब खांब व तारा व फीडर
िपलर हलिवणे.

23 28,20,493 5,00,000 0

16 222306340
थेरगावातील िबला� हॉ�ीटल समोरील र�ा �ंदीकरणात
येणारे मरािविव कंपनीचे उ�दाब खांब व तारा हलिवणे

23 80,00,000 59,00,000 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 24,58,10,493 1,87,47,234 69,24,000

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306341
निवन ग �े�ीय काया�लय इमारत आवारातील व
दगडुपाटील नगर येथील र�ात येणारे ट� ा�फारमर
सब�ेशन हलिवणे बाबत

23 1,00,00,000 0 5,00,000

21-Under Ground Cables

1 222306342

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग �. १० मधील मोरवाडी
येथील र�ाचे कॉं�ीटी करण करणे कामात अडथळा
ठरणारे मरािविव कंपनीचे उ�दाब व लघुदाब वाही�ा व
पोल ���र हलिवणे व अनुशंगीक कामे करणे.

१० 5,00,00,000 0 1,000

2 222306343
झोपडप�ी पुनव�सन �क�ाअंतग�त से�र �.२२ िनगडी
येथील मु� पंप हाऊस क�रता वीज पुरवठा कर�ासाठी
रोिह� संच उभारणे

15 25,00,000 0 50,000

3 222306344
�.�.१६ मधील म.रा.िव.िव.कं.चे धोकादायक पोल व
तारा काढून भुिमगत केबल टाकणे.(२०२२-२३)

१६ 1,00,00,000 0 1,000
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4 222306345

क �भागाअंतग�त �.�. ६ व ८ मधील र�ा�ंदीकरण व
िविवध �क�ां�ा कामास अडथळा ठरणा-या
मरािवमंडळाचे फीडर व लघुदाब/उ�दाब खांब व तारा
हलिवणे. व इतर िवद्युतिवषयक कामे कऱणे.
2021-22

8 50,00,000 0 7,00,000

5 222306346

क �भागाअंतग�त �.�. ९ मधील र�ा�ंदीकरण व
िविवध �क�ां�ा कामास अडथळा ठरणा-या
मरािवमंडळाचे फीडर व लघुदाब/उ�दाब खांब व तारा
हलिवणे. व इतर िवद्युतिवषयक कामे कऱणे.
2021-22

9 30,00,000 0 7,00,000

6 222306347
क �े�ीय काया�लय अंतग�त जाधव वाडी मोशी �भाग
�.२ अंतग�त र�ा �ंदीकरण कामास अडथळा ठरणारे
उप�र वािह�ा व खांब हलिवणे ( सन 2021-22 )

2 50,00,000 0 1,000

7 222306348
ड �े�ीय काया�लयांतग�त प�रसरातील र�ा
�ंिदकरणांतग�त अडथळा करणारे उ� व लघुदाब िवज
वािह�ा �थाप� िवभागाचे मागणीनुसार हलिवणे.

सव� 2,50,00,000 0 1,000

8 222306349

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध र�ावर/ इमारती�ा
आवारात �थाप� िवभागाकडील कामा�ा अनुषंगाने व
आ�कतेनुसार उ�दाब व लघुदाब वीजवाही�ाशी
संबंधीत कामे करणे. (सन २०२२-२३)

३,४,५,७ 1,00,00,000 0 10,000

9 222306350
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे उपिवभाग
प�रसरात र�ा �ंदीकरण कामास अडथळा ठरणारे
उप�र वािह�ा व खांब हलिवणे (सन २०२१-२२)

१,१२ 50,00,000 0 1,000

10 222306351
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ व १३ प�रसरात
र�ा �ंदीकरण कामास अडथळा ठरणारे उप�र
वािह�ा व खांब हलिवणे (सन २०२१-२२)

११,१३ 50,00,000 0 1,000

11 222306352
नािशक फाटा येथील र�ा �ंदीकरणात येणारे
म.रा.िव.िव.मंडळाचे अितउ�दाब मनोरे �थलांत�रत
करणे.

0 3,00,00,000 0 100

12 222306353
मनपा�ा वाय.सी.एम.��ालयाम�े र�ा �ंदीकरणात
येणारे २२ के�� उ�दाब िफडर हलिवणे व २२ के��
���र काढणे.(सन २०२२.२३)

0 50,00,000 0 100

13 222306354
अ �े�ीय अंतग�त �भाग � १० मधील �थाप� िवभागा�ा
मागणीनुसार म.रा.िव.िव.कं.िल. संबंिधत िवद्युत िवषयक
कामे करणे (सन२०२२-२३).

10 1,00,00,000 0 1,000

14 222306355
अ �े�ीय अंतग�त �भाग � १४ मधील �थाप� िवभागा�ा
मागणीनुसार म.रा.िव.िव.कं.िल. संबंिधत िवद्युत िवषयक
कामे करणे (सन२०२२-२३).

14 1,00,00,000 0 1,000

15 222306356
अ �े�ीय अंतग�त �भाग � १५ मधील �थाप� िवभागा�ा
मागणीनुसार म.रा.िव.िव.कं.िल. संबंिधत िवद्युत िवषयक
कामे करणे (सन२०२२-२३).

15 1,00,00,000 0 1,000

16 222306357
अ �े�ीय अंतग�त �भाग � १९ मधील �थाप� िवभागा�ा
मागणीनुसार म.रा.िव.िव.कं.िल. संबंिधत िवद्युत िवषयक
कामे करणे (सन२०२२-२३).

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,55,00,000 0 19,70,200

एकूण र�ात अडथऴा येणारे उ� व लघुदाब पो�
हलिवणे

45,13,10,493 1,87,47,234 88,94,200

10 मंुबई - पुणे महामाग�

चालू कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306358
मंुबई पुणे र�ावरील BRT बस �थानकात CCTV व
इन�रट�र बसिवणे व तद अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०१९-२०)

Common 25,00,000 6,46,000 0

2 222306359
मंुबई पुणे र�ावरील िदवाब�ी �णालीत िवषयक कामे
करणे. (सन २०१९-२०)

Common 9,00,000 0 0

3 222306360
मंुबई पुणे महामागा�वरील फुगेवाडी अंडरपास येथे िवशेष
�कारची �काश �व�था करणे. (सन २०२०-२१)

Common 15,00,000 0 0

4 222306361
मंुबई पुणे महामागा�वरील व�भनगर अंडरपास येथे
िवशेष �कारची �काश �व�था करणे. (facad
lighting) (सन २०२०-२१)

Common 25,00,000 0 0

5 222306362
मंुबई पुणे महामागा�वरील िपंपरी एच.ए. कंपनीजवळील
अंडरपास येथे �काश �व�था करणे. (सन २०२०-२१)

Common 15,00,000 0 0

6 222306363
मंुबई पुणे महामागा�वरील िचंचवड िबग बझार जवळील
अंडरपास येथे �काश �व�था करणे. (सन २०२०-२१)

Common 15,00,000 0 0
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7 222306364
मंुबई पुणे र�ावरील िनगडी येिथल मधुकर पवळे
उ�ानपुल येिथल रंगीत िद�ां�ा �णालीत सुधारणा करणे
व तद अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०१९-२०)

Common 50,00,000 35,00,000 8,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,54,00,000 41,46,000 8,00,000

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306365
मंुबई पुणे र�ावरील सबवे अंडरपास ि�ज, हायमा� व
र�ावरील �काश �व�थेकामी LED िफंिटग बसिवणे व
तदअनुषिगक कामे करणे.( सन 2020-23)

Common 2,00,00,000 0 10,00,000

2 222306366
मंुबई पुणे र�ावरील िदवाब�ी �णालीचे आव�क
नुतनीकरणे करणे .(सन 2021-22)

Common 2,00,00,000 0 10,00,000

3 222306367
मंुबई पुणे र�ावरील वृ�ांना िठकिठकाणी आकष�क
LED िदवे बसवुन सुशोिभकरण करणे.

Common 3,00,00,000 0 25,00,000

4 222306368
मंुबई पुणे महामागा�वरील वाहतुक िनयं�ण िद�ांचा
�णालीत सुधारणा करणे व तदअनुशंिगक कामे करणे
(सन २०२२-२३)

Common 1,00,00,000 0 25,00,000

5 222306369
िनगडी भ�ी श�ी चौक येथे िव द्युत िव षयक कामे
करणे (2022-23)

Common 2,00,00,000 0 25,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,00,000 0 95,00,000

एकूण मंुबई - पुणे महामाग� 11,54,00,000 41,46,000 1,03,00,000

11 ट� ॅफीक िस�ल

चालू कामे

07-Public Lighting

03-Traffic Signals

1 222306370
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त आव�क िठकाणी वाहतूक
िनयं�क यं�णा बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(२०२१-२२)

Common 1,00,00,000 10,00,000 9,00,000

2 222306371
�.�.१६ व १७ मधील चौकात नवीन वाहतूक िनयं�ण
िदवे बसिवणे व तदअनुषंिगक कामे करणे.( २०२०-२१ )

१६,१७ 25,00,000 6,01,488 0

3 222306372 �.�.१६ व १७ म�े िविवध िठकाणी ��ंकस� बसिवणे. १६,१७ 15,00,000 0 6,00,000

4 222306373
�.�.१६ मधील न�ाने होणा�या चौकात वाहतुक िनयं�क
िदवे बसिवणे.

16 25,00,000 0 6,00,000

5 222306374
क �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध चौकात
आव�कतेनुसार ट� ँ िफक िस�ल बसिवणे. व नूतनीकरण
करणे.(सन २०-२१)

२,६,८ व ९ 50,00,000 9,69,000 0

6 222306375
क �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध चौकात
आव�कतेनुसार ट� ँ िफक िस�ल बसिवणे. व नूतनीकरण
करणे.(सन २०२१-२२)

२,६,८ व ९ 35,00,000 10,00,000 12,00,000

7 222306376
क �े�ीय काया�लय �भाग �. ८ मधील िविवध िठकाणी
आव�कतेनुसार ��ंकर बसवीने.(सन२०२१-२२)

8 15,00,000 0 7,50,000

8 222306377
ड �े�ीय काय�क�ेतील र�ावर सोलर िस�ल यं�णा,
��ंकर बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.(२०-२१)

सव� 1,00,00,000 6,50,133 10,29,134

9 222306378
ड �े�ीय काया�लयांतग�त न�ाने िवकसीत होणारे मु�
चौकात नवीन वाहतूक िनयं�क िदवे, ��ंकर बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(२०-२१)

सव� 1,00,00,000 28,66,867 0

10 222306379
ड �े�ीय काय�क�ेतील र�ांवरील िस�ल यं�णा
िसं�ोनायझीगं करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(२०-२१)

सव� 1,00,00,000 10,00,000 8,55,866

11 222306380
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध चौकाम�े िस�ल
�व�था करणे.(सन २०१८-२०१९)

1,11,12,13 75,00,000 0 0

12 222306381
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त आव�कते�माणे िविवध
चौकाम�े िस�ल �व�था करणे व ��ंकर बसिवणे.(सन
२०१९-२० )

1 30,00,000 0 0

13 222306382
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त आव�कते�माणे िविवध
चौकाम�े िस�ल �व�था करणे व ��ंकर बसिवणे.(सन
२०२०-२१ )

1,11,12,13 50,00,000 2,67,000 0

14 222306383
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त ट� ािफक िस�लला टायमर व
बझर बसिवणे.(सन २०२०-२१)

1,11,12,13 30,00,000 4,44,000 0

15 222306384

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त आव�कते�माणे िविवध
चौकाम�े िस�ल �व�था करणे व ��ंकर
बसिवणे.िस�ल �व�थेचे आधुिनकीकरण करणे व इतर
आव�क अनुषंिगक कामे करणे(सन २०२१-२०२२ )

1,11,12,13 50,00,000 0 1,000
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16 222306385

काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी या BRTS र�ावरील
(Corridor No. 4) बस�थानकासाठी वाहतुक िनयं�ण
िदवे बसिवणे व मु� चॊकातील िस�ल यं�णेचे
िसं�ोनायझीगं करणे..

23 34,00,000 0 15,00,000

17 222306386
�भाग � २४ थेरगाव फाटा येथे निवन वाहतुक िनयं�ण
िदवे बसिवणे.

24 10,00,000 3,54,000 0

18 222306387
ग �भागातील वाहतुक िनयं�ण यं�णे करीता टायमर व
बजर बसिवणे.

२३,२४ 15,00,000 7,00,000 0

19 222306388
�भाग � २१ जयिहं�(जमतानी) चौकात निवन वाहतुक
िनयं�ण िदवे बसिवणे.

21 12,00,000 5,75,000 0

20 222306389
ग �ेि�य काया�लया अंतग�त िपंपरी व थेरगाव
उपिवभागातील िस�ल यं�णेचे नुतनीकरणाची कामे
करणे. २०२०-२१

- 15,00,000 0 1,000

21 222306390
कासारवाडी उपिवभागांतग�त म�े आव�क िठकाणी
िस�ल यं�णा उभारणे.

20 8,03,558 0 0

22 222306391
कासारवाडी उपिवभागांतग�त सन २०२०-२१ क�रता िस�ल
यं�णेचे नुतनीकरण करणे.

20 25,00,000 0 0

23 222306392
क �ेि�य काया�लय �भाग �. २ म�े आव�कते �माणे
िविवध चौकाम�े िस�ल �व�था करणे

2 0 3,92,000 0

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306393
मंुबई पुणे महामागा�वरील वाहतु िनयंञक िद�ां�ा
�णालीत सुधारणा करणे व तद अनुषंिगक कामे करणे .
(सन २०१९-२०)

Common 9,00,000 0 0

2 222306394
मंुबई पुणे महामागा�वरील वाहतुक िनयंञक िद�ां�ा
�णालीत सुधारणा करणे व तद अनुषंिगक कामे करणे व
िसं�ोनायिझंग करणे. (सन २०२०-२२)

Common 50,00,000 15,00,000 15,00,000

3 222306395
मंुबई पुणे महामागा�वरील वाहतुक िनयंञक िद�ां�ा
�णालीचे अ�ाधुिनकीकरण (Modernisation) करणे

Common 1,00,00,000 0 25,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 10,78,03,558 1,23,19,488 1,14,37,000

निवन कामे

07-Public Lighting

03-Traffic Signals

1 222306396
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त आव�क िठकाणी वाहतूक
िनयं�क यं�णा बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(२०२२-२३)

10,14,15,19 70,00,000 0 10,00,000

2 222306397
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १४,१५ मधील
वाहतूक िनयं�क पोल एल.ई.डी प�दतीने �कािशत करणे
व अनुषंिगक कामे करणे.(२०२२-२३)

14,15 50,00,000 0 1,000

3 222306398
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १०,१९ मधील
वाहतूक िनयं�क पोल एल.ई.डी प�दतीने �कािशत करणे
व अनुषंिगक कामे करणे.(२०२२-२३)

10,19 50,00,000 0 1,000

4 222306399
ब �ेि�य काया�लय अंतग�त िविवध चौकात वाहतुक
िनयं�क िदवे बसिवणे. (२०२२-२३)

सव� 50,00,000 0 1,000

5 222306400
िचंचवड उपिवभागाअंतग�त अ�ाधुिनक प�दतीने वाहतुक
िनयं�क िद�ांचे नुतनीकरण करणे (२०२२-२३).

१८,२२ 2,00,00,000 0 1,000

6 222306401
रावेत िकवळे उपिवभागाअंतग�त िविवध चौकात वाहतुक
िनयं�क िदवे बसिवणे. (२०२२-२३)

१६,१७ 1,00,00,000 0 1,000

7 222306402
रावेत िकवळे उपिवभागाअंतग�त अ�ाधुिनक प�दतीने
वाहतुक िनयं�क िद�ांचे नुतनीकरण करणे (२०२२-२३).

१६,१७ 2,00,00,000 0 1,000

8 222306403
�.�. 2 म�े पोिलस वाहतुक शाखे�ा मागणीनूसार
िस�ल व ��कंर बसिवणे.

2 50,00,000 0 4,50,000

9 222306404
�.�. 6 म�े पोिलस वाहतुक शाखे�ा मागणीनूसार
िस�ल व ��कंर बसिवणे.

6 50,00,000 0 4,50,000

10 222306405
�.�. 8 म�े पोिलस वाहतुक शाखे�ा मागणीनूसार
िस�ल व ��कंर बसिवणे.

8 50,00,000 0 4,50,000

11 222306406
�.�. 9 म�े पोिलस वाहतुक शाखे�ा मागणीनूसार
िस�ल व ��कंर बसिवणे.

9 50,00,000 0 4,50,000

12 222306407 �.�. 2 मधील ट� ॅ िफक िस�ल पोल �कािशत करणे. 2 50,00,000 0 1,000

13 222306408 �.�. 6,8 मधील ट� ॅ िफक िस�ल पोल �कािशत करणे. 6,8 50,00,000 0 1,000

14 222306409 �.�. 9 मधील ट� ॅ िफक िस�ल पोल �कािशत करणे. 9 50,00,000 0 1,000

15 222306410
क �े�ीय काया�लयाअंतग�त वाहतूक िनयं�ण िद�ांचे
नुतनीकरण करणे

2,6,8,9 50,00,000 0 2,00,000

16 222306411
ड �े�ीय काय�क�ेतील र�ावर सोलर िस�ल यं�णा,
��ंकर बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे. 2022/23

सव� 1,00,00,000 0 1,000
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17 222306412
ड �े�ीय काया�लयांतग�त न�ाने िवकसीत होणारे मु�
चौकात नवीन वाहतूक िनयं�क िदवे, ��ंकर बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.2022/23

सव� 1,00,00,000 0 1,000

18 222306413
ड �े�ीय काय�क�ेतील र�ांवरील िस�ल यं�णा
िसं�ोनायझीगं करणे व अनुषंिगक कामे करणे2022/23

सव� 1,00,00,000 0 1,000

19 222306414
ड �े�ीय काय�क�ेतील र�ांवरील िस�ल यं�णा
नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.2022/23

सव� 1,00,00,000 0 1,000

20 222306415
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त िविवध चौकाम�े
आव�कतेनुसार ट� ॅफीक िस�ल यं�णेचे नुतणीकरण
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

3,4,5,7 75,00,000 0 12,00,000

21 222306416
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त िविवध चौकामधील वाहतुक
िनयंञक िद�ां�ा �णालीत सुधारणा करणे व
तद्अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

3,4,5,7 75,00,000 0 15,00,000

22 222306417
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त आव�कते�माणे िविवध
चौकाम�े िस�ल उभारणे, िसं�ोनायिझंग करणे ,
��ंकर बसिवणे व इतर आव�क अनुषंिगक कामे करणे

१,११,१२,१३ 50,00,000 0 1,000

23 222306418
िपंपरी उपिवभागाअंतग�त �.�.२१ आिण २७ म�े
आव�कतेनुसार िस�ल बसिवणे.

21,27 30,00,000 0 1,000

24 222306419
िपंपरी �.�.21 व 27 मधील िस�लचे अ�ाधुिनक
प�तीने नूतनीकरण करणे.

21,27 50,00,000 0 1,000

25 222306420
थेरगाव �.�.23 व 24 मधील िस�लचे अ�ाधुिनक
प�तीने नूतनीकरण करणे.

23,24 50,00,000 0 1,000

26 222306421
�भाग �.२० व ३० म�े आव�क िठकाणी िस�ल
यं�णा उभारणे तसेच िस�ल यं�णेचे नुतनीकरण
करणे.(सन २०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

27 222306422
सांगवी उपिवभागांतग�त िविवध चौकाम�े नवीन सोलर
��ंकर बसिवणे.(२०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 19,05,00,000 0 57,19,000

एकूण ट� ॅफीक िस�ल 29,83,03,558 1,23,19,488 1,71,56,000

12 हायमा� िदवे

चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222306423
�भाग �. १९ मिधल िवसडम पाक�  व ए�ायर इ�ेट
यामधील खेळाचे मैदानामधे िवद्युत िवषयक कामे करणे.

19 2,00,00,000 0 10,00,000

2 222306424
क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ अंतग�त िविवध
िठकाणी आव�क �माणे हायमा� िदवे उभारणे ( सन
२०२०-२१ )

2 15,00,000 6,20,000 2,00,000

3 222306425
� � ८ म�े िविवध चौकात �काश �व�था कऱणे व
अनुषंिगक कामे करणे. सन २०२०-२१

8 20,00,000 7,18,000 0

4 222306426
� � ९ म�े िविवध चौकात �काश �व�था कऱणे व
अनुषंिगक कामे करणे. सन २०२०-२१

9 20,00,000 8,07,000 0

5 222306427
�भाग ८ म�े से�र १ ते १३ प�रसरात िविवध �कारचे
निवन जी.आय. िवद्युत खांब, हाय मा� ��कस एल इ
डी िफटीगं बसिवणे व िवद्युत िवषयक कामे करणे.

8 4,00,00,000 0 80,00,000

6 222306428
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ अंतग�त िविवध िठकाणी आव�क �माणे हायमा�
िदवे उभारणे ( सन २०१९-२० )

1 15,00,000 0 0

7 222306429
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२ िविवध िठकाणी
आव�क �माणे हायमा� िदवे उभारणे ( सन २०१९-२०
)

12 15,00,000 0 0

8 222306430
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३ िविवध िठकाणी
आव�क �माणे हायमा� िदवे उभारणे ( सन २०१९-२०
)

13 25,00,000 0 0

9 222306431
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१/१२ अंतग�त िविवध िठकाणी आव�क �माणे
हायमा� िदवे उभारणे ( सन २०२०-२०२१ )

1,12 30,00,000 11,94,000 0

10 222306432
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ म�े आव�क
�ा चौकाम�े हायमा� िदवे उभारणे ( सन २०२०-२०२१
)

11 30,00,000 10,45,000 0

11 222306433
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १ व १२ म�े
आव�क �ा चौकाम�े हायमा� िदवे उभारणे ( सन
२०२१-२०२२ )

1,12 50,00,000 0 7,00,000
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12 222306434
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ व १३ म�े
आव�क �ा चौकाम�े हायमा� िदवे उभारणे ( सन
२०२१-२०२२ )

11,13 50,00,000 0 5,00,000

13 222306435
कासारवाडी उपिवभागांतग�त �भाग �.२०म�े
मा.नगरसद� यांचे मागणीनुसार चौकाम�े हायमा�
िदवे बसिवणे.

20 25,00,000 0 0

14 222306436
कासारवाडी उपिवभागांतग�त �भाग �.३० म�े
मा.नगरसद� यांचे मागणीनुसार हायमा� िदवे बसिवणे.

30 25,00,000 0 0

15 222306437
सांगवी उपिवभागातील हायमा� िद�ांचे नुतनीकरण
करणे

31 25,00,000 0 5,93,000

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306438
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �. ३ व ४ मु�
चौकात आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे व
अनुशंगीक कामे करणे.(सन २०२०-२१)

३,४,५,७ 35,00,000 9,97,211 0

2 222306439
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �.५ व ७ मु� चौकात
आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे व अनुशंगीक
कामे करणे.(सन २०२०-२१)

५,७ 35,00,000 8,00,000 3,20,000

3 222306440
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �.३ व ४ मु� चौकात
आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे व अनुशंगीक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

३,४ 35,00,000 0 10,000

4 222306441
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �.,५ मु� चौकात
आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे व अनुशंगीक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

५,७ 35,00,000 0 10,000

5 222306442
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग �. ७ मु� चौकात
आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे व अनुशंगीक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

५,७ 35,00,000 0 10,000

एकूण चालू कामे र.�. 11,20,00,000 61,81,211 1,13,43,000

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306443
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १० िविवध
चौकाम�े आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे.
(२०२२-२३)

10 50,00,000 0 1,000

2 222306444
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १४ िविवध
चौकाम�े आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे.
(२०२२-२३)

14 50,00,000 0 7,00,000

3 222306445
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १५ िविवध
चौकाम�े आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे.
(२०२२-२३)

15 50,00,000 0 7,00,000

4 222306446
शा�नगर मधील बिहरवाडे मैदानाचे िवद्युत िवषयक
कामाचे नुतनीकरण करणे.

10 1,00,00,000 0 1,000

5 222306447
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त मदनलाल िधं�ा मैदानातील
िवद्युत �व�थेचे नुतनीकरण करणे. (2021-22)

15 5,00,00,000 0 1,000

6 222306448
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १९ मधील आरि�त
जागा िवकिसत करणे.

19 50,00,000 0 1,000

7 222306449
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १९ िविवध
चौकाम�े आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे.
(२०२२-२३)

19 50,00,000 0 1,000

8 222306450
अ �भागात मा. नगरसद�ांनी मागणी केले�माणे व
आव�कते�माणे वेगवेगळया चौकात हायमा� िदवे
उभारणे

Common 15,00,000 0 50,000

9 222306451
ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त िविवध चौकाम�े हायमा�
िदवे बसिवणे.(२०२२-२३)

Common 50,00,000 0 1,000

10 222306452
िवकासनगर, िकवळे, साईनगर,मामुड� येथील िविवध
चौकाम�े हायमा� िदवे बसिवणे.(२०२२-२३)

16,17 50,00,000 0 1,000

11 222306453
रावेत , वा�ेकरवाडी येथील िविवध चौकाम�े हायमा�
िदवे बसिवणे.(२०२२-२३)

16,17 50,00,000 0 1,000

12 222306454
क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ अंतग�त िविवध
िठकाणी आव�क �माणे हायमा� िदवे उभारणे ( सन
२०२२-२३ )

2 50,00,000 0 7,00,000

13 222306455
क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.9 अंतग�त िविवध
िठकाणी आव�क �माणे हायमा� िदवे उभारणे ( सन
२०२२-२३ )

9 50,00,000 0 7,00,000
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14 222306456
क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.६ अंतग�त िविवध
िठकाणी आव�क �माणे हायमा� िदवे उभारणे ( सन
२०२२-२३ )

6 50,00,000 0 7,00,000

15 222306457
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १ व १२ म�े
आव�क �ा चौकाम�े हायमा� िदवे उभारणे ( सन
२०२१-२०२२ )

1,12 50,00,000 0 1,000

16 222306458
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ व १३ म�े
आव�क �ा चौकाम�े हायमा� िदवे उभारणे ( सन
२०२१-२०२२ )

11,13 50,00,000 0 1,000

17 222306459
ग �े�ीय काया�लयाअंतग�त िपंपरी उपिवभाग �. �. २१
आिण २७ म�े आव�कतेनुसार हायमा� बसिवणे.

21,27 25,00,000 0 1,000

18 222306460
ग �े�ीय काय��े�ातील थेरगाव उपिवभागात
आव�कतेनुसार हायमा� िदवे बसिवणे, (२२-२३)

23,24 25,00,000 0 1,000

19 222306461
कासारवाडी उपिवभागांतग�त �भाग �.२० व ३० म�े
मा.नगरसद� यांचे मागणीनुसार चौकाम�े हायमा�
िदवे बसिवणे.(सन २०२२-२३)

20,30 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 13,45,00,000 0 35,63,000

एकूण हायमा� िदवे 24,65,00,000 61,81,211 1,49,06,000

13 अपारंपा�रक �ोतापासून वीज िनिम�ती करणे

चालू कामे

07-Public Lighting

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222306462
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त इ �े�ीय इमारतीम�े सोलर
यं�णा बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन२०२१-२२)

3 50,00,000 0 10,000

05-electric Work for School Buildings

1 222306463
�भाग �. २१ िपंपरी मधील मनपाचे िविवध इमारतीवंर
सोलर िस��म बसिवणे.

21 1,00,00,000 29,00,000 0

2 222306464
�भाग �. २७ मधील मनपाचे िविवध इमारतीवंर सोलर
िस��म बसिवणे.

27 20,00,000 0 1,000

3 222306465
िपंपरी उपिवभागाअंतग�त �शानभुमीम�े सोलर प�तीचे
िदवे व सोलर िगझर बसिवणे.

21 10,00,000 0 1,000

4 222306466
�भाग �. २१ िपंपरी मधील मनपाचे िजजामाता
��ालयाचे इमारतीवर सोलर िस��म बसिवणे.

21 50,00,000 0 1,000

06-electric Work for Hospital and
Dispensaries

1 222306467
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त भोसरी मधील निवन
हॉ��टलम�े सोलर यं�णा बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन२०२१-२२)

7 1,00,00,000 0 10,000

2 222306468
मनपा�ा वाय.सी.एम.एच ��ालयामधील सौर उजा�
यं�णा (सोलर वॉटर) �.१, २ ,३ व ४ चे िडिल�री
पाई�, वॉटर टंॅक बदलणे (सन २०२१-२२)

20 50,00,000 0 15,00,000

3 222306469
मनपा�ा वाय.सी.एम.एच ��ालयाम�े पया�यी
िवजपुरवठा करणेकामी इमारतीवर सौर उजा� िनिम�ती
यं�णा बसिवणे.(सन २०२१-२२)

20 50,00,000 0 0

14-electric Work for Crematorium
(�शानभुमी)

1 222306470
सांगवी उपिवभागांतग�त �भाग �.३१ व ३२ मधील
�शानभुमीम�े सौरउजा� यं�णा बसिवणे. (मन
२०२१-२२)

३१,३२ 50,00,000 0 100

2 222306471
कासारवाडी उपिवभागांतग�त �भाग �.२० व ३० मधील
�शानभुमीम�े सौरउजा� यं�णा बसिवणे. (मन
२०२१-२२)

२०,३० 50,00,000 0 0

3 222306472
ह �ेि�य काया�लयांतग�त नवीन व जु�ा इमारती,
हॉ��टल इ.िठकाणी सौरउजा� यं�णा बसिवणे.(सन
२०२१-२२)

२०,३०,३१,३२ 50,00,000 0 0

20-UN TRADITIONAL ELECTRICITY

1 222306473
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त मनपाची शाळा , काया�लये ,
��ालये इ�ादी इमारती वर उजा� बचत कामी
सौरउज�वर वीजिनिम�ती करणे .सन २०१७ - १८

1,11,12,13 1,00,00,000 0 0

2 222306474
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त मनपाची शाळा , काया�लये ,
��ालये इ�ादी इमारती वर उजा� बचत कामी
सौरउज�वर वीजिनिम�ती करणे .(सन-२०१९-२०)

1,11,12,13 1,00,00,000 2,69,000 0
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3 222306475
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त मनपाची शाळा , काया�लये ,
��ालये इ�ादी इमारती वर उजा� बचत कामी
सौरउज�वर वीजिनिम�ती करणे .(सन २०२१-२०२२)

1,11,12,13 1,00,00,000 0 0

4 222306476
�भाग �. २३ मधील मनपाचे िविवध इमारतीवंर सोलर
िस��म बसिवणे.

23 40,00,000 25,70,000 5,70,000

5 222306477
थेरगाव उपिवभागाअंतग�त �शानभुमीम�े सोलर
प�तीचे िदवे व सोलर िगझर बसिवणे.

23 10,00,000 7,50,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 9,30,00,000 64,89,000 20,93,100

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306478
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त � � १४ व १५ मधील िविवध
िठकाणी सौर ऊजा� यं�णा बसिवणे

14 ,15 1,50,00,000 0 100

2 222306479
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त � � १० व १९ मधील िविवध
िठकाणी सौर ऊजा� यं�णा बसिवणे

10,19 1,50,00,000 0 100

3 222306480
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त उ�ानाम�े सौर ऊजा� िदवे
बसिवणे

0 1,50,00,000 0 100

4 222306481 �ा.रामकृ� मोरे �े�ागृह येथे सौरऊजा� यं�णा बसिवणे. 0 1,50,00,000 0 100

5 222306482
ब �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीवर सोलार
पॅनेल बसिवणे(२०२२-२३)

Common 2,00,00,000 0 1,000

6 222306483
निवन तालेरा हॉ��टल�ा इमारतीवर सोलार पॅनेल
बसिवणे(२०२२-२३)

18 2,00,00,000 0 1,000

7 222306484
�.�.2 म�े मनपा शाळा इमारतीवर सोलर यं�णा
बसिवणे.

2 50,00,000 0 1,000

8 222306485
�.�.6,8 म�े मनपा शाळा इमारतीवर सोलर यं�णा
बसिवणे.

6,8 50,00,000 0 1,000

9 222306486
�.�.9 म�े मनपा शाळा इमारतीवर सोलर यं�णा
बसिवणे.

9 50,00,000 0 1,000

10 222306487 �.�.2 म�े �शानभूमीसाठी सोलर यं�णा बसिवणे. 2 50,00,000 0 1,000

11 222306488
�.�. 2 मधील �शानभूमी घाटावर सोलर पोल
उभारणे.

2 50,00,000 0 1,000

12 222306489
�.�.9 म�े नेह�नगर �शानभूमीसाठी सोलर यं�णा
बसिवणे.

9 50,00,000 0 1,000

13 222306490
ड �े�ीय काया�लयांतग�त प�रसरातील िववीध उ�ानांम�े
िवज पुरव�ाकरीता पया�यी सोलर यं�णा बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे २२-२३

Common 2,50,00,000 0 1,000

14 222306491
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त मनपाची शाळा , काया�लये ,
��ालये इ�ादी इमारती वर उजा� बचत कामी
सौरउज�वर वीजिनिम�ती करणे .(सन २०२२-२३)

1,11,12,1 1,00,00,000 0 1,000

15 222306492 �भाग �. २१ िपंपरी म�े सोलर �� ीट लाईट बसिवणे. 21 50,00,000 0 1,000

16 222306493 �भाग �.२७ िपंपरी म�े सोलर �� ीट लाईट बसिवणे. 27 50,00,000 0 1,000

17 222306494 �भाग �. २३ िपंपरी म�े सोलर �� ीट लाईट बसिवणे. 23 30,00,000 0 1,000

18 222306495 �भाग �.२४ िपंपरी म�े सोलर �� ीट लाईट बसिवणे. 24 30,00,000 0 1,000

19 222306496
मनपा�ा वाय.सी.एम.एच ��ालयामधील सौर उजा�
यं�णा (सोलर वॉटर) यं�णेचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 18,60,00,000 0 15,400

एकूण अपारंपा�रक �ोतापासून वीज िनिम�ती करणे 27,90,00,000 64,89,000 21,08,500

14
उजा� बचतीची उपकरणे व ��ीट लाइट नुतनीकरण व
िफिटंग दु��ी करणे
चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222306497
अ �भाग अंतग�त िचखली-तळवडे उपिवभागतील
आव�क िठकाण�ा िदवब�ीचे नुतनीकरण करणे.

1,2,3,4 57,50,000 0 7,90,000

2 222306498
फ �े�ीय काया�लयतील संभाजीनगर उपिवभाग �भाग ४
कृ�ानगर पा�रसरातील आव�क िठकाण�ा ��� ट
लाईट िद�ांचे नुतनीकरण करणे. सन २०१५-१६

4 30,00,000 0 0

3 222306499
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१ अंतग�त �� ीट
लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन-२०१९-२०)

4 1,00,00,000 0 0
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4 222306500

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
उपिवभागामधील पा�रसरातील आव�क िठकाण�ा
��� ट लाईट िद�ांचे नुतनीकरण करणे. (सन
२०१७-२०१८)

11 30,00,000 1,34,000 0

5 222306501
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२ अंतग�त �� ीट
लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन-२०१९-२०)

12 1,00,00,000 0 0

6 222306502
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३ अंतग�त �� ीट
लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन-२०१९-२०)

13 1,00,00,000 0 0

7 222306503

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी गावठाण
उपिवभागातील ि�वेणीनगर ते कुदळवाडी �ाईन
र�ावरील िद�ांचे नुतनीकरण करणे (सन
२०१५-२०१६.)

13 50,00,000 0 0

8 222306504
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१ व १२ अंतग�त
�� ीट लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन-२०२०-२०२१)

1,12 50,00,000 10,18,000 0

9 222306505

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ व १३
उपिवभागामधील पा�रसरातील आव�क िठकाण�ा
��� ट लाईट िद�ांचे नुतनीकरण
करणे.(सन-२०२०-२०२१)

11,13 50,00,000 8,58,000 0

10 222306506
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१ अंतग�त �� ीट
लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन-२०२१-२०२२)

1 50,00,000 0 0

11 222306507
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.११ अंतग�त �� ीट
लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन-२०२१-२०२२)

11 50,00,000 0 4,00,000

12 222306508
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२ अंतग�त �� ीट
लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन-२०२१-२०२२)

12 50,00,000 0 0

13 222306509
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३ अंतग�त �� ीट
लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन-२०२१-२०२२)

13 50,00,000 0 4,00,000

14 222306510
थेरगाव उपिवभागाअंतग�त प�रसरातील मुदतबा�
झाले�ा/ हमी कालावधी संपले�ा एल,ई.डी फीटीगं
बदलणे व दु�� करणे.

२३,२४ 13,39,205 6,00,000 0

15 222306511
िपंपरीउपिवभागाअंतग�त प�रसरातील मुदतबा� झाले�ा/
हमी कालावधी संपले�ा एल,ई.डी फीटीगं बदलणे व
दु�� करणे.

२१,२७ 30,00,000 10,50,000 0

16 222306512
थेरगाव उपिवभागाअंतग�त प�रसरातील मुदतबा�
झाले�ा/ हमी कालावधी संपले�ा एल,ई.डी फीटीगं
बदलणे व दु�� करणे.(२०२१-२०२२)

२३,२४ 30,00,000 0 5,00,000

17 222306513
िपंपरीउपिवभागाअंतग�त प�रसरातील मुदतबा� झाले�ा/
हमी कालावधी संपले�ा एल,ई.डी फीटीगं बदलणे व
दु�� करणे.(२०२१-२०२२)

२१,२७ 30,00,000 1,00,000 5,00,000

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222306514

िपंपरी िचंचवड �ाट� िसटी कंपनी यांचे माफ� त Seci
Resco model अंतग�त िपं.िच.मनपा�ा वाय.सी.एम.
��ालय येथे उभारणेत आले�ा १४७ िकलो वॅट
�मते�ा सौर उजा� यं�णेचे वीजिबल र.�.३.६२�ित
युिनट या दराने २५ वषा�क�रता संबंिधत एज�ीस िबल
अदा करणे.(सन २०२१-२२)

- 30,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 9,00,89,205 37,60,000 25,90,000

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306515
�.�. ६ मधील भगतव�ी, गुळवेव�ी व इतर
प�रसरातील हमी कालावधी संपले�ा �ीट लाईट िफटीगं
बदलणे.

6 25,00,000 0 4,00,000

2 222306516
�.�. ६ मधील च�पाणी वसाहत, देवकर व�ी व इतर
प�रसरातील नुतनीकरण कामांतग�त हमी कालावधी
संपले�ा �ीट लाईट िफटीगं बदलणे.

6 25,00,000 0 4,00,000

3 222306517
�.�. ८ मधील इं�ायणीनगर व इतर प�रसरातील
नुतनीकरण कामांतग�त हमी कालावधी संपले�ा �ीट
लाईट िफटीगं बदलणे.

8 25,00,000 0 4,00,000
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4 222306518
�.�. ८ मधील �ािधकरण व इतर प�रसरातील
नुतनीकरण कामांतग�त हमी कालावधी संपले�ा �ीट
लाईट िफटीगं बदलणे.

8 25,00,000 0 4,00,000

5 222306519
�.�. २ मधील बो-हाडेवडी, मोशी व इतर प�रसरातील
नुतनीकरण कामांतग�त हमी कालावधी संपले�ा �ीट
लाईट िफटीगं बदलणे.

2 25,00,000 0 4,00,000

6 222306520
�.�. २ मधील जाधववाडी, िचखली व इतर प�रसरातील
नुतनीकरण कामांतग�त हमी कालावधी संपले�ा �ीट
लाईट िफटीगं बदलणे.

2 25,00,000 0 4,00,000

7 222306521
�.�. ९ मधील अजमेरा, मासुळकर कॉलनी व इतर
प�रसरातील नुतनीकरण कामांतग�त हमी कालावधी
संपले�ा �ीट लाईट िफटीगं बदलणे.

9 25,00,000 0 4,00,000

8 222306522
�.�. ९ मधील नेह�नगर, यशवंतनगर व इतर उव�रीत
प�रसरातील नुतनीकरण कामांतग�त हमी कालावधी
संपले�ा �ीट लाईट िफटीगं बदलणे.

9 25,00,000 0 4,00,000

9 222306523
�भाग �. ४ िदघी मधील र�ावरील एल.ई.डी िद�ांचे
नुतणीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

4 40,00,000 0 1,000

10 222306524
�भाग �. ४ बोपखेल मधील र�ावरील एल.ई.डी
िद�ांचे नुतणीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

4 40,00,000 0 1,000

11 222306525
�भाग �. ३ चह�ली मधील र�ावरील एल.ई.डी िद�ांचे
नुतणीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

3 40,00,000 0 1,000

12 222306526
�भाग �. ३ मोशी मधील र�ावरील एल.ई.डी िद�ांचे
नुतणीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

3 40,00,000 0 1,000

13 222306527
�भाग �. ५ गवळीनगर मधील र�ावरील एल.ई.डी
िद�ांचे नुतणीकरण करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

5 40,00,000 0 1,000

14 222306528
�भाग �. ७ भोसरी गावठाण मधील र�ावरील
एल.ई.डी िद�ांचे नुतणीकरण करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

7 40,00,000 0 1,000

15 222306529
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१ िचखली अंतग�त
�� ीट लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे

१ 50,00,000 0 1,000

16 222306530
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२ तळवडे अंतग�त
�� ीट लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे

१२ 50,00,000 0 1,000

17 222306531
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.११ कृ�ानगर
अंतग�त �� ीट लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे
करणे

११ 50,00,000 0 1,000

18 222306532
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३ िनगडी अंतग�त
�� ीट लाईटचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे

१३ 50,00,000 0 1,000

19 222306533

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१३ िनगडी अमरधाम
�शानभूमी येथे पया�वरणपूरक िवद्युतदािहनी तथा
गॅसदािहनी उभारणी कामातील उव�रीत व अनुषंिगक कामे
करणे

१३ 1,00,00,000 0 1,000

20 222306534
िपंपरी उपिवभागाअंतग�त जु�ा एलईडी िफटीगं बदलणे
आिण दु�� करणे.(२०२२-२३)

21,27 50,00,000 0 5,00,000

21 222306535

िपंपरी िचंचवड �ाट� िसटी कंपनी यांचे माफ� त Seci
Resco model अंतग�त िपं.िच.मनपा�ा वाय.सी.एम.
��ालय येथे उभारणेत आले�ा १४७ िकलो वॅट
�मते�ा सौर उजा� यं�णेचे वीजिबल र.�.३.६२�ित
युिनट या दराने २५ वषा�क�रता संबंिधत एज�ीस िबल
अदा करणे.(सन २०२२-२३)

0 30,00,000 0 1,000

22 222306536
िपंपरी उपिवभागाअंतग�त जु�ा एलईडी िफटीगं बदलणे
आिण दु�� करणे.(२०२२-२३)

21,27 50,00,000 0 5,00,000

23 222306537
थेरगाव उपिवभागाअंतग�त प�रसरातील जु�ा एल,ई.डी
फीटीगं बदलणे व दु�� करणे.(२०२२-२०२३)

23,24 50,00,000 0 5,00,000

24 222306538
अ �े�ीय काय��े�ाम�े िविवध िठकाणी सौर उजा� यं�णा
बसिवणे

Commen 2,00,00,000 0 1,000

25 222306539
अ �े�ीय काया�लय येथे िविवध उ�ानाम�े सौर उजा�
यं�णा बसिवणे.

Commen 1,00,00,000 0 1,000

26 222306540
�ा. रामकृ� मोरे सभागृह येथे वीज बचती क�रता सौर
उजा� यं�णा बसिवणे.

Commen 2,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 14,20,00,000 0 47,15,000
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सन २०२१-२०२२
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एकूण उजा� बचतीची उपकरणे व ��ीट लाइट
नुतनीकरण व िफिटंग दु��ी करणे

23,20,89,205 37,60,000 73,05,000

15 कै. यशवंतराव च�ाण �ृती ��ालय

चालू कामे

07-Public Lighting

06-electric Work for Hospital and
Dispensaries

1 222306541
वाय.सी.एम. ��ालयाम�े नवीन १०१० के.��.ए.जिन�
संच बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०१९-२०)

20 3,00,00,000 0 0

2 222306542
वाय.सी.एम. ��ालयामधील सव� वॉड� मधील
आव�कतेनुसार LDB/ PDB बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे कऱणे. (सन २०१९-२०)

20 15,00,000 0 0

3 222306543
मनपा�ा वाय.सी.एम.एच ��ालयाम�े
आव�कतेनुसार सीसीटी�ी यं�णा बसिवणे. (सन
२०१९-२०)

20 30,00,000 2,00,000 0

4 222306544

वाय.सी.एम. ��ालयामधील वॉड� मधील
आव�कतेनुसार जुने ए.सी.काढून निवन इ��ट�र ���ट
ए.सी बसिवणे व अनुषंिगक कामे कऱणे. (सन
२०२१-२२)

- 30,00,000 0 15,00,000

5 222306545

मनपा�ा वाय.सी.एम.एच ��ालयाम�े
नुतनीकरणांतग�त आव�कतेनुसार वातानुकुलन यं�णा
बसिवणे तसेच स���थतीत काय�रत असले�ा
वातानुकुलन यं�णेक�रता PLC कंट� ोल िस�ीम बसिवणे.
(सन २०२१-२२)

- 30,00,000 0 0

6 222306546
वाय.सी.एम. ��ालयाम�े जु�ा िल� ऐवजी नवीन
िल� बसिवणे.(सन २०२१-२२)

- 1,00,00,000 0 95,00,000

7 222306547

वाय.सी.एम. ��ालयाम�े ओ.पी.डी पॅसेज व चाण�
िवभागाम�े डाउन लायटर िफटीगं बदलणे तसेच
��ालयातील जू�ा एलईडी िफटीगं ऐवजी एलईडी �ुब
िफटीगं बसिवणे.(सन २०२१-२२)

- 30,00,000 0 9,50,000

8 222306548

वाय.सी.एम. ��ालया�ा पंप हाउस मधील जुने
स��� ी�ुगल पंप , कंट� ोल पॅनेल बदलणे तसेच ट� ा�फॉम�र
सब�ेशन मधील �ुऑ� युिनट बदलणे.(सन
२०२१-२२)

- 30,00,000 11,88,000 0

9 222306549
वाय.सी.एम.��ालयामधील जु�ा मु� एल.टी पॅनेलचे
नुतनीकरण करणे.(सन २०२१-२२)

- 30,00,000 0 0

10 222306550
म.न.पा.�ा वाय.सी.एम. ��ालयाम�े फायर हायड� ंट
िस��मचे नुतनीकरण करणे

- 2,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 7,95,00,000 13,88,000 1,19,50,000

निवन कामे

07-Public Lighting

06-electric Work for Hospital and
Dispensaries

1 222306551
मनपा�ा वाय.सी.एम.��ालयामधील अि��ितबंधक
यं�णेमधील फायर पंप, फायर अलाम� िस�ीमचे
नुतनीकरण करणे.

0 1,00,00,000 0 1,000

2 222306552
मनपा�ा वाय.सी.एम.��ालयामधील उदवाहक
बदलणे.

0 1,50,00,000 0 1,000

3 222306553
मनपा�ा वाय.सी.एम.��ालयाम�े िवद्युत संच
मांडणीक�रता भुसंपक�  यं�णा व वीजरोधक यं�णा
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

0 30,00,000 0 1,000

4 222306554
मनपा�ा वाय.सी.एम.��ालयामधील आव�कतेनुसार
िविवध वॉड� म�े एल.डी.बी/ पी.डी.बी तसेच कंट� ोल
पॅनेल बदलणे.

0 30,00,000 0 1,000

5 222306555
वाय.सी.एम.��ालयामधील ऑपरेशन िथएटर/
आय.सी.यु िवभागाकडील जुने ८० के��ए �मतेचे
यु.पी.एस.यं�णा बदलणे.

0 1,50,00,000 0 1,000

6 222306556
वाय.सी.एम.��ालयामधील सौरउजा� यं�णेचे नुतनीकरण
करणे.

0 50,00,000 0 1,000

7 222306557
वाय.सी.एम.��ालयाम�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

0 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 6,10,00,000 0 7,000

एकूण कै. यशवंतराव च�ाण �ृती ��ालय 14,05,00,000 13,88,000 1,19,57,000

16 हॉकी �ेडीयम
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

चालू कामे

07-Public Lighting

19-electric Work for Sport Buildings

1 222306558
हॉकी �ेडीयम मधील पंपीगं यं�णेची व हायमा�
टॉवरमधील िद�ांची देखभाल दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे

20 15,00,000 0 0

2 222306559
हॉकी �ेिडयममधील पंपीगं यं�णा, हायमा� टॉवर िदवे
व इमारतीमधील िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

20 15,00,000 0 0

3 222306560
हॉकी �ेिडयममधील हायमा� टॉवर िद�ांचे िवजबचत
अंतग�त नुतनीकरण करणे.(सन २०२१-२२)

20 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 80,00,000 0 0

निवन कामे

07-Public Lighting

19-electric Work for Sport Buildings

1 222306561
हॉकी �ेिडयममधील पंपीगं यं�णा, हायमा� टॉवर िदवे
व इमारतीमधील िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

0 25,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 25,00,000 0 1,000

एकूण हॉकी �ेडीयम 1,05,00,000 0 1,000

17 कै.आ�ासाहेब मगर �ेडीयम

चालू कामे

07-Public Lighting

19-electric Work for Sport Buildings

1 222306562
कै. अ�ासाहेब मगर �ेडीयम येथील उव�रीत
िवद्युतिवषयक आव�क व तातडीची कामे करणे. सन
२०१९-२०

9 40,00,000 8,14,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 40,00,000 8,14,000 0

निवन कामे

01-Buildings

16-Sport Buildings / Stadium

1 222306563
कै. अ�ासाहेब मगर �ेडीयम येथील िवद्युतिवषयक
आव�क व तातडीची कामे करणे. सन २०२२-२३

9 40,00,000 0 10,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 10,00,000

एकूण कै.आ�ासाहेब मगर �ेडीयम 80,00,000 8,14,000 10,00,000

18 लघु उ�ोजक गाळे

चालू कामे

07-Public Lighting

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222306564
क �भागातील लघुउ�ोजक �क�ातील इमारतीकं�रता
िल� बसिवणे.(चढ उतार करणेसाठी सोयीचे)

20 1,00,00,000 0 0

2 222306565
भोसरी एम आय डी सी मधील �ॉट �. टी २०१ येथील
लघुउ�ोजक �क�ातील ए व बी िब�ीगंचे उव��रत
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

20 10,00,000 0 0

3 222306566
भोसरी एम आय डी सी मधील �ॉट �. टी २०१ येथील
लघुउ�ोजक �क�ातील ए व बी िब�ीगंचे उव��रत
िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

- 30,00,000 0 1,00,000

19-electric Work for Sport Buildings

1 222306567

भोसरी एम आय डी सी मधील �ॉट �. टी २०१ येथील
लघुउ�ोजक �क�ातील ए व बी िब�ीगंक�रता
अि��ितबंधक यं�णा (Fire Fighting System )
बसिवणे व उव��रत िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

- 2,50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 3,90,00,000 0 1,00,000

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences
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1 222306568

भोसरी एम आय डी सी मधील �ॉट � टी २०१ येथील
लघुउ�ोजक �क�ातील ए व बी िब�ीगंक�रता
अि��ितबंधक यं�णा (Fire Fighting System )
बसिवणे व उव��रत िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

0 2,50,00,000 0 1,000

2 222306569
लघुउ�ोजक �क�ातील इमारती ंम�े बसिवणेत
आले�ा िल�ची वािष�क देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

0 20,00,000 0 1,000

3 222306570
भोसरी एम आय डी सी मधील �ॉट � टी २०१ येथील
लघुउ�ोजक �क�ातील ए व बी िब�ीगंचे उव��रत
िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२२)

0 25,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,95,00,000 0 3,000

एकूण लघु उ�ोजक गाळे 6,85,00,000 0 1,03,000

19 िवद्यूत िवषयक कामे करणे

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण िवद्यूत िवषयक कामे करणे 0 0 0

20 �ादेिशक िव�ान क� �

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306571साय� पाक�  प�रसरातील िवद्युत िवषयक कामे करणे 10 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,00,00,000 0 1,000

एकूण �ादेिशक िव�ान क� � 1,00,00,000 0 1,000

21 तारांगण �क� उभारणे (िवद्यूत)

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306572
तारांगण �क� अंतग�त आव�क िवदयुत िवषयक व
फायर से�ी िवषयक आव�क कामे करणे

10 3,00,00,000 0 7,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,00,00,000 0 7,00,000

एकूण तारांगण �क� उभारणे (िवद्यूत) 3,00,00,000 0 7,00,000

22 तारांगण �क�ाम�े सोलर िस��म उभारणे

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306573 तारांगण �क�म�े सोलर िस�ीम उभारणे 10 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,00,00,000 0 1,000

एकूण तारांगण �क�ाम�े सोलर िस��म उभारणे 1,00,00,000 0 1,000

23 नुतनीकरण करणे (�थाप� व िवद्यूत

चालू कामे

07-Public Lighting

18-electric Work for Auditorium

1 222306574
�.�.२४ मधील �ा.रामकृ� मोरे �े�ागृहाचे नुतनीकरण
करणे.(२०१८-१९)

19 18,46,61,307 0 11,00,000

2 222306575
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १५ मधील
ना�गृह म�े साउंड िस�ीम तसेच �ेजवरील लाईट व
अनुषंिगक कामे करणे.

15 15,00,00,000 3,50,00,000 2,13,00,000
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एकूण चालू कामे र.�. 33,46,61,307 3,50,00,000 2,24,00,000

निवन कामे

07-Public Lighting

18-electric Work for Auditorium

1 222306576
अ �े�ीय काया�लायू अंतग�त �भाग �. १५ मधील
ग.िद.माडगुळकर ना�गृहमधील उव��रत िवदयुत
िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

15 4,00,00,000 0 1,000

2 222306577
�ा. रामकृ� मोरे ना�गृह येथील आव�क
िवद्युतीकरणाची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

19 30,00,000 0 1,000

3 222306578
�ा.रामकृ� मोरे �े�ागृह इमारतीला फसाड लाईिटंग
करणे.

19 1,00,00,000 0 1,000

4 222306579

संत तुकारामनगर (अ�े �े�ागृह) �े�ागृहातील
�िन�ेपण,�ेज लाईटीगं व िवद्युत िवषयक यं�णेची
तसेच जिन� / रोिह� संचाची चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३ )

20 30,00,000 0 1,000

5 222306580
संत तुकारामनगर (अ�े �े�ागृह) �े�ागृहातील
वातानुकुलन यं�णेची चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३ )

20 30,00,000 0 1,000

6 222306581
संत तुकारामनगर (अ�े �े�ागृह) �े�ागृहातील स�
��थतीत काय�रत असले�ा वातानुकुलन यं�णेक�रता
PLC कंट� ोल िस�ीम बसिवणे (सन २०२२-२३ )

20 30,00,000 0 1,000

7 222306582
िपंपळे गुरव येथील िनळु फुले रंगमंिदर येथे कुशल व
अध�कुशल कम�चारी नेमणुक क�न चालन व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.. (सन २०२२-२३)

31,32 25,00,000 0 1,000

8 222306583
िपंपळे गुरव येथील िनळु फुले रंगमंिदर येथे वातानुकुलन
यं�णेची चालन व देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

31,32 10,00,000 0 1,000

9 222306584
नट स�ाट िनळु फुले नाटयमंिदर येथील जिन� संचाची
वािष�क देखभाल दू��ी करणे.(सन २०२२-२३)

31,32 10,00,000 0 1,000

10 222306585
नट स�ाट िनळु फुले नाटयमंिदर येथील अि��ितबंधक
यं�णेची देखभाल दु��ी करणे.(सन २०२२-२३)

31,32 25,00,000 0 1,000

11 222306586
संत तुकाराम नगर (अ�े �े�ागृह) येथील सीसीटी�ी
यं�णेचे नुतनीकरण करणे (सन 2019-20)

20 25,00,000 0 2,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,15,00,000 0 2,10,000

एकूण नुतनीकरण करणे (�थाप� व िवद्यूत 40,61,61,307 3,50,00,000 2,26,10,000

24 �थाप� �क�ाअंतग�त िवद्यूत िवषयक कामे करणे.

चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222306587
�भाग �.१६ म�े खंडोबामाळ चौक ते �ाळसाकांत
चौक पय�त पालखी मागा�चे कॉ�ीटीकरण करणे.

14 1,00,00,000 0 25,00,000

2 222306588
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त LIG मधील आतील र�ाचे
काँ�ीटीकरण करणे म�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

15 1,00,00,000 20,00,000 30,00,000

3 222306589
�ािधकरण गंगानगर भागातील र�ांचे कॉं�ीटीकरण
करणे म�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

15 1,00,00,000 25,04,355 10,00,000

4 222306590
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �ा. रामकृ� मोरे सभागृह ते
दुगा� चौक र�ाचे िवद्युत �व�थेचे नुतनीकरण करणे.

19 75,00,000 7,93,000 7,00,000

5 222306591
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचंचवड उपिवभागामधील
�ीधरनगर मधील आतील र�ाचे िवद्युत �व�थेचे
नुतनीकरण करणे.

19 75,00,000 11,92,000 0

6 222306592

आकुड� रे�े �ेशन ते िपंपरी िचंचवड अिभयांि�की
महािव�ालय पय�तचा १८ मी �ंद र�ा Urban Street
Design नुसार िवकिसत करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

15 1,00,00,000 48,00,000 20,00,000

7 222306593
आकुड� रे�े �ेशन ते गंगानगर �ािधकरण पय�तचा १८
मी �ंद र�ा Urban Street Design नुसार िवकिसत
करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

15 1,00,00,000 67,00,000 10,00,000

8 222306594
वाड� �. १५ मोहननगर कमान ते मेहता हॉ��टल
र�ाचे काँ�ीटीकरण करणे म�े िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

14 1,00,00,000 50,00,000 9,00,000

9 222306595
�ािधकरण �ाईन रोड वरील अ�सेन महाराज चौक ते
िबजलीनगर पुलापय�त मु� र�ाचे कंॅ�ीटीकरण या
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामेकारणे.

15 10,00,00,000 0 1,000
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10 222306596
अ �े�ीय काया�लय �भाग � १० मधील शा�नगर
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामांतग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

10 30,00,00,000 0 1,000

11 222306597

िचंचवड िलंकरोड बाजूकडील यशोपुरम, संत गाड�न व
साई �ेस सोसायटी समोरील व ए�ायर इ�ेट येथील
उ�ानपुलाखाली �थाप� िवषयक कामे करणे कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

19 5,00,00,000 0 1,000

12 222306598
केएसबी चौक ते �ाइन रोड पय�त�ा बीआरटी
मागा�वरील फुटपाथ व सायकल ट� ॅक अ�ाधुिनक प�तीने
िवकसीत करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

10 3,00,00,000 0 1,000

13 222306599
�भाग � १४ आकुड� िववेक नगर भागातील र�ांचे
काँ�ीटीकरण करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

14 1,00,00,000 25,00,000 15,00,000

14 222306600
िनगडी िटळक चौक ते दुगा� चौकपय�तचा र�ा अब�न
�� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे

15 2,00,00,000 0 1,000

15 222306601
िनगडी येथील िटळक चौक ते िबग इंडीया चौकपय�तचा
र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे

15 2,00,00,000 0 1,000

16 222306602
से�र �. १६ राजे िशवाजीनगर म�े िविवध िवकासकामे
करणे ( िवद्युत िवषयक काम )

- 1,00,00,000 0 24,00,000

17 222306603
� � २ येथील र�े सुशोिभकरणांतग�त िवद्युतिवषयक
कामे करणे.

2 2,00,00,000 24,00,000 0

18 222306604
� � ८ मधील र�ाचे अब�न डीझाईन क�न
सुशोिभकरण करणे. [ िवद्युतिवषयक कामे करणे].

8 5,00,00,000 40,00,000 45,00,000

19 222306605
�.�. ९ मधील H.A. कॉन�र ते आंत�र� सोसायटी र�ा
अब�न िडझाईन क�न सुशोिभकरण करणे (िवद्युत
िवषयक कामे करणे)

9 5,00,00,000 0 10,00,000

20 222306606
�.�. ९ मधील रसरंग चौक ते �ाडा कॉन�र र�ा अब�न
िडझाईन क�न सुशोिभकरण करणे (िवद्युत िवषयक
कामे करणे)

9 3,00,00,000 0 30,00,000

21 222306607
�भाग � ११ मधील महाबली चौक ते जु�ा आर टी ओ
ऑिफस पय�त कॉं�ीट र�ा तयार करणे�ा कामात �� ीट
लाइट पोल व महािवतरणचे पोल िश� करणे

11 79,00,000 0 0

22 222306608
�भाग � १ िचखली येथील राधा �ामी आ�म येथील २४
मीटर डी पी र�ा िवकिसत करणे.(सन २०२१-२०२२)

1 2,00,00,000 0 0

23 222306609
�भाग �मांक ३२ मिधल नॅशनल �ुल (शुभ�ी िब�ीगं)
ते �ायसर पुला पय�त व परीसरातील र�े अ�ावत
प�तीने िवकसीत करणे.(सन २०१९-२०)

32 1,00,00,000 0 5,00,000

24 222306610
�भाग �मांक ३२ मिधल वसंत दादा पुतळा परीसर ते
माकन चौका पय�त व परीसरातील र�े अ�ावत प�तीने
िवकसीत करणे.(सन २०१९-२०)

32 1,00,00,000 0 5,00,000

25 222306611
�भाग �मांक ३२ मिधल �ीकृ� मंिदर ते बंॅक ऑफ
महारा��  ते सांगवी फाटा पय�त व परीसरातील र�े
अ�ावत प�तीने िवकसीत करणे.(सन २०१९-२०)

32 1,00,00,000 14,58,052 5,00,000

26 222306612
�भाग �मांक ३१ मिधल ि�मुत� कॉन�र ते रामकृ� मंगल
काया�लय(भ�ी हॉ��टल) पय�त व परीसरातील र�े
अ�ावत प�तीने िवकसीत करणे.(सन २०१९-२०)

31 1,00,00,000 19,12,000 0

27 222306613
�भाग �मांक ३१ नम�दा गाड�न कॉन�र ते माकन चौका
पय�त व परीसरातील र�े अ�ावत प�तीने िवकसीत
करणे.(सन २०१९-२०)

31 1,00,00,000 21,72,000 0

28 222306614
पुणे नािशक महामागा�वर (नािशक फाटा ते मोशी)
�काश �व�था करणे.

- 2,00,00,000 0 100

03-Traffic Signals

1 222306615

मंुबई पुणे र�ावरील बीआरटीएस मागा�वरील मु�
चौकातील वाहतूक िनयं�क िद�ां�ा �णालीत सुधारणा
करणे अंतग�त सव� BRTS Corridor करीता�ा िस�ल
यं�णेकरीता स�ागार नेमणुक करणे.

common 64,02,500 0 5,00,000

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222306616

�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम.एच
हॉ��टल येथे सहा�ा मज�ावर पद�ु�र पदवी
अ�ास�मासाठी क� तयार कऱणे व आव�क कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

20 3,00,00,000 0 0

2 222306617
�थाप� िवभागाकडील िनयोिजत कामानुसार सांगवी
येथील आर�ण �.२६ येथे िवकिसत होणा-या इमारतीचे
िवद्युतीकऱण कऱणे.(सन २०२१-२२)

26 1,00,00,000 0 100
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3 222306618
�थाप� िवभागाकडील िनयोिजत कामानुसार सांगवी
येथील आर�ण �.२७ येथे िवकिसत होणा-या इमारतीचे
िवद्युतीकऱण कऱणे.(सन २०२१-२२)

27 1,00,00,000 0 100

4 222306619
�भाग �.३२ सांगवी मधील जलतरण तलावाचे आधुिनक
प�तीने नुतनीकरण करणे.(सन २०२१-२२)

32 1,00,00,000 0 100

05-electric Work for School Buildings

1 222306620
� � ९ नेह�नगर येथील जुनी शाळा इमारत पाडून
निवन इमारत बांधणे.व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे
( िवद्युतिवषयक कामे)

- 1,00,00,000 23,25,000 0

2 222306621
� � २ बो-हाडेवाडी येथील ता�ात येणा-या गायरान
जागेतील आर�णावर शाळा इमारत बांधणे या कामात
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 9,00,000 16,00,000

3 222306622
� � २ जाधववाडी येथील न�ाने होणा-या शाळेचे
िवद्युतीकरण करणे व इतर िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 9,00,000 16,00,000

4 222306623
� � २ बो-हाडेवाडी येथील ता�ात येणा-या गायरान
जागेतील आर�णावर शाळा इमारत बांधणे या कामातील
उव�रीत िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 0 70,00,000

5 222306624
� � २ जाधववाडी येथील न�ाने होणा-या शाळेचे
उव�रीत िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 0 35,00,000

6 222306625

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील राजमाता जीजाऊ
उ�ानासमोरील �ाथिमक शाळेचे िव�ारीकरण करणे व
प�रसरातील इतर अनुषंगीक कामे करणे. या कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

29 50,00,000 5,01,000 0

7 222306626

सांगवी-िकवळे या बी.आर.टी.एस. र�ावरील
कावेरीनगर व पाक�  �� ीट येथे न�ाने बांधणेत येणा-या
सबवेस अडथळा होणारी १३२ के�ी टॉवर लाईनची उंची
वाढिवणे बाबत...

23 3,21,17,852 1,54,00,000 0

8 222306627
थेरगाव डांगे चौक येथे बांधणेत येणा-या अंडर-पासमधील
मरािवकंपनी�ा उ�/लघुदाब िवज वाही�ा हलिवणे
बाबत.. (UTILITY SHIFTING)

24 88,94,021 3,00,000 0

9 222306628

थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील िपंपरी िचंचवड
महानगरपािलकेचे िदलीप व�गसरकर अकॅडमी�ा
पॅ�ेिलअनचे उव��रत काम करणे.. (िवदयुत िवषयक
काम करणे)

23 30,43,832 16,00,000 0

10 222306629
थेरगाव �भाग �.२३ मधील तापकीर चौक ते पवारनगर
२ या र�ावरील िदवाब�ी �व�थेचे सुशोिभकरण करणे

23 70,00,000 20,00,000 24,00,000

11 222306630
�भाग �. २४ थेरगाव मधील आर�ण �. ६२८ खेळा�ा
मैदानावर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

24 30,00,000 21,00,000 0

12 222306631
�. �. २३ मधील �ाँिकंट र�ावर िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

23 50,00,000 15,00,000 15,00,000

13 222306632
ग �भागातील �शानभुमीम�े गँस /िवद्युत वािहनी
बसिवणे

23 1,50,00,000 55,99,397 25,00,000

14 222306633
�भाग �. २४ मधील �ाँिकंट र�ावर िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

24 50,00,000 18,33,000 12,00,000

15 222306634
�. �. २३ व २४ मधील िस�ल यं�णेसाठी ई���टर
बसिवणे.

२३,२४ 4,01,767 78,000 0

16 222306635
�भाग �. २४ थेरगाव मधील आर�ण �. ६२८ खेळा�ा
मैदानावरील इमारतीकरीता उव�रीत िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

24 30,00,000 0 10,00,000

17 222306636
थेरगाव �भाग �.२३ मधील तापकीर चौक ते पवारनगर
२ या र�ावरील िदवाब�ी �व�थेचे सुशोिभकरणाची
उव�रीत कामे करणे

23 1,50,00,000 10,00,000 6,50,000

18 222306637
थेरगाव �भाग �.२४ मधील पवारनगर २ ते थेरगाव फाटा
या र�ावरील िदवाब�ी �व�थेचे सुशोिभकरण करणे

24 2,00,00,000 0 5,00,000

19 222306638
थेरगाव डांगे चौक येथे बांधणेत येणा-या अंडर-पासमधील
िवद्युतिवषयक कामे करणे.. (Electrical work)

24 50,00,000 18,71,055 7,00,000

20 222306639
थेरगावातील पवारनगर नं २ ते �सुनधाम सोसायटी या
र�ाम�े येणारा अितउ�दाब (EHV) टॉवर
हलिवणेबाबत..

23 1,50,00,000 0 10,00,000

21 222306640
�. �. २१ मधील िपंपरी व परीसरातील र�ाचे �ाँिकंट
र�ाचे िवद्युतीकरण करणे (२०२१-२२)

21 2,00,00,000 0 10,00,000

22 222306641
िपंपरी वाड� �. २१ मधील नंदकुमार जाधव उ�ानाम�े
डेकोरेटी� पोल,LED िफिटंग व इतर अनुषंिगक िवद्युत
िवषयक कामांचे नुतिनकरण करणे.

21 40,00,000 0 1,000
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23 222306642
िपंपरी वाड� �. २१ मधील साधू वासवाणी उ�ानाम�े
डेकोरेटी� पोल,LED िफिटंग व इतर अनुषंिगक िवद्युत
िवषयक कामांचे नुतिनकरण करणे.

21 50,00,000 0 1,000

24 222306643
िपंपरी वाड� �. २१ मधील कै.ह�रभाऊ िदनाजी वाघेरे
उ�ानाम�े डेकोरेटी� पोल, LED िफिटंग व इतर
अनुषंिगक िवद्युत िवषयक कामांचे नुतिनकरण करणे.

21 50,00,000 0 1,000

25 222306644
�. �. २१ मधील िपंपरी गावठाण परीसरातील र�ांवर
डेकोरेटी� पोल बसिवणे.(२०२१-२२)

21 2,00,00,000 0 5,00,000

26 222306645
�. �. २१ मधील िपंपरी कॅ� परीसरातील र�ांवर
डेकोरेटी� पोल बसिवणे.(२०२१-२२)

21 2,00,00,000 5,00,000 5,00,000

27 222306646
�. �. २७ मधील रहाटणी व परीसरातील र�ांवर
डेकोरेटी� पोल बसिवणे.(२०२१-२२)

27 2,00,00,000 0 1,000

28 222306647
�. �. २१ मधील �शानभुमी येथे िवद्युत दािहनी
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

29 222306648
�. �. २१ मधील िडल� चौक, �र�र रोड, संजय गांधी
नगर, साधु वासवानी बागेसमोर व परीसरातील र�ांवर
सुशोभीत पथिद�ांचे खांब बसिवणे.(२०२१-२२)

21 50,00,000 0 5,00,000

30 222306649
�. �. २१ मधील कैलासनगर, िमलीदंनगर, सुभाषनगर,
म.गांधी नगर, बलदेवनगर प�रसरातील व घाटाजवळील
र�ांवर सुशोभीत पथिद�ांचे खांब बसिवणे.(२०२१-२२)

21 50,00,000 0 1,000

31 222306650
�भाग �. २३ मधील सव� नं.९ येथील वाहनतळाक�रता
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

23 50,00,000 0 1,000

06-electric Work for Hospital and
Dispensaries

1 222306651
मामुड� स.नं. ३३ ते स.नं.११ व १२ मधील डी.पी.र�ा
िवकसीत करणे अंतग�त िवदयुत िवषयक कामे करणे.

१६,१७ 2,00,00,000 0 1,000

2 222306652
िचखली म�े मनपा आर�ण � १/८८ अ येथे हॉ��टल
िवकिसत करणे कामातील िवद्युत िवषयक कामे करणे
(सन २०२१-२०२२)

1 10,00,00,000 0 0

3 222306653

िचखली से�र � १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी EWS गृह�क�ाम�े दवाखानाकरीता
जनरेटर बसिवणे व इतर अनूषंगीक कामे करणे.(िवद्युत
िवषयक कामे करणे)(सन २०२१-२२)

11 50,00,000 0 0

4 222306654

वाय.सी.एम.पद�ु�र पदवी अ�ास�मासाठी आव�क
कामे करणे, नवजात अ�क िवभागाचे नुतनीकरण करणे,
डॉ�रांचे िनवास�थान नुतनीकऱण करणे ( भाग -२)फेज
-२

20 15,00,000 0 0

5 222306655

�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम.एच
हॉ��टल येथे सहा�ा मज�ावर पद�ु�र पदवी
अ�ास�मासाठी क� तयार कऱणे व आव�क कामे
करणे.

20 15,00,000 0 0

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306656

क� � शासना�ा पंत�धान आवास योजनेअंतग�त िपंपरी
िचंचवड महानगरपािलका �े�ात महानगरपािलकेमाफ� त
आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी आकुड� येथे घरे बांधणे
या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामेकारणे.

14 5,00,00,000 0 1,000

2 222306657
�भाग �.१८ म�े चाफेकर चौकात पादचा-यांसाठी
भुयारी माग� िवकसीत करणे कामाअंतग�त िवदयुत
िवषयक कामे करणे. .

18 1,37,89,667 41,16,850 0

3 222306658
िचंचवड काळेवाडी पुलापासुन भाटनगर
एस.टी.पी.पय�तचा १८ मी. र�ा िवकिसत करणे �क�
अंतग�त िवदयुत िवषयक कामे करणे.

१८,२२ 3,21,85,722 99,73,090 95,00,000

4 222306659
रावेत स.न.७५ ते भोडंवे बाग पय�तचा (दोन िबआरटीएस
िफडर �ट) १८.०० मीटर र�ा िवकिसत करणे.(िवद्युत
िवषयक कामे करणे)

१६,१७ 71,43,368 10,60,000 0

5 222306660
�.�.१७ म�े िशवनगरी भागात व वा�ेकरवाडी भोडंवे
व�ीभागात र�ांचे कॉि�टीकरण करणे अंतग�त िवदयुत
िवषयक कामे करणे (२०१९-२०)

17 1,70,84,028 95,52,962 0

6 222306661

�.�.१६ मधील िवकासनगर येथील ना�ाकडील पेट� ोल
पंप (लोटल �ीम) बापदेवनगर १८ मी. डी.पी.र�ा
िवकसीत करणे अंतग�त िवदयुत िवषयक कामे करणे.
(२०१९-२०)

16 1,07,09,829 75,84,644 6,00,000

7 222306662
�.�.१६ मामुड� येथील १८ मी.डी.पी. व इतर र�े
िवकसीत करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(२०१९-२०)

16 84,08,141 50,00,000 20,00,000
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8 222306663

बापदेव िकवळे येथील िकवळेगाव मु� र�ा ते ए��ेस
हायवे कलवटपय�त िसंबायोिसस कॉलेज समोरील १८.००
मी. डी.पी. र�ा िवकसीत करणे अंतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(२०१९-२०)

16 56,07,396 0 1,000

9 222306664
थेरगाव �.�.५० म�े �सुनधाम शेजारी १८ मी.डी.पी.
र�ास थेरगाव िचंचवड पुल बांधणे अंतग�त िवद्युत
िवषयक कामे.

18 56,07,396 0 10,00,000

10 222306665
�भाग �. १६ िकवळे िवकासनगर येथील न�ाने ता�ात
आलेले डी.पी.व नॉन डी.पी. र�े िवकिसत करणे.

16 1,44,29,014 55,53,079 37,00,000

11 222306666
िचंचवड येथील चापेकर वा�ाम�े िवदयुत िवषयक कामे
करणे.

18 20,00,00,000 1,000 1,000

12 222306667
�. �. १८ मधील मोरया हॉ��टल ते यशोपुरम ि�ज
िपंपरी िचंचवड िलंक रोड अब�न �� ीट िडझाईन नुसार
िवकसीत करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे.

18 5,00,00,000 50,00,000 20,00,000

13 222306668
�.१६ मधील िकवळे भागातील स.नं.७३ पय�तचा १२
मी.डी.पी.र�ा िवकसीत करणे अंतग�त िवदयुत िवषयक
कामे करणे.

16 2,00,00,000 0 1,000

14 222306669
ग�ंजे ह�ी लगतचे डी.पी. र�ापासून दे�रोड र�ापय�त
लेखाफाम��ा ए��ेस हायवे लगत�ा १२.०० मी. चा
र�ा िवकिसत करणे.

१६,१७ 2,00,00,000 20,00,000 10,00,000

15 222306670
�.�.१८ केशवनगर िचंचवड म�े पवना नदीवर झुलता
पुल बांधणे अंतग�त िवदयुत िवषयक कामे करणे.

18 3,00,00,000 0 1,000

16 222306671

�भाग �.१६ मधील िकवळे भागातील सिमर लॉ� ते
मुकाई चौका पय�त १८.०० मी.�ंद डी.पी. र�ा व इतर
र�े िवकिसत करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

16 3,00,00,000 1,82,77,459 35,00,000

17 222306672
�भाग �.१६ मधील भोडंवे कॉन�र चौका मधील
अडथ�ांचा व धोकादायक २२० के.�ी. मनोरा
�थलांतरीत करणे.

16 25,00,00,000 0 1,000

18 222306673
भ�ी श�ी चौक ते मुकाई चौक िकवळे बीआरटीएस
कॉरीडॉरवरील िशंदेव�ी येथे उ�ाणपुल बांधणेचे कामात
अडथळा ठरणारे EHV पायलॉन िश� करणे.

16 50,00,00,000 7,13,51,199 1,000

19 222306674
�भाग �.१६ मधील रावेत भागातील रावेत गावठाण ते
समीर लॉ� पय�त १८.०० मी.डी.पी. र�ा व इतर र�े
िवकिसत करणे.

16 3,00,00,000 80,00,000 45,00,000

20 222306675
आकुड� रे�े �ेशन ते गु��ारा चौका पय�तचा १८.००
मी.�ंद र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

16 3,00,00,000 30,00,000 44,00,000

21 222306676
आकुड� रे�े �ेशन ते बा�ेट �ीज पय�तचा २४.००
मी.�ंद र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकिसत करणे.

16 3,00,00,000 89,90,800 44,00,000

22 222306677
�ांतीवीर चापेकर समुह िश�ास इंिडया गेट िद�ी�ा
धत�वर िवद्युत रोषणाई करणे

18 5,00,00,000 0 12,66,000

23 222306678
िचंचवडगांव हे�रटेज धोरणानुसार र�े िवकसीत करणे
अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 10,00,00,000 20,00,000 25,00,000

24 222306679
�.�.१६ म�े रावेत भागातील स.नं.७८,४४ ते ६५ मधुन
जाणा�या २४.००. मी.डी.पी र�ावर िसडीवक�  बांधणे व
र�ा िवकिसत करणे.(२०२१-२२)

16 5,00,00,000 0 1,000

25 222306680
�.�.१६ म�े रावेत भागातील स.नं.१०३ ते १४७ पय�तचा
२४.०० मी.डी.पी र�ा सदर र�ाला जोडणारे १८ मी.१२
मी डीपी व इतर र�े िवकिसत करणे.(२०२१-२२)

16 5,00,00,000 0 1,000

26 222306681
सन २०२०-२१ क�रता �.�.१६ मधील रावेत भागातील
स.नं.१०५ ते १३२ पय�तचा १८.०० मी.डीपी र�ा व इतर
र�े िवकिसत करणे.(२१-२२)

16 5,00,00,000 0 1,000

27 222306682
�.�.१६ पेठ �.२९ येथे फुटबॉल �ाऊंड वर िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(२१-२२)

16 5,00,00,000 0 1,000

28 222306683
�.�.२२ मधील �ोतीबानगर येथील वीर बाजी�भु चौक
ते तापकीरमळा र�ाचे कॉि�टीकरण करणे कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

22 5,00,00,000 20,00,000 30,00,000

29 222306684
रावेत येथील पंत�धान आवास योजने क�रता िवजपुरवठा
करणेसाठी िवद्युत िवषयक कामे करणे.

16 50,00,00,000 0 1,000

30 222306685
रावेत येथील पंत�धान आवास योजने क�रता िवजपुरवठा
करणेसाठी 11KV �ा भुिमगत केबल टाकणे.

16 50,00,00,000 0 1,000

31 222306686
रावेत व दे�रोड कॅ�ो��ट ह�ीतील �शानभुमी
(शवदािहनी ) म�े िवजपुरवठा कामी िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

16 50,00,000 0 1,000
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32 222306687
�.�.१६ मधील रावेत भागातील स.नं.१०५ ते १३२
पय�तचा १८ मी.डी.पी. र�ा व इतर र�े िवकिसत
करणे.

16 2,00,00,000 0 1,000

33 222306688
�.�.१६ म�े मुकाई चौक कृ�ा हॉटेल ते लोढा ��म
पय�त ए��ेस हायवे लगतचा १२ मी. डी.पी.स���स र�ा
िवकिसत कऱणे.

16 5,00,00,000 0 1,000

34 222306689
�.�.१७ म�े िबला� हॉ��टल ते वा�ेकरवाडी र�ा�ा
दो�ी बाजूला फुटपाथ व सायकल ट� ॅक िवकिसत कऱणे
या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे कऱणे.

17 5,00,00,000 0 25,00,000

35 222306690
काळेवाडी िवजयनगर �भाग �.४६ मधील काळेवाडी
येथील मु� र�ा (िपंपरी पुल ते बी.आऱ.टी.एस
पय�तचा) कॉि�टीकरण करणे.

22 5,00,00,000 0 10,00,000

36 222306691
रावेत उपिवभागाअंतग�त �थाप� �क� िवषयक
तातडीची िवद्युत िवषयक कामे करणे.

१६,१७ 5,00,00,000 0 1,000

37 222306692
आकुड� धम�राज चौक ते इ�ॉन मंदीर पय�तचा र�ा
अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे

16 2,00,00,000 0 1,000

38 222306693
आकुड� गु��ारा चौकापासून ते राजयोग कॉलनी पय�तचा
र�ा अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे

16 2,00,00,000 0 1,000

39 222306694

क� � शासना�ा पंत�धान आवास योजनेअंतग�त िपंपरी
िचंचवड महानगरपािलका �े�ात महानगरपािलकेमाफ� त
आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी बो-हाडेवाडी येथे
िनवासी गाळे बांधणे. (िवद्युतिवषयक इ��ा���र कामे
करणे)

- 15,00,00,000 0 1,00,000

40 222306695

क� � शासना�ा पंत�धान आवास योजनेअंतग�त िपंपरी
िचंचवड महानगरपािलका �े�ात महानगरपािलकेमाफ� त
आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी िपंपरी(आर�ण � ७७)
येथे िनवासी गाळे बांधणे. (िवद्युतिवषयक इ��ा���र
कामे करणे)

- 6,00,00,000 50,00,000 84,00,000

41 222306696

क� � शासना�ा पंत�धान आवास योजनेअंतग�त िपंपरी
िचंचवड महानगरपािलका �े�ात महानगरपािलकेमाफ� त
िविवध �क�ांसाठी म रा िव िव िव कं.स वीजपुरवठा
घेणेकामी जागा उपल� करणे. (िवद्युतिवषयक
इ��ा���र कामे करणे)

- 1,00,00,000 0 1,000

42 222306697
�. �. २ जाधववाडी येथील मिहला �ायामशाळा
इमारतीचे िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 1,50,00,000 21,00,000 0

43 222306698

ि�वेणीनगर चॊक तळवडे येथील �ाईन र�ाने बाधीत
िमळकत धारकांचे पुनव�सन �भाग �. ८ मधील पेठ �.
११ येथे करणेत येत असले�ा िठकाणी ले आऊट मधील
अंतग�त र�े िवकिसत करणे व सुिवधा पुरिवणेसाठी
िवद्युतिवषयक कामे करणे. ट�ा -१

8 5,00,00,000 9,00,000 55,00,000

44 222306699
�भाग �. ८ मधील न�ाने होणा-या पो� ऑिफस
क�रता आव�क िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 20,00,000 0 10,000

45 222306700
साई चौक (जगताप डेअरी) येथील चौकात समतल
िवतलग बांधणे (िवद्युतिवषयक कामे करणे.- �काश
�व�था करणे)

२६,२८ 1,00,00,000 8,88,789 0

46 222306701
औधं रावेत र�ावरील वाय जं�न ते औधं हॉ�ीटल
दर�ानची र�ामधील अती उ�दाब वािहनी हलिवणे.

26 10,00,00,000 1,61,84,705 2,00,00,000

47 222306702
�भाग �. २९ मधील दापोडी ि�ज ते तुळजा भवानी
मंदीर ते सृ�ी चौक पय�त�ा १८ मी डी.पी र�ाचे
िवकासांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

29 2,00,00,000 18,21,275 8,80,081

48 222306703

�भाग �. २८ मधील कोकणे चौक ते काळेवाडी
फा�ापय�त उ��मता �ुतगती (HCMTR) र�ा
िवकसीत करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.( Street lighting only)

28 1,50,00,000 8,18,411 0

49 222306704
काळेवाडी फाटा येथे वाकड क�टेव�ी ते िपंपरी
(काळेवाडी) �ेड सेपरेटर बांधणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

26 2,50,00,000 7,00,000 33,00,000

50 222306705
बीआरटीएस कॉरीडोर �.३ वर सुदश�न नगर चौक येथे
�ेडसेपरेटर (समतल िवलगक) बांधणे या कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

29 2,00,00,000 10,59,847 0

51 222306706
�.�ं. २६ िवशालनगर वाघजाई हॉटेल पासून क�टेचौक
पय�त िसम�ट कॉ�ीटचा र�ा करणे.(२४मी.डी.पी. र�ा)
या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 15,59,991 24,08,559

52 222306707
�भाग �.२६ वाकड येथील कावेरी चौक, सब-वे ते िपंक
िसटी कॉनरपयंत डी.पी. र�ा िसम�ट कॉ�ीटचा र�ा
करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 41,54,000 0
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53 222306708
�.�ं. २६ मधील छ�पती चौक ते उ�ष� चौका पय�त
िसम�ट कॉ�ीटचा र�ा करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 17,00,240 0

54 222306709
�.�ं. २६ मधील काळेवाडी फाटा ते छ�पती चौका पय�त
िसम�ट कॉ�ीटचा र�ा करणे. (ट�ा -०१) या कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 18,05,000 0

55 222306710
�.कं. २६ वाकड िपंपळे िनलख येथे िववीध िठकाणी
िवरंगुळा क� � तयार करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे
या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 13,54,174 0

56 222306711

�भाग �.२५ वाकड येथील भुजबळ व�ी मधून
वाकडकरव�ी माग� भुमकर व�ी येथील िहंजवडीकडे
एम.डी.आर.३१ र�ाला जोडणारा ३०.०० मी.
�ंदडी.पी. र�ा िवकसीत करणे या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

25 5,00,00,000 45,08,269 35,00,000

57 222306712
�भाग �.२५ वाकड येथील पी.डी.सी. बँकेपासून ते
ता�ाणे व�ी पय�तचा र�ा िसम�ट कॉ�ीटचा करणे या
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 5,00,00,000 12,18,191 0

58 222306713
�भाग �.२५ वाकड गावठाण येथील र�े िसम�ट
कॉ�ीटचे करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

25 5,00,00,000 20,61,100 0

59 222306714
िपंपळे गुरव �भाग �.२९ मधील कॉ�ीटचे र�े
िवकासीत करणे करीता िवद्युत िवषयक कामे करणे.

29 5,00,00,000 60,00,000 34,29,794

60 222306715
�.�ं. २६ वाकड- िपंपंळे िनलख मधील अंतग�त र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

26 5,00,00,000 33,00,000 35,00,000

61 222306716
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख मधील िववीध
आर�णे िवकसीत करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

26 5,00,00,000 1,68,379 0

62 222306717

बी.आर.िट.एस. कॉ�रडॉर �.३ वाकड येथील पुणे-
ब�गलोर महामागा�वरील पुलापासुन िहंजवडी ह�ीपय�त
र�ा िवकिसत करणे. या कामातील िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

25 10,00,00,000 87,06,934 35,00,000

63 222306718
�भाग �.२५ ताथवडे गावातून िजवननगरमाग� स.नं. ९९
व सनं १०० मधुन पुनावळे गावाकडे जाणारा डी.पी.
र�ांवर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 25,00,000

64 222306719
नािशक फाटा ते वाकड या बीआरटीएस र�ातील
शेडगेव�ी ते वाकड चौक येथील BRT र�ाचे उव�रीत
कामे करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 1,00,00,000 0 1,000

65 222306720
�भाग �. २५ मधील वाकड स.नं. २४ क�ुरी हॉटेल ते
िवनोदे व�ी ३६.०० मी. यांना जोडणारा २४ मी. �ंद
डी.पी. र�ांवर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

66 222306721
िहंजवडी येथे PMPL करीता वाहनतळ व चाज�ग
�ेशनसाठी आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 10,00,00,000 33,00,000 38,14,271

67 222306722
वाकड येथे मंुबई पुणे ए��ेस हायवे लगत जकात
ना�ा�ा जागेत PMPL करीता वाहनतळ व चाज�ग
�ेशनसाठी आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे

26 10,00,00,000 0 1,000

68 222306723
�भाग �.२५ ताथवडे येथील िजवननगरकडून मंुबई-
ब�गलोरकडे जाणारा २४.०० मी. �ंद डी.पी. र�ांवर
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 25,00,000

69 222306724
िपंपळे गुरव �भाग �.२९ मधील उव�रीत र�ाचे
कॉ�ीटचे र�े िवकासीत करणे करीता िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

29 5,00,00,000 0 1,000

70 222306725

�भाग �.२६ वाकड येथील समथ� कॉलनी, तिन�
कॉलनी व इतर परीसराम�े अंतग�त र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

71 222306726
�भाग �. २६ वाकड येथील ि�तीज कॉलनी 1 व 2
तसेच इतर परीसराम�े अंतग�त र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 0 1,000

72 222306727
�भाग �.२६ वाकड येथील क�टे व�ी �शान भुमी
येथील अितउ�दाब िवज वािहनी हलिवणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

73 222306728
�भाग �.२५ पुनावळे येथील मंुबई-ब�गलोर हायवे पासून
काटेव�ीकडे जाणारा ३०.०० मी. डी.पी. र�ांवर
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

74 222306729
�भाग �.२५ पुनावळे येथील बी.आर.टी. रोड पासून
पुनावळे गावठाणातून जाणारा १८.०० मी. �ंद डी.पी.
र�ांवर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000
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75 222306730
�भाग �.२५ ताथवडे येथील स�� नं.६९ पासून ��जन-१
मॉलकडे जाणारा २४.०० मी. �ंद डी.पी. र�ांवर
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

76 222306731
पुनावळे येथील सव� नं. ६,७,८,९,१०,११ ते १५ व १९
येथील १८.०० मी. �ंद डी.पी.र�ांवर िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

77 222306732
ल�ी�ीप िब�ीगं शेजा�न हॉटेल िटप टॉप �ा
पािठमागे जाणारा र�ांवर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

78 222306733
िस�र �ुन हॉटेल समो�न अ�रा शाळेकडे जाणारा
र�ांवर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

79 222306734
�भाग �. २५ मधील वाकड काळाखडक ते वाकड
पोलीस चौकीकडे जाणारा डी.पी. र�ांवर िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

80 222306735
�भाग �.२५ ताथवडे येथील शिन मंदीराकडून मा�ंजी
गावाकडे जाणारा ३०.०० मी. �ंद डी.पी. र�ांवर
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 70,00,000 67,35,295

81 222306736
�भाग �.२५ वाकड येथील स�� नं.१२६ मधून शोने�
टॉवरकडे जाणारा १८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ांवर
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

82 222306737
�भाग �.२५ वाकड येथील चौधरी पाक�  प�रसरातील
डी.पी. र�े र�ांवर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 25,00,000

83 222306738
�भाग �.२५ वाकड येथील स�� नं.१६६ मधून द�
मंदीराकडे जाणारा १८.०० डी.पी. र�ांवर िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

84 222306739

�भाग �.२५ वाकड येथील कळमकर व�ी ते ि��ीन
सोसायटी मधून स�� नं.१६९ पासून स�� नं.१७२ कडे
जाणारा १८.०० मी. �ंद डी.पी. र�ांवर िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

85 222306740
�भाग �.२५ वाकड येथील स�� नं.१४१ पासून २४.००
मी. डी. पी. रोडला जोडणारा स�� नं.१४३ मधील १८.००
मी. डी.पी. र�ांवर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,00,000 0 1,000

86 222306741
औधं रावेत र�ावरील वाय जं�न ते र�क चौक
दर�ानची र�ामधील अती उ�दाब वािहनी हलिवणे.

26 10,00,00,000 0 1,000

87 222306742
ड �े�ीय काया�लयांतग�त िववीध िवकास कामांकरीता
िवद्युत िवषयक कामे करणेसाठी स�ागार िनयु�
करणे.

common 1,00,00,000 0 1,000

88 222306743
�भाग �. २५ वाकड येथील मनपा उ�ान आ/�.४.१८
िसमािभंती लगत िशव-शंभू सृ�ी �ूरल उभारणे व
सुशोिभकरण करणे.

25 2,00,00,000 0 1,000

89 222306744

�भाग �. २८ िपंपळे सौदागर ( माजे रहाटणी येथील
�ािधकरणा�ा पेट �. ३८ औधं रावेत र�ालगत)
िव�ंगुळा क� �/ अ�ािसकासाठी फिन�चर करणे व इतर
�थार� िवषयक कामे करणे.

28 50,00,000 0 1,000

90 222306745
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख वेणुनगर येथील मोक�ा
जागेत �ेिटंग �ाउंड िवकिसत करणे व हॉलीबॉल इतर
�थाप� िवषयक काम करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

91 222306746
�भाग �. २६ िपंपळे िनलख येथील क�टेव�ी शाळेचे
िव�ारीकरण क�न नुतनीकरण करणे व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

26 2,00,00,000 0 1,000

92 222306747
�भाग �.२६ म�े होणारे �ेडसेपरेटर करीता िवद्युत
िवषयक कामे करणॆ

26 5,00,00,000 0 1,000

93 222306748
जगताप डेअरी चौक ते कावेरी नगर सबवे पय�तचा र�ा
अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे

common 2,00,00,000 0 1,000

94 222306749
डांगे चौक ते ताथवडे चौकापय�तचा र�ा अब�न �� ीट
िडझाईन नुसार िवकसीत करणे

25 2,00,00,000 0 1,000

95 222306750

�भाग �. ७ चोिवसावाडी येथील स�� नं. १८६ ते
वडमुखवाडी सं.नं. ५५ येथील १८ मी. िवकास
आराखडयातील र�ा िवकसीत करणे व पुणे आळंदी
र�ा ते स�� �. १ आराखडयातील िवकसीत करणे या
र�ावर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

3 3,50,00,000 13,60,434 0

96 222306751
�भाग �.७ येथील च-होली मु� र�ा दाभाडे व�ी ते
इं�ायणी नदीपय�तचा र�ा िवकिसत करणे या र�ावर
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

3 3,50,00,000 20,46,110 0

97 222306752
�भाग �.६ मोशी येथील मोशी-आळंदी र�ा ते इं�ायणी
(केळगावपूल) १८मी डी.पी.र�ा िवकिसत करणे या
र�ावर िवद्युत िवषयक कामे करणे.

3 3,50,00,000 2,88,054 0

378



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

98 222306753
�भाग �. ३ डी.पी.र�ावर िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

3 3,50,00,000 65,15,907 40,00,000

99 222306754

पुणे आळंदी र�ावरील वडमुखवाडी फाटा ते
चोिवसावाडी फाटा येथील कृषी खा�ाकडील ता�ात
आले�ा जागेवर र�ा �ंदीकरण व ना�ाचे बांधकाम
करणे

3 3,00,00,000 12,95,837 0

100 222306755
�भाग �. ३ साईमंिदर कोतवालवाडी, च-होली गावठाण
उ. भागातील र�े िवकसीत करणे.

३,४ 3,50,00,000 0 40,00,000

101 222306756
वॉड� �मांक ३५ भोसरी स. नं. १ म�े आंतररा�� ीय कु�ी
�िश�ण क� � इमारतीमधील िवद्युत िवषयक उव�रीत
कामे करणे.

7 4,50,00,000 1,05,08,708 70,00,000

102 222306757
बोपखेल येथील मनपा�ा आरि�त जागेत उदयान
िवकिसत करणे

3 3,00,00,000 0 1,000

103 222306758
�भाग �. ३ मोशी आळंदी र�ा ते डुडुळगाव गावठाणा
पय�तचा १८ मी. डी.पी. र�ा िवकसीत करणे. एकुण
लांबी - १७०० मीटर

3 3,50,00,000 20,00,000 25,00,000

104 222306759
�भाग �. ३ चोिवसावाडी येथील स�� �. १५ ते चह�ली
प.�.९४० पय�तचा १८ मी. डी.पी. र�ा िवकसीत करणे.
एकुण लांबी - २०४० मीटर

3 3,50,00,000 0 15,00,000

105 222306760
�भाग �. ३ च�होली येथील च�होली मु� र�ा (
आझादनगर ) ते काळजेवाडी पय�तचा १८ मी. डी.पी.
र�ा िवकसीत करणे. एकुण लांबी - १५५० मीटर

3 2,00,00,000 45,00,000 30,00,000

106 222306761

�भाग �. ६ येथील मोशी-आळंदी र�ा - गायरान र�ा
- कुदळे व�ी - आर�ण �. १/१२४ ते आळंदी र�ा
िवकसीत करणे या कामातील िवद्युत िवषक कामे करणे.
( गट �.३६३ते २५१ ) एकुण लांबी - १९८० मीटर

3 3,50,00,000 0 15,00,000

107 222306762

�भाग �.३ वडमुखवाडी गावठाण ( स�� �. १२ ) ते
च�होली गावठाण ( स�� �.४६९) पय�तचा १८
मी.डी.पी.र�ा िवकसीत करणे (िवद्युत िवषयक कामे
करणे)

3 3,50,00,000 62,92,937 20,00,000

108 222306763
�भाग �.३ च�होली येथील स�� नं.१३१ येथील
आय.टु.आर. �ा बद�ात ता�ात आले�ा मनपा�ा
जागेवरील जलतरण तलावाचे काम करणे. (ट�ा २)

3 3,50,00,000 0 13,00,000

109 222306764
�भाग �.३ च�होली येथील आर�ण �.२/८१ खेळाचे
मैदान िवकसीत करणे व िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(ट�ा २)

3 1,00,00,000 30,00,000 28,50,000

110 222306765
�भाग �. ३ मोशी येथील गावठाण, ल�ीनगर ( दि�ण-
उ�र ) भागातील र�े िवकसीत करणे. (िवद्युत िवषयक
कामे करणे)

3 3,50,00,000 0 40,00,000

111 222306766
�भाग �.३ येथील साईनाथ कॉलनी, अ�यनगर व
प�रसरातील र�े िवकसीत करणे. (िवद्युत िवषयक कामे
करणे)

3 3,50,00,000 0 40,00,000

112 222306767
सखुबाई गवळी गाड�न येथील लेझर शो क�रता �ोजे�र
बसिवणे व अनुषंगीक कामे करणे..

5 1,00,00,000 0 1,000

113 222306768

�भाग �.३ मोशी येथील मोरया कॉलनी फाितमानगर,
खानदेशनगर, संत �ाने�र नगर इ.िठकाणचे र�े
अ�ावत प�तीने िवकसीत करणे या कामातील िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

3 4,00,00,000 1,74,95,708 75,00,000

114 222306769
�भाग �.५ मधील सखुबाई गवळी गाड�न ते िदघी रोड
पय�त�ा र�ाचे ट� ीिम� कॉं�ीट व �थाप� िवषयक
कामे करणे या कामातील िवद्युत िवषयक कामे करणे.

3 4,00,00,000 0 1,000

115 222306770

�भाग �.३ च�होली येथील संत �ाने�र व संत नामदेव
महाराज यांचे भेटीवर आधारीत समुहिश�ा�ा प�रसरात
संत �ाने�र सृ�ी तयार करणे या कामातील िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

3 4,00,00,000 0 10,000

116 222306771

पुणे-आळंदी र�ापासुन च�होली-लोहगांव ह�ीपय�त�ा
िवकास आराखडयातील र�ा िवकिसत करणे.िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(भाग १ चेनेज ३/६५० ते चेनेज
६/७०० िकमी)

3 5,00,00,000 0 50,00,000

117 222306772

पुणे-आळंदी र�ापासुन च-होली-लोहगांव ह�ीपय�त�ा
िवकास आराखडयातील र�ा िवकिसत करणे.िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(भाग २ चेनेज ६/७०० ते चेनेज
९/५६३ िकमी)

3 5,00,00,000 60,00,000 40,00,000

118 222306773

क� � शासना�ा पंत�धान आवास योजनेअंतग�त िपंपरी
िचंचवड महानगरपािलका �े�ात महानगरपािलकेमाफ� त
आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी च-होली येथे िनवासी
गाळे बांधणे. (िवद्युतिवषयक इ��ा���र कामे करणे)

7 10,00,00,000 0 1,000
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(सन २०२०-२१)

119 222306774

क� � शासना�ा पंत�धान आवास योजनेअंतग�त िपंपरी
िचंचवड महानगरपािलका �े�ात महानगरपािलकेमाफ� त
आिथ�क���ा दुब�ल घटकांसाठी डुडुळगाव येथे िनवासी
गाळे बांधणे. (िवद्युतिवषयक इ��ा���र कामे करणे)
(सन २०२०-२१)

7 6,00,00,000 0 1,000

120 222306775
चह�ली येथील वाघे�वर मंिदर जवळील उदयानम�े
िवदयुत िवषयक काम करणे

3 40,00,000 0 10,000

121 222306776
�भाग �.७ भोसरी म�े करसंकलन इमारती शेजारील
मनपा�ा ता�ातील जागेम�े ब�उ�ेशीय हॉल बांधणे.
(िवद्युत िवषयक कामे करणे.)

3 50,00,000 0 8,00,000

122 222306777
राजमाता िजजाऊ उ�ाणपुलाखालील सेवा र�े अब�न
�� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे. ( िवद्युत िवषयक
कामे करणे.)

५,७ 7,50,00,000 0 80,00,000

123 222306778
मनपाचे �भाग �.३३ मधील सखुबाई गबाजी गवळी
उ�ान येथे आकष�क िवद्युत कारंजे कऱणे. ( चालन
देखभाल दु��ी करणे )

5 2,00,00,000 0 6,50,000

124 222306779
�भाग �.७ स.नं.१ येथील कब�ी �िश�ण क� �ातील
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

7 2,00,00,000 30,00,000 30,00,000

125 222306780

�भाग �.६ डुडुळगाव येथील १८ ते २४ मी �ंदीचे
िवकास आराख�ातील मोशी आळंदी र�ा माऊली नगर
ते पुणे आळंदी र�ा या र�ास अडथळा करणारे
अितउ� दाब टॉवर हलिवणे.

3 7,00,00,000 0 1,000

126 222306781
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त न�ाने होणा-या डी.पी व
इतर िनयोजीत र�ावर आव�कते�माणे िवदयुत
िवषयक कामे करणे.

5 3,00,00,000 0 10,000

127 222306782
�भाग �.५ मधील सखुबाई गवाजी गवळी उ�ान येथील
पािक� ग जागा िवकिसत करणे व वाहनतळ बांधणे.
िवदयुत िवषयक कामे करणे.

5 3,00,00,000 0 10,000

128 222306783
�भाग �.४ मधील र�ा �ंदीकरणात अडथळा ठरणारे
उ�दाब व लघुदाब खांब व तारा हलिवणे व िवदयुत
िवषयक कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 30,00,000

129 222306784
�भाग �.५ गवळी नगर येथील न�ाने उभारणेत येत
असले�ा बॅडिमंटन हॉलचे िवद्युत िवषयक कामे करणे
व अनुषंिगक कामे करणे

3 50,00,000 0 20,00,000

130 222306785
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ अंतग�त संत पीठ येथे आव�क िवद्युत िवषयक
कामे करणे ( सन २०१९-२० )

1 5,00,00,000 1,37,76,000 1,00,00,000

131 222306786

�भाग � ११ मधील पूणा�नगर येथील से�र � 18 CDC
मधील मोकळी जागा � ४ पय�टन क� �ा�ा धत�वर
िवकिसत करणेचे िवद्युत िवषयक कामे करणे (सन
२०१९-२०२०)

11 12,00,00,000 2,50,00,000 25,00,000

132 222306787
िचखली तळवडे िशव र�ा DP �माणे िवकिसत करणे
कामातील िवद्युत िवषयक कामे करणे (२०२०-२१)

1 3,00,00,000 0 1,000

133 222306788

�भाग � ११ मधील �ामी िविवकानंद हॉल ते थरमॅ�
चौकाकडे जाणा�या र�ाचे UTWT प�तीने
काँ�ीटीकारण करणे�ा कामात अडथळा करणारे
िवद्युत खांब , िफडर िपलर व भूिमगत केबल हलिवणे

11 2,00,00,000 25,00,000 10,00,000

134 222306789

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ येथील �पीनगर
ते एकता चौक येथील महापारेषणचा अित उ�दाब
टॉवरची र�ात अडथळा व सुरि�तेक�रता मोनोपोल
उभा�न उंची वाढिवणे.(सन २०२१-२०२२)

12 5,00,00,000 0 0

135 222306790

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ येथील
सहयोगनगर ते भवानीमाता मंिदर येथील र�ा
�ंदीकरणात अडथला ठरणारा महापारेषणचा अित
उ�दाब टॉवरची मोनोपोल उभा�न उंची वाढिवणे.(सन
२०२१-२०२२)

12 5,00,00,000 0 0

136 222306791

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ येथील
�ोतीबानगर येथे ि�वेणीनगर तळवडे र�ाव�न कमी
उंचीव�न जाणा-या १३२ के.�ी. अती उ�दाब वाहीनीची
मोनोपोल उभा�न उंची वाढिवणे.

12 5,00,00,000 0 0

137 222306792
�भाग �.११ मधील से.नं.२० येथील कृ�ानगर मु�
र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे (सन २०२१-२०२२)

11 1,00,00,000 0 1,000

138 222306793

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ तळवडे
गावठाण मु� चौक येथे चौक सुशोभीकरण व
�वेशा�ाराक�रता आकिष�त िवद्युत रोषणाई करणे(सन
२०२१-२०२२)

12 50,00,000 0 0
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139 222306794

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे
उपिवभागातील िविवध डी पी र�े व इतर र�े िवकिसत
करणे चे कामातील िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन
२०२१-२०२२)

1,12 2,00,00,000 0 0

140 222306795
�भाग �.११ मधील पूणा�नगर प�रसरातील राघव�� हॉटेल
ते न�� फेज १ पय�तचे र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे या
कामाचे िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२०२२)

11 1,50,00,000 0 1,000

141 222306796
�भाग �.१२ अंतग�त तळवडे आर�ण �१/५२ व १/५३
येथील उ�ान िवकसीत करणे (िवद्युत िवषयक काम)

12 12,00,00,000 0 0

142 222306797
�. क. ४८ (निवन �. �. २७) येथील रहाटणी फाटा ते
िशवाजी चौकापय�त�ा �ाँिकंट र�ाचे िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

27 1,99,99,999 80,00,000 0

143 222306798
�. �. २७ रहाटणी मधील �ीनगर गजानन नगर रायगड
काँलनी येथील �ाँिकंट र�ाचे िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

27 89,15,120 11,20,000 0

144 222306799
�. �. २७ मधील धम�वीर संभाजी उ�ानाम�े िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

27 40,40,449 10,17,000 0

145 222306800
�. �. २७ मधील िविवध �ाँिकंट र�ाचे िवद्युत
िवषयक कामे करणे. (२०२०-२१)

27 2,00,00,000 50,00,000 50,00,000

146 222306801
�. �. २१ मधील िविवध र�ाचे �ाँिकंट र�ाचे
िवद्युतीकरण करणे (२०२०-२१)

21 1,00,00,000 60,00,000 15,00,000

147 222306802
िपपंरी गाव येथील भैरवनाथ समाज मंदीर इमारतीचे
नुतनीकरणा अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

21 1,00,00,000 35,00,000 11,50,000

148 222306803
िपंपरी वाड� �. २१मधील जोग महाराज उ�ानाम�े
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 30,00,000 25,00,000

149 222306804
िपंपरी �भाग �. २१मधील आर�ण �. १६६ येथे
उ�ानाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

150 222306805
रहाटणी �भाग �.२७ मधील परीसरातील र�ावरील
िदवाब�ी गंजलेले/खराब झालेले पोल बदलणे.

27 1,00,00,000 40,00,000 3,50,000

151 222306806
�. �. २७ मधील धम�वीर संभाजी उ�ानाम�े उव��रत
आधुिनक प�तीचे िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(२०२०-२१ )

27 1,00,00,000 0 1,000

152 222306807
िपंपरी �भाग �. २१मधील आर�ण �. १६२ येथे खेळाचे
मैदानाक�रता िवद्युत िवषयक कामे करणे.

21 60,00,000 20,00,000 19,00,000

153 222306808
िपंपरी �भाग �. २१मधील आर�ण �. १७३ येथे खेळाचे
मैदानाक�रता िवद्युत िवषयक कामे करणे.

21 2,00,00,000 0 1,000

154 222306809
िपंपरी �भाग �. २१मधील रिव सोसायटी खेळाचे
मैदानाक�रता िवद्युत िवषयक कामे करणे.

21 30,00,000 0 1,000

155 222306810
िपंपरी �भाग �. २१ मधील पवने�र मंिदरासमोरील जोग
महाराज सभागृहाक�रता िवद्युत िवषयक कामे करणे.

21 40,00,000 0 1,000

156 222306811
िपंपरी वाड� �. २१मधील जोग महाराज उ�ानाम�े लेझर
शो क�रता िवद्युत िवषयक कामे करणे.

21 15,00,00,000 0 1,000

157 222306812
�. �. २७ मधील रहाटणी व परीसरतील �ाँिकंट र�ाचे
िवद्युत िवषयक कामे करणे. (२०२१-२२)

27 2,00,00,000 0 1,000

158 222306813
िपंपरी वाड� �. २१ मधील लाल बहादूर शा�ी
उ�ानाम�े डेकोरेटी� पोल,LED िफिटंग व इतर
अनुषंिगक िवद्युत िवषयक कामांचे नुतिनकरण करणे.

21 20,00,000 0 1,000

159 222306814
दापोडी िनगडी बीआरटीएस कॉरीडॉरवरील भ�ी श�ी
चौक येथे �ेड सेपरेटर व उ�ानपुल बांधणेचे कामात
अडथळा ठरणारे EHV पायलॉन िस� करणे.

मंुपुर 17,55,00,000 0 0

160 222306815
भ��-श�ी चौक येथे �ेड सेपरेटर व उ�ानपुलाचे
िदवाब�ी �व�था करणे व िवद्युतिवषयक कामे करणे.

मंुपुर 4,50,00,000 3,00,00,000 15,44,000

161 222306816
भ��-श�ी चौक येथे �ेड सेपरेटर व उ�ानपुलाचे
सुशोिभकरण करणेकामी रंगीत िदवे �णाली (Facad
Lighting) िवषयक कामे करणे.

मंुपुर 10,00,00,000 0 1,42,00,000

162 222306817

भ��-श�ी चौक येथे �ेड सेपरेटर व उ�ानपुल व
उ�ानाम�े �काश �व�था करणे व �नी आिण �काश
संक�ना िवकिसत करणेकामी करणेक�रता�ा
कामासाठी स�ागार नेमणुक करणे.

मंुपुर 1,00,00,000 5,00,000 10,00,000

163 222306818

मंुबई पुणे र�ावरील नािशक फाटा येिथल भारत र�
जे.आर.डी.टाटा उ�ानपुल व व�भनगर अंडरपास
रंगीत िद�ां�ा �णालीत सुधारणा करणे व तद
अनुषंिगक कामे करणे.

मंुपुर 8,00,00,000 0 0

164 222306819
मंुबइ पुणे र�ावरील िनगडी िटळक चौक येथील मधुकर
पवळे उ�ाण पुल येथे रंगीत िदवे �णाली (facade
lighting)वाप�न सुशोभीकरण करणे

मंुपुर 3,00,00,000 0 0
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08-electric Work for Muncipal Halls

1 222306820

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ पूणा�नगर येथील
मोकळी जागा � ३ येथे नवीन बांध�ात येणा�या
ब�उ�ेशीय इमारतीचे िवद्युतीकरण करणे व इतर
िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२०२२)

11 20,00,000 0 0

10-electric Work for Park Buildings

1 222306821

� � २ बो-हाडेवाडी िवनायक नगर मोशी येथील छ�पती
संभाजी महाराज व सर सेनापती हंबीरराव मोिहते यांचा
पुतळा उभारणेकामी अनुषंिगक कामे करणे.[ िवद्युत
िवषयक कामे]

2 50,00,00,000 0 1,00,000

2 222306822
� � ८ , से � ४ मो.जा.� ४ येथे िवरंगुळा क� � व
उ�ान उभारणे.

8 1,00,00,000 22,00,000 10,00,000

3 222306823
� � ८ वै�व माता शाळेसमोरील मोक�ा जागेवर
उ�ान िवकिसत करणे व योगाक� � उभारणे.

8 3,00,00,000 0 70,00,000

4 222306824
�भाग �. ८ मधील पेठ �. ४, ६ प�रसरातील ता�ात
येणा-या जागांवर उ�ान िवकिसत करणे या कामांतग�त
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 10,000

5 222306825
�भाग �. ८ मधील पेठ �. ९, ११ व १३ प�रसरातील
ता�ात येणा-या जागांवर उ�ान िवकिसत करणे या
कामांतग�त िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 10,000

6 222306826
�भाग �. २ मधील तळई उ�ान िवकिसत करणे
कामांतग�त िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 5,00,00,000 0 14,00,000

7 222306827
�. �. २ येथील रामायण मैदान िवकिसत करणेअंतग�त
आव�क िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 0 14,00,000

14-electric Work for Crematorium
(�शानभुमी)

1 222306828
�.�.२३ (निवन �.�.१८) म�े अ�ावत �शानभुमी
बांधणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे.

18 1,50,00,000 1,19,27,016 15,00,000

2 222306829
�.�.१६ मधील से.�.३२ येथील शवदािहनीसाठी िवद्युत
िवषयक कामे करणे. (२०१९-२०)

16 2,00,00,000 0 1,000

3 222306830
�भाग �.३ च�होली येथील �शानभुमी िवकसीत करणे
व िवद्युतिवषयक कामे करणे. (ट�ा २)

3 3,00,00,000 15,00,000 20,00,000

4 222306831
भोसरी येथे निवन िवद्युतदाहीनी (�मांक २) बसिवणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

7 2,00,00,000 33,26,412 0

5 222306832
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील
अमरधाम �शानभूमी म�े पया�वरणा�ा ��ीने
नुतनीकरणाची कामे करणे. (सन २०२०-२०२१)

13 1,00,00,000 0 30,00,000

6 222306833
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ मधील
अमरधाम �शानभूमी म�े पया�वरणा�ा ��ीने उव��रत
नुतनीकरणाची कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)

13 90,00,000 0 0

7 222306834 �. �. २१ �शानभुमी /उ�ानाचे नुतनीकरण करणे. 21 1,00,00,000 0 1,000

8 222306835
�. �. २७ मधील �शानभुमी /उ�ानाचे नुतनीकरण
करणे.

27 50,00,000 0 6,00,000

9 222306836
�. �. २१ मधील ि�लोक �शानभुमी येथे िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

15-electric Work for Ghats

1 222306837
�भाग �. २ िचखली �शानभूमी RCC म�े करणे
बैठक �व�था �ेडीयम प�तीने करणे. (िवद्युत
िवषयक कामे करणे )

2 30,00,000 18,00,000 0

18-electric Work for Auditorium

1 222306838
�भाग �.२० संत तुकारामनगर मधील वाय.सी.एम.एच
हॉ��टल येथे चाण� काया�लया�ा वरती दुस-या
मज�ाचे िव�ारीकरण करणे.

20 15,00,000 0 0

19-electric Work for Sport Buildings

1 222306839
कासारवाडी आर�ण �.१३ म�े खेळाचे मैदान िवकिसत
करणे.(िवद्युत िवषयक कामे)

20 1,86,46,454 1,46,80,000 88,25,000

21-Under Ground Cables

1 222306840
�भाग �. २ मोशी जाधववाडी िशवेवरील िवकास
आराख�ातील २४ मी. डी.पी. र�ा िवकिसत
करणेसाठी िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 6,00,00,000 70,00,000 0

2 222306841

�भाग �. २ मोशी येथील पुणे नाशीक र�ा ते स�� �.
१३९० ते १३२७ बारणे व�ी िवकास आराख�ातील २४
मी. र�ी िवकिसत कऱणेसाठी िवद्युतिवषयक कामे
करणे.

2 5,00,00,000 0 45,00,000
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3 222306842
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी बनकर व�ी मधील ता�ात
आलेले DP र�े िवकिसत करणेसाठी िवद्युतिवषयक
कामे करणे.

2 2,00,00,000 60,00,000 0

4 222306843
�भाग �. २ मधीस दे� आळंदी मु� र�ालगतचे
प�रसरातील ता�ात आलेले DP र�े िवकिसत
करणेसाठी िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 40,00,000 0

5 222306844

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ मधील दे�
आळंदी र�ा ते वडाचा मळा १८ मीटर न�ाने होणा�या
डी.पी. र�ावर िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक
कामे करणे (२०१९-२०)

2 1,50,00,000 24,70,000 0

6 222306845
� � २ अंतग�त िशव र�ा ते कुदळवाडी र�ांना
अडथळा ठरणारे अितउ� दाब वािह�ा व खांब हलिवणे

2 12,00,00,000 0 1,000

7 222306846
�भाग �.७ च�होली येथील चोिवसावाडी, वडमुखवाडी
१८ मी. र�ा िवकसीत करणे व िवद्युत िवषयक कामे
करणे ( स.नं.१४९ ते १५७ ) Alankapuram Road )

3 3,50,00,000 0 70,00,000

8 222306847

बोपखेल गावठाणापासुन खडकी बझारपय�त होणा-या
िनयोजीत पुला�ा मागा�तील अडथळा ठरणा-या
म.रा.िव.िव.कंपनी�ा उ�दाब व लघुदाब उप�र खांब
व तारा हलिवणे व अनुषंगीक कामे करणे.

3 10,00,00,000 0 30,00,000

9 222306848

बोपखेल गावठाणापासुन खडकी बझारपय�त होणा-या
िनयोजीत पुला�ा मागा�तील अडथळा ठरणा-या
महापारेषण कंपनी�ा अती उ�दाब उप�र खांब व
तारा हलिवणे व अनुषंगीक कामे करणे.

3 20,00,00,000 0 10,000

10 222306849
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२ �पीनगर मेन
रोड येथील र�ा �ंदीकरण कामास अडथळा ठरणारे
उप�र वािह�ा व खांब हलिवणे (सन २०२१-२२)

12 3,00,00,000 0 0

11 222306850

�भाग � ११ मधील मंजूर िवकास योजनेतील ता�ात
आलेले र�े िवकिसत करणे�ा कामातील अडथला
ठरणारे महािवतरणचे सेवावािह�ा व पथिद�ांचे
नुतनीकरण करणे.( सन २०२१-२०२२)

11 5,00,00,000 50,00,000 25,00,000

12 222306851

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३ येथील भ�ी
चौक ते ि�वेणी नगर �ाइन रोड वरील EHV लाइन
करीता मोनोपोल उभा�न उंची वाढिवणे.(सन
२०२१-२०२२)

11 1,00,00,000 0 0

13 222306852
�भाग �.१२ अंतग�त िविवध िठकाणी र�ाला अडथळा
ठरणा-या लघुदाब उ�दाब वािह�ा भुमीगत करणे

12 5,00,00,000 0 0

22-CCTV Surveillance

1 222306853
भोसरी एम. आय. डी. सी. मधील जे �ॉक येथे
बालनगरी िवकिसत करणे. (CCTV यं�णा बसिवणे )

- 48,90,876 2,00,000 2,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 11,93,22,17,431 54,54,29,370 33,10,15,400

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public Conveniences

1 222306854
भ�ी श�ी चौक येथील उदयानाम�े �काश�व�था
सुशोिभकरण करणे िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

15 7,00,00,000 0 1,000

2 222306855
भ�ी श�ी चौक येथील उदयानाम�े �नी आिण
�काश संक�ना िवकिसत करणेकामी कामे करणे

15 15,00,00,000 0 1,000

3 222306856
भ�ी श�ी चौक येथे �ेड सेपरेटर व उ�ानपुल व
उदयानाम�े सुशोिभकरण करणे िवषयक आव�क
कामे करणे

15 13,50,00,000 0 1,000

4 222306857
�भाग � १५ मधील िविवध र�े अब�न �� ीट िडझाईन
नुसार िवकसीत करणे कामातील िवदयुत िवषयक काम
करणे.

15 3,00,00,000 0 1,000

5 222306858
�भाग � १४ मधील िविवध र�े अब�न �� ीट िडझाईन
नुसार िवकसीत करणे कामातील िवदयुत िवषयक काम
करणे.

14 3,00,00,000 0 1,000

6 222306859
�भाग � १४ आकुड� गावठाण मधील प�रसरातील
र�ाचे �ॉिकटीकरणे हया कामाकरीता आव�क
िवदयुत िवषयक कामे करणे

14 2,50,00,000 0 1,000

7 222306860
�भाग � १५ अतंग�त िविवध िठकाणी र�ाचे
�ॉिकटकरणे हया कामाकरीता व इतर र�ावर
आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे

15 2,50,00,000 0 1,000

8 222306861

�भाग � १४ अतंग�त �ाळसाकां� चौक ते खंडोबामाळ
चौक प�रसरातील र�ाचे �ॉिकटीकरणे हया
कामाकरीता आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे ट�ा

14 2,50,00,000 0 1,000

383



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

२

9 222306862
�भाग � १४ अतंग�त काळभोरनगर, सुय�दय पाक�
प�रसरातील र�ाचे �ॉिकटीकरणे हया कामाकरीता
आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे

14 2,50,00,000 0 10,00,000

10 222306863
�भाग � १५ अतंग�त काचघर चौक ते बीजलीनगर
उ�ाणपुल पय��चा र�ावर शहर सुशोिभकरणा�ा��ीने
अ�ाधुिनक प�दतीने िवदयुत िवषयक कामे करणे

15 2,50,00,000 0 1,000

11 222306864
�भाग � १५ अतंग�त �ाळसाकां� चौक ते गणेश तलाव
चौका पय���ा र�ावर शहर सुशोिभकरणा�ा��ीने
अ�ाधुिनक प�दतीने िवदयुत िवषयक कामे करणे

15 2,50,00,000 0 1,000

12 222306865
�भाग � १० थॅरमॅ� चौक ते केएसबी चौका पय���ा
र�ावर शहर सुशोिभकरणा�ा��ीने अ�ाधुिनक
प�दतीने िवदयुत िवषयक कामे करणे

10 7,00,00,000 0 1,000

13 222306866
�भाग � १० मधील िविवध र�े अब�न �� ीट िडझाईन
नुसार िवकसीत करणे कामातील िवदयुत िवषयक काम
करणे

10 3,00,00,000 0 1,000

14 222306867
�भाग � १० अतंग�त िविवध िठकाणी र�ाचे
काँ�ीटीकरण /डांबरीकरण करणे हया कामाकरीता व
इतर र�ावर आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे

10 3,00,00,000 0 1,000

15 222306868
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १० मोरवाडी मधील
अंध-अपंग क�ाणकारी क� �ाचे उव��रत िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

10 1,50,00,000 0 1,000

16 222306869
अ �े�ीय काया�लय आकुड� MIDC उप िवभागामधील
मधील शा�नगर प�रसरातील �थाप� िवषयक कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

10 2,50,00,000 0 1,000

17 222306870
अ �े�ीय काया�लय आकुड� MIDC उप िवभागामधील
मधील संभाजीनगर प�रसरातील �थाप� िवषयक
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

10 2,50,00,000 0 1,000

18 222306871
�भाग � १४ अतंग�त खंडोबामाळ ते थॅरमॅ� चौका
पय��चा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकसीत करणे
कामातील आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे

14 5,00,00,000 0 1,000

19 222306872
�भाग � १४ अतंग�त खंडोबामाळ ते परशुराम चौक
पय��चा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकसीत करणे
कामातील आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे

14 5,00,00,000 0 1,000

20 222306873
�भाग � १४ अतंग�त मूबंई पूना रोड ते संजय काळे
उ�ाणपुला पय��चा र�ा अ�ावत प�दतीने िवकसीत
करणे कामातील आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे

14 2,50,00,000 0 7,00,000

21 222306874
�भाग � १४ अतंग�त मोहननगर शाळा इमारत बांधणे
कामातील आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे

14 3,00,00,000 0 1,000

22 222306875
�भाग � १४ अतंग�त काळभोरनगर शाळा इमारत बांधणे
कामातील आव�क िवदयुत िवषयक कामे करणे

14 3,00,00,000 0 1,000

23 222306876
�भाग � १५ टेिलफोन ए�च�ज जवळील �ॉटवर
उदयान िवकिसत करणे कामातील िवदयुत िवषयक कामे
करणे.

15 1,50,00,000 0 5,00,000

24 222306877

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त मोरवाडी चौक ते स�ाट चौक
व आयु� बंगला ते मोरवाडी कोट� पय�तचा मु� र�ा
अ�ावत प�तीने िवकिसत करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

10 7,00,00,000 0 1,000

25 222306878
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त आकुड� MIDC उप
िवभागामधील औ�ोिगक प�रसरातील र�े अब�न �� ीट
नुसार िवकिसत करणे अंतग�त िवद्युत िवषय कामे करणे.

10 3,50,00,000 0 1,000

26 222306879
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त मोरवाडी आय.टी.आय. साठी
नवीन इमारत उभारणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

10 7,50,00,000 0 1,000

27 222306880
मोरवाडी प�रसरातील अंतग�त र�ांवरील िवद्युत िदवे
िवषयक �व�थेचे नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे.

10 3,50,00,000 0 1,000

28 222306881
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त संभाजीनगर येथील PMPML
बस डेपो साठी िवद्युत पुरवठा घेणेसाठी अ�ाव�क व
अनुषंिगक कामे करणे.

10 10,00,00,000 0 1,000

29 222306882
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त संभाजीनगर येथील PMPML
बस डेपो मधील मनपा काया�लयासाठी उव��रत िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

10 10,00,00,000 0 1,000

30 222306883
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी येथील PMPML बस
डेपो म�े बस चािज�ग करीता िवद्युत पुरवठा घेणेसाठी
अ�ाव�क व अनुषंिगक कामे करणे.

10 15,00,00,000 0 1,000
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31 222306884
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध इमारतीसाठी facad
lighting क�न सुशोिभकरण करणे व इतर िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

10,14,15,19 3,00,00,000 0 1,000

32 222306885
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध चौक
सुशोिभकरणातंग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

10,14,15,20 3,00,00,000 0 1,000

33 222306886
िपंपरी येथील शगुन चौक सुशोिभकरणातंग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

19 25,00,000 0 1,000

34 222306887
िचंचवड येथील अिहंसा चौक सुशोिभकरणातंग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

19 50,00,000 0 1,000

35 222306888
�भाग �.१९ मधील (I to R) अंतग�त ता�ात आले�ा
जागा िवकसीत करणे कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

19 2,00,00,000 0 1,000

36 222306889
�भाग �.१९ मधील मनपा�ा ता�ातील मंजूर
रेखांकनामधील मोक�ा जागा िवकसीत करणे
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

19 2,00,00,000 0 1,000

37 222306890
�भाग �.१९ मधील आर�ण �. १८६ (पािक� ग)
िवकसीत करणे कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

19 2,00,00,000 0 1,000

38 222306891
�भाग �.१९ मधील िपंपरी येथील भाजी मंडई लगत
ब�मजली वाहनतळ िवकसीत करणे कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

19 10,00,00,000 0 1,000

39 222306892
�भाग �.१९ मधील सुदश�न नगर येथील �ायामशाळेचा
िव�ार व नुतनीकरण करणे कामांतग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

19 1,00,00,000 0 1,000

40 222306893
�भाग �.१९ मधील िपंपरी येथील भाजी मडई िवकसीत
करणे कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

19 3,00,00,000 0 1,000

41 222306894
�भाग �.१९ मधील दळवीनगर येथील वाड� स�टरचा ट�ा
२ िवकसीत करणे कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

19 2,00,00,000 0 1,000

42 222306895
�भाग �.१९ मधील आर�ण �.१२१ व १२२ येथे �ीडा
िवषयक कामे करणे कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

19 2,00,00,000 0 1,000

43 222306896

�भाग �.१९ मधील बी �ॉक १ ते ३१ येथील जुनी
शौचालय पाडून नवीन शौचालय,िवरंगुळा क� �,वाचनालय
बांधणे व इतर कामे करणे. कामांतग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

19 3,00,00,000 0 1,000

44 222306897
�भाग �.१९ मधील भाटनागर िहंदू �शानभूमीचे
नुतनीकरण करणे कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

19 1,00,00,000 0 1,000

45 222306898

�भाग �.१९ मधील कोिहनूर शां�ीला व िव�डम पाक�
सोसायटी प�रसरातील र�ांना फुटपाथ व इतर
अनुषंिगक कामे करणे कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

19 3,00,00,000 0 1,000

46 222306899
�थाप� �क� अंतग�त व आव�कतेनुसार �भाग � १४
व १५ म�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

14,15 2,00,00,000 0 1,000

47 222306900
�भाग �.१९ मधील ब �े�ीय काया�लयाचे उव�रीत िवदयुत
िवषयक कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

19 1,50,00,000 0 1,000

48 222306901
�भाग �.१० िपंपरी येथील िनसमथ�(अंंपग)साठी
क�ाणकारी के� बांधणे या कामातील उव�रीत िवदयुत
िवषयक कामे करणे.

10 1,00,00,000 0 1,000

49 222306902
िपंपरी येथील इंिदरा गांधी उ�ाणपुलाचे नुतनीकरण करणे
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

19 1,00,00,000 0 5,00,000

50 222306903

िपंपरी िवधानसभा मतदारसंघातील मदर टेरेसा
उ�ाणपुल, मधुकर पवळे उ�ाणपुल, नािशक फाटा
येथील जे.आर.डी.टाटा उ�ाणपुल व ईतर उ�ाणपुल ई.
यांचे अ�थेटीक फसाड लायटीगं करणे व अनुषंगीक कामे
करणे.

0 9,50,00,000 0 1,000

51 222306904
िचंचवड येथील मोरया गोसावी मंिदर प�रसरात �नी
आिण �काश (Light and Sound show) यावर
आधारीत संक�ना िवकसीत करणे.

18 10,00,00,000 0 1,000

52 222306905
�. �. १८ मधील मोरया हॉ��टल ते यशोपुरम ि�ज
िपंपरी िचंचवड िलंक रोड अब�न �� ीट िडझाईन नुसार
िवकसीत करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे.

18 2,00,00,000 0 1,000

53 222306906
आर�ण �.२३३ व २३४ मोरया ि�डांगणाम�े िविवध
खेळांसाठी आव�क सुिवधा िवकसीत करणे अंतग�त
िवदयुत िवषयक कामे करणे.

18 3,00,00,000 0 1,000

54 222306907 धने�र - थेरगांव पुलावर िवद्युत रोषणाई करणे. 18 1,00,00,000 0 1,000
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55 222306908
जगद्गु� �ी संत तुकाराम महाराज व �ी मोरया गोसावी
पालखी माग� चौकाचे सुशोभीकरण करणे अंतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे

18 5,00,00,000 0 1,000

56 222306909
आर�ण �.२२१ येथे ब�उ�ेशीय �ीडांगण व पाक�ग
�व�था िनमा�ण करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

57 222306910
पवनानगर बॅडिमंटन हॉल शेजारी मैदान िवकसीत करणे
अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

58 222306911
�भाग �.१८ म�े सुशोभीकरणाची कामे करणे अंतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

59 222306912
�भाग �.१८ म�े चापेकर चौकाचे िनयोजनब�द
सुशोभीकरणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

60 222306913
मोरया हॉ�ीटल चौकाचे िनयोजब�द सुशोभीकरण करणे
अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

61 222306914
धने�र पूल प�रसराचे िनयोजनब�द सुशोभीकरण करणे
अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

62 222306915
काळ भैरवनाथ मंिदर प�रसराचे सुशोभीकरण करणे
अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

63 222306916
केशवनगर शाळेमागील आर�ण ता�ात घेऊन िवकसीत
करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

64 222306917
िचंचवड येथील दश�ीया िवधी घाट िवकसीत करणे
अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

18 1,00,00,000 0 1,000

65 222306918

�भाग �.१८ मधील कािलकामाता मंदीर तानाजीनगर ते
मोरया गोसावी ि�डासंकुल ते काळेवाडी पय�त�ा मु�
र�ाचे कॉि�टीकरण करणे अंतग�त िवदयुत िवषयक
कामे करणे.

18 5,00,00,000 0 1,000

66 222306919
केशवनगर येथील मोरया गोसावी �ेिडयमधील िवद्युत
�व�थेचे नुतनीकरण करणे.

18 5,00,00,000 0 1,000

67 222306920
िचंचवड उपिवभागाअंतग�त �थाप� �क� िवषयक
तातडीची िवद्युत िवषयक कामे करणे.

18 5,00,00,000 0 1,000

68 222306921
िचंचवड पवनानदी घाट ते धने�र पुलापय�त नदी�ा
कडेने कारंजे बसिवणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

18 5,00,00,000 0 1,000

69 222306922
इं��भा सोसायटी मागील निवन झाले�ा िड.पी.र�ाला
अडथळा करणारा EHV टॉवर िश� करणे.

16 10,00,00,000 0 1,000

70 222306923

िचंचवड िवधानसभा मतदारसंघातील महा�ा �ोितबा
फुले उ�ाणपुल, जगताप डेअरी उ�ाणपुल, काळेवाडी
येथील नानासाहेब धमा�िधकारी उ�ाणपुल, िचंचवडगाव
येथील पवनानदीवरील पुल, डांगे चौकातील िशवछ�पती
िशवाजी महाराज उ�ाणपुल व रावेत येथील बा�ेट ि�ज
इ. यांचे अ�थेटीक फसाड लायटीगं करणे व अनुषंगीक
कामे करणे

0 14,50,00,000 0 1,000

71 222306924
थेरगांव ि�ज येथे �थाप� िवभागामाफ� त उभारणेत
येणा�या कमानी�ा कामात अडथळा ठरणारे EHV
लाईनची उंची वाढिवणे.

0 20,00,00,000 0 1,000

72 222306925
िचंचवड येथील वेताळनगर झोपडप�ी मधील उव��रत
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

0 2,00,00,000 0 1,000

73 222306926
�.�. 2 मधील िविवध र�ाचे अब�न िडझाईन �माणे
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

2 5,00,00,000 0 1,000

74 222306927
�.�. 6 मधील िविवध र�ाचे अब�न िडझाईन �माणे
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

6 1,00,00,000 0 1,000

75 222306928
�.�. 8 मधील िविवध र�ाचे अब�न िडझाईन �माणे
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

8 5,00,00,000 0 1,000

76 222306929
�.�. 8 म�े �ांती चौक येथील उ�ाणपुलाचे facad
lighting क�न सुशोिभकरण करणे व इतर िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

8 6,00,00,000 0 1,000

77 222306930
�.�. 8 म�े Rto जवळ PMPML बस �ॅाप येथे EV
station उभारणे.

8 7,00,00,000 0 1,000

78 222306931
�.�. 8 म�े District Center जवळ PMPMLबस
�ॅाप येथे EV station उभारणे.

8 7,00,00,000 0 1,000

79 222306932
�.�.2 मधील चौक सुशोिभकरणातंग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

2 50,00,000 0 1,000

80 222306933
�.�.6 मधील चौक सुशोिभकरणातंग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

6 50,00,000 0 1,000

81 222306934
�.�.8 मधील चौक सुशोिभकरणातंग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000
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82 222306935
केएसबी चौक ते कुदळवाडी पुलापय�त बीआरटी रोड
िवकिसत करणेचे कामातील िवद्युत िवषयक कामे करणे.

9 7,00,00,000 0 1,000

83 222306936
�.�. 8 मधील �ाईन िसटी चौक ते जय गणेश सा�ा�
चौक पय�तचा र�ा अब�न िडझाईन नुसार अ�यावत
प�दतीने करणे.(िवद्युकिवषयक काम)

8 5,00,00,000 0 1,000

84 222306937
�.�. 8 मधील �ाईन िसटी चौक ते कुदळवाडी पय�तचा
र�ा अब�न िडझाईन नुसार अ�यावत प�दतीने
करणे.(िवद्युकिवषयक काम)

8 5,00,00,000 0 1,000

85 222306938
�भाग �. ९ मधील भीमसृ�ी येथील ��ािवत माता
रमाबाई आंबेडकर पुत�ाक�रता आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 0 10,00,000

86 222306939
�भााग �. २ मधील तळई उ�ान िवकिसत करणे उव�रीत
कामातंग�त िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 0 1,000

87 222306940
�.�.२ येथील रामायण मैदान िवकिसत करणेअंतग�त
उव�रीत िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 0 1,000

88 222306941

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ मधील िशव र�ा
ते वडाचा मळा ३० मीटर न�ाने होणा�या डी.पी.
र�ावर िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे
करणे (2022-23)

2 3,00,00,000 0 1,000

89 222306942

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ मधील िशव र�ा
ते कुदळवाडी १८ मीटर न�ाने होणा�या डी.पी. र�ावर
िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे करणे
(2022-23)

2 4,00,00,000 0 1,000

90 222306943

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ मधील दे�
आळंदी र�ा ते मधला पेठा १८ मीटर न�ाने होणा�या
डी.पी. र�ावर िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक
कामे करणे (2022-23)

2 3,00,00,000 0 1,000

91 222306944

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ मधील िचखली
मोई र�ा ते मैला शु�ीकरण क� � १८ मीटर न�ाने
होणा�या डी.पी. र�ावर िदवाब�ीची �व�था करणे व
अनुषंिगक कामे करणे (2022-23)

2 3,00,00,000 0 1,000

92 222306945

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ मधील िशव र�ा
ते नािशक र�ा ३० /24 मीटर न�ाने होणा�या डी.पी.
र�ावर िदवाब�ीची �व�था करणे व अनुषंिगक कामे
करणे (2022-23)

2 5,00,00,000 0 1,000

93 222306946
�.�. 2 म�े वडाचा मळा ते िवसावा चौक पय�तचा र�ा
िवकिसत करणे या कामातंग�त िवद्युतिवषयक कामे
करणे.

2 5,00,00,000 0 1,000

94 222306947

क �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.२ मधील भैरव नाथ
मंिदर ते िवसावा चौक ते दे� आळंदी र�ा ३० मीटर
न�ाने होणा�या डी.पी. र�ावर िदवाब�ीची �व�था
करणे व अनुषंिगक कामे करणे (२०१९-२०)

2 4,00,00,000 0 1,000

95 222306948
�भाग �.८ मधील चॊक सुशोिभकरणाचे कामात
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 1,50,00,000 0 1,000

96 222306949
�.�. ८ म�े न�ाने होणा-या दवाखा�ाम�े
िवद्युतिवषयक कामे कऱणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

97 222306950
� � २ अंतग�त से-16 ते बालघरे व�ी र�ा �ंदीकरण
करणे कामातील �काश �व�थेचे नुतनीकरण करणे.

2 1,00,00,000 0 1,000

98 222306951
� � २ अंतग�त आर�ण (�.१/१२८ ) अंत�गत ना�गृह
बांधणे कामा अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे

2 10,00,00,000 0 1,000

99 222306952
� � २ येथील िविवध उ�ांनांची िवद्युतिवषयक कामे
करणे.

2 1,00,00,000 0 1,000

100 222306953
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते हॉकी �ेडीअम
पय�तचा र�ा कॉं�ीटीकरण करणे अंतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

0 6,00,00,000 0 1,000

101 222306954
� � ८ �ाईन िसटी चौकात Underpass करणे या
कामांतग�त िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 6,00,00,000 0 1,000

102 222306955
� � 2 अंतग�त सीटी �ाईड र�ांना अडथळा ठरणारे
अितउ� दाब वािह�ा व खांब हलिवणे

2 10,00,00,000 0 1,000

103 222306956
� � 2 अंतग�त िशव र�ा ते कुदळवाडी र�ांना
अडथळा ठरणारे अितउ� दाब वािह�ा व खांब हलिवणे

2 12,00,00,000 0 1,000

104 222306957जाधववाडी आ � 1/147 येथे उ�ान िवकिसत करणे. 0 1,00,00,000 0 1,000

105 222306958
� � 8 मधील इं�ायणी चौक ते �ाईन र�ा या
र�ातील अडथळा ठरणारे २२० के�ी अित उ� दाब
वािह�ाचे टॉवर ची उंची वाढवीणे.

8 15,00,00,000 0 1,000
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106 222306959
� � 8 मधील इं�ायणी चौक ते डायनोमेक कंपनी या
र�ातील अडथळा ठरणारे २२० के�ी अित उ� दाब
वािह�ाचे टॉवरची उंची वाढवीणे.

8 15,00,00,000 0 1,000

107 222306960
जाधववाडी मोशी � � 2 अंतग�त िनयोिजत STP
उ�ानातील िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 5,00,00,000 0 1,000

108 222306961
� � २ िचखली जाधववाडी मधील आर�ण � 1/137
िवकिसत करणे अंतग�त उव�रीत िवद्युतिवषयक कामे
करणे. [�ोट�स कॉ��े� िवद्युतिवषयक कामे करणे].

2 5,00,00,000 0 1,000

109 222306962
� � २ से � 16 राजे िशवाजी नगर मधील र�े
अ�यावत प�तीने करणे [उव�रीत िवद्युतिवषयक कामे
करणे].

2 2,00,00,000 0 26,00,000

110 222306963
� � 9 मधील मु� र�ाचे अब�न डीझाईन क�न
सुशोिभकरण करणे. [ िवद्युतिवषयक कामे करणे].

9 5,00,00,000 0 16,00,000

111 222306964
� � २ आर�ण � 1/142 व 1/143 िवकिसत
करणे.[ िवद्युतिवषयक कामे करणे]. ( बॅडिमंटन हॉल )

2 10,00,00,000 0 1,000

112 222306965
� � 2 मोशी गट नं 1230 [िशव र�ा] ते गट नं 793
[पुणे नािशक हायवे]पय�तचा 18 मी डी पी र�ा
िवकिसत करणे.

2 4,00,00,000 0 1,000

113 222306966
� � 2 मोशी गट नं 1252 [िशव र�ा] ते गट नं 752
[पुणे नािशक हायवे]पय�तचा 30 मी डी पी र�ा
िवकिसत करणे.

2 4,00,00,000 0 1,000

114 222306967
� � 2 मोशी गट नं 1327 [िशव र�ा] ते गट नं 49
[पुणे नािशक हायवे]पय�तचा 24 मी डी पी र�ा
िवकिसत करणे.

2 3,00,00,000 0 1,000

115 222306968
� � 2 मोशी गट नं 1062 [िशव र�ा] ते [पुणे
नािशक हायवे] पय�तचा 18 मी डी पी र�ा िवकिसत
करणे.

2 2,00,00,000 0 1,000

116 222306969
�.�. 2 मोशी म�े न�ाने होणा-या डी. पी. र�ावर
िवद्युतिवषयक कामे कऱणे.

2 2,00,00,000 0 1,000

117 222306970
�.�. 2 जाधववाडी म�े न�ाने होणा-या डी. पी.
र�ावर िवद्युतिवषयक कामे कऱणे.

2 2,00,00,000 0 1,000

118 222306971
�भाग �.9 नेह�नगर ि��न दफनभूमी अंतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

9 25,00,000 0 8,00,000

119 222306972
�.�. 9 मधील संतोषी माता चौक ते यशवंतनगर चौक
अब�न िडझाईन क�न सुशोिभकरण करणे (िवद्युत
िवषयक कामे करणे)

9 5,00,00,000 0 1,000

120 222306973
�भाग �.9 येथील चॊक सुशोिभकरण अंतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

9 1,50,00,000 0 12,00,000

121 222306974
क �ेि�य काया�लयातील िविवध िवद्युतिवषयक �क�
कामांकरीता �क� स�ागार फी अदा करणे.

0 50,00,000 0 1,000

122 222306975

क �ेि�य काया�लयातील � � 8 मधील इं�ायणी चौक ते
�ाईन र�ा या र�ातील अडथळा ठरणारे २२० के�ी
अित उ� दाब वािह�ाचे टॉवर ची उंची वाढवीणे या
कामाक�रता महारा��  रा� िवद्युत पारेषण कंपनी यांस
आउटेज चाज�स अदा करणे.

8 20,00,00,000 0 1,000

123 222306976
�. �. 2 जाधववाडी येथील जाधव सरकार चौकाचे
सुशोिभकरण करणे कामांतग�त िवद्युतिवषयक कामे
करणे.

2 1,00,00,000 0 1,000

124 222306977
� � २ बो-हाडेवाडी येथील ता�ात येणा-या गायरान
जागेतील आर�णावर शाळा इमारत बांधणे या कामातील
उव�रीत िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 0 1,000

125 222306978
� � २ जाधववाडी येथील न�ाने होणा-या शाळेचे
उव�रीत िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 2,00,00,000 0 1,000

126 222306979
�. �. 2 जाधववाडी येथील मिहला �ायामशाळा
इमारतीचे उव�रीत िवद्युतिवषयक कामे करणे.

2 1,50,00,000 0 1,000

127 222306980
�.�. ८ मधील इं�ायणीनगर �ामी समथ� शाळा ते
संतनगर चॊक पय�तचा र�ा कॉं�ीटीकरण क�न
िवकिसत करणे (िवद्युत िवषयक कामे करणे)

8 5,00,00,000 0 1,000

128 222306981
�.�. ८ मधील संतनगर चॊक ते RTO पय�तचा र�ा
कॉं�ीटीकरण क�न िवकिसत करणे (िवद्युत िवषयक
कामे करणे)

8 5,00,00,000 0 1,000

129 222306982

ि�वेणीनगर चॊक तळवडे येथील �ाईन र�ाने बाधीत
िमळकत धारकांचे पुनव�सन �भाग �. ८ मधील पेठ �.
११ येथे करणेत येत असले�ा िठकाणी ले आऊट मधील
अंतग�त र�े िवकिसत करणे व सुिवधा पुरिवणेसाठी
िवद्युतिवषयक कामे करणे. ट�ा -२

8 5,00,00,000 0 1,000
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130 222306983
� � 2बो-हाडेवाडी मधील 30 मी डी पी रोड पासून संत
सावतामाळी नगर ते गट नं 658 ते ६ मी डीपी र�ा�ा
12 व 18 मी र�ा िवकिसत करणे

2 2,00,00,000 0 1,000

131 222306984
� � 2 बो-हाडेवाडी मधील मिहला व पु�षांसाठी
अ�ावत प�ती�ा �ायामशाळे�ा इमारतीचे िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

2 1,00,00,000 0 1,000

132 222306985 � � 2 िचखली येथेल निवन िवद्युत दािहनी उभारणे. 2 2,00,00,000 0 1,000

133 222306986
� � 2 से 16 अि�शआमक क� �ाजवळील मोक�या
जागेचे सुशोिभकरण करणे अंतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

2 50,00,000 0 1,000

134 222306987
जाधववाडी कुदऴवाडी प�रसरातील �थाप� िवभागा�ा
िनयोिजत कॉं�ीट र�ाचे कामासोबत मनपा �� ीट लाईट
नुतनीकरण िवषयक व त�म कामे करणे.

0 3,00,00,000 0 1,000

135 222306988
मोशी बो-हाडेवाडी प�रसरातील �थाप� िवभागा�ा
िनयोिजत कॉं�ीट र�ाचे कामासोबत मनपा �� ीट लाईट
नुतनीकरण िवषयक व त�म कामे करणे.

0 3,00,00,000 0 1,000

136 222306989
क �भागांतग�त MIDC FII Block येथील टाटा मटे�रयल
गेटचे र�ावरील ना�ाजवळील उ�दाब पोल व तारा
काढून भूिमगत केबल टाकणे.

9 2,00,00,000 0 1,000

137 222306990
�भाग �. ८ मधील पेठ �. ४, ६ प�रसरातील ता�ात
येणा-या जागांवर उ�ान िवकिसत करणे या कामांतग�त
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000

138 222306991
�भाग �. ८ मधील पेठ �. ९, ११ व १३ प�रसरातील
ता�ात येणा-या जागांवर उ�ान िवकिसत करणे या
कामांतग�त िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 50,00,000 0 1,000

139 222306992
�भाग �. ८ मधील न�ाने होणा-या पो� ऑिफस
क�रता आव�क िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 20,00,000 0 1,000

140 222306993

�. �. ८ मधील टे�ो र�ावरील बालाजीनगर येथील
ना�ाची सुधारणा करणेकामी अडथळा ठरणा-या िवद्युत
लाइनची उंची वाढिवणेक�रता आव�क िवद्युतिवषयक
कामे करणे.

8 5,00,00,000 0 10,00,000

141 222306994

�. �. ८ मधील टे�ो र�ावरील यशवंतनगर चॊक ते
बालाजीनगर चॊकापय�त�ा स��स र�ासाठी अडथळा
ठरणारी िवद्युत लाइन काढणेक�रता आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 15,00,00,000 0 1,000

142 222306995
�भाग �. ८ मधील संकेत हॉटेल�ा मागील बाजूकडून
बालाजीनगर पय�त�ा र�ामधील अितउ��दाब टॉवर
हलिवणे.

8 50,00,00,000 0 1,000

143 222306996
�भाग �. ८ मधील भोसरी एम. आय. डी. सी. पोिलस
�ेशन इमारतीचे िव�ारीकरण करणे अंतग�त
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 2,00,00,000 0 1,000

144 222306997
�भाग �. २ मधील मोशी प�रसरातील न�ाने िवकिसत
होणा-या उ�ानामधे आव�क िवद्युतिवषयक कामे
करणे.

2 1,00,00,000 0 1,000

145 222306998
�भाग �. ८ मधील इं�ायणीनगर चॊक लगतचे J-Block
प�रसरातील र�े अ�यावत प�तीने करणे अंतग�त
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 5,00,00,000 0 1,000

146 222306999
�भाग �. ८ मधील S-Block प�रसरातील र�े
अ�यावत प�तीने करणे अंतग�त िवद्युतिवषयक कामे
करणे.

8 5,00,00,000 0 1,000

147 222307000
�भाग �. ८ मधील J-Block प�रसरातील र�े
अ�यावत प�तीने करणे अंतग�त िवद्युतिवषयक कामे
करणे.

8 5,00,00,000 0 1,000

148 222307001
जय गणेश सा�ा� ते �ाईन िसटी मॉल व आजुबाजु�ा
प�रसरातील र�े अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत
करणे

8 2,00,00,000 0 1,000

149 222307002
�भाग �. ९ मधील कोट� िब�ीगंचे उव�रीत
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

8 2,00,00,000 0 1,000

150 222307003

कॆ. अ�ासाहेब मगर �ेिडयम डेिडकेटेड ज�ो कोिवड
��ालय येथे ता�ुर�ा ��पात वाढीव वातानुकुलन
यं�णा बसिवणे व सदर यं�णेचे, रोिह�संचाचे चालन व
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे.

9 2,00,00,000 0 1,000

151 222307004
जगताप डेअरी चौक ते वाकड चौका पय�तचा र�ा अब�न
�� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे.

common 10,00,00,000 0 1,000

152 222307005
जगताप डेअरी चौक ते सांगवी फाटा चौका पय�तचा र�ा
अब�न �� ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे.

common 10,00,00,000 0 1,000
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153 222307006

भोसरी िवधानसभा मतदारसंघातील राजमाता िजजाऊ
उ�ाणपुल, राजमाता िजजाऊ कमान, राजष� शा�
महाराज उ�ाणपुल इ.यांचे अ�थेटीक फसाड लायटीगं
करणे व अनुषंगीक कामे करणे.

3 11,50,00,000 0 10,000

154 222307007

�भाग �. ३ चह�लीमधील अमॅिनटी �ेस येथे इले�� ीक
PMPMLबसेस चाज�गसाठी EV station उभारणी
करणे व उ�दाब वीजपुरव�ाशी संबंधीत अनुषंगीक
कामे करणे.

3 10,00,00,000 0 10,000

155 222307008

�भाग �.७ भोसरी गावठाणमधील ग�ाणेव�ी येथील
जुने भोसरी हॉ�ीटल इमारत पाडुन निवन हॉ�ीटलची
उभारणी करणे या कामातील िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२४)

7 10,00,00,000 0 10,000

156 222307009
बोपखेल फाटा ते आळंदी र�ा िवकसीत करणे भाग-३
बोपखेल फाटा ते िदघी द�नगर सा.�.1/740 ते
1/960 -- िवद्युत िवषयक काम करणे.

4 10,00,00,000 0 10,000

157 222307010
बोपखेल फाटा ते आळंदी र�ा िवकसीत करणे भाग-४
ताजणे मळा ते चोिवसावाडी फाटा सा.�.5/600 ते
7/040 -- िवद्युत िवषयक काम करणे.

3 10,00,00,000 0 10,000

158 222307011
दे� आळंदी र�ा साखळी 8/250 िकमी ते 15/205
िकमी (मोशी जाधववाडी ह�ी�ा र�ापासुन आळंदी
गावापय�त) डी.पी.�माणे िवकसीत करणे.

3 10,00,00,000 0 18,50,000

159 222307012
�भाग �मांक ७ भोसरी स. नं. १ म�े आंतररा�� ीय
कु�ी �िश�ण क� � इमारतीमधील कोट�साठी �काश व
िवद्युत िवषयक अनुषंगीक कामे करणे. २०२२-२३

7 45,00,000 0 10,00,000

160 222307013
िनगडी िटळक चौक ते दुगा�नगर चौक पय�तचा र�ा
अब�न �� ीट िडजाइन नुसार िवकिसत करणे

13 3,00,00,000 0 1,000

161 222307014
�भाग �.११ मधील पूणा�नगर प�रसरातील राघव�� हॉटेल
ते न�� फेज १ पय�तचे र�ाचे काँि�टीकरणकरणे या
कामाचे िवद्युत िवषयक कामे करणे.

११ 1,50,00,000 0 1,000

162 222307015
िचखली येथील धम�राजनगरकडे जाणारा र�ा DP �माणे
िवकिसत करणे कामातील िवद्युत िवषयक कामे करणे

1 2,00,00,000 0 1,000

163 222307016
िचखली से�र � १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी EWS गृह�क�ाम�े दवाखानाकरीता
उव�रीत िवद्युतिवषयक व अनुषंगीक कामे करणे.

११ 1,00,00,000 0 1,000

164 222307017
िचखली से�र � १७ व १९ येथे आिथ�क���ा दुब�ल
घटकांसाठी EWS गृह�क�ाम�े ब�उ�ेशीय
इमारतीकरीता उव�रीत व इतर अनुषंगीक कामे करणे.

११ 30,00,000 0 1,000

165 222307018
�भाग � १ िचखली येथील राधा �ामी आ�म येथील २४
मीटर डी पी र�ा िवकिसत करणे कामातील
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

1 4,00,00,000 0 1,000

166 222307019
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी व कृ�ानगर
उपिवभागांतग�त िविवध िठकाणी �थाप� �क� अंतग�त
म.रा.िव.िव.कं. िवषयक कामे करणे

11,13 1,00,00,000 0 1,000

167 222307020
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली तळवडे
उपिवभागांतग�त िविवध िठकाणी �थाप� �क� अंतग�त
म.रा.िव.िव.कं. िवषयक कामे करणे

11,13 1,00,00,000 0 1,000

168 222307021
�भाग � १ व १२ मधील िविवध चौक व कमानीचें
सुशोिभकरण करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

1,12 1,00,00,000 0 1,000

169 222307022
“दे� कमान ते झ�डे मळा र�ाचे �ंदीकरण व
मजबुतीकरण करणे” या �थाप� िवषयक कामांतग�त
िवद्युत िवषयक कामे करणे

common 1,00,00,000 0 1,000

170 222307023
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली मोरे व�ी �भाग
�.१ अंतग�त संत पीठ ट�ा-२ येथे आव�क िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

1 5,00,00,000 0 1,000

171 222307024
�भाग � १२ तळवडे येथील जोितबा मंदीर ते सोनवणे
व�ी डी पी र�ा िवकिसत करणे कामातील
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

12 3,00,00,000 0 1,000

172 222307025
काळेवाडी फाटा ते एम.एम.शाळा हा र�ाअब�न �� ीट
नुसार िवकिसत करणे या कामात िवद्युतिवषयक कामे
करणे.

27,23 10,00,00,000 0 1,000

173 222307026
िपपंरी गाव येथील भैरवनाथ समाज मंदीर इमारतीचे
नुतनीकरणा अंतग�त उव�रीत िवद्युत िवषयक कामे करणे

21 1,00,00,000 0 5,00,000

174 222307027
िपंपरी �.�. २१ मधील �थाप� िवभागामाफ� त िवकिसत
करणेत येणा-या काँ�ीट र�ांवर िवद्युतिवषय कामे
करणे.(2022-23)

21 2,00,00,000 0 1,000
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175 222307028
रहाटणी आिण तापकीरनगर �.�. २७ मधील �थाप�
िवभागामाफ� त िवकिसत करणेत येणा-या काँ�ीट
र�ांवर िवद्युतिवषय कामे करणे.(2022-23)

27 2,00,00,000 0 1,000

176 222307029
�.�.२७ रहाटणी शाळेजवळील �थाप� िवभागामाफ� त
िवकिसत करणेत येणा-या छ.िशवाजी महाराज
पुत�ाक�रता िवद्युतिवषयक कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 5,00,000

177 222307030
काळेवाडी फाटा ते डांगे चौक हा र�ाअब�न �� ीट नुसार
िवकिसत करणे या कामात िवद्युतिवषयक कामे करणे.

२३,२४ 10,00,00,000 0 1,000

178 222307031
�भाग �. 21 मधील वाघेरे काँलनी महाल�ी मंिदर ते
िपंपळे सौदागर पूल(जुना काटे िपंपळे र�ा) आकष�क
डेकोरेटी� पोल उभारणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

179 222307032

�भााग �. 21 मधील गीता िनवास प�रसर, बोट �ब
र�ा, पवने�र मंिदर ते संक� िम� मंडळ, िशवछ�पती
चौक ते िपंपरीगाव �शानभूमी आकष�क डेकोरेटी� पोल
उभारणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

180 222307033
�.�.21 मधील वाघेरे काँलनी 1,2 व 3 म�े
डेकोरेटी� पोल बसिवणे.

21 50,00,000 0 1,000

181 222307034
�.�. 21 मधील महाल�ी मंिदर ते गंगवा चौक येथे
आकष�क डेकोरेटी� पोल उभारणे.

21 50,00,000 0 1,000

182 222307035
�.�.21 मधील जगदंबा �ीट ते वैभवनगर येथे
आकष�क डेकोरेटी� पोल उभारणे.

21 1,00,00,000 0 1,000

183 222307036

�.�. 21 मधील जमतानी काँन�र ते साई आंगण हाँटेल
तसेच संत कंवरराम पाक�  सोसायटी प�रसर, संजय गांधी
नगर, िजजामाता ��ालय प�रसर येथे आकष�क
डेकोरेटी� पोल उभारणे.

21 50,00,000 0 1,000

184 222307037

�.�. 21 मधील िमलीदंनगर, आदश�नगर, सुभाष नगर,
महा�ा गांधी नगर, शा�ी नगर, कैलास नगर, इंिदरा
गांधी नगर येथील अंतग�त व मु� र�ांवर आकष�क
डेकोरेटी� पोल बसिवणे.

21 50,00,000 0 1,000

185 222307038
�भाग �. 21 मधील अशोक िथएटर प�रसरातील मु�
व अंतग�त र�ांवर आकष�क डेकोरेटी� पोल उभारणे.

21 50,00,000 0 1,000

186 222307039
�.�. 21 मधील कुदळे काँलनी 1,2,3,4 तसेच कुदळे
पडाळ, िशवद� नगर प�रसरात आकष�क डेकोरेटी�
पोल उभारणे,

21 50,00,000 0 1,000

187 222307040

�.�. 21 मधील साई चौक, डी वाड�, �ानीजी गु�ू�ारा
प�रसर, डेअरी फाम� लगतचा प�रसर, जाधव उ�ान
प�रसर, कािलका माता मंिदर प�रसर, गणेशनगर येथे
आकष�क डेकोरेटी� पोल उभारणे.

21 50,00,000 0 1,000

188 222307041 �.�. 21 मधील िविवध चौकांचे सुशोिभकरण करणे. 21 50,00,000 0 1,000

189 222307042
�. �. २३ मधील �ाँिकंट र�ावर िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (2022-23

23 10,00,00,000 0 1,000

190 222307043
�भाग �. २४ मधील �ाँिकंट र�ावर िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (2022-23)

24 10,00,00,000 0 1,000

191 222307044
थेरगाव �भाग �.२३ मधील तापकीर चौक ते पवारनगर
२ या र�ावरील िदवाब�ी �व�थेचे सुशोिभकरणाची
उव�रीत कामे करणे (ट�ा २)

23 50,00,000 0 1,000

192 222307045

थेरगावातील पवारनगर नं २ ते �सुनधाम सोसायटी या
र�ाम�े न�ाने कर�ात येणा-या फुटपाथ
सुशोिभकरण करणे करीता आकष�क िदवे व पोल
बसिवणे.

23 10,00,00,000 0 1,000

193 222307046

ह �भाग अंतग�त सांगवी वॉड� �.३१ येथील जुनी सांगवी
पोिलस चौकी ते सांगवी फाटा या �थाप� िवभागाकडील
िनयोिजत र�ाचे कामात अडथळा ठरणारे
म.रा.िव.िव.मंडळाचे पोल,केबल व िमिनिफडर हलिवणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

194 222307047

ह �भाग अंतग�त सांगवी वॉड� �.३१ येथील कृ�ा चौक ते
साई चौक या �थाप� िवभागाकडील िनयोिजत र�ाचे
कामात अडथळा ठरणारे म.रा.िव.िव.मंडळाचे
पोल,केबल व िमिनिफडर हलिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

195 222307048

ह �भाग अंतग�त सांगवी वॉड� �.३१ येथील एम के हॉटेल
ते वाघजाई मंिदर या �थाप� िवभागाकडील िनयोिजत
र�ाचे कामात अडथळा ठरणारे म.रा.िव.िव.मंडळाचे
पोल,केबल व िमिनिफडर हलिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000
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196 222307049

ह �भाग अंतग�त सांगवी वॉड� �.३१ येथील साई चौक ते
जुनी सांगवी पोिलस चौकी या �थाप� िवभागाकडील
िनयोिजत र�ाचे कामात अडथळा ठरणारे
म.रा.िव.िव.मंडळाचे पोल,केबल व िमिनिफडर हलिवणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

197 222307050

ह �भाग अंतग�त कासारवाडी, मापानगरी, कंुदनगर,
दशरथ लांडगे चाळ,लों�ढे चाळ व �ाच प�रसरातील इतर
िठकाणी �थाप� िवभागाकडील िनयोिजत र�ाचे कामात
अडथळा ठरणारे म.रा.िव.िव.मंडळाचे पोल,केबल व
िमिनिफडर हलिवणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

198 222307051

ह �भाग अंतग�त संत तुकाराम
नगर,महेशनगर,गंगानगर,अ�य
सोसायटी,एच.आय़.डी.,सोसायटी,एम.आय.जी.सोसायटी,
भुखंड प�रसरा, व�भ नगर, नाणेकर चाळ व इतर
िठकाणी �थाप� िवभागाकडील िनयोिजत र�ाचे कामात
अडथळा ठरणारे म.रा.िव.िव.मंडळाचे पोल,केबल व
िमिनिफडर हलिवणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

199 222307052
�भाग �.३० दापोडी येथील छ�पती िशवाजी महाराज
पुतळा ते बोपोडी पुल र�ा अ�ावत प�तीने िवकिसत
करणे.(सन २०२२-२३)

0 40,00,000 0 1,000

200 222307053

�भाग �.३० मधील नािशकफाटा स.नं.५०२ ते
स.नं.४९६ पय�त पवना नदीलगत शंकर मंिदर ते िपंपळे
गुरव पुलापय�तचा र�ा अ�ावत प�तीने िवकिसत
करणे.(सन २०२२-२३)

0 40,00,000 0 1,000

201 222307054
�भाग �.२० म�े �थाप� िवभागामाफ� त न�ाने
िवकिसत होणा-या र�ावर �� ीट लाईट �व�था
करणे.(सन २०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

202 222307055
�भाग �.३० म�े �थाप� िवभागामाफ� त न�ाने
िवकिसत होणा-या र�ावर �� ीट लाईट �व�था
करणे.(सन २०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

203 222307056
�भाग �.३० दाापोडी मधील िशतळादेवी स.नं.६ ते रे�े
लाईन कडील जाणारा र�ा अ�ावत प�तीने िवकिसत
करणे,या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

204 222307057

�भाग �.३० दाापोडी मधील िशतळादेवी स.नं.६ ते
मु��म दफन भुमी स.नं१५ पय�तचा र�ा अ�ावत
प�तीने िवकिसत करणे,या कामांतग�त िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

205 222307058
�भाग �.३० दापोडी मधील िशतळादेवी स.नं.६ ते र्े�े
लाईनकडे जाणारा र�ाअ�ावत प�तीने िवकिसत
करणे,या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

206 222307059
�भाग �.३० कासारवाडी शा�ी नगर मधील िवसावा
हॉटेल पय�तचा र�ा अ�ावत प�तीने िवकिसत करणे,या
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

207 222307060
�भाग �.३०कासारवाडी रे�े गेट ते िवसावा हॉटेल
पय�तचा र�ा अ�ावत प�तीने िवकिसत करणे,या
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

208 222307061
�भाग �.३० दाापोडी मधील संुदरबाग येथे अ�ावत
प�तीने र�ा िवकिसत करणे,या कामांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

209 222307062
दापोडी भगतिसंग शाळा इमारत पाडून निवन शाळा
इमारत बांधणे या इमारती�ा कामाम�े िवद्युत िवषयक
कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

210 222307063
�भाग �.कासारवाडी भाजीमंडई िवकिसत करणे व
�ता�ा भगतिसंग नवीन शाळा इमारत बांधणे या
कामासाठी िवद्युतीकरण करणे.

0 60,00,000 0 1,000

211 222307064
कासाारवाडी भाजी मंडई िवकिसत करणे या इमारती�ा
कामाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

212 222307065
�भाग �.३० कासारवाडी येथे �शानभुमी बांधणे या
िनयोिजत कामाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.

0 60,00,000 0 1,000

213 222307066
कासारवाडी येथील मु��म दफनभुमी सुधारणा िवषयक
कामे करणे या िनयोिजत कामाम�े िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

0 60,00,000 0 1,000

214 222307067

औधं वाकड सांगवी र�ावरील मुळ नदीवरील
अ���ातील पुलाशेजारी न�ाने पुल बांधणे याकामास
अडथळा ठरणारे म.रा.िव.िव.कं.चे उ�दाब पोल

0 40,00,000 0 1,000

392



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थलांत�रत करणे.(सन २०२२-२३)

215 222307068
सांगवी उपिवभागातील राजीव गांधी पुल ते िज�ा
��ालय औधं र�ावरील �काश �व�थेचे नुतनीकरण
करणे.(सन २०२२-२३)

0 50,00,000 0 1,000

216 222307069
नािशक फाटा ते भोसरी र�ा �ंदीकरणांतग�त िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

0 1,00,00,000 0 1,000

217 222307070
नािशक फाटा ते लांडेवाडी BRTS मागा�वरील िदवे
नुतनीकरण करणे.

0 50,00,000 0 1,000

218 222307071
नािशक फाटा ते लांडेवाडी BRTS मागा�वरील िद�ां�ा
खराब केबल बदलणे.

0 50,00,000 0 1,000

219 222307072
�भाग �.२० कासारवाडी येथील मनपाची �ाथिमक व
मा�िमक शाळा बांधणे (िवद्युत िवषयक कामे करणे)

0 20,00,00,000 0 1,000

220 222307073
िनगडी भ�ी श�ी चौक येथे िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन 2022-23)

common 2,00,00,000 0 25,00,000

221 222307074
थेरगाव येथील "आपले थेरगाव" या िनयोिजत उ�ानात
आकष�क िवद्युत व �काश �व�था करणे

23 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 8,70,25,00,000 0 1,75,01,000

एकूण �थाप� �क�ाअंतग�त िवद्यूत िवषयक कामे
करणे.

20,63,47,17,431 54,54,29,370 34,85,16,400

25 आट� गॅलरी

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

07-Public Lighting

08-electric Work for Muncipal Halls

1 222307075साय� पाक�  तारांगण येथील कलादालन . 10 1,00,00,000 0 1,000

2 222307076
�ा. रामकृ� मोरे �े�ागृहातील कलादालनाचे
आव�कतेनुसार कामे करणे.

19 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,30,00,000 0 2,000

एकूण आट� गॅलरी 1,30,00,000 0 2,000

एकूण 30,82,88,45,668 91,37,72,115 63,85,25,246
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ अंदाजप�क

िवद्युत �े�ीय काया�लये संि�� गोषवारा (भांडवली खच�)

अ �े�ीय काया�लय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

07-Public Lighting

1 लोकारो� 0 1,000 0 0

2 साव�जिनक सुरि�तता 13,54,142 5,04,000 2,00,000 15,16,000

Total  07-Public Lighting 13,54,142 5,05,000 2,00,000 15,16,000

Total 13,54,142 5,05,000 2,00,000 15,16,000

क �े�ीय काया�लय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

07-Public Lighting

1 लोकारो� 0 12,50,000 0 0

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 8,16,619 15,59,000 22,400 0

3 साव�जिनक सुरि�तता 8,41,995 22,50,000 0 16,00,000

Total  07-Public Lighting 16,58,614 50,59,000 22,400 16,00,000

Total 16,58,614 50,59,000 22,400 16,00,000

ड �े�ीय काया�लय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

01-Buildings

1 ��ालये, �सुितगृह, औषधालये 1,59,903 0 0 0

Total  01-Buildings 1,59,903 0 0 0

07-Public Lighting

1 लोकारो� 0 18,00,000 9,33,000 5,50,000

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 11,39,023 2,45,000 3,95,000 11,00,000

3 साव�जिनक सुरि�तता 28,89,788 47,08,000 19,78,000 35,92,000

Total  07-Public Lighting 40,28,811 67,53,000 33,06,000 52,42,000

Total 41,88,714 67,53,000 33,06,000 52,42,000

इ �े�ीय काया�लय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

07-Public Lighting

1 लोकारो� 2,10,802 5,86,000 7,87,000 8,50,000

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 1,90,783 13,45,000 7,45,000 8,50,000

3 साव�जिनक सुरि�तता 15,72,462 47,17,000 7,10,591 5,000

Total  07-Public Lighting 19,74,047 66,48,000 22,42,591 17,05,000

Total 19,74,047 66,48,000 22,42,591 17,05,000

ग �े�ीय काया�लय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

07-Public Lighting

1 लोकारो� 0 12,00,000 0 3,000

2 साव�जिनक सुरि�तता 25,33,455 26,00,000 31,68,000 21,61,000
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Total  07-Public Lighting 25,33,455 38,00,000 31,68,000 21,64,000

Total 25,33,455 38,00,000 31,68,000 21,64,000

ह �े�ीय काया�लय

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

01-Buildings

1 ��ालये, �सुितगृह, औषधालये 0 3,00,000 0 2,000

Total  01-Buildings 0 3,00,000 0 2,000

07-Public Lighting

1 लोकारो� 38,77,679 12,00,000 0 2,44,000

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 22,25,913 18,00,000 0 4,70,000

3 साव�जिनक सुरि�तता 42,70,073 12,00,000 0 6,00,000

Total  07-Public Lighting 1,03,73,665 42,00,000 0 13,14,000

Total 1,03,73,665 45,00,000 0 13,16,000

अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

07-Public Lighting

1 अणुिवद्युत व दूरसंचार योजना 0 26,96,00,000 21,50,00,000 78,51,60,000

Total  07-Public Lighting 0 26,96,00,000 21,50,00,000 78,51,60,000

Total 0 26,96,00,000 21,50,00,000 78,51,60,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत अ �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 साव�जिनक सुरि�तता

चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222307077
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका �भाग �. १९
मधील आव�कतेनुसार िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

10 10,00,000 2,00,000 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 2,00,000 5,00,000

निवन कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222307078
निवन �भाग �.१४ अंतग�त र�ावर
िदवाब�ीची आव�कतेनुसार कामे करणे व
नुतनीकरण करणे.. (सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

2 222307079
निवन �भाग �.१५ अंतग�त र�ावर
िदवाब�ीची आव�कतेनुसार कामे करणे व
नुतनीकरण करणे.. (सन २०२२-२३)

15 10,00,000 0 1,000

3 222307080

�भाग �. १० अंतग�त रामनगर, िव�ानगर
प�रसरात CCMS िफडर बसिवणे व लोड
बॅल� क�न ऊजा� बचत करणे व अनुशंगीक
कामे करणे.

10 10,00,000 0 1,000

4 222307081
�भाग �. १० अंतग�त लालटोपी नगर प�रसरात
CCMS िफडर बसिवणे व लोड बॅल� क�न
ऊजा� बचत करणे व अनुशंगीक कामे करणे.

10 10,00,000 0 1,000

5 222307082

�भाग �. १९ अंतग�त आनंद नगर, दळवी नगर
प�रसरात CCMS िफडर बसिवणे व लोड
बॅल� क�न ऊजा� बचत करणे व अनुशंगीक
कामे करणे.

19 10,00,000 0 1,000

6 222307083

�भाग �. १९ अंतग�त भाट नगर, आंबेडकर
नगर, िवजय नगर प�रसरात CCMS िफडर
बसिवणे व लोड बॅल� क�न ऊजा� बचत
करणे वअनुशंगीक कामे करणे.

19 10,00,000 0 1,000

7 222307084
�भाग �. १४ अंतग�त प�रसरात CCMS िफडर
बसिवणे व लोड बॅल� क�न ऊजा� बचत
करणे व अनुशंगीक कामे करणे.

14 10,00,000 0 1,000

8 222307085

�भाग �. १५ अंतग�त रामनगर, िव�ानगर
प�रसरात CCMS िफडर बसिवणे व लोड
बॅल� क�न ऊजा� बचत करणे व अनुशंगीक
कामे करणे.

15 10,00,000 0 1,000

9 222307086
�भाग �. १५ अंतग�त प�रसरात सौर ऊजा� िदवे
बसिवणे.

15 10,00,000 0 1,000

10 222307087
निवन �भाग �.१४ अंतग�त र�ावर
नगरसेवक, नाग�रक यां�ा मागणीनुसार
�काश�व�था कामे करणे (सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 5,00,000

11 222307088
निवन �भाग �.१५ अंतग�त र�ावर
नगरसेवक, नाग�रक यां�ा मागणीनुसार
�काश�व�था कामे करणे (सन २०२२-२३)

15 10,00,000 0 5,00,000

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222307089
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १० येथील
िविवध िठकाणचे साव�जिनक शौचालयाचे
िवद्युतीकरण करणे.(२२-२३)

10 10,00,000 0 1,000

2 222307090
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ येथील
िविवध िठकाणचे साव�जिनक शौचालयाचे
िवद्युतीकरण करणे.(२२-२३)

19 10,00,000 0 1,000

20-UN TRADITIONAL ELECTRICITY
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 222307091
�भाग �. १० अंतग�त रामनगर, िव�ानगर
प�रसरात सौर ऊजा� िदवे बसिवणे.

10 10,00,000 0 1,000

2 222307092
�भाग �. १० अंतग�त लालटोपी नगर प�रसरात
सौर ऊजा� िदवे बसिवणे.

10 10,00,000 0 1,000

3 222307093
�भाग �. १९ अंतग�त आनंद नगर, दळवी नगर
प�रसरात सौर ऊजा� िदवे बसिवणे.

19 10,00,000 0 1,000

4 222307094
�भाग �. १९ अंतग�त भाट नगर, आंबेडकर
नगर, िवजय नगर प�रसरात सौर ऊजा� िदवे
बसिवणे.

19 10,00,000 0 1,000

5 222307095
�भाग �. १४ अंतग�त प�रसरात सौर ऊजा� िदवे
बसिवणे.

14 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,80,00,000 0 10,16,000

एकूण साव�जिनक सुरि�तता 1,90,00,000 2,00,000 15,16,000

2 लोकारो�

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण लोकारो� 0 0 0

एकूण 1,90,00,000 2,00,000 15,16,000

399



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत क �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 साव�जिनक सुरि�तता

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222307096
�. �. 2 म�े आव�कतेनुसार र�ावर
�काश�व�था करणे, नुतनीकरण करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(२०२२-२३)

2 10,00,000 0 4,00,000

2 222307097
�. �. 6 म�े आव�कतेनुसार र�ावर
�काश�व�था करणे, नुतनीकरण करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(२०२२-२३)

6 10,00,000 0 4,00,000

3 222307098
�. �. 8 म�े आव�कतेनुसार र�ावर
�काश�व�था करणे, नुतनीकरण करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(२०२२-२३)

8 10,00,000 0 4,00,000

4 222307099
�. �. 9 म�े आव�कतेनुसार र�ावर
�काश�व�था करणे, नुतनीकरण करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(२०२२-२३)

9 10,00,000 0 4,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 16,00,000

एकूण साव�जिनक सुरि�तता 40,00,000 0 16,00,000

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 0 0 0

3 लोकारो�

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण लोकारो� 0 0 0

एकूण 40,00,000 0 16,00,000

400



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत ड �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 साव�जिनक सुरि�तता

चालू कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222307100
ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २६
िपंपळे िनलख मधील मनपा पथिद�ांचे
खांबांकरीता अिथ�गची कामे करणे.

26 10,00,000 0 0

2 222307101

ड �े�ीय काया�लय अंत�गत वाकड
उपिवभागांतग�त परीसराचे मधील मनपा
पथिद�ांचे खांबांकरीता अिथ�गची कामे व
िवद्युत िवषयक कामे करणे. २०२० - २१

सव� 10,00,000 5,54,016 0

3 222307102

ड �े�ीय काया�लय अंत�गत ताथवडे पुनावळे
उपिवभागांतग�त परीसराचे मधील मनपा
पथिद�ांचे खांबांकरीता अिथ�गची कामे व
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25 10,00,000 0 0

4 222307103

ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २६
िपंपळे िनलख मधील मनपा पथिद�ांचे
खांबांकरीता अिथ�गची कामे व िवद्युत िवषयक
कामे करणे. २०२० - २१

26 10,00,000 4,75,000 2,11,819

5 222307104

ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २८
िपंपळे सौदागर मधील मनपा पथिद�ांचे
खांबांकरीता अिथ�गची कामे व िवद्युत िवषयक
कामे करणे. २०२० - २१

28 10,00,000 1,50,000 5,36,672

6 222307105

ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २९
िपंपळे गुरव मधील मनपा पथिद�ांचे
खांबांकरीता अिथ�गची कामे व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.. २०२० - २१

29 10,00,000 2,25,317 4,81,601

7 222307106

ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २५
ताथवडे पुनावळे मधील मनपा पथिद�ांचे
खांबांकरीता अिथ�गची कामे व िवद्युत िवषयक
कामे करणे. २०२० - २१

25 10,00,000 3,25,000 4,24,830

8 222307107

ड �े�ीय काया�लय अंतग�त गोिवंद गाड�न चौक
येथील सबवे व साई चौक येथील पुल तसेच पाक�
��� ट सोसायटी सबवेचे सुशोिभकरण
करणेकामी िवद्युत िवषयक कामे करणे.

सव� 10,00,000 0 8,28,979

9 222307108

ड �े�ीय काया�लय वाकड उपिवभागांतग�त
परीसरामधील मनपा पथिदवे �व�थेम�े
सुधारणा करणेकामी िवद्युत िवषयक कामे
करणे. २०२० - २१

सव� 10,00,000 2,48,667 5,49,099

एकूण चालू कामे र.�. 90,00,000 19,78,000 30,33,000

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222307109
ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २६
िपंपळे िनलख मधील मनपा पथिद�ांकरीता
�ाट� कंट� ोलर बसिवणे. 2022/23

26 10,00,000 0 1,39,750

2 222307110
ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २८
िपंपळे सौदागर मधील मनपा पथिद�ांकरीता
�ाट� कंट� ोलर बसिवणे. 2022/23

28 10,00,000 0 1,39,750

3 222307111
ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २९
िपंपळे गुरव मधील मनपा पथिद�ांकरीता �ाट�
कंट� ोलर बसिवणे. 2022/23

29 10,00,000 0 1,39,750

4 222307112
ड �े�ीय काया�लय अंत�गत �भाग �. २५
ताथवडे पुनावळे मधील मनपा पथिद�ांकरीता
�ाट� कंट� ोलर बसिवणे. 2022/23

25 10,00,000 0 1,39,750

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 5,59,000

401



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

एकूण साव�जिनक सुरि�तता 1,30,00,000 19,78,000 35,92,000

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर

चालू कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222307113
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २६ िपंपळे िनलख
मधील मनपा शाळा इमारती�ंा
िवजपुरव�ाकरीता पया�यी यं�णा बसिवणे.

26 10,00,000 1,54,000 0

2 222307114
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २८ िपंपळे सौदागर
मधील मनपा शाळा इमारती�ंा
िवजपुरव�ाकरीता पया�यी यं�णा बसिवणे.

28 10,00,000 81,000 0

3 222307115
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २९ िपंपळे गुरव
मधील मनपा शाळा इमारती�ंा
िवजपुरव�ाकरीता पया�यी यं�णा बसिवणे.

29 10,00,000 1,60,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 3,95,000 0

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222307116
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २८ िपंपळे सौदागर
मधील अ�ािसका इमारती�ंा
िवजपुरव�ाकरीता पया�यी यं�णा बसिवणे.

28 10,00,000 0 1,00,000

2 222307117
ड �े�ीय काया�लय इमारतीचें सुशोिभकरण
करणेसाठी िवद्युत िवषयक कामे करणे.

सव� 10,00,000 0 5,00,000

3 222307118
ड �े�ीय काया�लय परीसरातील िववीध
इमारतीचें सुशोिभकरण करणेसाठी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.

सव� 10,00,000 0 5,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 30,00,000 0 11,00,000

एकूण इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 60,00,000 3,95,000 11,00,000

3 लोकारो�

चालू कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222307119
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख मधील
िपंपळे िनलख �शानभुमी येथील �काश
�व�थेचे नुतिनकरण करणे.

26 10,00,000 4,55,858 3,33,311

2 222307120
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख मधील
क�टेव�ी �शानभुमी येथील �काश �व�थेचे
नुतिनकरण करणे.

26 10,00,000 4,77,142 2,15,689

3 222307121

ड �भाग अंत�गत िपंपळे िनलख �शानभुमी व
क�टेव�ी �शानभुमी, िपंपळे सौदागर व
िपंपळे गुरव �शानभुमी परीसराचे सुशोिभकरण
करणेसाठी िवद्युत िवषयक कामे करणे.

26 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 9,33,000 5,50,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण लोकारो� 30,00,000 9,33,000 5,50,000

4 ��ालये, �सुितगृह, औषधालये

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण ��ालये, �सुितगृह, औषधालये 0 0 0

एकूण 2,20,00,000 33,06,000 52,42,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत इ �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 साव�जिनक सुरि�तता

चालू कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222307122
निवन �भाग �.५ म�े अंतग�त र�ावर
िदवाब�ीची आव�कतेनुसार कामे करणे व
नुतनीकरण करणे.

3 10,00,000 3,60,824 0

2 222307123
निवन �भाग �.७ भोसरी गावठाण म�े
अंतग�त र�ावर िदवाब�ीची आव�कतेनुसार
कामे करणे व नुतनीकरण करणे.

3 10,00,000 3,49,767 0

3 222307124
निवन �भाग �.४ बोपखेल म�े अंतग�त
र�ावर िदवाब�ीची आव�कतेनुसार कामे
करणे व नुतनीकरण करणे.. (सन २०२१-२२)

4 10,00,000 0 1,000

4 222307125
निवन �भाग �.५ म�े अंतग�त र�ावर
िदवाब�ीची आव�कतेनुसार कामे करणे व
नुतनीकरण करणे.. (सन २०२१-२२)

5 10,00,000 0 1,000

5 222307126

निवन �भाग �.७ भोसरी गावठाण म�े
अंतग�त र�ावर िदवाब�ीची आव�कतेनुसार
कामे करणे व नुतनीकरण करणे.. (सन
२०२१-२२)

7 10,00,000 0 1,000

6 222307127

निवन �भाग �.३ मोशी उपिवभागातील
अंतग�त र�ावर िदवाब�ीची आव�कतेनुसार
कामे करणे व नुतनीकरण करणे.. (सन
२०२१-२२)

3 10,00,000 0 1,000

7 222307128
निवन �भाग �.३ उपिवभागातील अंतग�त
र�ावर िदवाब�ीची आव�कतेनुसार कामे
करणे व नुतनीकरण करणे.. (सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 70,00,000 7,10,591 5,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण साव�जिनक सुरि�तता 70,00,000 7,10,591 5,000

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर

चालू कामे

07-Public Lighting

05-electric Work for School
Buildings

1 222307129

इ �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ातील िविवध
इमारती, शाळा, काया�लये येथे
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरणाची कामे
करणे व अनुषंगीक कामे करणे.

३,४,५,७ 10,00,000 0 0

2 222307130

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त िविवध मनपा
इमारती, शाळा, काया�लये, शौचालये येथे
िवद्युतीकरणाची कामे करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.

३,४,५,७ 10,00,000 7,45,000 0

3 222307131

इ �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ातील िविवध
इमारती, शाळा, काया�लये येथे
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरणाची कामे
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

३,४,५,७ 10,00,000 0 8,50,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 7,45,000 8,50,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 30,00,000 7,45,000 8,50,000

3 लोकारो�
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

चालू कामे

07-Public Lighting

06-electric Work for Hospital and
Dispensaries

1 222307132

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त शाळा, काया�लये,
इमारतीमधील बोअरवेल,पाणीपंपाचे
नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार पंप
बसिवणे.२०१८-१९

३,४,५,७ 10,00,000 0 0

2 222307133

इ �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ातील िविवध
शाळा, काया�लये, इमारतीमधील बोअरवेल,
पाणीपंपाचे नुतनीकरण करणे व
आव�कतेनुसार पंप बसिवणे.२०१९-२०

३,४,५,७ 10,00,000 7,87,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 20,00,000 7,87,000 0

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222307134

इ �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ातील �भाग
�.३,४,५,७ मधील िविवध शाळा, काया�लये,
इमारतीमधील बोअरवेल, पाणीपंपाचे
नुतनीकरण करणे व आव�कतेनुसार पंप
बसिवणे.२०२२-२३

३,४,५,७ 10,00,000 0 8,50,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 8,50,000

एकूण लोकारो� 30,00,000 7,87,000 8,50,000

एकूण 1,30,00,000 22,42,591 17,05,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत ग �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 लोकारो�

चालू कामे

01-Buildings

04-Public Conveniences

1 222307135
थेरगाव उपिवभागातील �ायामशाळांचे
िवद्युतीकरणाचे अ�ाधुनीक प�दतीने
नुतणीकरण करणे.

२३,२४ 10,00,000 0 1,000

2 222307136
िपंपरी उपिवभागातील �ायामशाळांचे
िवद्युतीकरणाचे अ�ाधुनीक प�दतीने
नुतणीकरण करणे.

२१,२७ 10,00,000 0 0

3 222307137
थेरगाव उपिवभागा अंत�गत ��तागृहांचे
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

२३,२४ 5,00,000 0 1,000

4 222307138
िपंपरी उपिवभागा अंत�गत ��तागृहांचे
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

२१,२७ 5,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 0 3,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण लोकारो� 30,00,000 0 3,000

2 साव�जिनक सुरि�तता

चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222307139
�.�.२४ मधील द�नगर प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे. सन २०१८-१९

24 8,03,569 0 0

2 222307140
�.�.२४ मधील बेलठीकानगर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे. सन
२०१८-१९

24 8,33,663 0 0

3 222307141
�.�.२७ मधील रहाटणी प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे नुतनीकरण करणे. सन २०१८-१९

27 8,33,663 0 0

4 222307142
�.�.२७ मधील तापकीरनगर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे. सन
२०१८-१९

27 8,33,663 0 0

5 222307143
�.�.२३ मधील संदीप नगर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे. सन
२०१९-२०

23 8,03,571 0 0

6 222307144
�.�.२३ मधील जयम�ारनगर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे. सन
२०१९-२०

23 8,03,571 0 0

7 222307145
�.�.२४ मधील दुगा� कॉलनी प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे. सन
२०१९-२०

24 8,03,571 0 0

8 222307146
�.�.२४ मधील आनंदवन प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण करणे. सन
२०१९-२०

24 8,03,571 0 0

9 222307147
�.�.२७ मधील िदवाब�ी �व�थेचे नुतनीकरण
करणे. सन २०१९-२०

27 8,03,571 3,18,000 0

10 222307148
�भाग �.२३ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे. सन
२०२१-२२

23 10,00,000 4,30,000 3,25,000

11 222307149
�भाग �.२४ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे.सन
२०२१-२२

24 10,00,000 4,20,000 3,52,000

12 222307150
�भाग �.२१ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे.सन
२०२१-२२

21 10,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

13 222307151
�भाग �.२७ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे.सन
२०२१-२२

27 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,13,22,413 11,68,000 6,79,000

निवन कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222307152
�भाग �.२३ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे. सन
२०२१-२२

23 10,00,000 10,00,000 1,000

2 222307153
�भाग �.२४ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे.सन
२०२१-२२

24 10,00,000 10,00,000 1,000

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222307154
�भाग �.२३ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे. सन
2020-21

23 10,00,000 0 7,30,000

2 222307155
�भाग �.२४ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे.सन
2020-21

24 10,00,000 0 7,50,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 20,00,000 14,82,000

एकूण साव�जिनक सुरि�तता 1,53,22,413 31,68,000 21,61,000

एकूण 1,83,22,413 31,68,000 21,64,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत ह �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 लोकारो�

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222307156
कासारवाडी उपिवभागांतग�त वॉड��. २० व ३०
मधील बोअरवेल क�रता पंप बसिवणे.

२०,३० 2,69,461 0 0

2 222307157
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �मांक २०
म�े सन २०१९-२० करीता आव�कतेनुसार
बोअरवेल व ओपनवेल पंप बसिवणे.

20 8,15,133 0 0

3 222307158
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �मांक ३०
म�े सन २०१९-२० करीता आव�कतेनुसार
बोअरवेल व ओपनवेल पंप बसिवणे.

30 8,15,133 0 0

4 222307159
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �मांक २०
म�े आव�कतेनुसार बोअरवेल व ओपनवेल
पंप बसिवणे.

20 10,00,000 0 0

5 222307160
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �मांक ३०
म�े आव�कतेनुसार बोअरवेल व ओपनवेल
पंप बसिवणे.

30 10,00,000 0 0

6 222307161
सांगवी उपिवभागातील �भाग �मांक ३१ व ३२
म�े आव�कतेनुसार बोअरवेल व ओपनवेल
पंप बसिवणे.

३१,३२ 10,00,000 0 0

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222307162
सांगवी उपिवभागातील ��ता गृहाचे
िवद्युतीकरणाची कामे करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 2,42,000

14-electric Work for Crematorium
(�शानभुमी)

1 222307163
कासारवाडी �शानभूमी व िवसज�न घाटांवर
िवद्युतीकरण व �काश �व�था करणे.

२०,३० 8,92,837 0 0

2 222307164
फुगेवाडी �शानभूमी व िवसज�न घाटांवर
िवद्युतीकरण व �काश �व�था करणे.

२०,३० 8,92,853 0 0

3 222307165
दापोडी ि��न दफनभूमी �� ीट लाईट �व�थेचे
नुतनीकरण करणे.

30 8,83,782 0 0

4 222307166
दापोडी मु��म दफनभूमी �� ीट लाईट
�व�थेचे नुतनीकरण करणे.

30 8,83,400 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 94,52,599 0 2,42,000

निवन कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222307167
कासारवाडी उपिवभागातील ��ालयामधील
िवद्युतीकरणाचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

23,30 10,00,000 0 1,000

2 222307168
सांगवी उपिवभागातील ��ालयामधील
िवद्युतीकरणाचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

31,32 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,000 0 2,000

एकूण लोकारो� 1,14,52,599 0 2,44,000

2 इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222307169
ह �े�ीय काया�लयासाठी ईपीएबीए� यं�णा
सभागृहाकरीता बसिवणे.

30 4,00,802 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

2 222307170

कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
२० मधील मनपा इमारती ंम�े सन २०१९-२०
करीता आव�कतेनुसार िवद्युतीकरण व
नुतनीकरण करणे.

20 8,82,884 0 0

3 222307171

कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
३० मधील मनपा इमारती ंम�े सन २०१९-२०
करीता आव�कतेनुसार िवद्युतीकरण व
नुतनीकरण करणे.

30 8,82,884 0 0

4 222307172

कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
२० मधील कंुदननगर येथील मनपा�ा
िनयोिजत दुमजली इमारतीचे िवद्युतीकरण
करणे.

20 8,82,740 0 0

5 222307173
सांगवी उप िवभागाअंत�गत मनपा इमारती ंम�े
सन २०१९-२० करीता आव�कतेनुसार
िवद्युतीकरण व नुतनीकरण करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 0

6 222307174

कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
२० मधील मनपा इमारती ंम�े
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरण व नुतनीकरण
करणे.

20 10,00,000 0 2,24,000

7 222307175

कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
३० मधील मनपा इमारती ंम�े
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरण व नुतनीकरण
करणे.

30 10,00,000 0 2,43,000

8 222307176
सांगवी उप िवभागाअंत�गत मनपा इमारती ंम�े
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरण व नुतनीकरण
करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 70,49,310 0 4,67,000

निवन कामे

07-Public Lighting

04-electric Work for Ofice Buildings

1 222307177

कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
२० मधील मनपा इमारती ंम�े
आव�कतेनुसार िवद्युतीकरण व नुतनीकरण
करणे.

20 10,00,000 0 3,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 3,000

एकूण इमारत, शाळा, शॉिपंग स�टर 80,49,310 0 4,70,000

3 ��ालये, �सुितगृह, औषधालये

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222307178
कासारवाडी उपिवभागातील ��ालयामधील
िवद्युतीकरणाचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२१-२२)

२०,३० 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 0 0

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222307179
सांगवी उपिवभागातील ��ालयामधील
िवद्युतीकरणाचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

31,32 10,00,000 0 1,000

03-Hospital and Dispensaries

1 222307180
कासारवाडी उपिवभागातील ��ालयामधील
िवद्युतीकरणाचे नुतनीकरण करणे.(सन
२०२२-२३)

23,30 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,000 0 2,000

एकूण ��ालये, �सुितगृह, औषधालये 30,00,000 0 2,000

4 साव�जिनक सुरि�तता

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 222307181
सांगवी उपिवभागांतग�त �भाग �मांक ३१
मधील िदवाब�ी �व�थेचे आव�कतेनुसार
नुतनीकरण करणे.

10,00,000 0 2,00,000

2 222307182
सांगवी उपिवभागांतग�त �भाग �मांक ३२
मधील िदवाब�ी �व�थेचे आव�कतेनुसार
नुतनीकरण करणे.

10,00,000 0 2,00,000

02-Park and Playgrounds

01-Park and Play ground

1 222307183
कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
२० मधील उ�ानातील �काश �व�थेचे
नुतनीकरण करणे.

20 8,33,325 0 0

2 222307184
कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
३० मधील उ�ानातील �काश �व�थेचे
नुतनीकरण करणे.

30 8,83,325 0 0

3 222307185
सांगवी उपिवभागांतग�त उ�ानातील
िवद्युतीकरणाचे आव�कतेनुसार नुतनीकरण
करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 0

4 222307186
सांगवी उपिवभागांतग�त उ�ानातील
िवद्युतीकरणाचे आव�कतेनुसार नुतनीकरण
करणे.

10,00,000 0 2,00,000

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222307187

क �े�ीय काया�लय अंतग�त कासारवाडी
उपिवभागांतग�त िसद्थाथ� नगर, भाजी मंडई
प�रसरातील िद�ांचे नुतनीकरण करणे
वअनुषंिगक कामे करणे.

२०,३० 4,20,024 0 0

2 222307188
सांगवी उपिवभागांतग�त �भाग �.३१ मधील
मागणी नुसार व आव�कतेनुसार �� ीट लाईट
�व�था करणे.

31 8,87,878 0 0

3 222307189
कासारवाडी उपिवभागांतग�त एमआयडीसी
मधील मागणी नुसार व आव�कतेनुसार �� ीट
लाईट �व�था करणे.

20 8,23,219 0 0

4 222307190
सन २०१९-२० करीता �भाग �मांक ३२ मधील
िदवाब�ी �व�थेचे आव�कतेनुसार
नुतनीकरण करणे.

32 10,00,000 0 0

5 222307191
कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
२० मधील हायमा� यं�णेचे सन २०१९-२०
करीता नुतनीकरण करणे.

20 8,83,740 0 0

6 222307192
कासारवाडी उप िवभागाअंत�गत �भाग �मांक
३० मधील हायमा� यं�णेचे सन २०१९-२०
करीता नुतनीकरण करणे.

30 8,83,740 0 0

7 222307193
�ायोिगक त�ावर �भाग �.३१ मधील �� ीट
लाईट क�रता म�वत� िनयं�ण �णाली
(CCMS) बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,16,15,251 0 6,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण साव�जिनक सुरि�तता 1,16,15,251 0 6,00,000

एकूण 3,41,17,160 0 13,16,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1
Electroncis and
Telecommunication
Yojana

चालू कामे

07-Public Lighting

22-CCTV Surveillance

1 222307194
मनपा िविवध Slum िठकाणी
CCTV यं�णा उभारणे.

common 2,00,00,00,000 0 0

2 222307195
पोलीस दलाकरीता various
systems उभारणे

common 10,00,00,000 0 0

3 222307196
मनपा िविवध ि�डा सुिवधांचे िठकाणी
CCTV यं�णा उभारणे.

common 10,00,00,000 0 0

4 222307197
सुर�ा िवभागाक�रता Body Worn
Camera यं�णा उभारणे.

common 1,00,00,000 0 0

5 222307198
िविवध िठकाणी दूर�नी यं�णा
उभारणे

common 2,00,00,000 0 0

6 222307199सीसीटी�ी स��ल� यं�णा उभारणे common 2,00,00,00,000 20,00,00,000 76,50,00,000

7 222307200
�ाट� एनज� व इतर अनुषंिगक कामे
करणे

common 20,00,00,000 0 0

8 222307201स�ागार िफ अदा करणे common 5,00,00,000 1,00,00,000 1,00,00,000

9 222307202
मनपा िनवडणूक २०२२ क�रता
िविवध िठकाणी CCTV यं�णा
उभारणे.

common 2,00,00,000 50,00,000 50,10,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,50,00,00,000 21,50,00,000 78,00,10,000

निवन कामे

07-Public Lighting

22-CCTV Surveillance

1 222307203
िविवध झोपडप�ांम�े CCTV
यं�णा उभारणे

स. सा. 40,00,00,000 0 10,000

2 222307204
िविवध पाणी पुरवठा क� �ावर CCTV
यं�णा उभारणे

स. सा. 50,00,00,000 0 10,000

3 222307205
िविवध अि�शमन क� �ाम�े वायरलेस
यं�णा उभारणे

स. सा. 1,00,00,000 0 10,00,000

4 222307206
पोिलस यं�णेकरीता िविवध यं�णा
उभारणे

स.सा. 1,00,00,000 0 10,000

5 222307207
CCTV यं�णा उभारणे - निवन
�क�

स.सा 5,00,00,00,000 0 35,00,000

6 222307208स�ागार नेमणे व फी अदाकरणे स.सा 2,00,00,000 0 1,00,000

7 222307209
िविवध िठकाणी दुर�नी यं�णा
उभारणे

स.सा 25,00,000 0 5,00,000

8 222307210
िविवध िवभागांकरीता BODY
WORN कॅमेरा उभारणे

स.सा 2,00,00,000 0 10,000

9 222307211 वॉकी टॉकी यं�णा उभारणे स.सा. 1,00,00,000 0 10,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,97,25,00,000 0 51,50,000

एकूण Electroncis and
Telecommunication
Yojana

10,47,25,00,000 21,50,00,000 78,51,60,000

एकूण 10,47,25,00,000 21,50,00,000 78,51,60,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

पाणीपुरवठा िवभागवार भांडवली खच�

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1

िवद्युत
मु�
काया�लयाची
कामे

5,58,57,913 11,08,00,000 2,93,13,000 6,00,44,000

2
िवशेष
योजना
पा.पु.िनधी

10,83,22,193 32,61,00,000 18,28,25,700 31,69,99,000

3

पाणी
पुरवठा
िवषेश
योजना िनधी

1,46,90,84,700 2,50,00,00,000 2,34,99,00,000 2,00,00,00,000

एकूण1,63,32,64,806 2,93,69,00,000 2,56,20,38,700 2,37,70,43,000

4

भुयारी गटर
/ मल
िन:सारण
िवभाग

63,55,86,891 97,23,11,000 50,00,00,000 60,00,00,000

5
पया�वरण
अिभयांि�की
िवभाग

99,99,387 15,70,00,000 1,00,24,000 1,15,20,000

एकूण
पाणीपुरवठा
िवभागवार
भांडवली

खच�

2,27,88,51,084 4,06,62,11,000 3,07,20,62,700 2,98,85,63,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

पाणीपुरवठा िवभागवार भांडवली खच�

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

१
िवद्युत मु�
काया�लयाची कामे

1
शु�द/अशु�द जलउपसा
क� � (से.�.23)

5,58,57,913 11,08,00,000 2,93,13,000 6,00,44,000

एकूण िवद्युत मु�
काया�लयाची कामे (१)

5,58,57,913 11,08,00,000 2,93,13,000 6,00,44,000

२ िवशेष योजना

1 इतर िवशेष कामे 0 70,00,000 27,74,700 1,50,00,000

2 पाणी पुरवठा िनधी 10,83,22,193 31,91,00,000 18,00,51,000 30,19,99,000

3
पाणी पुरवठा िवषेश
योजना िनधी

1,46,90,84,700 2,50,00,00,000 2,34,99,00,000 2,00,00,00,000

एकूण िवशेष योजना(२) 1,57,74,06,893 2,82,61,00,000 2,53,27,25,700 2,31,69,99,000

३
भुयारी गटार योजना
िनधी

1
भुयारी गटार योजना
मु�ालय

1,73,45,278 16,50,00,000 1,50,00,000 18,65,00,000

2
भुयारी गटार योजना अ
मु�ालय

5,35,47,723 7,97,03,000 5,83,50,000 5,41,00,000

3
भुयारी गटार योजना ब
मु�ालय

7,81,58,528 7,25,00,000 5,83,49,000 8,75,00,000

4
भुयारी गटार योजना क
मु�ालय

8,47,06,136 11,96,11,000 4,73,60,000 2,67,00,000

5
भुयारी गटार योजना ड
मु�ालय

6,81,33,969 11,50,00,000 6,03,62,000 5,50,00,000

6
भुयारी गटार योजना ई
�भाग

8,31,62,407 12,12,00,000 5,83,37,000 5,35,00,000

7
भुयारी गटार योजना फ
�भाग

5,18,36,263 9,25,00,000 7,08,50,000 3,63,00,000

8
भुयारी गटार योजना ग
�भाग

11,42,66,561 7,53,31,000 6,71,94,000 2,25,00,000

9
भुयारी गटार योजना ह
�भाग

8,44,30,026 13,14,66,000 6,41,98,000 7,79,00,000

एकूण भुयारी गटार
योजना िनधी (३)

63,55,86,891 97,23,11,000 50,00,00,000 60,00,00,000

10 पया�वरण अिभयांि�की 99,99,387 15,70,00,000 1,00,24,000 1,15,20,000

एकूण (१+२+३) 2,27,88,51,084 4,06,62,11,000 3,07,20,62,700 2,98,85,63,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

पाणीपुरवठा मु� काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

1 पाणी पुरवठा िनधी

चालू कामे

05-Water Ways

01-Water Pipelines

1 222307212

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त आकुड�
गावठाण , पंचतारा नगर, �ाने�र
कॉलनी प�रसरात पाईप लाईन टाकणे
व गरजेनुसार देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

16 30,00,000 4,99,000 0

2 222307213

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१०
मधील प�रसरात पाईप लाईन टाकणे
व देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(२०२१-२२)

१० व १४ 30,00,000 0 11,90,000

3 222307214

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१० व १४ म�े आव�कतेनुसार
पाईप लाईन टाकणे व गरजेनुसार
देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(२०२१-२२)

१० व १४ 40,00,000 0 13,90,000

4 222307215

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ व १५ म�े आव�कतेनुसार
पाईप लाईन टाकणे व गरजेनुसार
देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(२०२१-२२)

१४ व १५ 32,00,000 0 10,90,000

5 222307216
�भाग �.१९ म�े भाटनगर व इतर
प�रसरात नवीन पाईपलाईन टाकणे व
दु��ी करणे.(२०२१-२२)

19 40,00,000 0 9,90,000

6 222307217

�भाग �.१९ म�े �ा.रामकृ� मोरे
नाटयगृह प�रसर व इतर प�रसरात
नवीन पाईपलाईन टाकणे व दु��ी
करणे.(२०२१-२२)

19 40,00,000 0 11,90,000

7 222307218

�भाग �. १७ म�े िचंतामणी
चौकापासून गु�मैया शाळेपय�त
आव�क �ा िडझाईन�माणे डी.
आय. पाईपलाईन टाकणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

17 1,20,00,000 0 0

8 222307219

सन २०१८-१९ साठी जल�े� �ं बी/५
अंतग�त वा�ेकरवाडी येथे �ाईन रोड
लगत िडझाईन �माणे िड.आय.
िवतरण नलीका पुरिवणे व टाकणे

17 1,00,00,000 28,51,000 0

9 222307220

सन २०२१-२२ क�रता काळेवाडी
िवजयनगर प�रसरात आव�क
ठीकाणी पाईपलाईन टाकणे व
�ाअनुषंिगक कामे करणे

22 1,00,00,000 0 0

10 222307221

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६
िकवळे आिण मामुड� प�रसरात
आव�क ठीकाणी पाईपलाईन टाकणे
व �ाअनुषंिगक कामे करणे

16 1,00,00,000 0 0

11 222307222

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६
रावेत प�रसरात आव�क ठीकाणी
पाईपलाईन टाकणे व �ाअनुषंिगक
कामे करणे

16 1,00,00,000 0 0

12 222307223

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १७
िबजलीनगर व इतर प�रसरात
आव�क ठीकाणी पाईपलाईन टाकणे
व �ाअनुषंिगक कामे करणे

17 1,00,00,000 0 0

13 222307224

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १७
�ेमलोक भाग व इतर प�रसरात
आव�क ठीकाणी पाईपलाईन टाकणे
व �ाअनुषंिगक कामे करणे

17 1,00,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

14 222307225

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १८
िचंचवडगाव,केशव नगर व इतर
प�रसरात आव�क ठीकाणी
पाईपलाईन टाकणे व �ाअनुषंिगक
कामे करणे

18 1,00,00,000 0 10,00,000

15 222307226

�भाग �मांक १६,१७,१८,१९,२१
इ�ादी �भागाम�े पाणीपुरवठा
िवषयक कामासाठी आव�कतेनुसार
वा�ेस पुरिवणे.

सामाईक 20,00,000 0 0

16 222307227
�भाग �. १८ म�े उंच पा�ाची
टाकी बांधणे

18 2,00,00,000 87,000 1,00,00,000

17 222307228
�भाग �. १७ म�े उंच पा�ाची
टाकी बांधणे

17 2,00,00,000 0 0

18 222307229
ब �भाग पाणीपुरवठा अंतग�त जु�ा
कामांची अंितम िबले देणे

सामाईक 20,00,000 0 5,00,000

19 222307230

सन २०१९-२० क�रता क �े�ीय
काया�लय अंतग�त दु��ी अंत�गत
िठकिठकाणी बोअरवेल घेणे व दु��
करणे.

एकि�त 15,00,000 3,90,000 0

20 222307231

सन २०१९-२० क�रता भगात व�ी व
गुळवे व�ी येथे आव�तेनुसार
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल दु��ी
कामे करणे.

6 8,62,500 0 0

21 222307232

सन २०१९-२० क�रता च�पाणी
वसाहत येथे आव�तेनुसार
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल दु��ी
कामे करणे.

6 8,62,500 0 0

22 222307233

क �भागातील नेह�नगर व उपिवभाग
भोसरी, मोशी, इं�ायणीनगर
उपिवभागात आव�कतेनुसार
डी.आय.पाईप व एच.डी.पी. पाईप
लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.( सन २०१९-२०)

२,६,८ 60,00,000 14,61,000 0

23 222307234
क �भागातील जु�ा कामांची िबले
अदायगी करणे.

एकि�त 30,00,000 0 0

24 222307235

भोसरी उप िवभागाअंतग�त िविवध
िठकाणी डी.आय.पाईप लाईन टाकणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०१९-२०)

6 80,00,000 17,99,000 0

25 222307236
सन २०२०-२१ क�रता क �भागात
िठकिठकाणी बोअरवेल घेणे व
दु��ी करणे.

एकि�त 15,00,000 5,50,000 4,00,000

26 222307237
सन २०२०-२१ क�रता क �भागात
िवद्युत पंप व अनािधकृत नळ
तोड�य़ासाठी मजूरासह वाहन पुरिवणे.

एकि�त 10,50,000 0 0

27 222307238
सन २०२०-२१ क�रता क �भागात
टँकरने िठकिठकाणी पाणीपुरवठा
करणे.

एकि�त 22,50,000 7,00,000 5,00,000

28 222307239
गवळीमाथा ते आ�मशाळा येथे मु�
जलवािहनी टाकणे (सन २०२०-२१)

६,८ 1,00,00,000 0 0

29 222307240

सन २०२०-२१ क�रता धावडेव�ी,
भगतव�ी, गुळवेव�ी,च�पाणी
वसाहत, राधाकृ� नगर,
देवकरव�ी, आळंदीरोड येथे तसेच
आव�कतेनुसार िविवध िठकाणी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

6 18,00,000 9,40,000 0

30 222307241

सन २०२०-२०२१ क�रता �भाग �. ८
इं�ायणीनगर मधील प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन डी.आय
पाईपलाईन टाकणे व आव�क
देखभाल दु��ी करणे.

8 15,00,000 10,00,000 1,00,000

31 222307242

मोशी बो-हाडेवाडी, से.नं.४,६,९,११
इ.प�रसरात पा�ा�ा टा�ावर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

2 30,00,000 11,00,000 2,00,000

415



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

32 222307243
क �भागातील नेह�नगर ते S 2
पय�त�ा जलवािहनीचे देखभाल व
दु��ीचे कामे करणे

एकि�त 52,50,000 0 0

33 222307244

WD4 जल�े�ामधील मोशी, बो-
हाडेवाडी, दे�र�ा, इ.प�रसरात
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

2 16,00,000 0 8,00,000

34 222307245
पांजरपोळ जल�े�ामधील प�रसरात
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

6 16,00,000 0 8,00,000

35 222307246
इं�ायणीनगर जल�े�ामधील प�रसरात
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

8 16,00,000 0 8,00,000

36 222307247
नेह�नगर जल�े�ामधील प�रसरात
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

9 16,00,000 0 8,00,000

37 222307248
जल�े� �. ड/१ ते १४ मधील जु�ा व
चालु पाईप लाईन कामाचे बाकी
रािहलेले िबले अदा करणेबाबत

सामाईक 10,00,000 0 0

38 222307249

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२५
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

25 1,00,00,000 0 30,00,000

39 222307250

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२८
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

28 1,00,00,000 0 30,00,000

40 222307251

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२६
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

26 1,00,00,000 0 30,00,000

41 222307252

सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे गुरव
प�रसरात आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे व �ाअनुषंगीक
कामे करणे.

29 80,00,000 0 39,00,000

42 222307253

सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे सौदागर
प�रसरात आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे व �ाअनुषंगीक
कामे करणे .

28 80,00,000 0 0

43 222307254
सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे गुरव
प�रसरात निवन पाईपलाईन टाकणे व
�ाअनुषंिगक कामे करणे.

29 80,00,000 0 39,00,000

44 222307255

सन २०२१-२२ िपंपळे गुरव
प�रसरातील कांक�रया गॅस गोडावुन
या टा�ाव�न पाणीपुरवठा होणा-या
भागात पाणीपुरवठा िवषयक कामे
करणे.

29 60,00,000 0 0

45 222307256

सन २०२१-२२ िपंपळे गुरव
प�रसरातील गाड�न मधील टा�ाव�न
पाणीपुरवठा होणा-या भागात
पाणीपुरवठा िवषयक कामे करणे.

29 60,00,000 0 0

46 222307257

सन २०२१-२२ क�रता सुदश�न नगर
प�रसरात आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे व �ाअनुषंगीक
कामे करणे .

28 80,00,000 0 0

47 222307258

अमृत िमशन �ितरी� आव�क
असणा-या पाईपलाईन टाकणे, वॉ��
बसिवणे व इतर कामे करणे. (िपंपळे
गुरव, िपंपळे सौदागर व इतर)

२८,२९ 5,00,00,000 0 25,00,000

48 222307259

सन २०२१-२२ िपंपळे सौदागर येथील
कुणाल आयकॉन जवळील पा�ा�ा
टाकी आवारात १० ल� िलटर �मतेची
संपवेल बांधणे.

28 1,50,00,000 0 0

49 222307260

सन २०२१-२२ िपंपळे सौदागर येथील
�राज गाड�न ते िपंपळे गुरव पा�ाची
टाकी येथील ६००िम.मी. �ासाची
गु�� वािहनी �थलांतरीत करणे.

28 50,00,000 0 0
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50 222307261

सन २०२१-२२ िपंपळे सौदागर कुणाल
आयकॉन जवळील निवन टाकी करीता
गु��वािहनी पुरिवणे व टाकणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

28 1,50,00,000 0 0

51 222307262
�भाग �.४ बोपखेल या भागात
आव�क �ा िठकाणी निवन डी.आय
पाईपलाईन टाकणे

4 15,00,000 0 0

52 222307263
�भाग �.५ व ७ येथील गवळीनगर या
भागात आव�क �ािठकाणी नवीन
डी.आय पाईपलाईन टाकणे.

5 15,00,000 0 0

53 222307264

�भाग �. ५ व ७ येथील संॅ�िवक
कॉलनी या भागात आव�क �ा
िठकाणी निवन डी.आय पाईपलाईन
टाकणे.

7 15,00,000 0 0

54 222307265
भोसरी पंपीग व�न िदघी साठी होणा-
या पाणीपुरव�ाचे नवीन पाईप लाईन
टाकणे. (सन २०१९-२०)

4 20,00,000 0 0

55 222307266
इ �भागाअंतग�त से�र २३ ते से�र
७/१० व गवळीमाथा पय�त�ा �ॉ�ीटी
लाईनची दु��ी िवषयक कामे करणे.

5 45,00,000 0 0

56 222307267
इ �भागातील जु�ा कामांची िबले
अदायगी करणे.

73,00,000 20,00,000 20,00,000

57 222307268
�भाग � ४ िदघी साठी भोसरी संप ते
िदघी संप पय�त निवन रायिजंगमेन
टाकणे व अनुषंिगक कामे करणे.

4 7,50,00,000 4,00,00,000 3,07,00,000

58 222307269
मोशी येथे पािणपुरवठा िवषयक व
�थाप� िवषयक कामे करणे

3 22,50,000 14,30,000 0

59 222307270
सँडिवक कॉलनी येथे पािणपुरवठा
िवषयक व �थाप� िवषयक कामे
करणे

5 22,50,000 12,60,000 0

60 222307271
इ �भागातील मु� वािहनीवर
िठकिठकाणी एअरवॉल व वॉशआऊट
वॉल बसिवणे.

3 37,50,000 10,00,000 22,00,000

61 222307272

भोसरी उपिवभागात प�रसरात
आव�कतेनुसार िठकिठकाणी
डी.आय.पाईप व एच.डी.पी. पाईप
लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.( सन २०१९-२०)

7 90,00,000 0 1,00,000

62 222307273
इ उपिवभागाअंतग�त िठकिठकाणी
आव�कतेनुसार डी.आय पाईपलाईन
टाकणे

३,४,५,७ 75,00,000 15,00,000 34,00,000

63 222307274

�भाग �.३ मोशी व डुडुळगाव म�े
आव�कतेनुसार डी.आय पाईपलाईन
व एचडीपी पाईप लाईनची
िठकिठकाणी दु��ी करणे

3 1,00,00,000 16,00,000 50,00,000

64 222307275

�भाग �.३ च-होली, वडमुखवाडी,
चोवीसवाडी, िदघी वडमुखवाडी म�े
आव�कतेनुसार डी.आय पाईपलाईन
व एचडीपी पाईप लाईनची
िठकिठकाणी दु��ी करणे

3 1,00,00,000 0 5,00,000

65 222307276

�भाग �. ४ िदघी व बोपखेल अंतग�त
आव�कतेनुसार डी.आय पाईपलाईन
व एचडीपी पाईप लाईनची
िठकिठकाणी दु��ी करणे

4 1,00,00,000 15,00,000 50,00,000

66 222307277

�भाग �. ५ सँडिवक कॉलनी अंतग�त
आव�कतेनुसार डी.आय पाईपलाईन
व एचडीपी पाईप लाईनची
िठकिठकाणी दु��ी करणे

5 1,00,00,000 0 5,00,000

67 222307278

�भाग �. ७ भोसरी गावठाण अंतग�त
आव�कतेनुसार डी.आय पाईपलाईन
व एचडीपी पाईप लाईनची
िठकिठकाणी दु��ी करणे

7 1,00,00,000 0 5,00,000

68 222307279
�भाग �.२८ मासुळकर कॉलनी
वा�ुउ�ोग प�रसरात पाईपलाईन
टाकणे.

28 26,00,000 0 0

69 222307280
फ �भागाअंतग�त से.�. २२ येथील
पा�ा�ा टाकी�ा आवारात �थाप�
िवषयक कामे करणे. संर�ण िभंत

13 30,00,000 0 0
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बांधणे. व वॉचमन �ाट�स� बांधणे.

70 222307281
जाधववाडी, कुदळवाडी प�रसरात व
पंप हाउस येथे �थाप�िवषयक कामे
करणे

2 40,00,000 0 18,90,000

71 222307282

�भाग �.११ मधील ि�वेणीनगर,
पा�ा�ा टाकी प�रसराम�े
�ाडा�मची दु��ी करणे, उंच
टा�ांची दु��ा करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

11 50,00,000 0 16,56,000

72 222307283

�भाग �.१३ मधील यमुनानगर व
से.�.२२ ओटा �ीम येथे आव�क
तेथे जलवािहनी टाकणे. व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

13 50,00,000 16,55,000 3,42,000

73 222307284

�भाग �.१३ िनगडी, यमुनानगर
प�रसरात पाणीपुरवठा सुधारणेसाठी
आव�कतेनुसार पाईपलाईन
टाकणे.व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

13 50,00,000 12,68,000 3,46,000

74 222307285

�भाग �.१३ से.�.२२ प�रसरात
पाणीपुरवठा सुधारणेसाठी
आव�कतेनुसार पाईपलाईन
टाकणे.व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

13 50,00,000 16,04,000 5,83,000

75 222307286

�भाग �.११ म�े कृ�ानगर,
शरदनगर, नेवाळेव�ी, सुदश�ननगर,
कोयनानगर, साने चौक येथे
आव�कतेनुसार पाईपलाईन
टाकणे.व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

11 50,00,000 10,04,000 6,13,000

76 222307287

�भाग �.११ म�े अजंठानगर,
पूणा�नगर, म.फुलेनगर,िशवतेजनगर
येथे आव�कतेनुसार पाईपलाईन
टाकणे.व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

11 50,00,000 10,07,000 6,10,000

77 222307288

�भाग �.१ िचखली धम�राजनगर,
बगव�ी प�रसरात आव�कतेनुसार
पाईपलाईन टाकणे.व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

1 50,00,000 16,01,000 5,29,000

78 222307289

�भाग �.१ िचखली, सोनावणेव�ी
प�रसरात आव�कतेनुसार
पाईपलाईन टाकणे.व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

1 50,00,000 12,19,000 0

79 222307290
�भाग �.१ मोरेव�ी, �े�ेव�ी
प�रसरात आव�कतेनुसार
पाईपलाईन टाकणे.

1 50,00,000 12,50,000 0

80 222307291

�भाग �.२ िचखली जाधववाडी,
वडाचा मळा प�रसरात पाणीपुरवठा
सुधारणेक�रता पाईप लाईन टाकणे.व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

2 50,00,000 12,14,000 5,25,000

81 222307292

�भाग �.२ कुदळवाडी प�रसरात
पाणीपुरवठा सुधारणेक�रता पाईप
लाईन टाकणे.व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

2 50,00,000 16,54,000 4,43,000

82 222307293

�भाग �.२ जाधववाडी प�रसरातील
न�ाने िवकिसत होणा�या भागात
पाणीपुरवठा सुधारणेक�रता
पाईपलाईन टाकणे.व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

2 50,00,000 11,77,000 5,14,000

83 222307294
�भाग �.२ जाधववाडी पंप हाउस येथे
िसमािभंत बांधणे. व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

2 50,00,000 0 17,47,000

84 222307295

�भाग �.१२ तळवडे प�रसरात
आव�कतेनुसार पाणीपुरवठा
सुधारणेक�रता पाईपलाईन टाकणे. व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

12 50,00,000 12,50,000 3,00,000

85 222307296

�भाग �.१२ ि�वेणीनगर प�रसरात
आव�कतेनुसार पाणीपुरवठा
सुधारणेक�रता पाईपलाईन टाकणे. व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

12 50,00,000 12,34,000 0

86 222307297

�भाग �.१२ गणेशनगर,
�ोतीबानगर, सोनावणेव�ी प�रसरात
आव�कतेनुसार पाणीपुरवठा

12 50,00,000 12,60,000 1,76,000
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सुधारणेक�रता पाईपलाईन टाकणे. व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

87 222307298

�भाग �.२१ म�े अनुसया वाघेरे
शाळे�ा आवारात असले�ा टाकीस
िसमािभंत बांधणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

21 60,00,000 4,39,000 0

88 222307299

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२३
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

23 1,00,00,000 3,40,000 19,00,000

89 222307300

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२४
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

24 1,00,00,000 3,00,000 19,00,000

90 222307301

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२७
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

27 1,00,00,000 3,00,000 19,00,000

91 222307302

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२१
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

21 1,00,00,000 3,00,000 19,00,000

92 222307303

नवजीवन चौक, पस�वनाथ सोसा.
प�रसरात आव�कतेनुसार नवीन
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीचे कामे करणे. (२०१८-१९)

20 20,00,000 0 0

93 222307304

सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२०
म�े संतोषी माता चौकापासून ते
कासारवाडी येथील जलतरण तलाव
जवळील टाकी पय�त रे�े लाईन
खालून ५०० मी मी �ासाची मु�
गु�� निलका टाकणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

20 4,00,00,000 7,63,000 70,00,000

94 222307305

�भाग �. २० मधील फुलेनगर,
लांडेवाडी प�रसरात आव�कतेनुसार
निवन पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२० -
२१)

20 25,00,000 10,00,000 6,00,000

95 222307306

�भाग �. २० मधील कासारवाडी
प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२० -
२१)

20 25,00,000 0 0

96 222307307

�भाग �. २० मधील व�भनगर, संत
तुकारामनगर प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२० - २१)

20 25,00,000 6,47,000 5,00,000

97 222307308
�भाग �. २० मधील व�भनगर
पा�ाचे टाकी प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 50,00,000 16,00,000 7,00,000

98 222307309

�भाग �. ३० मधील फुगेवाडी
प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२० -
२१)

30 25,00,000 3,00,000 8,50,000

99 222307310

�भाग �. ३० मधील कासारवाडी
प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२० -
२१)

30 25,00,000 5,18,000 8,50,000

100 222307311
�भाग �. ३० मधील कासारवाडी
पा�ाचे टाकी प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे.

30 50,00,000 10,00,000 11,00,000

101 222307312

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �. ३०
दापोडी भागात आव�कतेनुसार DI
पाईपलाईन व HDPE लाईन टाकणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

30 50,00,000 3,00,000 22,00,000
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102 222307313

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �.
३१, ३२ जुनी सांगवी व नवी सांगवी
भागात आव�कतेनुसार DI
पाईपलाईन व HDPE लाईन टाकणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

३१, ३२ 50,00,000 15,00,000 20,00,000

103 222307314 दापोडी येथे संपवेल बांधणे. 30 75,00,000 0 0

104 222307315

दापोडी येथे महाराजा हॉटेल ते
पा�ाची टाकी पय�त ५०० mm
�ासाची एम एस गु��वािहनी
टाकणे.

30 1,40,00,000 23,00,000 39,50,000

105 222307316 अंितम बीले अदा करणे. एकि�त 25,00,000 0 0

106 222307317

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२०
मधील महा�ा फुले नगर, लांडेवाडी,
र�ा हॉटेल प�रसरात आव�कतेनुसार
निवन पाईपलाईन टाकणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 10,00,000

107 222307318

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२०
मधील महेश नगर, संत तुकाराम
नगर, व�भ नगर, प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 10,00,000

108 222307319

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२०
मधील कासारवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 10,00,000

109 222307320

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.३०
मधील केशव नगर, शा�ीनगर व
कासारवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

110 222307321

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.३०
मधील फुगेवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

111 222307322

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.३०
मधील पाटणे चाळ, वंजारी चाळ व
कासारवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

112 222307323
नािशक फाटा ते कासारवाडी
चौकापय�त नवीन डी. आय.
पाईपलाईन टाकणे.

20 30,00,000 0 1,00,000

113 222307324

सन २०२१-२२ क�रता िपंपरी �ेशन,
गोकुळ हॉटेल प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 2,00,000 8,00,000

114 222307325

सांगवी येथील तीन पा�ाचे टाकीचे
प�रसरात आव�क िठकाणी
िसमािभंतीचे कामे, �थाप� िवषयक
कामे व सुशोिभकरणाचे कामे करणे.

31 38,00,000 0 1,00,000

115 222307326

सन २०२१ - २२ क�रता �भाग �. ३०
दापोडी भागात आव�कतेनुसार DI
पाईपलाईन व HDPE लाईन टाकणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

30 40,00,000 0 1,00,000

116 222307327

सन २०२१ - २२ क�रता �भाग �.
३१, ३२ जुनी सांगवी व नवी सांगवी
भागात आव�कतेनुसार DI
पाईपलाईन व HDPE लाईन टाकणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

३१, ३२ 40,00,000 0 1,00,000

117 222307328
नवी सांगवी प�रसरात आव�क
िठकाणी उंच पा�ाची टाकी बांधणे.

31 25,00,000 0 1,00,000
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118 222307329
अंितम बीले अदा करणे. ( सन
२०२१-२२ )

एकि�त 10,00,000 0 1,00,000

03-Water Tanks

1 222307330

�भाग � ८. मधील इं�ायणी नगर,
गवळीमाथा प�रसरात
आव�कतेनुसार िविवध िठकाणी
नवीन पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे(२०१८-१९).

8 25,00,000 0 0

2 222307331
सन २०१९-२० क�रता क �भागात
अंतग�त पा�ा�ा टा�ांवर �थाप�
िवषयक कामे करणे

एकि�त 24,00,000 1,03,000 0

3 222307332
क �भागातील भोसरी प�रसरात
पा�ाची उंच टाकी बांधणे.

6 2,00,00,000 0 20,00,000

4 222307333

सन २०२०-२१ क�रता क �भाग
प�रसरातील िविवध िठकाण�ा
पा�ा�ा टा�ांची िनयिमत
साफसफाई करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

एकि�त 22,50,000 7,00,000 3,00,000

5 222307334
सन २०२०-२१ क�रता क �भागातील
पा�ा�ा टा�ां�ा आवारात
�थाप�य़िवषयक कामे करणे.

एकि�त 30,00,000 12,00,000 2,00,000

6 222307335
पांजरपोळ टाकी प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे व रंगरंगोटी
करणे. (सन २०२०-२१)

8 24,00,000 8,71,000 7,50,000

7 222307336
क �भाग प�रसरातील पा�ा�ा
टा�ांवर रंगरंगोटी तसेच �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

एकि�त 22,50,000 9,00,000 2,00,000

8 222307337

काळेवाडी, िवजयनगर या भागातील
पाणीपुरवठा सुरळीत करणे करीता
सव� नं.९ येथे २० ल� ली. �मतेची
उंच पा�ाची टाकी बांधणे.

22 2,00,00,000 70,00,000 61,03,000

9 222307338

जल�े� �.ड/९ िपंपळे सौदागर
प�रसरातील जुनी ६ ल� िल. �मतेची
उंच टाकी पाडुन �ा जागी निवन
टाकी बांधणे.

28 1,50,00,000 0 0

10 222307339
िपंपळे िनलख गावठाण टाकी�ा
आवारात १० ल� िलटस� �मतेची संप
व पंप हाउस बांधणे.

26 1,50,00,000 0 30,00,000

11 222307340

वाकड वॉड� �.५३, स.नं.२०८,
वाकड, कावेरीनगर येथे २५ ल� िल.
�मतेची पा�ाची उंच टाकी व संपवेल
आिण िसमािभंत बांधणे.

25 5,50,00,000 1,19,83,000 1,40,00,000

12 222307341
थेरगाव ल�णनगर येथील जुनी
पा�ाची टाकी पाडुन नवीन २५ ल�
िल. �मतेची पा�ाची टाकी बांधणे.

24 2,50,00,000 74,99,000 0

13 222307342

थेरगाव उपिवभागा अंतग�त
िवशालनगर-जगताप डेअरी प�रसरात
पाणीपुरवठा करणेसाठी पा�ाची उंच
टाकी बांधणे.

26 2,50,00,000 0 0

14 222307343
सन २०२१-२२ िपंपळे सौदागर येथील
कुणाल आयकॉन जवळील पा�ा�ा
टाकी आवारात िसमािभंत बांधणे.

28 75,00,000 0 25,00,000

15 222307344

सन २०२१-२२ िपंपळे गुरव येथील
सुदश�न नगर, जवळकर नगर, वैदु
व�ी प�रसरातील पाणीपुरव�ासाठी
उंच पा�ाची टाकी बांधणे.

29 2,00,00,000 0 30,00,000

16 222307345 िदघी येथे नवीन ESR बांधणे. 4 2,00,00,000 22,50,000 0

17 222307346
भोसरी पंपीग �ेशन जवळ संप व पंप
हाऊस बांधणे

7 1,50,00,000 23,00,000 0

18 222307347
भोसरी येथे उपल� होणा�या जागेत
पा�ाची उंच टाकी बांधणे

7 1,80,00,000 1,00,00,000 50,00,000

19 222307348
िदघी येथे संप व पंप हाऊस व
रायिजंगमेन तद् अनुषंिगक कामे
करणे.

4 1,00,00,000 76,00,000 35,00,000

20 222307349
डुडूळगाव येथील टाकीला कंपाऊड
वॉल बांधणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

3 45,00,000 15,00,000 14,75,000
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सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

21 222307350
भोसरी उपिवभागात िविवध िठकण�ा
टा�ांचे ���रल ऑडीट करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 50,00,000 50,00,000 0

22 222307351
बोपखेल येथील टाकीला �थाप�
िवषयक कामे करणे.

4 30,00,000 19,00,000 2,00,000

23 222307352
भोसरी गावठाण व सँडिवक कॉलनी
येथील टाकीला कंपाऊड वॉल बांधणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

7 25,00,000 8,00,000 10,00,000

24 222307353
�भाग � ३ येथील संप पंप हाऊस व
टा�ा येथे �थाप� िवषयक दु��ी
देखभालीची कामे करणे.

3 45,00,000 25,00,000 5,00,000

25 222307354
�भाग � ४ येथील संप पंप हाऊस व
टा�ा येथे �थाप� िवषयक दु��ी
देखभालीची कामे करणे.

4 45,00,000 15,00,000 17,00,000

26 222307355
मोशी येथील टाकीला कंपाऊड वॉल
बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

3 67,50,000 20,00,000 25,00,000

27 222307356

इ �भागात िविवधी पा�ा�ा
टाकीखाली वॉचमन कॉट�र बांधणे व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे
करणे.

4 75,00,000 0 50,00,000

28 222307357
च-होली, मँगझीन टाकी येथे िसमािभंत
बांधणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

3 25,00,000 17,15,000 0

29 222307358

मोशी व च-होली या भागात िविवध
िठकाणी आव�कतेनुसार
डी.आय.पाईप व एच.डी.पी. पाईप
लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.( सन २०१९-२०)

3 90,00,000 0 1,00,000

30 222307359

�भाग �. ३ च-होली �ाईड व��
िसटी येथील िड.वाय. पाटील लगत
उंच पा�ाची टाकी बांधणे. (सन
२०१९-२०)

3 2,00,00,000 0 1,00,000

31 222307360
च-होली येथील उंचावरील भागात
पाणीपुरवठा करणेकामी संप वेल व
पंप हाऊस बांधणे (सन २०१९-२०)

3 10,00,000 0 1,00,000

32 222307361
मोशी येथील उंच भागात पाणी पुरवठा
करणेसाठी संप व पंप हाऊस बांधणे
(सन २०१९-२०)

3 75,00,000 0 1,00,000

33 222307362
�भाग �. ५ व ७ म�े नवीन पा�ाची
टाकी बांधणे.

5 1,00,00,000 0 1,00,000

34 222307363
�भाग � ५ व ७ येथील संप पंप
हाऊस व टा�ा येथे �थाप� िवषयक
कामे करणे.

5 45,00,000 21,88,000 8,25,000

35 222307364
िदघी येथील टाकीला कंपाऊड वॉल
बांधणे व इतर�थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 25,00,000 12,50,000 4,00,000

36 222307365
िदघी येथे जु�ा संपवर अ�यावत
पाणीपुरवठा काया�लय बांधणे

4 3,00,00,000 0 1,00,000

04-Bore Wells

1 222307366
भोसरी येथे नवीन संप व पंप हाऊस
काया��ीत करणे कामी अनुषंिगक
कामे करणे.

7 50,00,000 0 1,00,000

06-Reservoirs

1 222307367

सन २०१८-१९ िपंपरी वाघेरे जुनी ५
ल� िलटस� �मतेची उंच टाकी पाडुन
निवन १५ ल� िलटस� �मतेची उंच
टाकी बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

21 2,50,00,000 7,00,000 1,00,00,000

06-Water Ways

01-Water Pipelines

1 222307368
सन २०१७-१८ क�रता क �े�ीय
काया�लय अंतग�त कासारवाडी येथे
टाकी भरणे कामी जलवािहणी टाकणे

क �भाग 1,00,00,000 4,00,000 0

2 222307369

सन २०१९-२० क�रता क �भागात
मु�ालय देखभाल दु��ी अंतग�त
टँकरने िठकिठकाणी पाणीपुरवठा
करणे

एकि�त 10,50,000 0 0
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3 222307370
सन २०१९-२० क�रता नेह�नगर येथे
आव�कतेनुसार जलवािहणी टाकणे
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

9 16,50,000 0 0

4 222307371

सन २०१९-२० क�रता से.नं.७/१०
येथील टाकी�ा प�रसरात पे��ंग
�ाँक व सुशोिभकरण व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

8 14,25,000 2,42,000 0

5 222307372

सन २०१९-२० क�रता �भाग �. ८
इं�ायणीनगर प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन डी.आय
पाईपलाईन टाकणे व आव�क
देखभाल दु��ी करणे.

8 8,62,500 0 0

6 222307373
�भाग �. ९ मधील अजमेरा जलकंुभ
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०१९-२०)

9 12,00,000 0 0

7 222307374

नेह�नगर जलकंुभ प�रसराम�े
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

9 22,50,000 5,50,000 3,00,000

8 222307375
गुळवे मैदान ते संत तुकाराम नगर
येथील पा�ाची टाकी या भागात मु�
पाईपलाईन टाकणे. (सन २०२०-२१)

5 1,00,00,000 0 0

9 222307376

अजमेरा जलकंुभ प�रसराम�े
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

9 15,00,000 5,79,000 5,00,000

10 222307377

क �भागातील दे� र�ा व इतर
प�रसराम�े पाईपलाईन टाकणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे.( सन
२०२०-२१)

2 22,50,000 12,46,000 0

11 222307378

नेह�नगर जल�े�ामधील मटन
माक� ट,ए�ायर इ�ेट,िपंपरी �ेशन
मधील प�रसरात पाईपलाईन टाकणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

9 16,00,000 0 8,00,000

03-Water Tanks

1 222307379
�ािधकरणाचे ता�ात आले�ा
मोक�ा जागेत पा�ाची उंच टाकी
बांधणे.

8 4,50,00,000 1,21,32,000 1,50,00,000

2 222307380

सन २०१९-२० क�रता नेह�नगर
�ेिडयम येथील टाकी भोवती
िसमािभंत बांधणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

9 30,00,000 8,50,000 0

3 222307381
सन २०१९-२० क�रता मिहं�ा अँ�
मिहं�ा येथील टाकी भोवती िसमािभंत
बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

9 30,00,000 6,98,000 0

4 222307382
सन २०१९-२० क�रता क �भागातील
पा�ाचा टा�ाचे ���रल आँिडट
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

एकि�त 40,00,000 0 5,00,000

5 222307383

सन २०१९-२० क�रता से.नं.७/१० व
गवळीमाथा संप हाऊस येथील
रंगरंगोटी व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

8 15,00,000 0 0

6 222307384

सन २०१९-२० क�रता सदगु�नगर,
धावडे व�ी व इतर िठकाणी
आव�तेनुसार पाईपलाईन टाकणे व
देखभाल दु��ी कामे करणे.

6 8,62,500 0 0

7 222307385

क �भाग प�रसरातील टाकी व
पाईपलाईन वर �ो मोजनेसाठी
उपकरण बसिवणे तसेच िविवध
िठकाणी �ाँ�� बसिवणे. (सन
२०२०-२१)

एकि�त 37,50,000 0 0

8 222307386

�भाग �. ८ इं�ायणीनगर मधील
पा�ाची टाकीनंा रंगरंगोटी करणे व
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

8 15,00,000 4,00,000 6,00,000

9 222307387
से�र २३ ते
भोसरी,गवळीमाथा,नेह�नगर,अजमेरा
गु��वािहनीची देखभाल दु��ी करणे

9 50,00,000 6,50,000 1,00,000
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(सन २०२०-२१)

10 222307388
से.२३ ते गवळीमाथा गु��वािहनीचे
देखभाल दु��ी करणे व पाईपलाईन
टाकणे

8 16,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,33,31,75,000 18,30,77,000 21,86,27,000

निवन कामे

05-Water Ways

01-Water Pipelines

1 222307389

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१०
मधील प�रसरात पाईप लाईन टाकणे
व देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 50,00,000 0 80,000

2 222307390

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१० व १४ म�े आव�कतेनुसार
पाईप लाईन टाकणे व गरजेनुसार
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 व १४ 50,00,000 0 80,000

3 222307391

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ व १५ म�े आव�कतेनुसार
पाईप लाईन टाकणे व गरजेनुसार
देखभाल दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

14 व 15 50,00,000 0 80,000

4 222307392

�भाग �.१९ मधील प�रसरात
आव�कतेनुसार पाईप लाईन टाकणे
व गरजेनुसार देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

19 80,00,000 0 80,000

5 222307393

अ �ेि�य काया�लयातग�त �भाग �.१४
मधील आकुड�, द�वाडी, िव�लवाडी
इ.भागाक�रता आव�कतेनुसार पाईप
लाईन टाकणे (२०२२-२३)

14 50,00,000 0 80,000

6 222307394

अ �ेि�य काया�लयातग�त �भाग �.१४
मधील िववेकनगर, तुळजाईव�ी,
आकुड� इ.भागाक�रता
आव�कतेनुसार पाईप लाईन टाकणे
(२०२२-२३)

14 50,00,000 0 80,000

7 222307395

सन २०२२-२३ क�रता काळेवाडी
िवजयनगर प�रसरात आव�क
ठीकाणी पाईपलाईन व �ॉ� टाकणे
व �ाअनुषंिगक कामे करणे

22 1,00,00,000 0 24,00,000

8 222307396

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६
िकवळे आिण मामुड� प�रसरात
आव�क ठीकाणी पाईपलाईन टाकणे
व �ाअनुषंिगक कामे करणे

16 1,00,00,000 0 9,00,000

9 222307397

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६
रावेत प�रसरात आव�क ठीकाणी
पाईपलाईन टाकणे व �ाअनुषंिगक
कामे करणे

16 1,00,00,000 0 9,00,000

10 222307398

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १७
िबजलीनगर व इतर प�रसरात
आव�क ठीकाणी पाईपलाईन टाकणे
व �ाअनुषंिगक कामे करणे

17 1,00,00,000 0 9,00,000

11 222307399

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १७
�ेमलोक भाग व इतर प�रसरात
आव�क ठीकाणी पाईपलाईन टाकणे
व �ाअनुषंिगक कामे करणे

17 1,00,00,000 0 9,00,000

12 222307400

सन २०२२-२३ क�रता ए��ो पा�ा�ा
टाकीमाफ� त होणा-या जल�े�ा�ा
प�रसरात आव�क ठीकाणी
पाईपलाईन टाकणे व �ाअनुषंिगक
कामे करणे

18 1,00,00,000 0 10,00,000

13 222307401

�भाग �मांक १६,१७,१८,१९,२१
इ�ादी �भागाम�े पाणीपुरवठा
िवषयक कामासाठी आव�कतेनुसार
वा�ेस पुरिवणे.

१६,१७,१८,१९,२१ 1,00,00,000 0 10,00,000

14 222307402
ब �भाग पाणीपुरवठा अंतग�त जु�ा
कामांची अंितम िबले देणे

एकि�त 1,00,00,000 0 5,00,000
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15 222307403
�भाग �. १७ म�े िबजलीनगर येथील
पा�ा�ा टाकी येथे R.C.C.
िसमािभंत बांधणे.

17 1,00,00,000 0 20,00,000

16 222307404
�भाग �. १७ म�े िबजलीनगर येथील
पा�ा�ा टाकी प�रसरात
�थाप�िवषयक कामकाज करणे.

17 1,00,00,000 0 18,06,000

17 222307405
�भाग �. १६ मधील टा�ां�ा
प�रसरात �थाप�िवषयक कामे करणे
व रंगसफेदी करणे.

16 1,00,00,000 0 38,00,000

18 222307406
�भाग �.८ मधील से�र �.१
प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
पाईपलाईन टाकणे (सन २०२२-२३)

2 16,00,000 0 8,00,000

19 222307407

से�र ७/१० पंिपंग �ेशन येथे
रंगरंगोटी करणे, �थाप� िवषयक
कामे करणे व सुशोिभकरण करणे.
(सन २०२२-२३)

8 14,00,000 0 7,00,000

20 222307408

�भाग �.६ च�पाणी वसाहत व
धावडेव�ी प�रसरात िविवध िठकाणी
डी.आय़ पाईपलाईन
टाकणे(सन२०२२-२३)

9 16,00,000 0 8,00,000

21 222307409
�भाग �.६ भगत व�ी व गुळवेव�ी
प�रसरात िविवध िठकाणी डी.आय़
पाईपलाईन टाकणे (सन२०२२-२३)

9 16,00,000 0 8,00,000

22 222307410

�भाग �.८ मधील यशवंतनगर चौक,
गवळीमाथा, बालाजीनगर प�रसरात
पाईपलाईन टाकणे व दु��ीची कामे
करणे(सन २०२२-२३)

8 16,00,000 0 8,00,000

23 222307411
�भाग �.८ मधील गवळीमाथा पंपीगं
�ेशन प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे(सन २०२२-२३)

8 14,00,000 0 7,00,000

24 222307412

�भाग �.८ मधील से�र �.४,६,९
व ११ प�रसरात पाईपलाईन टाकणे व
दु��ीची कामे करणे(सन
२०२२-२३)

8 16,00,000 0 8,00,000

25 222307413

बो-हाडेवाडी , WD4, से�र ११ व
इतर प�रसरात पा�ा�ा टा�ावर
�थाप� िवषयक कामे करणे (सन
२०२२-२३)

2 14,00,000 0 7,00,000

26 222307414

पभाग �.२ बो-हाडेवाडी
,बनकरव�ी,
िवनायकनगर,�खरीडव�ी व इतर
प�रसराम�े पाईपलाईन टाकणे व
दु��ीची कामे करणे(सन
२०२२-२३)

2 16,00,000 0 7,00,000

27 222307415

�भाग �.२ दे�र�ा, गणेशनगर,
गायकवाडव�ी, इं�ायणी पाक�  व
इतर प�रसराम�े पाईपलाईन टाकणे
व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३)

2 16,00,000 0 7,00,000

28 222307416

�भाग �.९ अजमेरा व मासुळकर
कॉलनी प�रसराम�े पाईपलाईन
टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३)

9 16,00,000 0 7,00,000

29 222307417

�भाग �.९ नेह�नगर,कामगारनगर,
खराळवाडी प�रसराम�े पाईपलाईन
टाकणे व दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३)

9 22,00,000 0 7,00,000

30 222307418

िवशाल िथएटर, नाणेकरचाळ,
ए�ायर इ�ेट, इ. प�रसराम�े
पाईपलाईन टाकणे व दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३)

20 20,00,000 0 8,00,000

31 222307419

�भाग �.९ मधील टा�ां�ा आवारात
रंगरंगोटी करणे, �थाप� िवषयक
कामे करणे व सुशोिभकरण करणे.
(सन २०२२-२३)

9 22,00,000 0 7,00,000

32 222307420

सन २०२२-२३ िपंपळे सौदागर येथील
नवीन पा�ाची टाकी
िसमािभंत,वॉचमन केिबन बांधणे.व

28 1,00,00,000 0 23,00,000
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रंगसफेदी करणे.

33 222307421

�भाग �. ३ म�े मोशी भागात
आव�कतेनुसार डी.आय., एच.डी.पी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

3 1,00,00,000 0 23,00,000

34 222307422

�भाग �. ३ म�े च-ह�ली भागात
आव�कतेनुसार डी.आय., एच.डी.पी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

3 1,00,00,000 0 23,00,000

35 222307423

�भाग �. ४ म�े िदघी बोपखेल
भागात आव�कतेनुसार डी.आय.,
एच.डी.पी पाईपलाईन टाकणे व
अनुषंिगक कामे करणे

4 1,00,00,000 0 23,00,000

36 222307424

�भाग �. ५ म�े संत तुकाराम नगर
, गवळी नगर इ. भागात
आव�कतेनुसार डी.आय., एच.डी.पी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

5 1,00,00,000 0 25,00,000

37 222307425

�भाग �. ७ म�े भोसरी प�रसरात
आव�कतेनुसार डी.आय., एच.डी.पी
पाईपलाईन टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे

7 1,00,00,000 0 20,00,000

38 222307426
इ �भागात िविवध पा�ा�ा टा�ांचे
रेट� ोिफटीगंची कामे करणे.

3 3,00,00,000 0 65,000

39 222307427
�भाग �.११ म�े आव�कतेनुसार
पाईपलाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे.

11 60,00,000 0 28,00,000

40 222307428
�भाग �.०२ अंशतः  म�े
आव�कतेनुसार पाईपलाईन टाकणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

2 70,00,000 0 32,12,000

41 222307429

�भाग �.०१ मोरेव�ी, �े�ेव�ी,
िचखली,पाटीलनगर, रामदासनगर,
म�े आव�कतेनुसार पाईपलाईन
टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

1 55,00,000 0 28,00,000

42 222307430

�भाग �.१२ �पीनगर, तळवडे,
ि�वेणीनगर,ता�ाणेव�ी म�े
आव�कतेनुसार पाईपलाईन टाकणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

12 55,00,000 0 29,00,000

43 222307431
�भाग �.१३ यमुनानगर, से.�.२२
म�े आव�कतेनुसार पाईपलाईन
टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

13 55,00,000 0 29,00,000

44 222307432
िनगडी, से�र �.२२ व �पीनगर
येथील पाणीपुरव�ात सुधारणा
करणेसाठी उंच जलकंुभ बांधणे.

एकि�त 3,50,00,000 0 1,000

45 222307433

सन २०२२-२३क�रता �भाग �.२१
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

21 60,00,000 0 17,00,000

46 222307434

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२४
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

24 60,00,000 0 17,00,000

47 222307435
�.�.२१ म�े िडल� पा�ा�ा
टाकी�ा शेजारी १५ लिल.�मतेचा संप
बांधणे

21 25,00,000 0 1,00,000

48 222307436
�.�.२१ म�े िपंपरी गाव वैभव नगर
येथे नवीन गु�� निलका टाकणे.

21 50,00,00,000 0 1,00,000

49 222307437

सन २०२२-२३क�रता �भाग �.२७
म�े आव�क िठकाणी निवन
पाईपलाईन टाकणे, वॉ� बसिवणे
तसेच इतर आव�क कामे करणे .

27 60,00,000 0 16,00,000

50 222307438

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
मधील महा�ा फुले नगर, लांडेवाडी,
र�ा हॉटेल प�रसरात आव�कतेनुसार
निवन पाईपलाईन टाकणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 14,00,000
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51 222307439

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
मधील महेश नगर, संत तुकाराम
नगर, व�भ नगर, प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 14,00,000

52 222307440

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
मधील कासारवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 10,00,000

53 222307441

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३०
मधील केशव नगर, शा�ीनगर व
कासारवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

54 222307442

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३०
मधील फुगेवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

55 222307443

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३०
मधील पाटणे चाळ, वंजारी चाळ व
कासारवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

56 222307444
नािशक फाटा ते कासारवाडी
चौकापय�त नवीन डी. आय.
पाईपलाईन टाकणे.

30 30,00,000 0 18,00,000

57 222307445

सन २०२२-२३ क�रता िपंपरी �ेशन,
गोकुळ हॉटेल प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन पाईपलाईन
टाकणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 10,00,000

58 222307446

सांगवी येथील तीन पा�ाचे टाकीचे
प�रसरात आव�क िठकाणी
िसमािभंतीचे कामे, �थाप� िवषयक
कामे व सुशोिभकरणाचे कामे करणे.

30 38,00,000 0 1,00,000

59 222307447

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. ३०
दापोडी भागात आव�कतेनुसार DI
पाईपलाईन व HDPE लाईन टाकणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

30 50,00,000 0 23,00,000

60 222307448

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �.
३१, ३२ जुनी सांगवी व नवी सांगवी
भागात आव�कतेनुसार DI
पाईपलाईन व HDPE लाईन टाकणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

31-32 50,00,000 0 15,00,000

61 222307449
नवी सांगवी प�रसरात आव�क
िठकाणी उंच पा�ाची टाकी बांधणे.

31 25,00,000 0 1,00,000

62 222307450
सांगवी येथील आर�ण �. ३४४ येथे
उंच पा�ाची टाकी बांधणे.

31 4,00,00,000 0 25,00,000

63 222307451
दापोडी येथे आ�� �ातील पा�ा�ा
टाकी शेजारी उपल� जागेम�े
पा�ाची उंच टाकी बांधणे.

30 4,00,00,000 0 1,00,000

64 222307452 दापोडी येथे संपवेल बांधणे. 30 1,00,00,000 0 6,29,000

65 222307453
अंितम बीले अदा करणे. ( सन
२०२२-२३ )

10,00,000 0 5,00,000

66 222307454

से.�२३ िनगडी ट�ा �.२िफ�र
हाउस ते ट�ा २. संप नवीन पाईप
लाईन टाकणे, �ॉ� बसिवणे इ�ादी
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3,00,00,000 0 53,99,000

03-Water Tanks

1 222307455

अ �ेि�य काया�लयातग�त �भाग �.१९
ए�ायर इ�ेट येथे पा�ाची उंच
पा�ाची टाकी बांधणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (२०२२-२३)

19 3,20,00,000 0 80,000
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एकूण निवन कामे र.�. 1,02,77,00,000 0 8,33,72,000

एकूण पाणी पुरवठा िनधी 2,36,08,75,000 18,30,77,000 30,19,99,000

2 इतर िवशेष कामे

चालू कामे

05-Water Ways

01-Water Pipelines

1 222307456
पाणीपुरवठा व जलिन:सारण िवभागाचे
JNNURM-II चे �क�ातील
कामासाठी स�ागार फी अदा करणे.

एकि�त 94,00,000 0 0

2 222307457

पवना धरणापासून से. �. २३
जलशु�ीकरण क� � िनगडीपय�त पाणी
आणणेसाठी थेट पाईपलाईन
टाकणे�ा कामाअंतग�त पुरिवले�ा
साही� ठेव�ात आले�ा जागेचे भाडे
व सुर�ा र�कापोटी दे�ात येणारे
पगार अदा करणे.

एकि�त 20,00,00,000 0 1,00,00,000

3 222307458

पवना धरणापासून से. �. २३
जलशु�ीकरण क� � िनगडीपय�त पाणी
आणणेसाठी थेट पाईपलाईन
टाकणे�ा कामाचे ठेकेदाराचे �े�
अदा करणे.

एकि�त 10,00,00,000 0 0

4 222307459

पवना �क�ा�ा लाभ �ेञाचे सव��ण
क�न पाईपलाईन �ारे िसंचन व िबगर
िसंचनासाठी पाणीपुरवठा �क�
अहवाल तयार करणे.

एकि�त 2,00,00,000 0 0

5 222307460

पवना धरणापासुन ग�ंजेपय�त पवना
नदी�ा दो�ीहंी बाजुने िसंचनासाठी
मु� जलवाहीनी टाकणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

एकि�त 2,00,00,000 0 0

6 222307461
िपंपरी िचंचवड महानगर पािलके�ा
ह�ीत ६०% भागात मीटर पुरिवणे व
बसिवणे

एकि�त 36,00,00,000 0 0

7 222307462

पवना धरणापासून से. �. २३
जलशु�ीकरण क� � िनगडीपय�त पाणी
आणणेसाठी थेट पाईपलाईन
टाकणे�ा कामाचे स�ागार शु�
अदा करणे

सामाईक 10,00,00,000 0 24,92,000

8 222307463
ग�ंजे बंधा-यातुन १००MLD पाणी
उचलणेसाठी अनुषंगीक कामे करणे

सामाईक 20,00,00,000 0 0

9 222307464
पवना पाईपलाईन अंतग�त आणलेले
पाईप ठेवनेसाठी भाडे त�ावर जागा
घेणे

सामाईक 5,00,00,000 0 25,00,000

10 222307465

िचंचवड मतदारसंघात िपंपरी-िचंचवड
महानगरपािलके�ा ब �े�ीय काया�लय
अंतग�त सोसायटी म�े रेन वॉटर
हाव����ंग करणे.

एकि�त 2,00,000 1,00,000 1,000

11 222307466

िचंचवड मतदारसंघात िपंपरी-िचंचवड
महानगरपािलके�ा ड �े�ीय काया�लय
अंतग�त सोसायटी म�े रेन वॉटर
हाव����ंग करणे.

एकि�त 2,00,000 1,00,000 1,000

12 222307467

िचंचवड मतदारसंघात िपंपरी-िचंचवड
महानगरपािलके�ा ग �े�ीय काया�लय
अंतग�त सोसायटी म�े रेन वॉटर
हाव����ंग करणे.

एकि�त 2,00,000 1,00,000 1,000

13 222307468

िचंचवड मतदार संघात िपंपरी िचंचवड
महानगरपािलके�ा �े�ात सुचिवलेली
पाणीपुरवठा िवषयक इतर कामे
करणे.

सामाईक 40,00,000 1,00,000 1,000

04-Bore Wells

1 222307469

िचंचवड मतदार संघातील ब �ेञीय
काया�लय अंतग�त �भाग �.
१६,१७,१८,२२ िचंचवडगाव,
केशवनगर, काकडे पाक� , यशोपुरम
सोसायटी, िवकासनगर, दळवीनगर,
काळेवाडी, पवनानगर, मामुड�,
िकवळे, वा�ेकरवाडी, रेलिवहार

१६,१७,१८,२२ 20,00,000 1,00,000 1,000
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सोसायटी प�रसर, िबजलीनगर,
िवजयनगर प�रसर येथे पा�ाची
सुिवधा करीता िविहरी (बोअरवेल)
करणे.

2 222307470

िचंचवड मतदार संघातील ड �ेञीय
काया�लय अंतग�त �भाग �.
२५,२६,२८,२९ िपंपळे िनलख,
क�टेव�ी, भुमकरव�ी, वाकड,
ताथवडे, िपंपळे सौदागर, सोनीगरा
केसर प�रसर क�टेव�ी, मंबई
-बंगलोर हायवे प�रसर वाकड,
वध�मान रेसीडे�ी, छञपती चौक
प�रसर वाकड, मानकर व�ी प�रसर,
कावेरी नगरी िपंक िसटी प�रसर येथे
पा�ाची सुिवधा करीता िविहरी
(बोअरवेल) करणे.

२५,२६,२८,२९ 20,00,000 1,00,000 1,000

3 222307471

िचंचवड मतदार संघातील ग �ेञीय
काया�लय अंतग�त �भाग
�.२३,२४,२७ थेरगाव, �ीन हौ.
सोसायटी, तापकीर नगर, िशवतथ�
नगर, रहाटणी, �ीनगर, रॉयल ऑर�ज
काऊटी प�रसर, कुणाल रेसीडे�ी
प�रसर येथे पा�ाची सुिवधा करीता
िविहरी (बोअरवेल) करणे.

२३,२४,२७ 20,00,000 1,00,000 1,000

4 222307472

िचंचवड मतदार संघातील �ातोबानगर
झोपडप�ी आ�ाभाऊ साठे नगर,
वेताळ नगर, राजीव गांधी नगर,
काळा खडक, पंचशील नगर दिलत
व�ी येथे पा�ाची सुिवधा करीता
िविहरी (बोअरवेल) करणे.

एकि�त 6,00,000 1,00,000 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,07,06,00,000 8,00,000 1,50,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण इतर िवशेष कामे 1,07,06,00,000 8,00,000 1,50,00,000

3
शु�द/अशु�द जलउपसा क� �
(से.�.23)

चालू कामे

05-Water Ways

01-Water Pipelines

1 222307473

िपं. िचं. महानगरपािलके�ा
जलशु��दकरण क� � से.२३ क�रता
अशु�द जलउपसा क� � रावेत पासुन
अित�र� ए��ेस िफडरची �व�था
करणे.

14 4,63,12,062 0 0

2 222307474

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील
ट�ा �.3 योजनेअंतग�त
दाबनिलकेवरील नादु�� �ुस
�ॉ�� बदलणे

16 50,00,000 13,12,100 10,90,000

07-Public Lighting

22-CCTV Surveillance

1 222307475
अशु� जलउपसा क� � रावेत येथील
सीसीटी�ी कॅमे-याचे नुतनीकरण
करणे.

16 6,82,074 0 1,50,000

2 222307476
सुर�ा िवभागाचे अहवालानुसार से.२३
जशुके येथे अितरी� CCTV य़ं�णा
उभारणे.

14 50,00,000 0 5,00,000

3 222307477
अशु� जलउपसा क� � रावेत येथे
CCTV यं�णा बसिवणे.

16 21,46,958 0 3,00,000

4 222307478

मनपाचे पंिपंग झोन अंतग�त िविवध
पंपगृहात व आवारात सुरि�तते�ा
��ीने आव�क िठकाणी CCTV
यं�णा बसिवणे.

14 1,50,00,000 0 0

08-Plant and Machinery

02-Water Pumping Plants
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1 222307479
सांगवी PWD पंिपंग �ेशन येथील
पंिपंग मिशनरीचे नुतनीकरण करणे.

32 70,00,000 0 0

2 222307480
स.नं.९६ ��े व�ी पंिपंग �ेशन
येथील पंिपंग मिशनरीचे नुतनीकरण
करणे.

16 1,00,00,000 0 0

3 222307481
मनपाचे जशुके से.२३ अंतग�त �ोरीन
�मकरीता EOT �ेन बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

14 20,00,000 0 0

4 222307482 तातडीची आव�क कामे करणे. 14 25,00,000 0 1,00,000

5 222307483
मनपा�ा गवळीमाथा पंप हाऊस
येथील WD4 पंपाचे नुतनीकरण
करणे.

8 1,50,00,000 0 0

6 222307484
मनपाचे रावेत स.नं.९६ येथे पया�यी
फीडरची �व�था करणे.

16 2,00,00,000 23,96,000 38,66,000

7 222307485
मनपाचे से.१० �ािधकरण पंप हाऊस
येथे पया�यी फीडरची �व�था करणे.

8 1,00,00,000 0 0

8 222307486
मनपाचे लांडेवाडी येथे न�ाने होणा-
या संपवर पंिपंग मिशनरी बसिवणे व
अनुषंिगक यं�णेची कामे करणे.

7 2,00,00,000 0 50,00,000

9 222307487
मनपाचे च-होली पंपगृहातील पंिपंग
मिशनरीचे �मता वाढिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

3 60,00,000 2,00,000 0

10 222307488

अशु� जलउपसा क� � रावेत येथील
ट�ा २ योजनेकरीता ५० द.ल.िल.
�मतेचे पंपसेट बसिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

16 3,00,00,000 6,32,000 0

11 222307489
अशु� जलउपसा क� � रावेत येथील
ट�ा १ योजनेकरीता पंपाचे रेट� ोिफटीगं
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

16 2,00,00,000 0 0

12 222307490
मनपा�ा थेरगाव स.नं.९ पंप हाऊस
येथील पंिपंग मिशनमरी�े सुधारणा
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

14 1,00,00,000 32,86,000 29,83,000

13 222307491
मनपा�ा स.नं.७२ िपंपळे गुरव पंप
हाऊस येथे पया�यी फीडरची �व�था
करणे.

31 1,25,00,000 0 0

14 222307492
मनपाचे िविवध पंपगृहात इ��ट�र
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

14 30,00,000 0 20,00,000

15 222307493

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथे 22
के.�ी. िमट�रंग �ुिबकल संचाची
उभारणी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

16 50,00,000 0 0

16 222307494

से.�.23 जलशु�दीकरण क� � येथे
1250 के.�ी.ए. �मतेचे जिन�
संचाची उभारणी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

14 2,00,00,000 88,03,000 16,58,000

17 222307495
से.�.23 जलशु�दीकरण क� � येथील
�काश �व�थेचे नुतनीकरण करणे व
आनुषंिगक कामे करणे.

14 60,00,000 31,52,500 0

18 222307496

मनपाचे (मिहं�ा अ� मिहं�ा) िपंपरी
येथील िनयोिजत पंप हाऊसम�े पंिपंग
मिशनरी बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

14 2,00,00,000 60,00,000 23,70,000

19 222307497
मनपा�ा गणेशनगर थेरगाव पंप
हाऊस येथील पंपाची �मता वाढिवणे
तसेच अितरी� पंप बसिवणे.

14 1,00,00,000 20,00,000 48,45,000

20 222307498
मनपाचे �ॅ��टी झोन अंतग�त िविवध
पंपगृहात आव�कतेनुसार जिन�संच
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

14 2,50,00,000 0 0

21 222307499

उजा�बचती अंतग�त म.न.पा �ा िविवध
पंपगृहाम�े वीजबचतीकरीता
अ�ाधुिनक यं�णा बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

14 1,00,00,000 0 0

22 222307500

मनपाचे �ॅ��टी झोन अंतग�त िविवध
पंपगृहात आव�कतेनुसार पंिपंग
मिशनरी बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

14 2,00,00,000 15,31,400 44,82,000
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23 222307501

मनपाचे पंिपंग झोन अंतग�त िविवध
पंपगृहात आव�कतेनुसार पंिपंग
मिशनरी बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

14 2,00,00,000 0 50,00,000

24 222307502
मनपा�ा स.नं.८४ सांगवी पंप हाऊस
येथे २२ के�ी पया�यी फीडरची
�व�था करणे.

32 1,50,00,000 0 0

25 222307503
मनपा�ा सांगवी गावठाण पंप हाऊस
येथे २२ के�ी पया�यी फीडरची
�व�था करणे.

32 1,50,00,000 0 0

26 222307504

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत साठी
रहाटणी वीज उपक� �ामधून २२ KV
अितरी� ए��ेस िफडरची �व�था
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

16 5,00,00,000 0 10,00,000

27 222307505
से.�.23 जलशु�दीकरण क� � येथील
22 के.�ी. उ�दाब वीज संच
मांडणीचे नुतणीकरण करणे

14 1,25,00,000 0 10,00,000

28 222307506
मनपा�ा िपंपरी येथील िडल� ESR
करीता बु�र पंप बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

21 80,00,000 0 0

29 222307507

से.�.23 जलशु�दीकरण क� �
प�रसरात सुरि�तते�ा ��ीने
आव�क िठकाणी CCTV यं�णा
बसिवणे.

14 1,00,00,000 0 0

30 222307508
कावेरीनगर येथील ESR भरणेकरीता
पंिपंग मिशनरी बसिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

26 1,50,00,000 0 15,00,000

07-Motor Pumps

1 222307509
अ) मनपाचे लांडेवाडी पंपगृह येथे
जिन�संच बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे

32 50,00,000 0 0

2 222307510
ब) मनपाचे दापोडी पंपगृह येथे
जिन�संच बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे

32 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 51,36,41,094 2,93,13,000 3,78,44,000

निवन कामे

08-Plant and Machinery

02-Water Pumping Plants

1 222307511
मनपाचे रहाटणी पंपहाऊसमधील
पंिपंग मिशनरीचें �मतावाढ व
नुतनीकरण करणे

स सा 70,00,000 0 20,00,000

2 222307512
मनपाचे दापोडी पंपहाऊसमधील
पंिपंग मिशनरीचें �मतावाढ व
नुतनीकरण करणे

स सा 70,00,000 0 20,00,000

3 222307513
मनपाचे से.१० पंपहाऊसमधे WD4
क�रता अित�र� पंिपंग मिशनरी
बसिवणे

स सा 80,00,000 0 20,00,000

4 222307514

मनपाचे �ॅ��टी झोन अंतग�त िविवध
पंपगृहात आव�कतेनुसार पंिपंग
मिशनरीची �मतावाढ/नुतनीकरण
करणे बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

स सा 2,00,00,000 0 50,00,000

5 222307515

मनपाचे पंिपंग झोन अंतग�त िविवध
पंपगृहात आव�कतेनुसार पंिपंग
मिशनरीची �मतावाढ/नुतनीकरण
करणे बसिवणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

स सा 2,00,00,000 0 50,00,000

6 222307516

मनपाचे िचखली (EWS) पंपगृह
येथील दाब निलकेवर पंपाचे सुरि�तते
साठी �ेडर �ेसल बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

स सा 30,00,000 0 1,00,000

7 222307517

मनपाचे गवळीमाथा (वड4 ) पंपगृह
येथील दाब निलकेवर पंपाचे सुरि�तते
साठी �ेडर �ेसल बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

स सा 30,00,000 0 1,00,000
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8 222307518

मनपाचे �ॅ��टी झोन अंतग�त िविवध
पंपगृहात आव�कतेनुसार जिन�संच
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.
गणेश नगर थेरगाव व िपंपळे गुरव पंप
हाउस येथे जिन� संच बसिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

स सा 60,00,000 0 40,00,000

9 222307519

मनपाचे �ॅ��टी झोन अंतग�त िविवध
पंपगृहात आव�कतेनुसार जिन�संच
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.
भगवान नगर वाकड व सांगवी
गावठाण पंप हाउस जिन� संच
बसिवणे व अनुषंिगक कामे करणे.

स सा 30,00,000 0 20,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,70,00,000 0 2,22,00,000

एकूण शु�द/अशु�द जलउपसा क� �
(से.�.23)

59,06,41,094 2,93,13,000 6,00,44,000

4 पाणी पुरवठा िवषेश योजना िनधी

चालू कामे

05-Water Ways

01-Water Pipelines

1 222307520

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेसाठी
पा�ाचा अितरी� �ोत (Source)
िनि�त करणे, �ातील पाणीसाठा
आरि�त करणे व तद्अनुषंिगक कामे
करणे.

2,14,74,83,647 66,02,00,000 30,00,000

2 222307521

िपंपरी िचंचवड शहरासाठी २४ x ७
पाणीपुरवठा कर�ा�ा ��ीने
सिव�र �क� अहवाल तयार करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

44,00,00,000 49,00,000 50,00,000

3 222307522

रावेत येथील जु�ा बंधा�याचे खालील
बाजूस नवीन बंधारा बांधणे.अ) �क�
�व�थापन स�ागार नेमणे व
त�अनुषंिगक कामे करणे ब)
ठेकेदाराची नेमणूक क�न ���
बंधा-याचे बांधकाम करणे व
त�अनुषंिगक कामे करणे क) रावेत
येथील जल उपसा क� � पवना नदीतील
व इ�ेक पॅनेल मधील गाळ काढणे व
खडक फोडणे , इ�ादी कामे करणे
ड) रावेत येथील जल उपसा क� � येथे
सीमा िभंत बांधणे इ) रावेत येथील जल
उपसा क� � �थाप� , पाणीपुरवठा
िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे

75,00,00,000 0 50,00,000

4 222307523
िचखली येथे ३०० द.ल.िल. �मतेचे
जलशु�ीकरण क� � बांधणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

1,00,00,00,000 29,50,00,000 12,00,00,000

5 222307524
१) या कामांतग�त जॅकवेल, पंिपंग
हाउस बांधणे.

50,00,00,000 0 5,00,000

6 222307525
२) या कामांतग�त आं�ा धरणापासून
बी. पी. टी. पय�त रायिझंग मेन
टाकणे.

60,00,00,000 0 5,00,000

7 222307526

२) या कामाअंतग�त पंपहाऊस पासुन
रायिझंग मेन पाईप लाईन टाकणे.
(भामा आसखेड धरणावरील अशु�द
जलउपसा क� � पासून नवलाख उं�े
�ेक�ेशर टाकीपय�त १७०० िम.मी.
�ासाची रायिझंग मेन टाकणे.)

70,00,00,000 23,94,00,000 21,00,00,000

8 222307527

आं�ा व भामा आसखेड पाणीपुरवठा
योजनाची बी.पी.टी. ते िचखली
जलशु�ीकरण क� � पय�त गृ��
जलवािहनी टाकणे.(नवलाख उं�े
�ेक�ेशर टाकी पासून तळवडे दे�
पय�त १४०० मी.मी. �ासाची गु��
निलका टाकणे)

1,20,00,00,000 18,04,00,000 22,00,00,000

9 222307528

i) या कामाअंतग�त दे�/तळवडे
/िनघोजे येथून जलशु�दीकरण क� �
िचखली पय�त मु� जलवािहनी
टाकणे.(आं�ा व भामा आसखेड

50,00,00,000 31,13,22,405 20,00,00,000
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�क�ांतग�त िचखली येथे उभाराय�ा
जलशु�ीकरण क� �ासाठी दे� येथील
नदीतून जलउपसा क�न पाईप
लाईन�ारे पाणी आणणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. या कामांतग�त
दे� येथील बोडकेवाडी बंधा�याजवळ
अशु� जलउपसा क� � ते िचखली
येथील जलशु�ीकरण क� �ापय�त
रायिझंग मेन टाकणे.)

10 222307529

(अ) �थाप� िवषयक कामे करणे - (
आं�ा व भामा आसखेड �क�ांतग�त
िचखली येथे उभाराय�ा
जलशु�ीकरण क� �ासाठी दे� येथून
नदीतून जल उपसा क�न पाईप
लाईन �ारे पाणी आणणे व इतर
तदअनुषंिगक कामे करणे या अंतग�त
१०० द.ल.िल �मतेचे जलशु�ीकरण
क� �ासाठी पाणी उपसा करणेसाठी
अशु� जलउपसा क� � व पंिपंग �ेशन
बांधणे व सदर �क� १० वषा�साठी
चालिवणे व देखभाल दु��ी करणे.
(िनघोजे - तळवडे)

25,00,00,000 10,36,77,595 6,00,00,000

11 222307530

(ब) िवद्युत िवषयक कामे करणे.(
आं�ा व भामा आसखेड �क�ांतग�त
िचखली येथे उभाराय�ा
जलशु�ीकरण क� �ासाठी दे� येथून
नदीतून जल उपसा क�न पाईप
लाईन �ारे पाणी आणणे व इतर
तदअनुषंिगक कामे करणे या अंतग�त
१०० द.ल.िल �मतेचे जलशु�ीकरण
क� �ासाठी पाणी उपसा करणेसाठी
अशु� जलउपसा क� � व पंिपंग �ेशन
बांधणे व सदर �क� १० वषा�साठी
चालिवणे व देखभाल दु��ी करणे.
(िनघोजे - तळवडे)

25,00,00,000 3,66,00,000 5,00,00,000

12 222307531

आं�ा व भामा आसखेड �क�ांतग�त
लागणा�या शासकीय परवान�ा, ना
हरकत �माणप�, करारनामा करणे,
इ�ादी करीता र�म अदा करणे (
भामा आसखेड धरणापासुन दे� पय�त
१७०० िम.मी. व १४०० िम.मी �ासाची
जलवािहनी टाकणेकामी
र�ालगत/र�ाने आव�क
भूसंपादन करणेकामी एज�ीची
नेमणुक करणे.)

5,00,00,000 0 70,00,000

13 222307532
आं�ा व भामा आसखेड पाणीपुरवठा
योजनेसाठी �क� �व�थापन
स�ागार यांची नेमणूक करणे

15,00,00,000 2,20,00,000 1,85,00,000

14 222307533
महारा��  जीवन �ािधकरण यांना
सिव�र �क� अहवाल तयार करणे
कामी फी अदा करणे

1,50,00,000 0 10,00,000

15 222307534
िपंपरी िचंचवड शहरातील पाणीपुरवठा
�व�थेचे Water Audit करणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

1,50,00,000 0 45,00,000

16 222307535

अमृत योजनेतील पाणी पुरवठा
िवषयक कामासाठी �क� �व�थापन
स�ागार नेमणे व अनुषंिगक कामे
करणे

25,00,00,000 3,02,36,000 50,00,000

17 222307536

िपंपरी िचंचवड मनपा�ा पाणीपुरवठा
िवभागांतग�त चालू कामे व पूण�
झाले�ा कामांक�रता लवाद �ि�या
(Arbitration) व इतर �ायालयीन
��ीयांक�रता र�म अदा करणे

5,00,00,000 0 1,00,000

18 222307537

पाणी पुरवठा िवभागांतग�त कर�ात
येणा�या िविवध कामांसाठी लागणा�या
शासकीय परवान�ा, न हरकत
�माणप�, करारनामा नुतनीकरण,
जागा ता�ात घेणे इ�ादी क�रता
र�म अदा करणे

5,00,00,000 0 75,00,000
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19 222307538

मनपा ह�ीत समािव� झाले�ा
�े�ातील रािहले�ा व न�ाने समािव�
होणा�या भागात पाणीपुरवठा
�व�थापन राबिवणे कामी �क�
�व�थापन स�गार नेमणे

5,00,00,000 1,58,25,000 68,00,000

20 222307539
िपंपरी िचंचवड शहरातील भूजलाचे
सव��ण (अ��फर मॅिपंग) करणे

50,00,000 0 5,00,000

21 222307540

से�र �.२३ िनगडी जलशु�ीकरण
क� � येथे ट�ा �. १ व २ साठी
centrifuge assembly व
Sludge Thickener उभारणे, त�
अनुषंिगक कामे करणे व पुढील ५ वष�
प�रचालन करणे

10,00,00,000 0 5,00,000

22 222307541

िपंपरी िचंचवड शहरासाठी से�र
�.२३ िनगडी जलशु�ीकरण क� �
येथून करावया�ा पाणी पुरव�ासाठी
जलशु�ीकरण क� ��ा प�रसरात
िकंवा �ा�ा लगत नवीन शु�
पा�ाची टाकी (GSR) बांधणे व
त�अनुषंिगक कामे करणे

10,00,00,000 0 5,00,000

23 222307542

िपंपरी िचंचवड शहरातील पाणीपुरवठा
�व�थेम�े आव�कते नुसार Flow
meter, Pressure censor इ�ािद
बसिवणे, काया���त करणे व
तदअनुषंिगक कामे करणे.

5,00,00,000 0 5,00,000

24 222307543

आं�ा व भामा आसखेड धरणातुन
िपंपरी िचंचवड शहरासाठी पाणी
आणणे करीता दे� येथील पाणीपुरवठा
योजना करीता आव�क कामे करणे.

10,00,00,000 0 0

25 222307544 i)नवीन पंप बसिवणे 22,00,00,000 3,12,00,000 2,00,00,000

26 222307545
ii)न�ाने पाईप लाईन टाकणे व सज�
अरे�र बसिवणे

10,00,00,000 0 1,00,00,000

27 222307546
से. �. २३ जलशु�दीकरण क� �,
येथील जलशु�दीकरणाची �मता
वाढिवणे व त�अनुषंिगक कामे करणे.

70,00,00,000 10,00,00,000 19,00,00,000

28 222307547

रावेत येथील पंपीगंची व मु�
जलवािहनीची �मता वाढिवणेसाठी व
से. �. २३ जलशु�दीकरण क� �,
येथील जलशु�दीकरणाची �मता
वाढिवणेसाठी स�ागाराची नेमणूक
करणे व त�अनुषंिगक कामे करणे.

3,00,00,000 98,50,000 74,00,000

29 222307548
Jnnurm अंतग�त ४०% भागासाठी
२४ x ७ पाणी पुरवठा योजना -
देखभाल दु��ी.

2,14,74,83,647 20,00,000 1,00,00,000

30 222307549
अ) जलवािहनी टाकणेकामी
अनुषंिगक कामे करणे व भूसंपादन
करणे.

50,00,00,000 0 8,00,000

31 222307550
ब) वनखा�ा�ा जागेतून जलवािहनी
टाकणेकामी त� स�ागाराची नेमणूक
करणे व �ांना जागेचा मोबदला देणे.

5,00,00,000 0 8,00,000

32 222307551
क) जलवािहनी टाकणेकामी बािधत
िमळकतधारकांना मोबदला देणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे .

1,00,00,00,000 0 8,00,000

33 222307552
ड) नवलाख उं�े येथील बी. पी. टी.
उभारणेकामी आव�क जागेचे
संपादन करणे.

50,00,00,000 0 8,00,000

34 222307553

रावेत येथील ट�ा �.१,२,व ३ �ा
अशु� जलउपसा क� �ापासून जल
शु�ीकरण क� � से.२३ येथे येणा�या
उ� दाबा�ा मु� पंिपंग जलवािह�ा
�थलांतरीत करणे व त� अनुषंिगक
कामे करणे

15,00,00,000 0 50,00,000

35 222307554

मनपा�ा िनयोिजत अशु�द जलउपसा
क� � िनघोजे-तळवडे व जलशु�दीकरण
क� � िचखली येथील �क�ांकरीता
उ�दाब िवजपुरवठा घेणेकरीता
िवद्युत िवषयक कामे करणे.

25,00,00,000 2,00,00,000 0

03-Water Tanks
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1 222307555
३) या कामांतग�त मौजे नवलाख उं�े
येथे �ेक �ेशर टँक बांधणे.

10,00,00,000 0 1,00,00,000

2 222307556
१) या कामाअंतग�त जॅकवेल व पंप
हाऊस बांधणे

1,50,00,00,000 0 10,00,00,000

3 222307557

पॅकेज १- डुडुळगाव, चौवीसावाडी,
वडमुखवाडी व च-होली या िठकाणी
पा�ाची मु� निलका टाकणे, ८ उंच
पा�ा�ा टा�ा उभारणे, १ शु�द
पा�ाची टाकी व पंप हाऊस उभारणे
व काया���त करणे.

60,00,00,000 17,60,00,000 15,00,00,000

4 222307558

पॅकेज २ - िचखली व मोशी येथे
पा�ाची मु� निलका टाकणे व ३
उंच पा�ा�ा टा�ा उभारणे व
काया���त करणे.

60,00,00,000 7,50,00,000 14,50,00,000

5 222307559

पॅकेज ३- वाकड, थेरगाव, से.७/१० व
भोसरी या िठकाणी पा�ाची मु�
निलका टाकणे, ९ उंच पा�ा�ा
टा�ा उभारणे, १ पंप हाऊस उभारणे
व काया���त करणे.

65,00,00,000 1,00,00,000 13,50,00,000

6 222307560

पॅकेज ४- िकवळे, से.९६, पुनावळे व
ताथवडे या िठकाणी पा�ाची मु�
निलका, ८ उंच पा�ा�ा टा�ा
उभारणे, २ शु�द पा�ा�ा टा�ा व
पंप हाऊस उभारणे व काया���त
करणे.

60,00,00,000 2,62,89,000 13,50,00,000

7 222307561

रावेत येथे ट�ा क.१ व २ �ा अशु�
जलउपसा क� �ा साठी अशु� जल
साठवण टाकी (Raw water
sumpwell) व पंिपंग �ेशन उभारणे
व त�अनुषंिगक कामे करणे.

30,00,00,000 0 8,00,000

8 222307562

रावेत येथे ट�ा क.१ व २ �ा अशु�
जलउपसा क� �ा साठी अशु� जल
साठवण टाकी (Raw water
sumpwell) व पंिपंग �ेशन उभारणे
व त�अनुषंिगक कामे करणे�ा
कामासाठी स�ागाराची नेमणूक
करणे.

75,00,000 0 8,00,000

06-Reservoirs

1 222307563

िपंपरी िचंचवड शहरासाठी से�र
�.२३ िनगडी जलशु�ीकरण क� � येथे
िकंवा �ा�ा लगत PPP त�ावर
Bottling Plant उभारणे व १० वष�
कालावधीसाठी प�रचालन करणे

3,00,00,000 0 5,00,000

2 222307564

िपंपरी िचंचवड शहरातील ६०%
भागाकरीता अमृत योजने अंतग�त
राबिवणेत आले�ा पाणी पुरवठा
�क�ामधील िविवध जल�े�ांकरीता
आव�कतेनुसार सुधारणा करणे
(System improve-ment plan
- SIP) व त�अनुषंिगक कामे करणे.

1,00,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 20,35,74,67,294 2,34,99,00,000 1,84,91,00,000

निवन कामे

05-Water Ways

01-Water Pipelines

1 222307565

से. �. २३ जलशु�दीकरण क� �साठी
शु�द पा�ा�ा िनज�तुिककरणाची
�ो�रन वायु ऐवजी पया�यी �व�था
उभारणे त�अनुषंिगक कामे करणे
आिण सदर �व�थेचे चालन व
देखभाल दु��ी करणे.

50,00,00,000 0 10,00,000

2 222307566

आं�ा धरण/इं�ायणी नदीवरील
/िनघोजे-तळवडे के. टी. वेअर
जवळील अशु�द पा�ाचे देयक
जलसंपदा िवभागास अदा करणे

5,00,00,000 0 10,00,000

3 222307567
भामा आसखेड धरणातील अशु�द
पा�ाचे देयक जलसंपदा िवभागास
अदा करणे

50,00,000 0 10,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

4 222307568

अमृत योजना 2.0 पाणी पुरवठा
िवषयक कामासाठी �क� �व�थापन
स�ागार नेमणे व अनुषंिगक कामे
करणे

15,00,00,000 0 9,00,000

5 222307569

िपं.िच.महानगरपािलकेचे ६०%
भागातील २४X७ �पांतर करणेसाठी
�क� �व�थापक स�ागार नेमणुक
करणे

15,00,00,000 0 10,00,000

6 222307570
िपं.िच.महानगरपािलकेचे ६०%
भागातील २४X७ �पांतर करणेसाठी
अनुषंिगक कामे करणे

1,50,00,00,000 0 10,00,000

7 222307571
सांडपा�ातून �िकया झालेले पाणी
पुन:�िकया व पुन: वापर करणे
करीता अनुषंिगक कामे करणे

25,00,00,000 0 10,00,000

8 222307572

सांडपा�ातून �िकया झालेले पाणी
पुन:�िकया व पुन: वापर करणे
करीता �क� अहवाल पुव� िनिवदा
�िकया कर�ासाठी �क�
�व�थापक स�ागार नेमणुक करणे

2,00,00,000 0 10,00,000

9 222307573

आं�ा व भामा आसखेड धरणातुन
िपंपरी िचंचवड शहरासाठी पाणी
आणणे व तदनुषंिगक कामे करणे. या
कामाअंतग�त िचखली येथे २००
द.ल.िल. �मतेचे क� �ासाठी उव�रीत
कामे करणे.

1,00,00,00,000 0 10,00,000

10 222307574

मनपाचे भामा आसखेड पाणीपुरवठा
योजना अंतग�त पंिपग मिशनरी
बसिवणे व िवद्युतसंच मांडणी िवषयक
कामे करणे.

25,00,00,000 0 1,00,00,000

11 222307575

मनपाचे भामा आसखेड पाणीपुरवठा
योजना अंतग�त अशु�द जलउपसा
क� �ास िवजपुरवठा करणे व सब�ेशन
िवषयक कामे करणे.

25,00,00,000 0 1,00,00,000

12 222307576

से. �. २३ येथील चालू यं�णेम�े
अ�यावत तं��ानानुसार आव�क
बदल सुचिवणेसाठी स�ागाराची
नेमणुक करणे.

50,00,000 0 10,00,000

13 222307577
से. �. २३ येथील पा�ाची गुणव�ा
राख�ासाठी स�ागाराची नेमणुक
करणे.

50,00,000 0 10,00,000

14 222307578
१) अ व फ �भागातील जल �े�ाम�े
आव�क सुधारणा करणेबाबत.

25,00,00,000 0 25,00,000

15 222307579
२) क व ई �भागातील जल �े�ाम�े
आव�क सुधारणा करणेबाबत.

25,00,00,000 0 25,00,000

16 222307580
३) ड व ग �भागातील जल �े�ाम�े
आव�क सुधारणा करणेबाबत.

25,00,00,000 0 25,00,000

17 222307581
४) ब व ह �भागातील जल �े�ाम�े
आव�क सुधारणा करणेबाबत.

25,00,00,000 0 25,00,000

18 222307582

अ) या कामातंग�त जलशु�दीकरण क� �
िचखली करीता वीजपुरवठा करणेसाठी
22KV िवजवािहनी टाकणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

15,00,00,000 0 8,00,00,000

19 222307583

ब) या कामातंग�त तळवडे येथील नदी
जलउपसा क� �ाकरीता वीजपुरवठा
करणेसाठी 22KV भुिमगत
िवजवािहनी टाकणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

10,00,00,000 0 3,00,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,38,50,00,000 0 15,09,00,000

एकूण पाणी पुरवठा िवषेश योजना
िनधी

25,74,24,67,294 2,34,99,00,000 2,00,00,00,000

एकूण 29,76,45,83,388 2,56,30,90,000 2,37,70,43,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

भुयारी गटर / मल िन:सारण िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 भुयारी गटार योजना मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307584

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
िचखली गावठाण प�रसरातील संप व पंप
हाऊस म�े िवद्युतिवषयक कामे व
सल� पाईपलाईन टाकणे.

1 5,00,00,000 0 10,00,000

2 222307585
�भाग �.२५ मधील पुनावळे गावात
मैलाशु�ीकरण �क� बांधणे.

25 25,00,00,000 0 0

3 222307586
मौजे क�टे व�ी येथे मुळा नदी�ा
कडेला पंपीगं �ेशन बांधणे.

26 7,00,00,000 50,00,000 1,00,00,000

4 222307587

मौजे क�टे व�ी येथील निवन पंपीगं
�ेशन पासुन िपंपळे िनलख
मैलाशु�ीकरण क� �ापय�त रायझीगं मेन
टाकणे.

26 7,00,00,000 0 0

5 222307588
�भाग �.२५ मधील ताथवडे गावात
मैलाशु�ीकरण �क� बांधणे.

25 25,00,00,000 0 0

6 222307589
ड �े�ीय काया�लया काय��े�ात
आव�कतेनुसार पंपीग �ेशन बांधणे.

सव�साधारण 20,00,00,000 0 0

7 222307590
ड �े�ीय काया�लया काय��े�ात िनयोिजत
पंपीग �ेशन पासुन मैलाशु�ीकरण
क� �ापय�त रायिझंग मेन टाकणे.

सव�साधारण 15,00,00,000 1,00,00,000 3,00,00,000

8 222307591

ह �ेञीय काया�लयांतग�त कलासागर
हॉटेलजवळील ना�ाम�े �ि�या क�न
पुन�चि�करण व पुन�वापर करणेसाठी
अनुषंगीक जलिन:सारण िवषयक कामे
करणे.

20 2,00,00,000 0 0

9 222307592

ह �ेञीय काया�लयांतग�त आमं�ण
हॉटेलजवळील ना�ाम�े �ि�या क�न
पुन�चि�करण व पुन�वापर अनुषंगाने
निलकांची कामे करणे.

20 2,00,00,000 0 0

10 222307593
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �. ५
मधील गवळी नगर येथे मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त अनुषंिगक कामे करणे.

5 5,00,00,000 0 0

11 222307594
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �. ४
मधील बोपखेल येथे मैलाशु�ीकरण
क� �ाअंतग�त निलका टाकणे.

4 2,00,00,000 0 0

12 222307595
ग' �े�ीय काया�लयांतग�त थेरगाव येथे
आव�क �मतेचा मैला शु�ीकरण
�क� उभारणे.

सव�साधारण 25,00,00,000 0 0

13 222307596

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
िचखली गावठाण प�रसरातील संप व पंप
हाऊस बांधणे व जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

1 2,50,00,000 0 80,00,000

14 222307597
च-होली येथे १० दलिल �मतेचे
मैलाशु�ीकरण क� � (ट�ा �. ३)
बांघणे.

3 25,00,00,000 0 0

15 222307598
मनपा ह�ीतील सव� इमारतीचें
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

16 222307599
मनपा ह�ीत सव� जलिनः सारण निलकांचे
अ�यावत प�तीने सव��ण करणे.

सव�साधारण 3,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,72,50,00,000 1,50,00,000 4,90,00,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 222307600
पुनावळे स�� नं.४ व ५ येथील आर�ण
�.४/७४ अ येथे मैलाशु�दीकरण �क�
बांधणे.

25 25,00,00,000 0 50,00,000

2 222307601

िपंपरी-िचंचवड शहरातील मलिनः सारण
वािह�ांचे जाळे (Sewer network)
आिण पावसाळी पाणी वा�न ने�ाचे
जाळे (Storm water drain
network) सुधारणांसाठी तसेच
शहरातील ना�ां�ा पुन��ीवनासाठी
तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) आिण �क�
अंमलबजावणी युिनट (Project
Implementation Unit) यांची
नेमणुक करणे.

सव�साधारण 15,00,00,000 0 2,00,00,000

3 222307602
भोसरी येथील राधानगरी ना�ापासून
C.M.E. ह�ीमधून कासारवाडी पय�त
ड� े नेज लाईन टाकणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

4 222307603

C.M.E. ह�ीम�े आव�क �मतेचा
S.T.P. बांधणे, पंिपंग �ेशन बांधणे व
अनुषंिगक करणेकामी त� स�ागार
यांची नेमणुक करणे.

7 2,00,00,000 0 20,00,000

5 222307604
कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
कै. अंकुशराव लांडगे ना�गृह शेजारील
जागेत ५ MLD �मतेचे STP बांधणे.

7 15,00,00,000 0 1,00,00,000

6 222307605

तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) यांनी
सुचिवले�माणे 'ग' �े�ीय काया�लय
अंतग�त ड� ेनेज िवषयक, �ॉम� वॉटर
िवषयक व नाला िवषयक सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

7 222307606

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
कै. अंकुशराव लांडगे ना�गृह शेजारील
जागेत ५ MLD �मतेचे STP
बांधणेकामी त� स�ागार यांची नेमणुक
करणे.

7 50,00,000 0 20,00,000

8 222307607

तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) यांनी
सुचिवले�माणे 'इ' �े�ीय काया�लय
अंतग�त ड� ेनेज िवषयक, �ॉम� वॉटर
िवषयक व नाला िवषयक सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

9 222307608
C.M.E. ह�ीम�े आव�क �मतेचे
S.T.P. बांधणे, पंिपंग �ेशन बांधणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,00,000 0 50,00,000

10 222307609

तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) यांनी
सुचिवले�माणे 'ह' �े�ीय काया�लय
अंतग�त ड� ेनेज िवषयक, �ॉम� वॉटर
िवषयक व नाला िवषयक सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

11 222307610

तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) यांनी
सुचिवले�माणे 'क' �े�ीय काया�लय
अंतग�त ड� ेनेज िवषयक, �ॉम� वॉटर
िवषयक व नाला िवषयक सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

12 222307611

तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) यांनी
सुचिवले�माणे 'ड' �े�ीय काया�लय
अंतग�त ड� ेनेज िवषयक, �ॉम� वॉटर
िवषयक व नाला िवषयक सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

13 222307612
�भाग �. ११ िचखली ��थ घरकुल
योजना प�रसरात संप व पंप हाऊस
बांधणे.

11 3,50,00,000 0 90,00,000

14 222307613
�.�. १३ िनगडी येथील ना�ामधील
ज.िन. निलका �थलांतरीत करणे.

13 3,80,00,000 0 90,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

15 222307614
मोशी येथे ५ द.ल.िल./िदन �मतेचे
अ�ाधुिनक तं��ानावर आधारीत
मैलाशु�दीकरण क� � बांधणे.

3 15,00,00,000 0 50,00,000

16 222307615
�.क. १ िचखली येथील ना�ामधील ज.
िन. निलका र�ावर �थंलात�रत करणे.

1 5,00,00,000 0 90,00,000

17 222307616

तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) यांनी
सुचिवले�माणे 'फ' �े�ीय काया�लय
अंतग�त ड� ेनेज िवषयक, �ॉम� वॉटर
िवषयक व नाला िवषयक सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

18 222307617

तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) यांनी
सुचिवले�माणे 'ब' �े�ीय काया�लय
अंतग�त ड� ेनेज िवषयक, �ॉम� वॉटर
िवषयक व नाला िवषयक सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

19 222307618

तांि�क सेवा �दाता (Technical
Service Provider) यांनी
सुचिवले�माणे 'अ' �े�ीय काया�लय
अंतग�त ड� ेनेज िवषयक, �ॉम� वॉटर
िवषयक व नाला िवषयक सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 10,00,00,000 0 50,00,000

20 222307619
ताथवडे स�� नं.19 येिथल आर�ण
�.०६ येथे मैलाशु�दीकरण �क�
बांधणे.

25 25,00,00,000 0 75,00,000

21 222307620

मौजे िकवळे येथील स.नं.९६ पै मधील
अ���ातील पंप हाऊस येथे Energy
Saving करीता नवीन आव�क �ा
�मतेचे मैलाशु�ीकरण क� � बांधणे.

16 30,00,00,000 0 75,00,000

22 222307621

मौजे िकवळे येथील स.नं.९६ पै मधील
अ���ातील पंप हाऊस येथे Energy
Saving करीता नवीन आव�क �ा
�मतेचे मैलाशु�ीकरण क� � बांधणेकामी
त� स�ागार यांची नेमणुक करणे.

16 75,00,000 0 15,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,30,55,00,000 0 13,75,00,000

एकूण भुयारी गटार योजना मु�ालय 5,03,05,00,000 1,50,00,000 18,65,00,000

2 भुयारी गटार योजना अ मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222307622

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील मोरवाडी प�रसरात
इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
जलिनः सारण निलका टाकणे व
जलिन:सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

10 40,00,000 0 0

2 222307623

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील तुळजाईव�ी,
िववेकनगर प�रसरात इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिनः सारण निलका
टाकणे व जलिन:सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे.

14 60,00,000 0 0

3 222307624

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील आनंदनगर
प�रसरात इतर िठकाणी
आव�कतेनुसारजलिनः सारण निलका
टाकणे व जलिन:सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे.

19 60,00,000 0 0

4 222307625

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील संभाजीनगर,
शा�नगर प�रसर व इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

10 60,00,000 8,70,000 0
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5 222307626

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील िव�ानगर, द�नगर
प�रसर व इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

10 60,00,000 0 0

6 222307627

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील मोरवाडी प�रसर व
इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
जलिन:सारण िवषयक कामे करणे.

10 40,00,000 0 0

7 222307628

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर,
मोहननगर प�रसर, व इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

14 60,00,000 0 0

8 222307629

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील द�वाडी,
िव�लवाडी प�रसर इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिनः सारण सुधारणा
कामे करणे.

14 60,00,000 0 0

9 222307630

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील तुळजाईव�ी,
िववेकनगर प�रसर इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

14 60,00,000 0 0

10 222307631

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील आकुड� गावठाण,
गंगानगर प�रसर व इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

15 60,00,000 0 0

11 222307632

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील से.�. २३ ते २५,
िनगडी �ािधकरण प�रसर व इतर
िठकाणी आव�कतेनुसार जलिन:सारण
िवषयक कामे करणे.

15 60,00,000 4,99,000 0

12 222307633

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील से.�. २६ ते २८,
िनगडी �ािधकरण प�रसर व इतर
िठकाणी आव�कतेनुसार जलिन:सारण
िवषयक कामे करणे.

15 60,00,000 4,88,000 0

13 222307634

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील सुदश�नगर प�रसर
व इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
जलिन:सारण िवषयक कामे करणे.

19 50,00,000 0 0

14 222307635

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील आनंदनगर,
दळवीनगर व िवजय नगर प�रसरात
आव�कतेनुसार जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

19 60,00,000 0 0

15 222307636

भाटनगर मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील बी �ॉक प�रसर व
बाजार पेठेतील मु� र�े या िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

19 60,00,000 0 0

16 222307637

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील �ीधरनगर प�रसर
व इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
जलिन:सारण िवषयक कामे करणे.

19 60,00,000 0 0

17 222307638

भाटनगर मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील भाटनगर, रमाबाई
नगर, भीमनगर प�रसर व इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार जलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

19 60,00,000 0 0

18 222307639

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील संभाजीनगर,
शा�नगर व इतर प�रसरात जलिन:सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

10 60,00,000 39,14,000 0
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19 222307640

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील िव�ानगर, द�नगर
व इतर प�रसरात जलिन:सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

10 60,00,000 31,65,000 0

20 222307641

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील मोरवाडी व इतर
प�रसरात जलिन:सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

10 60,00,000 45,00,000 0

21 222307642

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील झोपडप�ी
प�रसरात जलिन:सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

10 60,00,000 20,69,000 17,00,000

22 222307643

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर व
इतर प�रसरात जलिन:सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

14 60,00,000 43,04,000 0

23 222307644

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील मोहननगर व इतर
प�रसरात जलिन:सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

14 60,00,000 44,81,000 0

24 222307645

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील द�वाडी,
िव�लवाडी व इतर प�रसरात
जलिन:सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण
निलका टाकणे.

14 1,20,00,000 51,32,000 10,00,000

25 222307646

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील तुळजाईव�ी,
िववेकनगर व इतर प�रसरात
जलिन:सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण
निलका टाकणे.

14 1,20,00,000 49,71,000 20,00,000

26 222307647

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील आकुड� गावठाण,
गंगानगर व इतर प�रसरात जलिन:सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

15 1,20,00,000 35,54,000 35,00,000

27 222307648

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील से.�. २३ ते २४ व
इतर प�रसरात जलिन:सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

15 60,00,000 36,27,000 0

28 222307649

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील से.�. २५ ते २६ व
इतर प�रसरात जलिन:सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

15 60,00,000 0 35,26,000

29 222307650

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील से.�. २७ ते २८ व
इतर प�रसरात जलिन:सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

15 60,00,000 20,28,000 17,00,000

30 222307651

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील सुदश�नगर,
उ�ोगनगर व इतर प�रसरात
जलिन:सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण
निलका टाकणे.

19 60,00,000 28,77,000 12,45,000

31 222307652

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील संतोषनगर,
दळवीनगर, िवजय नगर व इतर
प�रसरात जलिन:सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे व उव��रत िठकाणी

19 60,00,000 13,82,000 30,00,000
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जलिनः सारण निलका टाकणे.

32 222307653

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील बी �ॉक �.१ ते
३१, भाजी मंडई व इतर प�रसरात
जलिन:सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण
निलका टाकणे.

19 60,00,000 27,96,000 20,00,000

33 222307654

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील �ीधरनगर, द�
मंिदर व इतर प�रसरात जलिन:सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

19 60,00,000 20,84,000 15,00,000

34 222307655

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील भाटनगर,
भीमनगर, िनराधारनगर व इतर प�रसरात
जलिन:सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण
निलका टाकणे.

19 60,00,000 22,23,000 15,00,000

35 222307656
अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त जुनी अंितम
िबले अदायकी करणे.

0 40,00,000 11,86,000 10,95,000

36 222307657

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील संभाजीनगर,
शा�नगर व इतर प�रसरातील
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण निलका
टाकणे.

10 60,00,000 5,00,000 0

37 222307658

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील मोरवाडी व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

10 60,00,000 0 0

38 222307659

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १० मधील झोपडप�ी
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

10 60,00,000 0 0

39 222307660

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर व
इतर प�रसरातील जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

14 1,20,00,000 5,00,000 0

40 222307661

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील मोहननगर व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

14 60,00,000 0 0

41 222307662

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील �ाने�र कॉलनी,
तुळजाभवानी मंिदर व इतर प�रसरातील
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण निलका
टाकणे.

14 60,00,000 5,00,000 0

42 222307663

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १४ मधील ि�मुत� हॉल,
द�वाडी, िव�लवाडी व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

14 60,00,000 0 0

43 222307664

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील िवजय कॉलनी,
गंगानगर, आकुड� गावठाण व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

15 1,20,00,000 5,00,000 0

44 222307665

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील से. �. २३ ते २४,
वाहतुकनगरी, गांधी हॉ�ीटल व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े

15 60,00,000 5,00,000 0
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सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

45 222307666

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील से. �. २५ ते २६,
नवनगर िवकास �ािधकरण व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

15 60,00,000 0 0

46 222307667

आकुड� मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १५ मधील से. �. २७ ते २८,
कुपर सोसायटी व इतर प�रसरातील
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण निलका
टाकणे.

15 60,00,000 0 0

47 222307668

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील �र�र रोड, िपंपरी
माक� ट व इतर प�रसरातील जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

19 1,20,00,000 5,00,000 0

48 222307669

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील संतोषनगर,
िवजयनगर, आनंदनगर झोपडप�ी व
इतर प�रसरातील जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

19 60,00,000 0 0

49 222307670

िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. १९ मधील सुदश�ननगर,
�ीधरनगर, भोईर कॉलनी व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

19 60,00,000 5,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 32,30,00,000 5,96,50,000 2,37,66,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222307671

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ा अंतग�त
�भाग �. १० मधील संभाजीनगर,
शा�नगर, मोरवाडी, झोपडप�ी प�रसर
व इतर प�रसरातील जलिनसारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनसारण निलका टाकणे.

10 80,00,000 0 30,08,000

2 222307672

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ा अंतग�त
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर,
मोहननगर व इतर प�रसरातील
जलिनसारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
व उव��रत िठकाणी जलिनसारण निलका
टाकणे.

14 80,00,000 0 25,36,000

3 222307673

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ा अंतग�त
�भाग �. १४ मधील �ाने�र कॉलनी,
तुळजाभवानी मंिदर, ि�मुत� हॉल,
द�वाडी, िव�लवाडी व इतर
प�रसरातील जलिनसारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनसारण निलका टाकणे.

14 60,00,000 0 19,08,000

4 222307674

आकुड� मैलाशु�ीकरण क� �ा अंतग�त
�भाग �. १५ मधील िवजय कॉलनी,
गंगानगर, आकुड� गावठाण व इतर
प�रसरातील जलिनसारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनसारण निलका टाकणे.

15 60,00,000 0 13,76,000

5 222307675

आकुड� मैलाशु�ीकरण क� �ा अंतग�त
�भाग �. १५ मधील से �.
२३,२४,२५,२६,२७,२८, नवनगर िवकास
�ािधकरण, वाहतूकनगरी, गांधी
हॉ�ीटल, कुपर सोसायटी व इतर
प�रसरातील जलिनसारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी

15 80,00,000 0 31,62,000
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जलिनसारण निलका टाकणे.

6 222307676

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ा अंतग�त
�भाग �. १९ मधील �र�र रोड, िपंपरी
माक� ट, िलंक रोड, भाटनगर,
िनराधारनगर, भीमनगर, संतोषनगर,
िवजयनगर, आनंदनगर झोपडप�ी व
इतर प�रसरातील जलिनसारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनसारण निलका टाकणे.

19 1,00,00,000 0 37,90,000

7 222307677

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ा अंतग�त
�भाग �. १९ मधील सुदश�ननगर,
�ीधरनगर, भोईर कॉलनी व इतर
प�रसरातील जलिनसारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनसारण निलका टाकणे.

19 60,00,000 0 7,54,000

8 222307678

संभाजीनगर, शा�नगर व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

10 1,00,00,000 0 10,00,000

9 222307679

मोरवाडी, द�नगर व इतर प�रसरातील
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण निलका
टाकणे.

10 1,00,00,000 0 10,00,000

10 222307680

काळभोरनगर, मोहननगर व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

14 1,00,00,000 0 10,00,000

11 222307681

आकुड� द�वाडी, िव�लवाडी व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

14 1,00,00,000 0 15,00,000

12 222307682

आकुड� गंगानगर, आकुड� गावठाण व
इतर प�रसरातील जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

15 1,00,00,000 0 15,00,000

13 222307683

िनगडी �ािधकरण से. �. २३ ते २८ व
इतर प�रसरातील जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

15 1,00,00,000 0 15,00,000

14 222307684

िवजयनगर, आनंदनगर झोपडप�ी व
इतर प�रसरातील जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

19 1,00,00,000 0 10,00,000

15 222307685

भाटनगर, भीमनगर, रमाबाई नगर व
इतर प�रसरातील जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

19 1,00,00,000 0 10,00,000

16 222307686

सुदश�ननगर, लोकमा� हॉ��टल,भोईर
कॉलनी व इतर प�रसरातील
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण निलका
टाकणे.

19 1,00,00,000 0 10,00,000

17 222307687

�ीधरनगर, द�मंिदर व इतर प�रसरातील
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण निलका
टाकणे.

19 1,00,00,000 0 10,00,000

18 222307688

दळवीनगर, संतोषनगर व इतर
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

19 1,00,00,000 0 5,00,000

19 222307689
अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त ना�ामधील
मलिनसारण निलका मु� र�ांवर
�थलांत�रत करणे

सव� �भाग 1,00,00,000 0 18,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 17,20,00,000 0 3,03,34,000

एकूण भुयारी गटार योजना अ
मु�ालय

49,50,00,000 5,96,50,000 5,41,00,000

3 भुयारी गटार योजना ब मु�ालय
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चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307690

महानगरपािलका ह�ीतील िपंपरी,
िचंचवड, भोसरी, आकुड�, काळेवाडी इ.
जु�ा गावठाण भागातील सव��ण व
अंदाजप�क तयार करणेस स�ागारांची
नेमणुक करणे.

स.सा. 2,14,74,83,647 0 0

2 222307691

�भाग �. १६ मधील िकवळे व इतर
प�रसरातील जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे

16 77,00,000 0 0

3 222307692

�भाग �. १६ मधील मामुड� व इतर
प�रसरातील जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे

16 80,00,000 0 0

4 222307693

�भाग �. १६ येथील िकवळे व मामुड� -
साई नगर प�रसरातील न�ाने िवकिसत
होणा�या प�रसरात जलिनः सारण निलकां
न�ाने टाकणे िवषयक कामे करणे

16 1,20,00,000 0 0

5 222307694

�भाग �. १६ येथील रावेत प�रसरातील
न�ाने िवकिसत होणा�या प�रसरात
जलिनः सारण निलकां न�ाने टाकणे
िवषयक कामे करणे

16 1,10,00,000 53,84,000 0

6 222307695

�भाग �. १६ येथील रावेत, िकवळे व
मामुड� प�रसरातील नदी�ा कडेने जु�ा
मु� गु�� निलका बदलणे /
�थलांत�रत क�न न�ाने आव�क
�ासा�ा मु� गु�� निलका टाकणे.

16 1,20,00,000 60,11,000 0

7 222307696

�भाग �. १६ येथील रावेत, िकवळे व
मामुड� प�रसरातील ना�ा�ा कडेने
असले�ा जु�ा मु� गु�� निलका
बदलणे / �थलांत�रत क�न न�ाने
आव�क �ासा�ा मु� गु�� निलका
टाकणे.

16 1,20,00,000 52,40,000 0

8 222307697

�भाग �. २२ येथील पवनानगर व िवजय
नगर येथील जु�ा मलािन:सारण
निलकांची सुधारणा िवषयक (
upgradation) कामे करणे .

22 1,20,00,000 10,11,000 0

9 222307698

�भाग �. २२ येथील कोकणे नगर ,
�ांितवीर नगर , नढे नगर , राजवाडे
नगर येथील जु�ा मलािन:सारण
निलकांची सुधारणा िवषयक (
upgradation) कामे करणे .

22 1,20,00,000 0 0

10 222307699

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ातंग�त �भाग
� १७ मधील दळवी नगर , पांढरकर
चाळ , इंिदरानगर व इतर प�रसरातील
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण
निलका टाकणे.

17 90,00,000 10,70,000 0

11 222307700

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ातंग�त �भाग
� १७ मधील िचंचवडे नगर , िशव
नागरी , बलवंत नगरी व इतर
प�रसरातील जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

17 90,00,000 21,16,000 0

12 222307701

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ातंग�त �भाग
� १७ मधील वा�ेकरवाडी , भालके
कॉलनी व इतर प�रसरातील जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

17 90,00,000 15,53,000 0

13 222307702

�भाग �. १७ येथील प�रसरातील
नदी�ा कडेने व नदी�ा कडेने
असले�ा जु�ा मु� गु�� निलका
बदलून न�ाने आव�क �ासा�ा मु�
गु�� निलका टाकणे.

17 90,00,000 20,40,000 0
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14 222307703

िचंचवड मैलाशु�ीकरण क� �ातंग�त �भाग
� १८ मधील िचंचवड गावठाण, र�न
कॉलनी, ल�ी नगर, यशोपुरम व इतर
प�रसरात जलिनः सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

18 90,00,000 0 0

15 222307704
�भाग � १८ अंतग�त येणा-या पवना
नदी�ा बाजूने जलिनः सारण निलका
टाकणे.

18 90,00,000 24,88,000 0

16 222307705
ब �ेि�य काया�लया अंतग�त येणा�या
ना�ातील अ���ात असलेली
ड� े नेजलाईन र�ावर �थलांत�रत करणे.

स.सा. 2,00,00,000 0 0

17 222307706
ब �ेि�य काया�लया अंतग�त जु�ा
कामांची देयके अदा करणे.

स.सा. 20,00,000 0 15,00,000

18 222307707

�भाग �. १७ मधील वा�ेकरवाडी
िचंचवडे नगर व इतर प�रसरातील
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण
निलका टाकणे.

17 60,00,000 34,73,000 0

19 222307708

�भाग �. १७ मधील िशवनगरी बळवंत
नगर व इतर प�रसरातील जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

17 80,00,000 36,08,000 0

20 222307709

�भाग �. १६ मधील रावेत व इतर
प�रसरातील जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व न�ाने िवकिसत
होत असले�ा प�रसरात जलिनः सारण
निलका टाकणे.

16 90,00,000 45,15,000 0

21 222307710

�भाग �. १६ मधील िकवळे, मामुड� व
इतर प�रसरातील जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व न�ाने िवकिसत
होत असले�ा प�रसरात जलिनः सारण
निलका टाकणे.

16 90,00,000 46,05,000 0

22 222307711

�भाग �. १८ मधील िचंचवड
गाव,तानाजी नगर, केशव नगर व इतर
प�रसरातील जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व उव��रत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

18 60,00,000 29,90,000 0

23 222307712

�भाग �. १८ मधील गांधी पेठ, िचंचवड
व इतर प�रसरातील जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

18 60,00,000 28,55,000 0

24 222307713

�भाग �. २२ मधील काळेवाडी, आदश�
नगर, पवनानगर व इतर प�रसरातील
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे व उव��रत िठकाणी जलिनः सारण
निलका टाकणे.

22 90,00,000 32,77,000 5,00,000

25 222307714

�भाग �. २२ मधील नढेनगर, जयिहंद
कॉलनी व इतर प�रसरातील जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व उव��रत
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

22 90,00,000 39,20,000 0

26 222307715
ब �े�ीय काया�लयांतग�त िचंचवड,
काळेवाडी, वा�ेकरवाडी येथे नवीन
मैला शु�ीकरण क� � बांधणे.

स.सा. 5,00,00,000 0 1,50,000

27 222307716

�भाग �. १६ म�े बी. आर. टी. एस.
र�ालगत�ा प�रसरातील िवकास
आराख�ामधील र�ांम�े
जलिन:सारण �व�था करणे.

16 1,00,00,000 3,42,000 0

28 222307717

�भाग �. १६ म�े एस. बी. पाटील
कॉलेज, ��ेव�ी, िशंदेव�ी
प�रसरातील िवकास आराख�ामधील
र�ांम�े जलिन:सारण �व�था करणे.

16 1,00,00,000 0 0

29 222307718

�भाग �. १६ म�े मामुड�, िकवळे व
रावेत मधील न�ाने िवकसीत होत
असले�ा प�रसराम�े जलिन:सारण
�व�था करणे.

16 1,00,00,000 3,42,000 0
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30 222307719

काळेवाडी पंपहाउस ते भाटनगर
मलिन:सारण क� �ापय�त नदीपा�
ओलांडुन पाईपलाईन टाकणे व
�ाक�रता पुल बांधणे.

स.सा. 3,00,00,000 2,75,000 50,00,000

31 222307720

�भाग �. २२ काळेवाडी परमवीर
कॉलनी, साई��दा कॉलनी प�रसराम�े
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

22 1,00,00,000 3,42,000 0

32 222307721

�भाग �. २२ काळेवाडी िवजयनगर,
अ�िवनायक कॉलनी प�रसराम�े
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

22 1,00,00,000 3,42,000 0

33 222307722
�भाग �. १७ म�े जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

17 1,00,00,000 2,75,000 26,24,000

34 222307723
�भाग �. १८ म�े जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

18 1,00,00,000 2,75,000 26,24,000

35 222307724
िचंचवड गोखले पाक�  येथे नवीन पंिपंग
�ेशन बांधणे.

18 3,00,00,000 0 0

36 222307725
रावेत प�रसराम�े मैलाशु�ीकरण क� �
बांधणे

16 10,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,65,21,83,647 5,83,49,000 1,23,98,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307726
रावेत प�रसरात िवकास आराख�ामधील
र�ांम�े जलिन:सारण �व�था करणे.

16 1,00,00,000 0 19,75,000

2 222307727
मामुड�, िकवळे मधील न�ाने िवकसीत
होत असले�ा प�रसराम�े
जलिन:सारण �व�था करणे.

16 1,00,00,000 0 19,75,000

3 222307728
मामुड�, िकवळे लगत�य़ा प�रसराम�े
जलिन:सारण �व�था करणे.

16 1,00,00,000 0 19,75,000

4 222307729
काळेवाडी नढेनगर, कोकणेनगर
प�रसराम�े जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

22 1,00,00,000 0 19,75,000

5 222307730
काळेवाडी िवजयनगर, पवनानगर,
आदश�नगर प�रसराम�े जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

22 1,00,00,000 0 19,75,000

6 222307731
वा�ेकरवाडी, िशंदे व�ी प�रसरातील
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

17 1,00,00,000 0 19,75,000

7 222307732
िबजलीनगर, दळवीनगर परिसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

17 1,00,00,000 0 19,75,000

8 222307733
िचंचवडगाव, पवनानगर, एस. के. एफ.
कॉलनी व इतर प�रसर जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

18 1,00,00,000 0 19,75,000

9 222307734

िचंचवड, तानाजीनगर, केशवनगर,
मािणक कॉलमी, यशोपुरम प�रसर व
इतर प�रसरात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

18 1,00,00,000 0 19,83,000

10 222307735

�भाग �. १६ म�े एस.बी.पाटील
कॉलेज, ��ेव�ी, िशंदेव�ी
प�रसरातील व बी.आर.टी. एस
र�ालागत�ा प�रसरातील िवकास
आराख�ामधील र�ांम�े
जलिन:सारण �व�था करणे

16 1,00,00,000 0 52,48,000

11 222307736

�भाग �.१६ म�े मामुड� िकवळे व
रावेत गावठाण व लगत�ा प�रसराम�े
तसेच न�ाने िवकिसत होत असलेले
प�रसराम�े जलिन:सारण �व�था
करणे.

16 1,00,00,000 0 57,73,000

12 222307737

�भाग �.२२ काळेवाडी िवजयनगर ,
अ�िवनायक कॉलनी प�रसर परमवीर
कॉलनी साई��ा कॉलनी प�रसराम�े
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे

22 1,00,00,000 0 62,98,000
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13 222307738

िचंचवड केशव नगर स�� नंबर २९२
येथील मैलापाणी पंिपंग �ेशन लगत�ा
मोक�ा जागेत Energy Saving
क�रता नवीन आव�क �ा �मतेचे
मैलाशु�ीकरण क� � बांधणे

18 11,50,00,000 0 2,00,00,000

14 222307739

िचंचवड वा�ेकरवाडी स�� नंबर ९४
येथील जु�ा नादु�� मैलापाणी पंिपंग
�ेशन �ा जागेवरEnergy Saving
क�रता नवीन आव�क �ा �मतेचे
मैलाशु�ीकरण क� � बांधणे

17 12,00,00,000 0 2,00,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 35,50,00,000 0 7,51,02,000

एकूण भुयारी गटार योजना ब
मु�ालय

3,00,71,83,647 5,83,49,000 8,75,00,000

4 भुयारी गटार योजना क मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307740

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ खराळवाडी मधील कामगार
नगर, अ�य-िवहार सोसायटी, सोनकर
सोसायटी, भ�ी सोसायटी प�रसर व
उव��रत भागात मलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे. (वक�  िक नं.३४५५२)

9 30,00,000 0 0

2 222307741

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे िचखली गावठाण,कुदळवाडी,
बालघरेव�ी,पवारव�ी, पेठ �. १६,
मोशी, बो-हाडेवाडी, संजयगांधीनगर,
बो-हाटेव�ी येथे आव�कतेनुसार जु�ा
मलिनः सारण निलका बदलणे.

2 1,00,00,000 0 0

3 222307742

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे कुदळवाडी, िचखली व
उव�रीत प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
िवकिसत होणा-या प�रसरात निवन ड� ेनेज
लाईन टाकणे.(वक�  िक नं.३७८६०)

2 1,00,00,000 0 0

4 222307743

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे जाधववाडी व उव�रीत
प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
िवकिसत होणा-या प�रसरात निवन ड� ेनेज
लाईन टाकणे. (वक�  िक नं.३७८६१)

2 80,00,000 0 0

5 222307744

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ मोशी व उव�रीत प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन िवकिसत होणा-
या प�रसरात निवन ड� ेनेज लाईन टाकणे .
(वक�  िक नं.३७८६४)

2 80,00,000 0 0

6 222307745

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ मधील िव�लनगर,
आंबेडकरनगर व ऊव�रीत िठकाणी जु�ा
मलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे. (वक�  िक नं.३७९०८)

9 80,00,000 0 0

7 222307746

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ नेह�नगर, मासुळकर
कॉलनी व उव�रीत प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन ड� ेनेज लाईन
टाकणे.(वक�  िक नं.३७९०९)

9 80,00,000 11,93,191 0

8 222307747

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ यशवंतनगर प�रसर व
उव�रीत प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
ड� े नेज लाईन टाकणे.(वक�  िक
नं.३७९१०)

9 40,00,000 9,99,838 0

9 222307748

भाटनगर मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ मधील गांधीनगर,
खराळवाडी व उव��रत प�रसरात
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे
करणे.(वक�  िक नं.३७९११)

9 60,00,000 0 0
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10 222307749

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील धावडेव�ी,
गुळवेव�ी, च�पाणी वसाहत
सद्गु�नगर, लांडगेव�ी,महादेवनगर व
उव��रत भागातील जु�ा मलिनः सारण
निलकांम�े सुधारणा कामे करणे.(वक�
िक नं.३७९२८)

6 60,00,000 0 0

11 222307750

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील धावडेव�ी, येथील
व उव�रीत प�रसरात आव�कतेनुसार
ड� े नेज लाईन बदलणे.

6 60,00,000 37,65,146 0

12 222307751

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील गुळवेव�ी येथील व
उव�रीत प�रसरात आव�कतेनुसार ड� ेनेज
लाईन बदलणे.(वक�  िक नं.३८१३०)

6 50,00,000 0 0

13 222307752

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील च�पाणी वसाहत व
उव�रीत प�रसरात आव�कतेनुसार ड� ेनेज
लाईन बदलणे.(वक�  िक नं.३८१५६)

6 60,00,000 0 0

14 222307753

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील
सद्गु�नगर,महादेवनगर व उव�रीत
प�रसरात आव�कतेनुसार ड� ेनेज लाईन
बदलणे. (वक�  िक नं.३७९३०)

6 60,00,000 0 0

15 222307754

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �.८ इं�ायणीनगर मधील से�र
नं. ४ व ६,से�र नं. ७ व १०,
लांडगेनगर,महारा��  कॉलनी येथे
आव�कतेनुसार जु�ा मलिनः सारण
निलका बदलणे. (वक�  िक नं.३७८७५)

8 80,00,000 30,40,873 0

16 222307755

क �े�ीय काया�लयाअंतग�त क� �ांतग�त
�भाग �.८ इं�ायणीनगर मधील
झोपडप�ाम�े मलिनः सारण िवषयक
कामे करणे. (वक�  िक नं.३७८७६)

8 60,00,000 13,38,640 0

17 222307756

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �.८ मधील से�र नं. ४ व ६ व
उव��रत भागात आव�कतेनुसार निवन
ड� े नेज लाईन टाकणे.(वक�  िक
नं.३७८७७)

8 50,00,000 19,44,831 0

18 222307757

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �.८ मधील से�र नं. ७ व १० व
उव��रत भागात आव�कतेनुसार निवन
ड� े नेज लाईन टाकणे.(वक�  िक
नं.३७८४०)

8 50,00,000 0 0

19 222307758

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �.८ मधील से�र नं. ७ ते
बालाजीनगर ना�ापय�त मु�
जलिन:सारण निलकेम�े सुधारणा
करणे.(वक�  िक नं.३७८४१)

8 80,00,000 9,35,590 0

20 222307759

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �.८ मधील लांडगेनगर,राजवाडा
प�रसर,महारा��  कॉलनी व उव��रत
भागात आव�कतेनुसार निवन ड� ेनेज
लाईन टाकणे. (वक�  िक नं.३७८७८)

8 50,00,000 16,06,751 0

21 222307760
�भाग �.८ मधील ड� ेनेज लाईन निलका
टाकणे व दु�� करणे.

8 2,00,00,000 21,58,448 18,40,000

22 222307761
क �भागांतग�त येणा-या नदी ना�ामधील
मलिनः सारण निलका मु� र�ावर
�थलांतरीत करणे.

सव�साधारण 1,00,00,000 0 0

23 222307762
क �ेि�य काया�लया अंतग�त येणा-या
ना�ातील अ���ात असलेली ड� ेनेज
लाईन र�ावर �थलांत�रत करणे.

2 1,50,00,000 0 0

24 222307763

क �ेि�य काया�लया अंतग�त येणा-या
�भाग �. २ येथील निवन िवकिसत
होणा-या डी. पी र�ावर नवीन ड� ेनेज
लाईन टाकणे. (वक�  िक नं. ३७८५४)

2 1,00,00,000 0 0
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25 222307764

बो-हाडेवाडी, बनकरव�ी ते मोशी
(दे�फा�ापय�त) पुणे नािशक
महामागा�लगत निवन ड� ेनेज लाईन
टाकणे.

2 60,00,000 8,65,990 0

26 222307765
�भाग �. ६ मधील नािशक हायवे�ा
पुव�कडील भागात मलिनः सारण
निलकांची कामे करणे.

6 60,00,000 25,89,210 0

27 222307766

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे िचखली, कुदळवाडी
बालघरेव�ी, पवार व�ी, राजे
िशवाजीनगर, जाधववाडी, बो-हाडेवाडी,
मोशी, बनकरव�ी व उव��रत प�रसरात
आव�कतेनुसार जु�ा मलिनः सारण
निलका बदलणे.

2 30,00,000 17,10,919 0

28 222307767

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे िचखली व उव��रत प�रसरात,
निवन िवकिसत होणा-या भागात निवन
ड� े नेज लाईन टाकणे.

2 30,00,000 17,10,164 0

29 222307768

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे जाधववाडी व उव��रत
प�रसरात, निवन िवकिसत होणा-या
भागात निवन ड� ेनेज लाईन टाकणे.

2 30,00,000 17,06,586 0

30 222307769

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे मोशी व उव��रत प�रसरात,
निवन िवकिसत होणा-या भागात निवन
ड� े नेज लाईन टाकणे.

2 30,00,000 17,12,351 0

31 222307770

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील च�पाणी वसाहत,
सद्गु�नगर लांडगेव�ी,
धावडेव�ी,महादेवनगर व उव��रत
भागातील जु�ा मलिनः सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

6 30,00,000 21,15,000 0

32 222307771

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील च�पाणी वसाहत व
उव��रत प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
ड� े नेज लाईन टाकणे व जु�ा
मलिनः सारण निलकांम�े सुधारणा कामे
करणे.

6 30,00,000 0 0

33 222307772

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील
लांडगेव�ी,सद्गु�नगर,
धावडेव�ी,गुळवेव�ी व उव��रत
प�रसरात आव�कतेनुसार निवन ड� ेनेज
लाईन टाकणे

6 30,00,000 0 20,00,000

34 222307773

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील गुळवेव�ी,
भगतव�ी,देवकरव�ी,च�पाणी
वसाहत,राधाकृ�नगर, नंदनवन
कॉलनी,लांडगेव�ी,सद्गु�नगर,
मोहननगर व उव��रत प�रसरात
आव�कतेनुसार मलवािह�ांची सुधारणा
तसेच निवन ड� ेनेज लाईन टाकणे

6 30,00,000 17,42,668 4,00,000

35 222307774

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ८ इं�ायणीनगर मधील से�र
�. १०,११,१३ व उव��रत भागात
आव�कतेनुसार मलवािह�ांची सुधारणा
कामे करणे

8 30,00,000 19,20,000 0

36 222307775

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ८ इं�ायणीनगर मधील से�र
�.४,६,७,९ व उव��रत भागात
आव�कतेनुसार मलवािह�ांची सुधारणा
कामे करणे.

8 30,00,000 18,50,000 0

37 222307776

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ८ इं�ायणीनगर मधील
बालाजीनगर व उव��रत प�रसरात
आव�कतेनुसार मलवािह�ांची सुधारणा
कामे करणे.

8 30,00,000 17,30,000 0
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38 222307777

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ८ इं�ायणीनगरम�े
आव�कतेनुसार मलिनः सारण निलका
टाकणे.

8 30,00,000 17,00,000 0

39 222307778

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ मधील राजीव गांधी वसाहत
व उव�रीत िठकाणी जु�ा मलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

9 30,00,000 15,93,000 0

40 222307779

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ आजमेरा कॉलनी, वा�ु
उ�ोग व उव�रीत प�रसरात
आव�कतेनुसार जु�ा मलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

9 30,00,000 16,93,500 4,25,000

41 222307780

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ यशवंतनगर प�रसर व
उव�रीत प�रसरात आव�कतेनुसार जु�ा
मलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

9 30,00,000 15,70,292 4,90,000

42 222307781

भाटनगर मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ मधील खराळवाडी,
कामगारनगर व उव��रत प�रसरात
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे
करणे.

9 30,00,000 20,53,578 0

43 222307782

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे जाधववाडी,आहेरवाडी,मधला
पेठा,बो�ाई मळा,से.१६, व उव�रीत
भागात जलिनः सारण �व�थेम�े
सुधारणा कामे करणे.

2 37,50,000 0 0

44 222307783

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे िचखली गावठाण
,कुदळवाडी,बालघरेव�ी,पवारव�ी व
उव�रीत भागात जलिनः सारण �व�थेम�े
सुधारणा कामे करणे.

2 37,50,000 0 0

45 222307784

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे
मोशी,बो�हाडेवाडी,बनकरव�ी,तुपेव�ी,
संजय गांधीनगर व उव�रीत भागात
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे
करणे.

2 37,50,000 0 0

46 222307785
च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे निवन िवकिसत होणा-या
भागात निवन ड� ेनेज लाईन टाकणे.

2 50,00,000 0 0

47 222307786

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील धावडेव�ी,
च�पाणी वसाहत व उव��रत भागातील
जु�ा मलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

6 37,50,000 0 0

48 222307787

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील च�पाणी वसाहत व
उव��रत प�रसरात आव�कतेनुसार निवन
ड� े नेज लाईन टाकणे व जु�ा
मलिनः सारण निलकांम�े सुधारणा कामे
करणे.

6 37,50,000 21,13,434 0

49 222307788

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील गुळवेव�ी
,भगतव�ी व उव��रत प�रसरात
आव�कतेनुसार निवन ड� ेनेज लाईन
टाकणे

6 62,50,000 0 0

50 222307789

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील
लांडगेव�ी,सद्गु�नगर, महादेवनगर,
मोहननगर व उव��रत प�रसरात
आव�कतेनुसार मलवािह�ांची सुधारणा
तसेच निवन ड� ेनेज लाईन टाकणे

6 50,00,000 0 0

51 222307790

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ८ इं�ायणीनगर येथे से�र
�.१,२,३ ,४,६,व उव��रत भागात
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे

8 50,00,000 0 0
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करणे.

52 222307791

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ८ इं�ायणीनगर येथे से�र
�.७,९,१०,११,१३, व उव��रत भागात
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे
करणे.

8 50,00,000 0 0

53 222307792

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ८ म�े
बालाजीनगर,गवळीमाथा, खंडेव�ी व
उव��रत भागात जलिनः सारण �व�थेम�े
सुधारणा कामे करणे.

8 62,50,000 0 0

54 222307793
कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ८ येथे निवन िवकिसत होणा-
या भागात निवन ड� ेनेज लाईन टाकणे.

8 50,00,000 0 0

55 222307794

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ मधील िवजय �भा हौ.सो.
प�रसर व उव�रीत िठकाणी जु�ा
मलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

9 37,50,000 0 0

56 222307795

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी व
उव�रीत प�रसरात आव�कतेनुसार जु�ा
मलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

9 37,50,000 0 0

57 222307796

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ िव�लनगर प�रसर व
उव�रीत भागात मलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

9 37,50,000 0 0

58 222307797

भाटनगर मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ९ मधील खराळवाडी व
उव��रत प�रसरात जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा कामे करणे.

9 37,50,000 0 0

59 222307798
क �भागांतग�त �भाग �. ८ मधील
ना�ातील मलिनः सारण निलका मु�
र�ावर �थलांत�रत करणे

8 50,00,000 0 0

60 222307799
क �भागांतग�त �भाग �. २ मधील
ना�ातील मलिनः सारण निलका मु�
र�ावर �थलांत�रत करणे

2 50,00,000 0 0

61 222307800

िपंपरी िचंचवड मनपा ह�ीतील क,ई,फ
व ह �भागा अंतग�त येणा-या
अ���ातील जलिनः सारण वािह�ांचे
STP पय�त स���ण क�न िजओ टँिगंग
सह अ�ावत िव�ृत नकाशे तयार करणे.

सव�साधारण 62,50,000 0 0

62 222307801
च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २ येथे िशवरोड र�ालगत अंतग�त
र�ावर निवन ड� ेनेज लाईन टाकणे.

2 50,00,000 0 0

63 222307802
क �भागांतग�त �भाग �.९ मधील
ना�ातील मलिनः सारण निलका मु�
र�ावर �थलांत�रत करणे

9 50,00,000 0 0

64 222307803

कुदळवाडी, बालघरेव�ी पवारव�ी व
उव�रीत भागात जलिनः सारण �व�थेम�े
सुधारणा कामे करणे व च�बस� र�ा�ा
पातळीत करणे

2 37,50,000 0 0

65 222307804

�भाग �. २ येथे
मोशी,बो�हाडेवाडी,बनकरव�ी व
उव�रीत भागात जलिनः सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे व च�बस� र�ा�ा
पातळीत करणे

2 25,00,000 0 0

66 222307805

क �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग �. २
मधील जलिनः सारण निलका
टाकणेक�रता खोदलेले चर बी बी एम
प�तीने दु�� करणे.

2 37,50,000 0 0

67 222307806

क �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग �. ६
मधील जलिनः सारण निलका
टाकणेक�रता खोदलेले चर बी बी एम
प�तीने दु�� करणे.

6 37,50,000 0 0

452



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

68 222307807

क �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग �. ८
मधील जलिनः सारण निलका
टाकणेक�रता खोदलेले चर बी बी एम
प�तीने दु�� करणे.

8 37,50,000 0 0

69 222307808

क �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग �. ९
मधील जलिनः सारण निलका
टाकणेक�रता खोदलेले चर बी बी एम
प�तीने दु�� करणे.

9 37,50,000 0 0

70 222307809
क �ेि�य काया�लयाअंतग�त जलिनः सारण
िवषयक कामांची रािहलेली अंितम िबले
अदा करणे

सव�साधारण 37,50,000 0 0

71 222307810

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २म�े नािशक हायवे ते CNGपंप
पय�त िड. पी र�ावर मु�
जलिनः सारण निलका टाकणे.

2 50,00,000 0 0

72 222307811
च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. २म�े िवकास योजनेम�े नसले�ा
र�ावर जलिनः सारण निलका टाकणे.

2 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 37,85,00,000 4,73,60,000 51,55,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307812

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
यशवंतनगर ते , नेह�नगर,
गांधीनगर,खराळवाडी, व धावडेव�ी, ते
च�पाणीवसाहत , सद्गु�नगर व
उव��रत भागात जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे.

6,9 2,00,00,000 0 37,22,000

2 222307813

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ६ मधील धावडेव�ी,
गुळवेव�ी, भगतव�ी, च�पाणी
वसाहत,लांडगेव�ी, सदगु�नगर,
महादेवनगर, मोहननगर व उव��रत
भागातील जु�ा मलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे तसेच
आव�कतेनुसार निवन ड� ेनेज लाईन
टाकणे.

6 1,50,00,000 0 39,10,000

3 222307814

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. ९ मधील मासुळकर कॉलनी,
अजमेरा, यशवंतनगर, िव�लनगर
प�रसर, नेह�नगर, खराळवाडी,
गांधीनगर व उव��रत प�रसरात
आव�कतेनुसार मलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

9 1,12,50,000 0 28,50,000

4 222307815

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �.८ इं�ायणीनगर येथे से. �.
७,९, १०,११,१३ तसेच बालाजीनगर,
गवळीमाथा, खंडेव�ी व उव��रत भागात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
तसेच निवन िवकिसत होणा-या भागात
आव�कतेनुसार निवन ड� ेनेज लाईन
टाकणे.

8 1,62,50,000 0 41,80,000

5 222307816

कासारवाडी व च-होली मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त िचखली-जाधववाडी, मोशी-
बो-हाडेवाडी व से �. १ ते १३ व उव��रत
भागात जलिनः सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे.

2,8 3,00,00,000 0 37,22,000

6 222307817

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त �भाग
�. िचखली गावठाण,कुदळवादी,
बालघरेव�ी,पवारव�ी, मोशी, बो-
हाडेवाडी,बनकरव�ी,
तुपेव�ी,संजयगांधीनगर व उव��रत
भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे तसेच निवन िवकिसत
होणा-या भागात आव�कतेनुसार निवन
ड� े नेज लाईन टाकणे.

2 1,25,00,000 0 31,61,000
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एकूण निवन कामे र.�. 10,50,00,000 0 2,15,45,000

एकूण भुयारी गटार योजना क
मु�ालय

48,35,00,000 4,73,60,000 2,67,00,000

5 भुयारी गटार योजना ड मु�ालय

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307818
वॉड� � २६ ,िपंपळे िनलख भागातील
प�रसरात जलिनः सारण निलकांची कामे
करणे.

26 75,00,000 0 0

2 222307819

वॉड� � २६, िपंपळे िनलख व वाकड
येथील भाऊसाहेब कलाटे नगर व
िव�ुदेव नगर येथे जलिनः सारण निलका
टाकणे.

26 60,00,000 0 0

3 222307820
�भाग �. २५ मधील पुनावळे , ताथवडे
भागात जलिनः सारण निलका टाकणे.

25 70,00,000 0 0

4 222307821
�भाग �. २५ मधील वाकड भागात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

25 70,00,000 0 0

5 222307822
�भाग �. २५ मधील न�ाने िवकिसत
होणा-या िड. पी. र�ावर जलिनः सारण
िवषयक सुिवधा पुरिवणे.

25 70,00,000 0 0

6 222307823
�भाग �. २५ गणेश भाजी मंडई ते
�भात कॉलनी द� मंिदर र�ावर
जलिनः सारण निलका टाकणे.

25 70,00,000 47,89,348 0

7 222307824
बी. आर. टी. एस. र�ा ते सावतामाळी
उ�ानापय�त ना�ामधील जलिनः सारण
निलकांचे सुधारणा िवषयक कामे करणे.

25 70,00,000 0 0

8 222307825
ड �े�ीय काया�लया अंतग�त येणा�या
ना�ातील अ���ात असलेली ड� ेनेज
लाईन र�ावर �थलांत�रत करणे.

सव�
साधारण

2,00,00,000 1,17,31,047 0

9 222307826

गाडे िवटभ�ी ते जावडेकर पेट� ोल
पंपापय�त (कोलतेपाटील
गृह�क�ासमो�रल र�ा) र�ाचे दो�ी
बाजुक न�ाने जलिनः सारण निलका
टाकणे.

25 75,00,000 56,23,735 0

10 222307827

�भाग �. २६मधील िपंपळे िनलख
मैलाशु�दीकरण क� �ाकडे जाणा-या मु�
गु�� वाहीनीचे व च�बस�चे मजबूतीकरण
करणे.

26 75,00,000 31,80,594 0

11 222307828

�भाग �. २६म�े द� मंदीर र�ा
िभंगारे कॉन�र ते वाकड मनपा शाळा
चौकापय�त र�ाचे पूव� बाजूने मलवाहीनी
टाकणे

26 75,00,000 0 47,00,000

12 222307829

�भाग �. २६मधील वाकड िपंक िसटी
र�ा ते मानकर चौकापय�त ना�ाम�े
असलेली मलवाहीनी ना�ाबाहेर
�थलांतरीत करणे.

26 75,00,000 36,00,000 0

13 222307830
  �भाग �. २६ िपंपळे िनलख
िवशालनगर परीसरात उव�रीत िठकाणी
जलिनः सारण निलका टाकणे.

26 75,00,000 0 0

14 222307831
�भाग �. २६ क�टेव�ी वाकड
प�रसरात मलिनः सारण �व�थेत सुधारणा
िवषयक कामे करणे.

26 75,00,000 0 0

15 222307832

�भाग �. २८ मधील िव�शांती कॉलनी,
गावठाण प�रसर,िशवराजनगर ,रहाटणी
व इतर प�रसरात जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे.

28 75,00,000 16,00,165 0

16 222307833
�भाग �. २९ मधील भागात
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

29 50,00,000 0 0

17 222307834
�भाग �. २९ मधील िपंपळे गुरव
गांवठाण व इतर भागात जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे.

29 50,00,000 35,39,115 0
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18 222307835
ड �भागातील नदी�ा कडेने असले�ा
गु�� वािहनीचे देखभाल दु��ी कामे
करणे.

सव�
साधारण

55,00,000 0 0

19 222307836

�भाग �. २९ िपंपळे गुरव येथील
वैदुव�ी, सुदश�ननगर, जवळकरनगर,
गुलमोहेर कॉलनी इ. भागात
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

29 60,00,000 0 0

20 222307837

�भाग �. २९ िपंपळे गुरव येथील पवना
नदी�ा कडेने असले�ा मु� गु��
निलकेवर अक��त उ�वणा-या
सुधारणा िवषयक कामे करणे व RCC
च�बस� बांधणे.

29 60,00,000 45,49,719 0

21 222307838
�भाग �. २६ िपंपळे िनलख येथील
मैलाशु��करण कं�ाकडे जाणारी मु�
गु�� वािहनीचे मजबुतीकरण करणे.

26 90,00,000 30,00,000 40,00,000

22 222307839

�भाग �. २६ िवशालनगर ते
गांवठाणापय�त�ा संर�ण खा�ाचे
जिमनीलगतचे र�ावर मलवािहनी
टाकणे व प�रसरात मलिनः सारण िवषयक
कामे करणे.

26 90,00,000 27,99,893 0

23 222307840
�भाग �. २६ क�टेव�ी वाकड
प�रसरात रािहले�ा िठकाणी मलवािहनी
टाकणे.

26 90,00,000 11,57,190 0

24 222307841
�भाग �. २८ मधील िपंपळे सौदागर
गांवठाण व इतर प�रसरात रािहले�ा
िठकाणी जलिनः सारण निलका टाकणे.

28 90,00,000 12,00,000 5,63,000

25 222307842
�भाग �. २८ मधील रहाटणी व इतर
प�रसरात जलिनः सारण निलका टाकणे व
सुधारमा कामे करणे.

28 90,00,000 22,88,270 30,36,000

26 222307843

�भाग �. २५ ताथवडे, पुनावळे
भागातील डी. पी. र�े व इतर प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

25 90,00,000 18,62,084 10,25,000

27 222307844
�भाग �. २५ मधील वाकड प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व व
सुधारणा कामे करणे.

25 90,00,000 15,75,773 8,35,000

28 222307845
�भाग �. २५ मधील ताथवडे, पुनावळे
प�रसरात जलिनः सारण निलका टाकणे व
व सुधारणा कामे करणे.

25 90,00,000 9,40,354 17,70,000

29 222307846

�भाग �. २९ िपंपळे गुरव येथील मोरया
पाक�  जवळकरनगर व इतर प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

29 90,00,000 0 31,00,000

30 222307847
�भाग �. २९ मधील भागात
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

29 90,00,000 20,00,000 13,58,000

31 222307848

�भाग �. २९ मधील वैदुव�ी,
गुलमोहोर कॉलनी, कािशद पाक� ,
सुदश�ननगर व इतर प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

29 90,00,000 20,00,000 8,29,000

32 222307849
ड �भागाअंतग�त निद�ाकडेने असले�ा
गु�� वािहनीचे देखभाल दु��ी
करणे.

सव�
साधारण

90,00,000 0 40,61,000

33 222307850
ड �े�ीय काया�लयाअंतग�त जलिनः सारण
िवषयक रािहले�ा अंतीम िबलाची देयक
अदा करणे.

ड �े�ीय
काया�लय

35,00,000 29,24,713 0

34 222307851
�भाग �. २५ ताथवडे प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

25 90,00,000 0 0

35 222307852
�भाग �. २५ पुनावळे प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

25 90,00,000 0 0

36 222307853
�भाग �. २५ वाकड प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

25 90,00,000 0 0

455



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

37 222307854
�भाग �. २५ वाकड, ताथवडे, पुनावळे
भागात निवन जलिनः सारण निलका
टाकणे.

25 90,00,000 0 0

38 222307855
वॉड� �. २६ मधील िपंपळे िनलख
मैलाशु��करण क� �ाकडे जाणा-या मु�
गु�� वािहनीचे मजबुतीकरण करणे

26 90,00,000 0 0

39 222307856
वॉड� �. २६ मधील िपंपळे िनलख वाकड
येथील िवशालनगर प�रसरात
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

26 90,00,000 0 0

40 222307857
वॉड� �. २६ िपंपळे िनलख येथील
क�टेव�ी प�रसरात जलिनः सारण
निलकांची सुधारणा िवषयक कामे करणे.

26 90,00,000 0 0

41 222307858

कासारवाडी मैलाशु��करण क� �ाअंतग�त
वॉड� �. २८ मधील िपंपळे सौदागर
प�रसरात जलिनः सारण निलकांची कामे
करणे.

28 90,00,000 0 0

42 222307859
कासारवाडी मैलाशु��करण क� �ाअंतग�त
वॉड� �. २८ मधील रहाटणी प�रसरात
जलिनः सारण निलकांची कामे करणे.

28 90,00,000 0 0

43 222307860
�भाग �. २९ िपंपळे गुरव प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

29 90,00,000 0 0

44 222307861

ड �े�ीय काया�लयाअंतग�त पवनानदी�ा
कडेने असले�ा मु� गु�� निलकेवर
अक��त उ�वणा-या सुधारणा कामे
करणे व RCC च�बर बांधणे.

सव�
साधारण

90,00,000 0 0

45 222307862
ड �े�ीय काया�लयाअंतग�त येणा-या
ना�ांवर जलिनः सारण निलका टाकणे व
सुधारणा कामे करणे.

सव�
साधारण

90,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 36,80,00,000 6,03,62,000 2,52,77,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307863
�भाग �. २५ ताथवडे व पुनावळे
प�रसरात जलिनः सारण निलका टाकणे व
सुधारणा कामे करणे.

25 1,00,00,000 0 43,72,000

2 222307864
�भाग �. २५ वाकड प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

25 70,00,000 0 28,15,000

3 222307865
�भाग �. २५ वाकड, ताथवडे,पुनावळे
भागात निवन जलिनः सारण निलका
टाकणे.

25 1,00,00,000 0 43,68,000

4 222307866

वॉड� �. २६ मधील िपंपळे िनलख वाकड
येथील िवशालनगर प�रसरात
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे व
िपंपळे िनलख मैलाशु�ीकरण क� �ाकडे
जाणा�या मु� गु�� वािहनीचे
मजबूतीकरण करणे.

26 1,00,00,000 0 45,00,000

5 222307867
वॉड� �. २६ मधील िपंपळे िनलख
क�टे प�रसरात जलिनः सारण निलकांची
सुधारणा कामे करणे.

26 70,00,000 0 29,00,000

6 222307868

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
वॉड� �. २८ मधील िपंपळे सौदागर व
रहाटणी प�रसरात जलिनः सारण
निलकाची कामे करणे.

28 70,00,000 0 32,00,000

7 222307869
�भाग �. २९ िपंपळे गुरव प�रसरात
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

29 70,00,000 0 29,00,000

8 222307870

ड �ेि�य काया�अअंतग�त पवनानदी�ा
कडेन असले�ा मु� गु�� निलकेवर
आक��त उ�वणा�या सुधारणा कामे
करणे व RCC च�बस� बांधणे तसेच ड
�भाग अंतग�त येणा�या ना�ावर
जलिनः सारण निलका टाकणे व सुधारणा
कामे करणे.

सव�
साधारण

1,00,00,000 0 45,48,000
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9 222307871
वाकड प�रसरात जलिनः सारण निलका
टाकणे व सुधारणा कामे करणे.

25 2,00,00,000 0 10,000

10 222307872
ताथवडे प�रसरात जलिनः सारण निलका
टाकणे व सुधारणा कामे करणे.

25 2,00,00,000 0 10,000

11 222307873
पुनावळे प�रसरात जलिनः सारण निलका
टाकणे व सुधारणा कामे करणे

25 2,00,00,000 0 10,000

12 222307874
वाकड ताथवडे पुनावळे प�रसरात
नदीना�ावर जलिनः सारण निलका
टाकण व सुधारणा कामे करणे.

25 2,00,00,000 0 10,000

13 222307875
िपंपळे सौदागर व इतर प�रसरात
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

28 2,00,00,000 0 10,000

14 222307876
रहाटणी व इतर प�रसरात जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे.

28 2,00,00,000 0 10,000

15 222307877
िपंपळे िनलख गावठाण प�रसरात
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

26 2,00,00,000 0 10,000

16 222307878
िवशालनगर प�रसरात जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे

26 2,00,00,000 0 10,000

17 222307879
क�टे व�ी, कावेरीनगर, वेणूनगर
प�रसरात जलिनः सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे

26 2,00,00,000 0 10,000

18 222307880
िपंपळेिनलख मैलाशु�ीकरण क� �ाकडे
जाणा�या मेन लाईनचे काम करणे.

26 2,00,00,000 0 10,000

19 222307881
िपंपळेगुरव प�रसरात जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे

29 2,00,00,000 0 10,000

20 222307882
वैदुव�ी प�रसरात जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे

29 2,00,00,000 0 10,000

एकूण निवन कामे र.�. 30,80,00,000 0 2,97,23,000

एकूण भुयारी गटार योजना ड
मु�ालय

67,60,00,000 6,03,62,000 5,50,00,000

6 भुयारी गटार योजना ई �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307883

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील गजानन
महाराज नगर, गणेश नगर प�रसरातील
मलिन:सारण िवषयक कामे करणे.

4 50,00,000 0 0

2 222307884

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ येथे काळजेव�ी येथील
उव��रत भागात मलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

3 50,00,000 21,25,000 0

3 222307885

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ येथे पठारेमळा, बुड�व�ी
उव��रत भागात मलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

3 50,00,000 10,50,000 0

4 222307886

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मधील साई मंिदर,
वडमुखवाडी, चोिवसावाडी प�रसरात
मलिन:सारण िवषयक कामे करणे.

3 50,00,000 6,56,868 0

5 222307887

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मधील भोसरी बणाचा ओढा
व वाळके मळा प�रसरात मलवािहनी
सुधारणा कामे करणे.

3 50,00,000 15,12,415 0

6 222307888
च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मधील जु�ा मलवािह�ांम�े
सुधारणा िवषयक कामे करणे.

3 60,00,000 7,63,477 0

7 222307889

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील द�नगर
प�रसरात मलिन:सारण िवषयक कामे
करणे.

4 50,00,000 14,00,000 0

8 222307890

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील संत �ाने�र नगर,
शा�ञीचौक प�रसराम�े मलवािहनी

5 60,00,000 28,00,000 0
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सुधारणा कामे करणे.

9 222307891

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील संत तुकाराम नगर,
�ीकृ� मंिदर प�रसर व गंगोञी पाक�
प�रसराम�े मलवािहनी सुधारणा कामे
करणे.

5 60,00,000 6,00,000 0

10 222307892

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील �ीराम कॉलनी,
च�पाणी वसाहत रोड प�रसराम�े
मलवािहनी सुधारणा कामे करणे.

5 60,00,000 13,00,000 0

11 222307893

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील लांडेवाडी, िवकास
कॉलनी, शांतीनगर प�रसरातील
मलवािहनी सुधारणा कामे करणे.

7 50,00,000 26,00,000 0

12 222307894

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथील
ना�ामधील मलवािह�ांची सुधारणा
कामे करणे.

3 60,00,000 36,00,000 0

13 222307895

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ येथे च-होली गांव,
काळजेव�ी, पठारेमळा, बुड�व�ी, साई
मंिदर, वडमुखवाडी, चोिवसावाडी येथील
प�रसरात मलिन:सारण िवषयक कामे
करणे.

3 60,00,000 37,00,000 0

14 222307896

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मोशी - च-होली उव��रत
भागात मलिन:सारण िवषयक कामे
करणे.

3 50,00,000 31,00,000 0

15 222307897

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मधील मोशी गावठाण व
िशवाजीवाडी, ल�ीनगर, आदश�नगर,
गंधव�नगरी, डुडूळगांव, शा�ञीचौक
प�रसरात मलिन:सारण िवषयक कामे
करणे.

3 60,00,000 20,00,000 16,00,000

16 222307898

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील गजानन
महाराज नगर, पठारे कॉलनी
प�रसरातील मलिन:सारण निलकेचे
सुधारणा करणे.

4 80,00,000 32,00,000 0

17 222307899

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील साई
पाक� , �िमक कॉलनी प�रसरातील
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे.

4 80,00,000 30,00,000 0

18 222307900
इ �ेञीय काया�लया अंतग�त �भाग �.४
मधील बोपखेल गावठाण प�रसरातील
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे.

4 80,00,000 36,00,000 0

19 222307901

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील शांतीनगर, िवकास
कॉलनी व लांडेवाडी प�रसरात
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

7 40,00,000 29,00,000 0

20 222307902

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील सॅ�िवक कॉलनी,
खंडोबा माळ प�रसरात मलवािहनीची
सुधारणा कामे करणे.

7 30,00,000 19,00,000 0

21 222307903
कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील उव�रीत प�रसरात
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

7 22,00,000 15,00,000 0

22 222307904

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील संत तुकाराम नगर,
गवळी नगर प�रसराम�े मलवािहनी
सुधारणा कामे करणे.

5 30,00,000 22,00,000 0

23 222307905
कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील उव�रीत प�रसरात
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

5 22,00,000 17,00,000 0

24 222307906

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील जय महारा�ट�  चौक,
�ता�ा चौक प�रसरात मलवािहनीची

5 40,00,000 22,00,000 0
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सुधारणा कामे करणे.

25 222307907

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथील
ना�ामधील व इतर िठकाणी
मलिन:सारण िवषयक कामे करणे.

3 1,00,00,000 12,00,000 0

26 222307908

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ येथे च-होली गांव,
काळजेव�ी, पठारेमळा, बुड�व�ी व
इतर िठकाणी मलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

3 60,00,000 1,000 0

27 222307909

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ येथे साई मंिदर,
वडमुखवाडी, चोिवसावाडी, काटे कॉलनी
व इतर िठकाणी मलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

3 60,00,000 12,00,000 0

28 222307910

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मोशी - च-होली उव��रत
भागात मलिन:सारण निलकांम�े
सुधारणा कामे करणे.

3 60,00,000 1,000 0

29 222307911

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मधील मोशी गावठाण,
िशवाजीवाडी, ल�ीनगर प�रसरात व
इतर िठकाणी मलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

3 60,00,000 1,000 0

30 222307912

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मधील आदश�नगर,
गंधव�नगरी, शा�ञीचौक प�रसरात व
इतर िठकाणी मलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

3 60,00,000 12,00,000 0

31 222307913

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मधील डुडुळगांव प�रसरात
व इतर िठकाणी मलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

3 60,00,000 1,000 0

32 222307914

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ मधील काळजेवाडी,
काळजेनगर प�रसरात व इतर िठकाणी
मलिन:सारण िवषयक कामे करणे.

3 60,00,000 1,000 0

33 222307915

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील िशवसाई
कॉलनी, आदश�नगर व इतर िठकाणी
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे.

4 60,00,000 12,00,000 0

34 222307916

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील यमाई
नगर, गायकवाड नगर प�रसरात व इतर
िठकाणी मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा
करणे.

4 60,00,000 1,000 0

35 222307917

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील िदघी
गणेश नगर प�रसरात व इतर िठकाणी
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे.

4 60,00,000 1,000 0

36 222307918

इ �ेञीय काया�लया अंतग�त �भाग �.४
मधील बोपखेल गणेश नगर प�रसरात व
इतर िठकाणी मलिन:सारण निलकेचे
सुधारणा करणे.

4 60,00,000 12,00,000 0

37 222307919

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील द�गड
नगर व इतर िठकाणी प�रसरात
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे.

4 60,00,000 1,000 0

38 222307920

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील �णवाल
पाक�  प�रसरात व इतर िठकाणी
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे.

4 60,00,000 1,000 0

39 222307921

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील शांतीनगर लांडेवाडी
प�रसरात व इतर िठकाणी मलवािहनीची
सुधारणा कामे करणे.

7 60,00,000 1,000 0
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40 222307922

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील सॅ�िवक कॉलनी,
खंडोबा माळ प�रसरात व इतर िठकाणी
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

7 60,00,000 1,000 0

41 222307923

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील भोसरी गावठाण
प�रसरात व इतर िठकाणी मलवािहनीची
सुधारणा कामे करणे.

7 50,00,000 1,08,240 0

42 222307924

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील ग�ाणे व�ी, िशतल
बाग आपटे कॉलनी प�रसरात व इतर
िठकाणी मलवािहनीची सुधारणा कामे
करणे.

7 50,00,000 8,00,000 0

43 222307925

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील आिदनाथ नगर,
िवकास कॉलनी प�रसरात व इतर
िठकाणी मलवािहनीची सुधारणा कामे
करणे.

7 60,00,000 1,000 0

44 222307926

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील संत तुकाराम नगर,
गवळी नगर प�रसर व इतर िठकाणी
मलवािहनी सुधारणा कामे करणे.

5 60,00,000 1,000 0

45 222307927

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील �ीकृ� मंिदर,
शा�ञी चौक प�रसरात व इतर िठकाणी
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

5 60,00,000 1,000 0

46 222307928

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील जय महारा�ट�  चौक,
�ता�ा चौक, �ीराम कॉलनी प�रसरात
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

5 50,00,000 15,00,000 0

47 222307929

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील महादेव नगर, सावंत
नगर प�रसरात मलवािहनीची सुधारणा
कामे करणे.

5 50,00,000 1,000 0

48 222307930

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील आळंदी रोड, िदघी
रोड प�रसरात व इतर िठकाणी
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

5 60,00,000 1,000 0

49 222307931

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील स.नं.२१७ येथील
पंपीगं �ेशन पासून ते एस.पी.हाय�ुल
पय�तचा ना�ामधील मु� जलिन:सारण
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

5 1,20,00,000 5,00,000 0

50 222307932

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �.३
च-होली मधील मलिन:सारण िवभागा
कडून कर�ात आले�ा कामाअंतग�त
र�े पुव�वत करणे.

3 1,00,00,000 1,000 0

51 222307933

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �.४
िदघी मधील मलिन:सारण िवभागा कडून
कर�ात आले�ा कामाअंतग�त र�े
पुव�वत करणे.

4 1,00,00,000 1,000 0

52 222307934

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �.५
गवळी नगर मधील मलिन:सारण िवभागा
कडून कर�ात आले�ा कामाअंतग�त
र�े पुव�वत करणे.

5 1,00,00,000 1,000 0

53 222307935

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �.७
भोसरी गावठाण मधील मलिन:सारण
िवभागा कडून कर�ात आले�ा
कामाअंतग�त र�े पुव�वत करणे.

7 1,00,00,000 1,000 0

54 222307936
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त अमृत
योजनेतील उव�रीत मलिन:सारण िवषयक
कामे करणे.

इ �भाग 3,00,00,000 1,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 35,04,00,000 5,83,37,000 16,00,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters
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1 222307937

सन २०२२-२३ करीता इ �े�ीय
काया�लया अंतग�त मोशी,च-होली,
वडमुखवाडी, डुडूळगाव येथील
ना�ामधील व इतर िठकाणी
मलिन:सारण निलकांम�े सुधारणा
करणे.

इ 2,00,00,000 0 69,50,000

2 222307938

सन २०२२-२३ करीता इ �े�ीय
काया�लया अंतग�त भोसरी, िदघी,
बोपखेल येथील ना�ामधील व इतर
िठकाणी मलिन:सारण निलकांम�े
सुधारणा करणे.

इ 2,00,00,000 0 69,50,000

3 222307939

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ३ मोशी-च-होली येथील
ना�ाम�े व उव�रीत भागात
मलिन:सारण िवषयक कामे करणे तसेच
मलिन:सारण िवभागाकडून कर�ात
आले�ा कामाअंतग�त र�े पुव�वत करणे

३़ 1,00,00,000 0 50,00,000

4 222307940

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ येथे च-होली गांव,
काळजेव�ी, पठारेमळा, बुड�व�ी, साई
मंिदर, वडमुखवाडी, चोिवसावाडी, काटे
कॉलनी, काळजेवाडी, काळजेनगर
प�रसरात व इतर िठकाणी मलिन:सारण
िवषयक कामे करणे.

३ 1,80,00,000 0 50,00,000

5 222307941

च-होली मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.३ येथे मोशी गावठाण,
िशवाजीवाडी, ल�ीनगर, गंधव�नगरी,
शा�ञी चौक प�रसरात तसेच डुडुळगांव
प�रसर व इतर िठकाणी मलिन:सारण
िवषयक कामे करणे.

३ 1,80,00,000 0 50,00,000

6 222307942

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील गणेश
नगर, द�गड नगर प�रसर, बोपखेल
प�रसर व इतर िठकाणी मलिन:सारण
निलकेचे सुधारणा करणे

४ 1,80,00,000 0 50,00,000

7 222307943

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.४ मधील िदघी मधील यमाई
नगर, गायकवाड नगर, िशवसाई
कॉलनी, आदश�नगर व इतर िठकाणी
मलिन:सारण निलकेचे सुधारणा करणे
तसेच मलिन:सारण िवभागाकडून
कर�ात आले�ा कामाअंतग�त र�े
पुव�वत करणे.

४़ 2,20,00,000 0 50,00,000

8 222307944

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील आळंदी रोड, िदघी
रोड प�रसर, जय महारा��  चौक, �ता�ा
चौक, �ीराम कॉलनी, �ीकृ� मंिदर,
शा�ञी चौक प�रसरात व इतर िठकाणी
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

५ 1,60,00,000 0 40,00,000

9 222307945

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.५ मधील महादेव नगर, सावंत
नगर प�रसर तसेच स.नं.२१७ येथील
पंपीगं �ेशन पासून ते एस.पी.हाय�ुल
पय�तचा ना�ामधील मु� जलिन:सारण
मलवािहनीची सुधारणा कामे करणे.

५ 1,70,00,000 0 15,00,000

10 222307946

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील ग�ाणे व�ी, िशतल
बाग, आपटे कॉलनी, आिदनाथ नगर,
िवकास कॉलनी प�रसरात व इतर
िठकाणी मलवािहनीची सुधारणा कामे
करणे.

७ 1,10,00,000 0 30,00,000

11 222307947

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.७ मधील भोसरी गावठाण
प�रसर, सॅ�िवक कॉलनी, खंडोबा माळ
प�रसरात तसेच शांतीनगर, लांडेवाडी
प�रसरात मलवािहनीची सुधारणा कामे
करणे.

७ 1,70,00,000 0 45,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 18,70,00,000 0 5,19,00,000
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एकूण भुयारी गटार योजना ई �भाग 53,74,00,000 5,83,37,000 5,35,00,000

7 भुयारी गटार योजना फ �भाग

चालू कामे

05-Sewerage and Drainage

05-Surface Gutters

1 222307948
�भाग �. १ दे� आळंदी र�ा ते
इं�ायणी नदी भागातील जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

1 1,00,00,000 37,25,600 0

2 222307949
िचखली आकुड� र�ा�ा पुव�कडील
प�रसरातील जलिनः सारण �व�ेम�े
सुधारणा करणे

11 1,00,00,000 29,74,800 0

07-Under Ground Gutters

1 222307950
�भाग �. १ िचखली येिथल नेवळेव�ी
पंप हाऊस प�रसरात जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

1 1,00,00,000 29,81,000 0

2 222307951

फ �ेि�य काया�लयांतग�त येणा-या
ना�ातील अ���ात असले�ा
जलिनः सारण निलका र�ावर
�थलांतरीत करणे

13 2,00,00,000 85,55,000 0

3 222307952
सोनवणे व�ी रामदासनगर प�रसरातील
जलिनः सारण �व�ेम�े सुधारणा करणे

1 1,00,00,000 44,29,900 0

4 222307953
�ाईन र�ा�ा दि�णेकडील
प�रसरातील जलिनः सारण �व�ेम�े
सुधारणा करणे

11 1,00,00,000 34,73,300 0

5 222307954
अजंठानगर ते घरकुल प�रसरातील
जलिनः सारण �व�ेम�े सुधारणा करणे

11 70,00,000 28,43,300 0

6 222307955
ि�वेणीनगर प�रसरातील जलिनः सारण
�व�ेम�े सुधारणा करणे

12 1,00,00,000 43,93,600 0

7 222307956
�ोतीबानगर प�रसरातील जलिनः सारण
�व�ेम�े सुधारणा करणे

12 1,00,00,000 33,89,400 0

8 222307957
िनगडी गावठाण प�रसरातील
जलिनः सारण �व�ेम�े सुधारणा करणे

13 70,00,000 21,26,700 0

9 222307958
से. �. २२ प�रसरातील जलिनः सारण
�व�ेम�े सुधारणा करणे

13 70,00,000 42,38,900 0

10 222307959
�भाग �. १ िचखली येथील मोरेव�ी,
�े�ेव�ी व प�रसरात आव�कतेनुसार
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे

1 1,50,00,000 0 0

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307960
�भाग �. १ िचखली येिथल शेलारव�ी
व सोनवणेव�ी प�रसरात जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

1 1,00,00,000 17,14,600 0

2 222307961
�े�ेव�ी िचंचेचा मळा प�रसरातील
जलिनः सारण �व�ेम�े सुधारणा करणे

1 1,00,00,000 21,81,700 0

3 222307962
मोरेव�ी िचखली प�रसरातील
जलिनः सारण �व�ेम�े सुधारणा करणे

1 1,00,00,000 33,72,700 0

4 222307963
�पीनगर सहयोगनगर प�रसरातील
जलिनः सारण �व�ेम�े सुधारणा करणे

12 1,00,00,000 24,23,800 0

5 222307964
तळवडेगाव प�रसरातील जलिनः सारण
�व�ेम�े सुधारणा करणे

13 1,00,00,000 29,30,900 0

6 222307965

�भाग �. १ िचखली येथील
सोनावणेव�ी र�ा ते मोरेव�ी नाला
प�रसरात आव�कतेनुसार जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

1 1,50,00,000 18,00,000 0

7 222307966

�भाग �. १ िचखली येथील पाटीलनगर,
बगव�ी, धम�राजनगर, शेलारव�ी
प�रसरात आव�कतेनुसार जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

1 2,00,00,000 18,00,000 0

8 222307967

�भाग �. ११ शरदनगर , नेवाळे व�ी,
हरगुडे व�ी, कुदळवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

11 1,00,00,000 18,00,000 0
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9 222307968
�भाग �. ११अजंठानगर, िभमश�ीनगर
प�रसरात आव�कतेनुसार जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

11 1,00,00,000 18,00,000 0

10 222307969
�भाग �. ११ िचखली �� घरकुल
योजना प�रसरात संप व पंप हाऊस
बांधणे

11 5,00,00,000 3,47,400 0

11 222307970
�भाग �. १२ �पीनगर येिथल अंतग�त
सोसाय�ांमधील जलिनः सारण �व�थेत
सुधारणा कामे करणे

12 1,50,00,000 18,00,000 0

12 222307971
�भाग �. १२ तळवडे गाव प�रसरातील
ज�ा जलिनः सारण �व�छेत
आव�कतेनुसार सुधारणा कऱणे

12 3,00,00,000 18,00,000 0

13 222307972

�भाग �. १२ ि�वेणीनगर ता�ाणेव�ी
प�रसरातील ज�ा जलिनः सारण
�व�छेत आव�कतेनुसार सुधारणा
कऱणे

12 1,50,00,000 18,00,000 0

14 222307973
�भाग �. १२ सहयोगनगर प�रसरातील
ज�ा जलिनः सारण �व�छेत
आव�कतेनुसार सुधारणा कऱणे

12 1,00,00,000 18,00,000 0

15 222307974
�भाग �. १३, िनगडी गावठाण
प�रसरातील जलिनः सारण �व�ेम�े
सुधारणा कामे करणे

13 1,00,00,000 3,47,400 0

एकूण चालू कामे र.�. 36,10,00,000 7,08,50,000 0

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222307975

�भाग �.१२ ि�वेणीनगर ता�ाणेव�ी,
सहयोगनगर प�रसरातील जु�ा
जलािन:सारण �व�थेम�े
आव�कतेनुसार सुधारणा करणे

12 47,99,376 0 42,00,000

2 222307976
�भाग �. १३ येथील से.�.२२ तसेच
इतर प�रसराम�े जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

13 37,99,745 0 33,00,000

3 222307977
�भाग �. १३ िनगडी गावठाण
प�रसरातील जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

13 19,99,284 0 16,00,000

4 222307978

�भाग �. १िचखली येथील पाटीलनगर
,बगव�ी, धम�राजनगर, शेलारव�ी व
इतर प�रसरात आव�कतेनुसार
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे

1 43,99,134 0 38,00,000

5 222307979
�भाग �. १२ �पीनगर तसेच तळवडे
गांव प�रसरात आव�कतेनुसार
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे

12 51,99,860 0 47,00,000

6 222307980

�भाग �. ११ शरदनगर, नेवाळेव�ी,
हरगुडेव�ी, कुदळवाडी प�रसरात
आव�कतेनुसार जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

11 27,99,963 0 22,00,000

7 222307981

�भाग �. १िचखली येथील मोरेव�ी ,
सोनावानेव�ी र�ा ते मोरेव�ी नाला
प�रसर, �े�ेव�ी व इतर प�रसरात
आव�कतेनुसार जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

1 51,99,493 0 45,00,000

8 222307982

�भाग �. ११ अजंठानगर,
भीमश�ीनगर, पूणा�नगर, िशवतेजनगर
प�रसरात आव�कतेनुसार जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

11 39,99,499 0 35,00,000

9 222307983
चह�ली मैलाशुिधकरण क� �ांतग�त िचखली
गावठाण प�रसरात संप व पंप हाउस
बांधणे व इतर कामे करणे

1 0 0 30,00,000

10 222307984
िचखली येथील घरकुल योजना प�रसरात
संप व पंप हाउस बांधणे

11 0 0 30,00,000

11 222307985

कृ�ानगर व िचखली, मोरेव�ी,
�े�ेव�ी येथील व इतर प�रसरात
आव�कतेनुसार जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

1 & 11 0 0 12,50,000
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12 222307986
तळवडे, �पीनगर, िनगडी, यमुनानगर व
से.२२ प�रसरातील भागात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे

12 & 13 0 0 12,50,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,21,96,354 0 3,63,00,000

एकूण भुयारी गटार योजना फ �भाग 39,31,96,354 7,08,50,000 3,63,00,000

8 भुयारी गटार योजना ग �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222307987
वैभवनगर पंपीगं �ेशनची िसमािभंत
बांधणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

21 90,00,000 30,00,000 17,40,000

2 222307988
कािशबा िशंदे सभागृह पंपीगं �ेशन डी
पी र�ाने बाधीत होत अस�ाने
�ासाठी पया�यी �व�था करणे.

21 99,50,000 0 0

3 222307989
वॉड� �. ४३ िजजामाता हॉ��टल येथील
झोपडप�ी प�रसरातील जलिनः सारण
निलकांचे सुधारणा कामे करणे.

21 64,00,000 0 0

4 222307990

�भाग �.२१मधील िडल� पंिपंग �ेशन
ते िशवाजी चौक िपंपरी वाघेरे पय�त
अ���ात असले�ा जलिनः सारण
निलकांची सुधारणा कामे करणे.

21 1,00,00,000 0 0

5 222307991

�भाग �.२४ थेरगाव येथील गणेश नगर
, मंगल नगर , संतोष नगर , ल�णनगर
, गुजर नगर , �ातोबा नगर झोपडप�ी
व इतर प�रसरातील जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व
जलिनः सारण निलका टाकणे.

24 80,00,000 19,99,200 0

6 222307992
�भाग �.२४ थेरगाव येथील द�नगर
चौक ते थेरगाव फाटा पय�त मु�
जलिनः सारण निलका टाकणे.

24 1,20,00,000 0 0

7 222307993

�भाग �. २१ िपंपरी मधील तपोवन
मंिदर प�रसर, वैभवनगर, झुलेलाल घाट
प�रसर, िडल� चौक प�रसर व इतर
प�रसरातील जलिनः सारण �व�था
सुधारणा कामे करणे.

21 1,50,00,000 43,20,000 0

8 222307994

�भाग �. २१ िपंपरी मधील साई चौक
प�रसर, बलदेवनगर, कैलासनगर व इतर
प�रसरातील जलिनः सारण �व�था
सुधारणा कामे करणे.

21 1,20,00,000 30,63,000 0

9 222307995

�भाग �. २१ िपंपरी मधील नवमहारा��
िव�ालय प�रसर, िभममनगर, िपंपरी
वाघेरे गावठाण व इतर प�रसरातील
जलिनः सारण �व�था सुधारणा कामे
करणे.

21 1,20,00,000 33,56,000 0

10 222307996

�भाग �. २७ रहाटणी मधील साईसागर
कॉलनी , वंृदावन कॉलनी , साई कॉलनी
, सुयोग कॉलनी व इतर प�रसरातील
जलिनः सारण �व�था सुधारणा कामे
करणे.

27 1,00,00,000 34,63,000 0

11 222307997

�भाग �. २७ रहाटणी मधील
गजानननगर, नखातेनगर, द�नगर व
इतर प�रसरातील जलिनः सारण �व�था
सुधारणा कामे करणे.

27 1,00,00,000 0 0

12 222307998

�भाग �. २७ रहाटणी मधील िशवराज
नगर, पवनानगर, रहाटणी गावठाण व
इतर प�रसरातील जलिनः सारण �व�था
सुधारणा कामे करणे.

27 1,00,00,000 22,75,000 0

13 222307999

�भाग �. २७ रहाटणी मधील तापकीर
चौक ते तापकीर मळा चौक प�रसर व
इतर प�रसरातील जलिनः सारण �व�था
सुधारणा कामे करणे.

27 1,00,00,000 3,85,000 0

14 222308000
�भाग �. २७ रहाटणी मधील िविवध
प�रसरातील न�ाने ता�ात आले�ा
र�ाम�े जलिनः सारण निलका टाकणे.

27 1,00,00,000 0 0
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15 222308001

�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण,
धनगरबाबा मंिदर प�रसर व थेरगाव
मधील इतर प�रसरातील जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व
जलिनः सारण निलका टाकणे.

23 60,00,000 15,91,000 0

16 222308002

�भाग �.२३ थेरगाव येथील पवारनगर,
पडवळनगर व थेरगाव मधील इतर
प�रसरातील जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व जलिनः सारण
निलका टाकणे.

23 60,00,000 15,93,000 0

17 222308003

�भाग �.२३ थेरगाव येथील पवना नदी
ते ग �ेि�य काया�लया पय�त व इतर
िठकाणी जलिनः सारण �व�थेम�े
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
जलिनः सारण निलका टाकणे.

23 80,00,000 0 0

18 222308004

�भाग �.२३ थेरगाव येथील डीपी.
र�ावर �शानभूमी ते कुणाल रेिसडे�ी
पय�त जलिनः सारण निलका �थलांतरीत
करणे.

23 1,50,00,000 0 0

19 222308005

�भाग �.२३ थेरगाव येथील कुणाल
रेिसडे�ी ते पवना नदीवरील िचंचवड
ि�ज पय�त जलिनः सारण निलका टाकणेचे
काम करणे.

23 1,70,00,000 0 0

20 222308006

�भाग �. २४ थेरगाव मधील द�नगर,
थेरगावफाटा प�रसर, आनंद हॉ��टल
प�रसर व इतर प�रसरातील जलिनः सारण
िवषयक सुधारणा कामे करणे व
जलिनः सारण निलका टाकणे.

24 80,00,000 29,75,000 0

21 222308007

�भाग �. २४ थेरगाव येथील मंगलनगर,
गणेशनगर, बेलठीकानगर, गुजरनगर व
इतर प�रसरातील जलिनः सारण िवषयक
सुधारणा कामे करणे व जलिनः सारण
निलका टाकणे.

24 80,00,000 10,82,000 0

22 222308008

ग �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग �. २३
व २४ म�े येणा�या ना�ातील अ���
असलेली ड� ेनेज लाईन र�ावर
�थलांतरीत करणे.

२३,२४ 1,10,00,000 10,00,000 19,00,000

23 222308009

ग �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग �. २१
व २७ म�े येणा�या ना�ातील अ���
असलेली ड� ेनेज लाईन र�ावर
�थलांतरीत करणे.

२१,२७ 1,10,00,000 0 0

24 222308010
�भाग �. २१ िपंपरी मधील िविवध
भागात जलिनः सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे.

21 60,00,000 36,58,000 1,00,000

25 222308011

�भाग �. २१ िपंपरी मधील न�ाने
िवकिसत करणेत येणा�या र�ाम�े
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

21 60,00,000 37,60,000 1,00,000

26 222308012
�भाग �. २७ रहाटणी मधील िविवध
भागात जलिनः सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे.

27 60,00,000 38,25,000 1,05,000

27 222308013

�भाग �. २७ रहाटणी मधील न�ाने
िवकिसत करणेत येणा�या र�ाम�े
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

27 60,00,000 39,00,000 1,00,000

28 222308014

�भाग �. २३ थेरगाव मधील बापुजीबुवा
नगर प�रसर ,थेरगाव गावठाण प�रसर व
इतर प�रसरातील जलिनः सारण �व�था
सुधारणा कामे करणे.

23 60,00,000 40,00,000 5,30,000

29 222308015

�भाग �. २३ थेरगाव मधील पवार नगर
प�रसर , पडवळ नगर प�रसर, कुणाल
रेिसडे�ी प�रसर व इतर प�रसरातील
जलिनः सारण �व�था सुधारणा कामे
करणे.

23 60,00,000 45,00,000 5,00,000

30 222308016
�भाग �. २४ थेरगाव मधील िविवध
भागात जलिनः सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे.

24 70,00,000 43,50,000 1,00,000
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31 222308017

�भाग �. २४ थेरगाव मधील डांगे चौक
प�रसर , द�नगर प�रसर , गणेश नगर
प�रसर व इतर प�रसरातील जलिनः सारण
�व�था सुधारणा कामे करणे.

24 80,00,000 46,48,800 4,51,200

32 222308018

�भाग �. २४ थेरगाव मधील न�ाने
िवकिसत करणेत येणा�या िविवध
भागाम�े जलिनः सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे.

24 80,00,000 49,50,000 1,00,000

33 222308019

�भाग �. २१ िपंपरी मधील अशोक
िथएटर, व इतर प�रसरातील निलका
टाकणे. जलिनः सारण िवषयक कामे
तसेच जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा
कामे करणे.

21 80,00,000 0 0

34 222308020

�भाग �. २१ िपंपरी मधील िडल�
टॉिकज व इतर प�रसरातील
जलिन:सारण निलका टाकणे व
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे
करणे.

21 80,00,000 0 0

35 222308021

�भाग �. २१ िपंपरी मधील अशोक
टॉिकज प�रसरातील जलिन:सारण
निलका टाकणे व जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा कामे करणे.

21 70,00,000 0 0

36 222308022

�भाग �. २१ मधील वैभवनगर व नवीन
प�रसरात आिण इतर िठकाणी
जलिन:सारण निलका टाकणे व
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे
करणे.

21 70,00,000 0 0

37 222308023

�भाग �.२३ थेरगाव मधील अशोका
सोसायटी मेन रोड व अंतग�त ग�ा व
इतर जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा
िवषयक कामे करणे व जलिनः सारण
निलका टाकणे.

23 1,00,00,000 0 0

38 222308024

�भाग �.२३ थेरगाव मधील तापकीर
चौक, धनगर बाबा मंिदर ते काळेवाडी
फाटा बी. आर. टी. एस र�ामधील व
इतर प�रसरात जलिनः सारण �व�थेम�े
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
जलिनः सारण निलका टाकणे.

23 1,00,00,000 0 0

39 222308025

�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण म�े
गावठाणमधून मनपा�ा िप�ा�ा
पा�ा�ा टाकी बापुजीबुवानगर प�रसर
व इतर प�रसरात जलिनः सारण निलका
टाकणे व जलिनः सारण िवषयक कामे
करणे.

23 80,00,000 0 0

40 222308026

�भाग �.२३ थेरगाव मधील भाग १-
जगतापनगर,थेरगाव गावठाण,गंगा
आिशयाना,�सुन धाम सोसायटी
इ.प�रसर व इतर प�रसरातील
आक��तपणे उ�वणारी आिण
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

23 68,00,000 0 0

41 222308027

�भाग �.२३ थेरगाव मधील भाग २-
काळेवाडी फाटा प�रसर,जयम�ारनगर
प�रसर,बापुजीनगर प�रसर,
गु�नानकनगर प�रसर,कैलासनगर
प�रसर व इतर प�रसरातील
आक��तपणे उ�वणारी आिण
जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

23 68,00,000 0 0

42 222308028

�भाग �.२३ थेरगाव मधील भाग ३-
पवारनगर प�रसर,पडवळनगर
प�रसर,साईनाथनगर प�रसर,
दगडूपाटीलनगर प�रसर व इतर
प�रसरातील आक��तपणे उ�वणारी
आिण जलिनः सारण िवषयक सुधारणा
कामे करणे.

23 68,00,000 0 0
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43 222308029
�भाग �.२४ मधील डांगे चौक व इतर
प�रसराितल जलिनः सारण निलका टाकणे
व जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

24 80,00,000 0 0

44 222308030

�भाग �.२४ मधील द�नगर आनंदवन
व इतर प�रसराितल जलिनः सारण निलका
टाकणे व जलिनः सारण िवषयक कामे
करणे.

24 80,00,000 0 0

45 222308031
�भाग �.२४ मधील गणेशनगर व इतर
प�रसराितल जलिनः सारण निलका टाकणे
व जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

24 80,00,000 0 0

46 222308032

�भाग �.२४ मधील बेलठीकानगर,
संतोषनगर व इतर प�रसरातील
जलिनः सारण निलका टाकणे व
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

24 80,00,000 0 0

47 222308033

�भाग �.२७ रहाटणी म�े
आव�कतेनुसार जलिन:सारण निलका
टाकणे व जलिन:सारण �व�थेत
सुधारणा कामे करणे.

27 90,00,000 0 0

48 222308034

�भाग �.२७ रहाटणी गावठाण व
प�रसरात आव�कतेनुसार जलिन:सारण
निलका टाकणे व जलिन:सारण �व�थेत
सुधारणा कामे करणे.

27 90,00,000 0 0

49 222308035

�भाग �.२७ रहाटणी तापकीरनगर व
प�रसरात आव�कतेनुसार जलिन:सारण
निलका टाकणे व जलिन:सारण �व�थेत
सुधारणा कामे करणे.

27 90,00,000 0 0

50 222308036

�भाग �.२७ रहाटणी म�े नखाते कॉन�र
व प�रसरात आव�कतेनुसार
जलिन:सारण निलका टाकणे व
जलिन:सारण �व�थेत सुधारणा कामे
करणे.

27 90,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 43,97,50,000 6,76,94,000 57,26,200

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222308037

�भाग �. २१ िपंपरी मधील अशोक
िथएटर, िडल� टॉिकज व इतर
प�रसरातील निलका टाकणे.
जलिनः सारण िवषयक कामे तसेच
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे
करणे.

२१ 50,00,000 0 22,60,000

2 222308038

�भाग �. २१ मधील वैभवनगर व नवीन
प�रसरात आिण इतर िठकाणी
जलिन:सारण निलका टाकणे व
जलिनः सारण �व�थेम�े सुधारणा कामे
करणे.

२१ 30,00,000 0 6,50,000

3 222308039

�भाग �.२३ थेरगाव मधील तापकीर
चौक, धनगर बाबा मंिदर ते काळेवाडी
फाटा बी. आर. टी. एस र�ा प�रसर
अशोका सोसायटी मेन रोड व अंतग�त
ग�ा व इतर िठकाणी जलिनः सारण
�व�थेम�े सुधारणा िवषयक कामे
करणे व जलिनः सारण निलका टाकणे.

२३ 40,00,000 0 17,60,000

4 222308040

�भाग �.२३ थेरगाव म�े गावठाण
मनपा पा�ाची टाकी बापुजीबुवानगर
प�रसर जगतापनगर, गंगा आिशयाना,
�सुन धाम सोसायटी इ.प�रसर व इतर
प�रसरात जलिनः सारण निलका टाकणे व
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

२३ 40,00,000 0 15,50,000

5 222308041

�भाग �.२३ थेरगाव मधील काळेवाडी
फाटा प�रसर, जयम�ारनगर प�रसर,
बापुजीनगर प�रसर, गु�नानकनगर
प�रसर, कैलासनगर प�रसर , पवारनगर
प�रसर, पडवळनगर प�रसर,
साईनाथनगर प�रसर, दगडूपाटीलनगर
प�रसर व इतर प�रसरातील
आक��तपणे उ�वणारी आिण

२३ 40,00,000 0 15,50,000
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जलिनः सारण िवषयक सुधारणा कामे
करणे.

6 222308042

�भाग �.२४ मधील डांगे चौक, द�नगर
आनंदवन व इतर प�रसराितल
जलिनः सारण निलका टाकणे व
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

२४ 40,00,000 0 15,50,000

7 222308043

�भाग �.२४ मधील गणेशनगर,
बेलठीकानगर, संतोषनगर व इतर
प�रसराितल जलिनः सारण निलका टाकणे
व जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

२४ 40,00,000 0 15,50,000

8 222308044

�भाग �.२७ रहाटणी, तापकीरनगर,
नखाते कॉन�र प�रसर व इतर
प�रसराम�े आव�कतेनुसार
जलिन:सारण निलका टाकणे व
जलिन:सारण �व�थेत सुधारणा कामे
करणे.

२७ 60,00,000 0 28,25,000

9 222308045
थेरगाव प�रसराम�े जलिन:सारण
�व�था सुधारणेची कामे करणे.

२३,२४ 1,00,00,000 0 15,78,800

10 222308046
रहाटणी व िपंपरी प�रसराम�े
जलिन:सारण �व�था सुधारणेची कामे
करणे.

२७,२१ 1,00,00,000 0 15,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,40,00,000 0 1,67,73,800

एकूण भुयारी गटार योजना ग �भाग 49,37,50,000 6,76,94,000 2,25,00,000

9 भुयारी गटार योजना ह �भाग

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222308047

सांगवी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ३१ समथ�नगर,समतानगर व
उव�रीत िठकाणी जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

31 49,50,000 10,60,300 0

2 222308048

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. २० मधील महा�ा फुले नगर
झोपडप�ी व उव��रत प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

20 1,00,00,000 10,38,000 0

3 222308049

�भाग �. ३० दापोडी मधील
िस�दाथ�नगर, काची चाळ, गुलाबनगर,
आ�ार िवटभ�ी, जयभीमनगर, आदश�
कॉलनी व महा�ा फुलेनगर झोपडप�ी
प�रसरात आव�क �ा िठकाणी
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

30 1,00,00,000 26,41,800 0

4 222308050

�भाग �. ३० मधील फुगेवाडी वाखारे
चाळ, महादेव मंिदर प�रसर, संजयनगर
झोपडप�ी व उव��रत प�रसरातील
आव�क �ा िठकाणी जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

30 1,00,00,000 27,98,900 0

5 222308051

�भाग �. ३० मधील कासारवाडी येथील
शा�ीनगर, िशंदे चाळ प�रसर,
पाटणेचाळ, केशवनगर प�रसर, िहराबाई
लांडगे झोपडप�ी,व उव��रत प�रसरातील
आव�क �ा िठकाणी जलिन:सारण
निलकांम�े सुधारणा करणे.

30 1,00,00,000 16,00,000 0

6 222308052

सांगवी क� �ाअंतग�त �भाग �. ३१
कवडेनगर पासुन िनळू फूले
ना�गृहापय�त जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

31 1,00,00,000 7,06,900 0

7 222308053
�भाग �. ३२ जुनी सांगवी कृ�ानगर व
उव�रीत प�रसरात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

32 1,00,00,000 28,89,400 0

8 222308054

�भाग �.३२ जुनी ल�ी माता मंिदर,
सांगवी गावठाण व उव�रीत प�रसरात
मु� जलिन:सारण निलकेम�े सुधारणा
करणे.

32 1,00,00,000 26,83,400 0
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9 222308055

�भाग �. ३२ म�े सुआशी हॉटेल
ग�ी, िशवाजी पाक�  व उव�रीत प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

32 1,00,00,000 42,07,400 0

10 222308056

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. ३१ व ३२ मधील प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 1,00,00,000 52,50,700 0

11 222308057

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
दापोडी , फुगेवाडी व लांडेवाडी पंपीगं
�ेशन �.२ अंतग�त येणा-या
मलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

सव�साधारण 1,00,00,000 23,33,600 0

12 222308058

भाटनगर मैलाशु�दीकरण क� �ाअंग�त
�भाग �.२० मधील िवशाल िथएटर,
नाणेकर चाळ व उव��रत िठकाणी तसेच
आव�क �ा िठकाणी ड� ेनेज
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

20 25,00,000 11,71,800 0

13 222308059

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.२० मधील कंुदननगर
कासारवाडी प�रसर व उव�रीत भागात
तसेच आव�क �ा िठकाणी ड� ेनेज
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

20 37,50,000 22,05,200 0

14 222308060

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.२० मधील संत तुकाराम नगर,
व�भनगर व उव��रत भागात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

20 37,50,000 17,57,800 0

15 222308061

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �. २० मधील महा�ा फुले नगर,
लांडेवाडी वसाहत व उव��रत प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

20 75,00,000 44,86,400 0

16 222308062
�भाग �. ३० मधील दापोडी प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

30 37,50,000 29,60,000 0

17 222308063
�भाग �. ३० मधील फुगेवाडी प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

30 25,00,000 36,28,800 0

18 222308064
�भाग �. ३० मधील कासारवाडी
प�रसरात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

30 37,50,000 26,00,000 0

19 222308065
�भाग �. ३० मधील झोपडप�ी
प�रसरात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

30 37,50,000 24,54,300 0

20 222308066
�भाग �. ३० मधील दापोडी, फुगेवाडी
पंपीग �ेशन अंतग�त जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

30 25,00,000 50,00,000 5,00,000

21 222308067
�भाग �. ३१ मधील राजीव गांधीनगर व
उव��रत भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

31 25,00,000 11,27,000 0

22 222308068
�भाग �. ३१ मधील नेताजीनगर व
उव��रत भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

31 25,00,000 11,22,300 0

23 222308069
�भाग �. ३१ मधील िवनायकनगर व
उव��रत भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

31 25,00,000 12,86,600 0

24 222308070
�भाग �. ३१ मधील कवडेनगर व
उव��रत भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

31 25,00,000 11,27,800 0

25 222308071

�भाग �. ३१ मधील समथ�नगर,
सी.एम.ई. कॉलनी व उव��रत भागात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

31 25,00,000 12,86,300 0

26 222308072
�भाग �. ३२ मधील संगमनगर व
उव��रत भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

32 25,00,000 11,22,200 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

27 222308073
�भाग �. ३२ मधील जयमालानगर,
िशंदेनगर व उव��रत भागात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

32 25,00,000 12,86,000 0

28 222308074
�भाग �. ३२ मधील पवारनगर व
उव��रत भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

32 25,00,000 12,43,000 0

29 222308075
�भाग �. ३२ मधील सांगवी गावठाण व
उव��रत भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

32 25,00,000 11,22,100 0

30 222308076
ह �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग �. २०
म�े िविवध िठकाणी ड� ेनेज लाईन
करणेक�रता करणेत आलेले चर बुजिवणे

20 50,00,000 0 0

31 222308077
ह �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग �. ३०
म�े िविवध िठकाणी ड� ेनेज लाईन
करणेक�रता करणेत आलेले चर बुजिवणे

30 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 17,12,00,000 6,41,98,000 5,00,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

07-Under Ground Gutters

1 222308078

�भाग �.२० मधील संत तुकाराम नगर,
भारतमातानगर, गु�द�नगर तसेच
नािशक फाटा ते आई माता मंिदर प�रसर
व उव��रत आव�क �ा िठकाणी ड� ेनेज
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

20 91,26,100 0 51,00,000

2 222308079

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
�भाग �.२० मधील कासारवाडी प�रसर,
लांडेवाडी झोपडप�ी, महा�ा फुले नगर
झोपडप�ी व उव�रीत भागात
आव�कतेनुसार ड� ेनेज �व�थेम�े
सुधारणा करणे तसेच एक� येणा�या
जलिन:सारण व �� ॉम वॉटर लाईन
िवलगीकरण करणे व िविवध िठकाणी
ड� े नेज लाईन करणे क�रता करणेत
आलेले चर बुजिवणे

20 70,83,700 0 35,00,000

3 222308080

�भाग �. ३० दापोडी येथील दापोडी
गावठाण, पवार व�ी, जयिभमनगर,
गुलाबनगर, िस�दाथ�नगर, संजय
गांधीनगर झोपडप�ी व इतर प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
तसेच िविवध िठकाणी ड� ेनेज लाईन
करणेक�रता करणेत आलेले चर बुजिवणे

30 70,84,200 0 30,00,000

4 222308081

�भाग �. ३० म�े एक� येणा�या
जलिन:सारण व �� ॉम वॉटर लाईन
िवलगीकरण करणे तसेच कासारवाडी
येथील शा�ीनगर, वंजारी चाळ व इतर
प�रसरात व फुगेवाडी येथील फुगे चाळ,
वडार व�ी व इतर प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

30 96,06,400 0 40,00,000

5 222308082

�भाग �. ३१ मधील कवडेनगर, संत
तुकाराम नगर व उव��रत भागात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा करणे
तसेच िविवध िठकाणी ड� ेनेज लाईन करणे
क�रता करणेत आलेले चर बुजिवणे

31 46,83,100 0 20,00,000

6 222308083

�भाग �. ३१ मधील मधील नेताजीनगर
व उव��रत भागात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे तसेच एक�
येणा�या जलिन:सारण व �� ॉम वॉटर
लाईन िवलगीकरण करणे तसेच
ना�ातील जलिन:सारण वािहनी समांतर
र�ावर �थलांत�रत करणे .

31 72,03,000 0 25,00,000

7 222308084

�भाग �. ३२ सांगवी गावठाण, चं�मणी
नगर व उव��रत भागात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे तसेच िविवध
िठकाणी ड� ेनेज लाईन करणेक�रता
करणेत आलेले चर बुजिवणे.

32 46,83,000 0 25,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग � अंदाजप�कीय र�म
सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

8 222308085

�भाग �. ३२ िशवद� नगर व उव��रत
भागात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे तसेच अंतग�त एक�
येणा�या जलिन:सारण व �� ॉम वॉटर
लाईन िवलगीकरण करणे व सँडिवक
नाला ते अ�ण िथएटर पय�त पुणे मंुबई
र�ाचे कडेने जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

30/32 81,62,300 0 50,00,000

9 222308086
कलासागर हॉटेल ते टी-�ॉक मधील
ना�ापय�त जलिन:सारण विहनी र�ावर
�थलांत�रत करणे

20 7,79,82,757 0 1,40,00,000

10 222308087
फुगेवाडी पंपीग ते फुगेवाडी दफनभुमी
पय�त जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे

30 96,03,700 0 40,00,000

11 222308088
कासारवाडी , कंुदननगर,प�रसर व
आव�क �ा िठकाणी ड� ेनेज
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

20 0 0 20,00,000

12 222308089
महा�ा फुलेनगर व लांडेवाडी प�रसर व
आव�क �ा िठकाणी ड� ेनेज
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

20 0 0 20,00,000

13 222308090
भारतमातानगर व िवशाल िथएटर प�रसर
व आव�क �ा िठकाणी ड� ेनेज
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

20 0 0 15,00,000

14 222308091
संत तुकाराम नगर प�रसर व आव�क
�ा िठकाणी ड� ेनेज �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

20 0 0 20,00,000

15 222308092
कासारवाडी येथील िशतळादेवी मंिदर
प�रसर व आव�क �ा िठकाणी ड� ेनेज
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

20 0 0 30,00,000

16 222308093

कासारवाडी येथील िहराबाई झोपडप�ी
,व�भनगर. व इतर प�रसरात
जलिन:सारण �व�थेम�े सुधारणा
करणे.

30 0 0 30,00,000

17 222308094
फुगेवाडी व इतर प�रसरात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

30 0 0 30,00,000

18 222308095
दापोडी येथील महा�ा फुलेनगर, िलंबोरे
व�ी व इतर प�रसरात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

30 0 0 30,00,000

19 222308096
दापोडी येथील,िस�दाथ�नगर, िशतळादेवी
चौक व इतर प�रसरात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

30 0 0 30,00,000

20 222308097
शंकरवाडी ,फुगेवाडी येथील ना�ाची
ट� े िनंग व साफसफाई करणे.

30 0 0 15,00,000

21 222308098

सांगवी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
समथ�नगर, आदश�नगर, िस�दाथ�नगर,
चै�बन व उव�रीत प�रसरात जलिन:सारण
�व�थेम�े सुधारणा करणे.

31 0 0 30,00,000

22 222308099

सांगवी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
कृ�ानगर,�ानेशपाक�  व उव�रीत
प�रसरात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

31 0 0 13,00,000

23 222308100

सांगवी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
ममतानगर, जयमालानगर व उव�रीत
प�रसरात जलिन:सारण �व�थेम�े
सुधारणा करणे.

32 0 0 20,00,000

24 222308101
सांगवी प�रसरातील आनंदनगर , नम�दा
गाड�न येथील ना�ाची ट� े िनंग व
साफसफाई करणे.

32 0 0 15,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 14,52,18,257 0 7,74,00,000

एकूण भुयारी गटार योजना ह �भाग 31,64,18,257 6,41,98,000 7,79,00,000

एकूण 11,43,29,48,258 50,18,00,000 60,00,00,000
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पया�वरण अिभयांि�की िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 पया�वरण अिभयांि�की

चालू कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222308102
पुनावळे येथील कचरा डेपोसाठी
आरि�त जागेवर िसमािभंत व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

5,00,00,000 0 1,00,000

2 222308103

मनपा प�रसरात िविवध िठकाणी
ओ�ा कच-याची िव�ेवाट
लावणेकामी बायोगॅस / कंपो��ंग
�क� उभारणे

15,00,00,000 0 20,000

3 222308104

मोशी कचरा डेपोसाठी नेरी, नागपूर
या सं�थेने बफर झोन सबंधी िदले�ा
अहवालाम�े उपाययोजना
राबिवणेकामी डेपोभोवती �ीन बे�
तयार करणे.

1,50,00,000 6,52,000 2,00,000

4 222308105
मनपा�ा घनकचरा �ि�येसाठी वे�
टू एनज� �ॅ� उभारणे.

2,14,74,83,647 0 20,00,000

5 222308106
मोशी कचरा डेपो येथे कॉं�ीट /डांबरी
र�े करणे

2,00,00,000 0 1,00,000

6 222308107
मोशी कचरा डेपो येथे �थाप�
िवषयक कामे करणे

1,00,00,000 0 5,00,000

7 222308108

हॉटेल वे� / फुड वे�/ ओ�ा
कच�यापासून पासून बायोगॅस �ि�या
�क� उभारणे. (�� भारत
अिभयान अनुदान)

30,00,00,000 0 10,00,000

8 222308109
मनपा काय��े�ाम�े C & D
(Construction & Demolition
Waste) क�रता �क� उभारणे.

20,00,00,000 80,72,000 60,00,000

9 222308110
मनपा काय��े�ाम�े C & D Waste
�ि�या �क� कामी स�ागार फी
अदा करणे.

2,00,00,000 13,00,000 1,00,000

10 222308111
मोशी कचरा डेपो येथे �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

5,00,00,000 0 5,00,000

11 222308112
मोशी कचरा डेपो येथील र�ाची
दु��ीची कामे करणे.

5,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 3,01,24,83,647 1,00,24,000 1,05,20,000

निवन कामे

06-Sewerage and Drainage

03-Drains - Closed

1 222308113
मोशी कचरा डेपोचे मु� �वेश�दार
उभारणे व उव��रत िसमािभंत बांधणे

2,00,00,000 0 4,00,000

2 222308114
मोशी कचरा डेपो येथील मु� र�े
करणे.

5,00,00,000 0 2,00,000

3 222308115
मनपामधून गोळा होणा�या ई-वे�चे
संकलन क�न �ाची िव�ेवाट
लावणेकामी �क� राबिवणे.

1,00,00,000 0 4,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 8,00,00,000 0 10,00,000

एकूण पया�वरण अिभयांि�की 3,09,24,83,647 1,00,24,000 1,15,20,000

एकूण 3,09,24,83,647 1,00,24,000 1,15,20,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

प अंदाजप�क भांडवली खच�

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 �थाप� अ �े�ीय 97,21,633 3,65,83,000 2,29,89,791 80,76,000

2 �थाप� ब �े�ीय 1,42,30,488 4,58,11,000 2,05,28,100 3,02,73,000

3 �थाप� क �े�ीय 50,27,045 6,06,08,000 1,49,14,000 2,21,65,000

4 �थाप� ड �े�ीय 69,51,081 3,64,95,000 88,10,583 1,94,82,000

5 �थाप� इ �े�ीय 1,10,04,924 3,70,41,000 1,10,41,000 68,65,000

6 �थाप� फ �े�ीय 31,66,132 1,86,49,000 56,98,000 1,30,18,000

7 �थाप� ग �े�ीय 10,37,75,618 4,40,05,000 3,50,00,000 1,48,00,000

8 �थाप� ह �े�ीय 5,92,383 2,11,20,000 81,69,000 1,03,13,000

एकूण �थाप�15,44,69,304 30,03,12,000 12,71,50,474 12,49,92,000

9
झोपडप�ी िनमु�लन व पुनव�सन
(�थाप�) िवभाग

3,31,24,852 3,76,80,000 2,20,71,000 3,46,20,000

10 िवद्युत मु� काया�लय 1,46,54,379 2,44,02,000 1,17,59,873 1,09,10,000

एकूण20,22,48,535 36,23,94,000 16,09,81,347 17,05,22,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

प अंदाजप�क भांडवली खच�

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 ��ालये, �सुितगृह, औषधालये 9,99,76,456 6,71,10,000 4,14,63,500 2,48,50,000

2 �ाथिमक व दु�म िश�ण 63,01,594 8,67,42,000 4,10,28,374 2,85,81,000

3 �शानभुमी 2,76,19,143 7,02,53,000 1,69,12,900 3,53,20,000

4 संडास मुतारी 0 7,62,07,000 2,77,45,700 3,62,41,000

एकूण �थाप�13,38,97,193 30,03,12,000 12,71,50,474 12,49,92,000

5
झोपडप�ी िनमु�लन व पुनव�सन
(�थाप�) िवभाग

3,31,24,852 3,76,80,000 2,20,71,000 3,46,20,000

6 िवद्युत मु� काया�लय 1,46,54,379 2,44,02,000 1,17,59,873 1,09,10,000

एकूण18,16,76,424 36,23,94,000 16,09,81,347 17,05,22,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� अ �े�ीय

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1
��ालये,
�सुितगृह,
औषधालये

0 74,00,000 25,66,500 33,84,000

0 0 0 0

2
�ाथिमक व
दु�म िश�ण

0 1,20,67,000 87,07,791 27,76,000

0 0 0 0

3 �शानभुमी
29,34,804 45,92,000 34,06,700 4,000

0 0 0 0

4 संडास मुतारी
0 1,25,24,000 83,08,800 19,12,000

0 0 0 0

Total  01-
Buildings

29,34,804 3,65,83,000 2,29,89,791 80,76,000

0 0 0 0

29,34,804 3,65,83,000 2,29,89,791 80,76,000

Total

29,34,804 3,65,83,000 2,29,89,791 80,76,000

0 0 0 0

29,34,804 3,65,83,000 2,29,89,791 80,76,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� अ �े�ीय

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308116
�भाग �. १० मधील मनपा व दवाखाना
इमारतीची देखभाल दु��ीची कामे करणे.

10 70,00,000 0 28,50,000

2 222308117
�भाग �. १० मधील मनपा इमारतीची देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

10 70,00,000 13,66,500 0

3 222308118
�भाग �. १५ मधील मनपा इमारतीची
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

15 70,00,000 12,00,000 5,30,000

4 222308119
�भाग �. १५ मधील मनपा इमारतीची
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१ -
२२)

15 1,00,00,000 0 0

5 222308120
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारती म�े
फिन�चर व इतर देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१ - २२)

19 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 4,10,00,000 25,66,500 33,80,000

निवन कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308121
�भाग �. १० मधील मनपा व दवाखाना
इमारतीची देखभाल दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

2 222308122
�भाग �. १० मधील मनपा इमारतीची देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

3 222308123
�भाग �. १५ मधील मनपा इमारती म�े
फिन�चर व इतर देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

15 1,00,00,000 0 1,000

4 222308124
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारती म�े
फिन�चर व इतर देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,40,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 7,50,00,000 25,66,500 33,84,000

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 7,50,00,000 25,66,500 33,84,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308125
�भाग �. १० म�े मनपा इमारतीचे
नुतनीकरणाचे व फिन�चर िवषयक कामे करणे.

10 25,00,000 11,77,000 5,60,000

2 222308126
�भाग �. १४ मधील मनपा दवाखाना
इमारतीची देखभाल दु��ीची कामे करणे.

14 30,00,000 0 0

3 222308127
�भाग �. १४ मधील िचंचवड �ेशन व इतर
प�रसरामधील मनपा दवाखाना इमारतीची
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

14 30,00,000 0 0

4 222308128
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारतीचें
दु��ीची कामे करणे. (सन २०१९-२० साठी)

19 30,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

5 222308129
�भाग �. १० म�े मनपा इमारतीचे
नुतनीकरणाचे व फिन�चर िवषयक कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

10 50,00,000 15,00,000 9,00,000

6 222308130
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी प�रसरातील
शाळा इमारतीचंी दु��ी करणे.(सन २०२०-२१
साठी)

14 50,00,000 8,46,000 5,60,000

7 222308131

�भाग �. १४ काळभोरनगर, मोहननगर,
िचंचवड �ेशन व प�रसरातील शाळा
इमारतीचंी दु��ी करणे.(सन २०२०-२१
साठी)

14 50,00,000 4,54,900 7,46,000

8 222308132
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी प�रसरातील
दवाखाना इमारतीचंी दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 15,12,000 0

9 222308133
�भाग �. १४ िचंचवड �ेशन प�रसरातील
दवाखाना व इतर इमारतीचंी दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१ साठी)

14 50,00,000 12,10,000 0

10 222308134
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारतीचें
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१)

19 30,00,000 13,45,000 0

11 222308135
�भाग �. १० म�े मनपा इमारतीचे
नुतनीकरणाचे व फिन�चर िवषयक कामे करणे.
(सन २०२१ - २२)

10 1,00,00,000 0 0

12 222308136
�भाग �. १० म�े मनपा इमारतीचे दु��ी
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१ - २२)

10 1,00,00,000 0 0

13 222308137
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी प�रसरातील
शाळा इमारतीचंी दु��ी करणे.(सन २०२१ -
२२)

14 1,00,00,000 0 0

14 222308138
�भाग �. १४ काळभोरनगर, मोहननगर,
िचंचवड �ेशन व प�रसरातील शाळा
इमारतीचंी दु��ी करणे.(सन २०२१ - २२)

14 1,00,00,000 0 0

15 222308139
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी प�रसरातील
दवाखाना इमारतीचंी दु��ी करणे.(सन २०२१
- २२)

14 1,00,00,000 0 0

16 222308140
�भाग �. १४ िचंचवड �ेशन प�रसरातील
दवाखाना व इतर इमारतीचंी दु��ी
करणे.(सन २०२१ - २२)

14 1,00,00,000 0 0

17 222308141
�भाग �. १५ मधील मनपा इमारतीची
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

15 1,00,00,000 0 0

18 222308142
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारतीचें
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१ - २२)

19 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 11,95,00,000 80,44,900 27,66,000

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308143
�भाग �. १० म�े मनपा इमारतीचे
नुतनीकरणाचे व फिन�चर िवषयक कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

2 222308144
�भाग �. १० म�े मनपा इमारतीचे दु��ी
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

3 222308145
�भाग �. १४ आकुड� व प�रसरातील शाळा
इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३ )

14 50,00,000 0 1,000

4 222308146
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरातील शाळा
इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३ )

14 50,00,000 0 1,000

5 222308147
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरातील
शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३ )

14 50,00,000 0 1,000

6 222308148
�भाग �. १४ िचंचवड �ेशन व प�रसरातील
शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३ )

14 50,00,000 0 1,000

7 222308149
�भाग �. १४ मधील िचंचवड �ेशन व
प�रसरातील दवाखाना इमारतीची देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२-२३ )

14 50,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

8 222308150
�भाग �. १४ मधील आकुड� व प�रसरातील
दवाखाना इमारतीची देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३ )

14 50,00,000 0 1,000

9 222308151
�भाग �. १५ मधील मनपा इमारतीचें
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३)

15 1,00,00,000 0 1,000

10 222308152
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारतीचें
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३)

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,00,00,000 0 10,000

चालू कामे +निवन कामे 18,95,00,000 80,44,900 27,76,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 18,95,00,000 80,44,900 27,76,000

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308153
�भाग �.१९ मधील �शानभुमी व
दफनभुमीम�े �थाप�िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

19 50,00,000 0 0

2 222308154
�भाग �.१९ मधील ि��न दफनभुमीसाठी
कमान करणे.

19 25,00,000 0 0

3 222308155
�भाग �. १९ मधील मु�ीम दफनभूमी म�े
�थाप� िवषयक कामे करणे

19 25,00,000 16,88,700 0

4 222308156
�भाग �. १९ मधील ि��न दफनभूमी म�े
�थाप� िवषयक कामे करणे

19 25,00,000 3,58,000 0

5 222308157
�भाग �.१९ मधील �शानभुमी व
दफनभुमीम�े �थाप�िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

19 30,00,000 13,60,000 0

6 222308158
�भाग �. १० मधील दफनभुमीम�े
�थाप�िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१ - २२)

10 50,00,000 0 0

7 222308159
�भाग �. १९ मधील मु�ीम दफनभूमी म�े
�थाप� िवषयक कामे करणे (सन २०२१ -
२२)

19 50,00,000 0 0

8 222308160
�भाग �. १९ मधील ि��न दफनभूमी म�े
�थाप� िवषयक कामे करणे

19 50,00,000 0 0

9 222308161
�भाग �.१९ मधील �शानभुमी व
दफनभुमीम�े �थाप�िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे (सन २०२१ - २२).

19 50,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 3,55,00,000 34,06,700 0

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308162
�भाग �. १० मधील दफनभुमीम�े
�थाप�िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

2 222308163
�भाग �.१९ मधील िहंदू �शानभुमी म�े
�थाप�िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे
(सन २०२२-२३).

19 1,00,00,000 0 1,000

3 222308164
�भाग �. १९ मधील मु�ीम दफनभूमी म�े
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३).

19 1,00,00,000 0 1,000

4 222308165
�भाग �. १९ मधील ि��न दफनभूमी म�े
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३).

19 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 4,00,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 7,55,00,000 34,06,700 4,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 7,55,00,000 34,06,700 4,000

संडास व मुतारी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308166
�भाग �. १० म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

10 25,00,000 11,98,900 0

2 222308167
�भाग �. १९ सेनेट� ी चाळ समोरील १०
िसट्सचे जुने शौचालय पाडुन निवन शौचालय
बांधणे.

19 50,00,000 0 0

3 222308168
�भाग �. १९ बी-�ॉक १४/१५ येथील जुने
शौचालय पाडुन निवन शौचालय बांधणे.

19 50,00,000 0 0

4 222308169
�भाग �. १९ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

19 25,00,000 0 0

5 222308170
�भाग �. १० म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

10 25,00,000 0 10,00,000

6 222308171
�भाग �. १४ म�े जुने ��तागृह िन�ाशीत
क�न निवन ��तागृह उभारणे.

14 30,00,000 0 1,00,000

7 222308172
�भाग �. १४ मधील ��तागृहाची देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

14 30,00,000 0 1,00,000

8 222308173

�भाग �. १५ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०१९-२० साठी)

15 30,00,000 7,03,900 0

9 222308174
�भाग �. १९ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

19 25,00,000 10,27,100 0

10 222308175

�भाग �. १० म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

10 30,00,000 19,10,900 4,70,000

11 222308176
�भाग �.१५ आकुड� �ेशनजवळ निवन
��तागृह बांधणे (सन २०२०-२१ साठी)

15 1,00,00,000 0 0

12 222308177

�भाग �. १५ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

15 30,00,000 19,68,000 2,30,000

13 222308178

�भाग �. १९ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

19 30,00,000 15,00,000 0

14 222308179

�भाग �. १० म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१ - २२)

10 70,00,000 0 0

15 222308180
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील ��तागृहांचे नुतनीकरण व
दु��ी करणे .(सन २०२१ - २२)

14 70,00,000 0 0

16 222308181
�भाग �. १४ काळभोरनगर, मोहननगर,
िचंचवड �ेशन व प�रसरातील ��तागृहांचे
नुतनीकरण व दु��ी करणे(सन २०२१ - २२)

14 70,00,000 0 0

17 222308182
�भाग �. १४ येथे आव�कतेनुसार मुतारी
बांधणे व दु��ी करणे

14 1,00,00,000 0 0

18 222308183

�भाग �. १५ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१ - २२)

15 70,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

19 222308184

�भाग �. १९ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१ - २२)

19 70,00,000 0 0

20 222308185
�भाग�.१९ मधील बी-�ॉक प�रसरातील जुने
शौचालय पाडून आव�कतेनुसार जागा
िवकिसत करणे. (सन २०२१ - २२)

19 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,30,00,000 83,08,800 19,00,000

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308186
�भाग क.१० मधील मोरवाडी येथील जूने
��तागृह पाडून न�ाने ��तागृह बांधणे.

10 1,00,00,000 0 1,000

2 222308187

�भाग �. १० म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

3 222308188
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी व
प�रसरातील ��तागृहांचे नुतनीकरण व
दु��ी करणे .(सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

4 222308189
�भाग �. १४ पांढरकर नगर व प�रसरातील
��तागृहांचे नुतनीकरण व दु��ी करणे
.(सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

5 222308190
�भाग �. १४ मोहननगर व प�रसरातील
��तागृहांचे नुतनीकरण व दु��ी करणे
.(सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

6 222308191
�भाग �. १४ काळभोरनगर व प�रसरातील
��तागृहांचे नुतनीकरण व दु��ी करणे
.(सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

7 222308192
�भाग �. १४ रामनगर व प�रसरातील
��तागृहांचे नुतनीकरण व दु��ी करणे
.(सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

8 222308193
�भाग �. १४ आकुड� िव�लवाडी व
प�रसरातील ��तागृहांचे नुतनीकरण व
दु��ी करणे .(सन २०२२-२३ साठी)

14 50,00,000 0 1,000

9 222308194

�भाग �. १५ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

15 70,00,000 0 1,000

10 222308195

�भाग �. १९ म�े संडास �ॉक व मुता-यांची
नुतनीकरण �� भारत अिभयाना�ा धत�वर
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

19 70,00,000 0 1,000

11 222308196
�भाग�.१९ मधील बी-�ॉक प�रसरातील जुने
शौचालय पाडून आव�कतेनुसार जागा
िवकिसत करणे. (सन २०२२-२३)

19 1,00,00,000 0 1,000

12 222308197
अ �े�ीय काया�लयांतग�त तृतीय पंथीयांसाठी
��तागृह बांधणे

19 2,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 9,40,00,000 0 12,000

चालू कामे +निवन कामे 19,70,00,000 83,08,800 19,12,000

संडास व मुतारी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 19,70,00,000 83,08,800 19,12,000

एकूण 53,70,00,000 2,23,26,900 80,76,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� ब �े�ीय

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1
��ालये,
�सुितगृह,
औषधालये

5,99,982 51,00,000 20,79,000 15,60,000

0 0 0 0

2
�ाथिमक व
दु�म िश�ण

3,99,999 1,14,01,000 79,21,900 1,06,02,000

0 0 0 0

3 �शानभुमी
1,13,19,621 1,86,10,000 59,83,300 73,00,000

0 0 0 0

4 संडास मुतारी
0 1,07,00,000 45,43,900 1,08,11,000

0 0 0 0

Total  01-
Buildings

1,23,19,602 4,58,11,000 2,05,28,100 3,02,73,000

0 0 0 0

1,23,19,602 4,58,11,000 2,05,28,100 3,02,73,000

Total

1,23,19,602 4,58,11,000 2,05,28,100 3,02,73,000

0 0 0 0

1,23,19,602 4,58,11,000 2,05,28,100 3,02,73,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ब �े�ीय

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308198
�भाग �.१७ मधील मनपा दवाखा�ान म�े
�थाप� िवषयक कामे करणे.

17 18,00,000 2,44,000 0

2 222308199
सन २०२० - २१ करीता �भाग � १८ मधील
��ालयांची दु��ी करणे.

18 35,00,000 18,35,000 0

3 222308200
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१७ मधील
मनपा दवाखा�ान म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.

17 18,00,000 0 0

4 222308201
सन २०२१-२२ करीता �भाग � १८ मधील
��ालयांची दु��ी करणे.

18 35,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,06,00,000 20,79,000 0

निवन कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308202
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
मनपा दवाखा�ान म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.

17 35,00,000 0 7,80,000

2 222308203
सन २०२२-२३ करीता �भाग � १८ मधील
��ालयांची दु��ी करणे.

18 35,00,000 0 7,80,000

एकूण निवन कामे र.�. 70,00,000 0 15,60,000

चालू कामे +निवन कामे 1,76,00,000 20,79,000 15,60,000

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 1,76,00,000 20,79,000 15,60,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308204
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे, मामुड� िवकासनगर मधील मनपा
शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.

16 50,00,000 27,61,500 0

2 222308205
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत व िकवळे मधील मनपा शाळा इमारतीचंी
देखभाल दु��ी करणे.

16 50,00,000 27,70,400 0

3 222308206
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
शाळा इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी करणे

17 25,00,000 9,90,000 0

4 222308207
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
मनपा शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ी
करणे.

18 50,00,000 14,00,000 17,61,000

5 222308208
�भाग �.१८ मधील केशवनगर �ाथिमक व
मा�िमक जु�ा मनपा शाळा इमारतीचें
िठकाणी निवन शाळा इमारत बांधणे

18 15,00,00,000 0 1,000

6 222308209
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे, मामुड� िवकासनगर मधील मनपा
शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.

16 50,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

7 222308210
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१७ मधील
शाळा इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी करणे

17 25,00,000 0 0

8 222308211
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
मनपा शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ी
करणे.

18 50,00,000 0 0

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308212

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ ह�ी लगत
दे�रोड कॉ�ोनम�ट बोड� ह�ीतील िशतळा
नगर येथील �शानभुमी म�े िवद्युत /
िडझेल/ गॅस दािहनी बसिवणे व �थाप�
िवषयक कामे कऱणे. (ट�ा -२)

16 5,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 23,00,00,000 79,21,900 17,62,000

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308213
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे, मामुड� मधील मनपा शाळा इमारतीचंी
देखभाल दु��ी करणे.

16 50,00,000 0 13,75,000

2 222308214
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व रावेत मधील मनपा शाळा इमारतीचंी
देखभाल दु��ी करणे.

16 50,00,000 0 13,75,000

3 222308215
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
शाळा इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी करणे

17 30,00,000 0 13,85,000

4 222308216
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
मनपा शाळा इमारतीचंी देखभाल दु��ी
करणे.

18 50,00,000 0 21,70,000

5 222308217
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� प�रसराम�े िठकिठकाणी संडास व
मुता�या बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे.

16 30,00,000 0 7,80,000

6 222308218
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे िवकासनगर येथे िठकिठकाणी संडास
व मुता�या बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे.

16 50,00,000 0 9,75,000

7 222308219
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे, मामुड�, िवकासनगर येथे �� भारत
अिभयानाअंतग�त अनुषंिगक कामे करणे.

16 30,00,000 0 7,80,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,90,00,000 0 88,40,000

चालू कामे +निवन कामे 25,90,00,000 79,21,900 1,06,02,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 25,90,00,000 79,21,900 1,06,02,000

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308220

िवकास �ािधकरण ह�ीतील पेठ � ३२ येथे
वायु �दुषण िनयं�ण यं�णेसह गॅसवर अधारीत
आधुिनक शवदािहनीसह �शानभुमी िवकसीत
करणे ”

16 10,00,00,000 0 1,00,000

2 222308221
�भाग �.१६ लगत मामुड� �शानभुमीचे कामे
कऱणे

16 5,00,00,000 23,46,300 50,000

3 222308222

�भाग �. १८ िचंचवड आ.�. २२९ येथे वायु
�दुषण िनयं�ण यं�णेसह गॅसवर अधारीत
आधुिनक शवदािहनीसह �शानभुमी िवकसीत
करणे ” (ट�ा दोन)

18 5,00,00,000 30,29,000 50,00,000

484



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

4 222308223
�भाग � १६ मधील रावेत व िकवळे भागातील
�शानभुमी मधील दु��ी व �थाप� िवषयक
कामे करणे

16 5,00,00,000 6,08,000 0

5 222308224
�भाग �. १६ मधील मामुड� येथे
�शानभुमीचे आर�ण ता�ात घेऊन
�शानभुमी िवकिसत करणे.

16 4,00,00,000 0 0

6 222308225
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील �शानभुमी मधील
दु��ी व �थाप� िवषयक कामे करणे

16 50,00,000 0 0

7 222308226

िवकास �ािधकरण ह�ीतील पेठ � ३२ येथे
वायु �दुषण िनयं�ण यं�णेसह गॅसवर अधारीत
आधुिनक शवदािहनीसह �शानभुमी िवकसीत
करणे ” (ट�ा -२)

16 5,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 34,50,00,000 59,83,300 51,50,000

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308227
सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील �शानभुमी मधील
दु��ी व �थाप� िवषयक कामे करणे

16 50,00,000 0 9,75,000

2 222308228

सन २०२२-२३ िवकास �ािधकरण ह�ीतील पेठ
� ३२ येथे वायु �दुषण िनयं�ण यं�णेसह
गॅसवर अधारीत आधुिनक शवदािहनीसह
�शानभुमी िवकसीत करणे ” (ट�ा -२)

16 5,00,00,000 0 5,000

3 222308229
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. २२
काळेवाडी मधील �शानभुमीम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे

22 50,00,000 0 11,70,000

एकूण निवन कामे र.�. 6,00,00,000 0 21,50,000

चालू कामे +निवन कामे 40,50,00,000 59,83,300 73,00,000

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 40,50,00,000 59,83,300 73,00,000

संडास व मुतारी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308230
ब �भाग मधील मुता-यांची देखभाल दु��ी
करणे व न�ाने मुता-या बांधणे.

17 35,00,000 0 0

2 222308231

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ िकवळे
िवकासनगर व मामुड� मधील संडास मुता�यांची
देखभाल दु��ी करणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

16 30,00,000 12,00,000 0

3 222308232
�भाग � १६ मधील रावेत व िकवळे भागातील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 5,64,000 0

4 222308233
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

17 20,00,000 6,98,900 0

5 222308234
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
नवीन ��तागृहे उभारणे.

17 40,00,000 0 0

6 222308235
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 30,00,000 18,31,000 0

7 222308236
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

16 25,00,000 0 0

485



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

8 222308237
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१७ मधील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

17 15,00,000 0 0

9 222308238
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 30,00,000 2,50,000 17,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,55,00,000 45,43,900 17,00,000

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308239

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व िवकासनगर भागातील संडास
मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे

16 25,00,000 0 5,85,000

2 222308240
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील संडास मुता�यांची देखभाल
दु��ी करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 0 5,85,000

3 222308241
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत प�रसरात �� भारत अिभयाना अंतग�त
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

16 30,00,000 0 5,85,000

4 222308242

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे, मामुड� प�रसरात �� भारत
अिभयाना अंतग�त �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे

16 25,00,000 0 5,85,000

5 222308243
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

17 30,00,000 0 5,85,000

6 222308244
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ म�े
�� भारत अिभयाना अंतग�त िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक व दु��ीची कामे करणे.

17 20,00,000 0 7,90,000

7 222308245
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ म�े
�� भारत अिभयाना अंतग�त �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

18 25,00,000 0 8,01,000

8 222308246
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. २२ मधील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

18 30,00,000 0 12,80,000

9 222308247
�भाग �. १८ मधील मोरया हॉ�ीटल
जवळील सुलभ शौचालय इतर जागेत �थलांतर
करणे.

18 50,00,000 0 13,65,000

10 222308248
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �. २२
काळेवाडी म�े शौचालय बांधणे व �थाप�
िवषयक दु��ी करणे.

22 1,00,00,000 0 11,70,000

11 222308249
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. २२ म�े
�� भारत अिभयाना अंतग�त �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे

22 30,00,000 0 7,80,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,95,00,000 0 91,11,000

चालू कामे +निवन कामे 6,50,00,000 45,43,900 1,08,11,000

संडास व मुतारी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 6,50,00,000 45,43,900 1,08,11,000

एकूण 74,66,00,000 2,05,28,100 3,02,73,000

486



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� क �े�ीय

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1
��ालये,
�सुितगृह,
औषधालये

4,94,419 10,000 0 50,01,000

0 15,00,000 0 6,03,000

2
�ाथिमक व
दु�म िश�ण

11,42,590 2,58,62,000 1,07,00,000 24,87,000

11,10,286 35,50,000 18,43,000 20,55,000

3 �शानभुमी
99,177 1,05,10,000 0 4,000

0 10,00,000 0 3,000

4 संडास मुतारी
0 1,40,95,000 6,43,000 90,08,000

0 40,81,000 17,28,000 30,04,000

Total  01-
Buildings

17,36,186 5,04,77,000 1,13,43,000 1,65,00,000

11,10,286 1,01,31,000 35,71,000 56,65,000

28,46,472 6,06,08,000 1,49,14,000 2,21,65,000

Total

17,36,186 5,04,77,000 1,13,43,000 1,65,00,000

11,10,286 1,01,31,000 35,71,000 56,65,000

28,46,472 6,06,08,000 1,49,14,000 2,21,65,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� क �े�ीय

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308250
�भाग �. 8 येथील से�र 2 म�े ओपीडी
इमारत बांधणे.

8 7,00,00,000 0 50,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 7,00,00,000 0 50,00,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222308251
�भाग �. 9 मधील दवाखाना इमारतीचंी
�थाप� िवषयक व इतर आव�क कामे
करणे.

9 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,00,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 8,00,00,000 0 50,01,000

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308252
�भाग �. 9 खराळवाडी येथील दवाखा�ा
म�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 0 1,000

2 222308253
�भाग �. 9 नेह�नगर येथील दवाखा�ा म�े
�थाप� िवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 0 1,000

3 222308254
�भाग �. 9 मासुळकर कॉलनी येथील
दवाखा�ा म�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 0 3,000

निवन कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308255
�भाग �. 9 मधील दवाखाना इमारतीचंी
रंगरंगोटी करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 6,00,000

चालू कामे +निवन कामे 40,00,000 0 6,03,000

एकूण 8,40,00,000 0 56,04,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308256
�भाग �.९ खराळवाडी व नेह�नगर
प�रसरातील मनपा शाळा इमारतीचंी दु��ीची
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 1,00,00,000 50,00,000 0

2 222308257

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी, यशवंतनगर,
उ�मनगर प�रसरातील मनपा शाळा इमारतीचंी
दु��ीची व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

9 1,00,00,000 57,00,000 0

3 222308258
�भाग �. 2 बो-हाडेवाडी मधील (जुनी)
म.न.पा. शाळा प�रसरात िसमािभंत बांधणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 24,90,000 0 1,000

4 222308259
�भाग �. ८ येथील वै�व माता शाळे
शेजारील मोक�ा जागेम�े वग� खो�ा बांधणे

8 75,00,000 0 24,80,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

5 222308260

�भाग �.९ नेह�नगर व खराळवाडी येथील
मनपा शाळा व इतर इमारतीचे रंगरंगोटी
देखभाल दु��ी व �थाप� िवषयक कामे
करणे

9 1,50,00,000 0 1,000

6 222308261

�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी ि�डा �बोधीनी
,यशवंतनगर मनपा शाळा व इतर इमारतीचे
रंगरंगोटी देखभाल दु��ी व �थाप� िवषयक
कामे करणे

9 1,50,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,99,90,000 1,07,00,000 24,83,000

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308262
�भाग �. 2 मधील शाळा इमारतीचंी �थाप�
िवषयक व इतर आव�क कामे करणे.

2 25,00,000 0 1,000

2 222308263
�भाग �. 8 मधील शाळा इमारतीचंी �थाप�
िवषयक व इतर आव�क कामे करणे.

8 25,00,000 0 1,000

3 222308264
�भाग �.9 खराळवाडी येथील बालभवन
शाळा इमारतीसाठी िविवध �कारची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 1,50,00,000 0 1,000

4 222308265
�भाग �. 9 मधील शाळा इमारतीचंी �थाप�
िवषयक व इतर आव�क कामे करणे.

9 25,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,25,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 8,24,90,000 1,07,00,000 24,87,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308266
सन २०१९-२० �भाग �.८ येथील मनपा
इमारतीचंी दु��ीची कामे करणे.

8 8,32,000 5,70,000 0

2 222308267
सन २०२०-२१ �भाग �.८ येथील मनपा
इमारतीचंी दु��ीची कामे करणे.

8 10,00,000 6,68,000 0

3 222308268
सन २०२०-२१ �भाग �.९ मासुळकर कॉलनी,
यशवंतनगर, उ�मनगर प�रसरातील मनपा
शाळा इमारतीचंी दु��ीची कामे करणे.

9 10,00,000 6,05,000 0

4 222308269
�भाग �. २ मधील शाळा इमारतीची रंगरंगोटी
करणे.

2 10,00,000 0 1,000

5 222308270
�भाग �. 8 मधील शाळा इमारतीची रंगरंगोटी
करणे.

8 10,00,000 0 1,000

6 222308271
�भाग �. 9 मधील शाळा इमारतीची रंगरंगोटी
करणे.

9 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 58,32,000 18,43,000 3,000

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308272
�भाग �. 8 मधील शाळा इमारतीचंी रंगरंगोटी
करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 10,00,000 0 4,00,000

2 222308273
�भाग �. २ मधील शाळा इमारतीची रंगरंगोटी
करणे. (सन 2022-23)

2 10,00,000 0 4,00,000

3 222308274
�भाग �. 9 मधील शाळा इमारतीचंी रंगरंगोटी
करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 0 4,52,000

4 222308275
�भाग �. ८ मधील परीसरातील मनपा
इमारतीचंी वाष�क प�दतीने दु��ी करणे

8 10,00,000 0 4,00,000

5 222308276
�भाग �. 2 मधील शाळा इमारतीचंी रंगरंगोटी
करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

2 10,00,000 0 4,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 50,00,000 0 20,52,000

चालू कामे +निवन कामे 1,08,32,000 18,43,000 20,55,000

एकूण 9,33,22,000 1,25,43,000 45,42,000

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308277
�भाग �.९ मधील नेह�नगर दफन भूमी म�े
�थाप� िवषयक कामे करणे.

9 2,00,00,000 0 1,000

2 222308278
�भाग �.९ नेह�नगर येथील दफनभूमी
िवकिसत करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

9 4,00,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 6,00,00,000 0 2,000

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308279
�भाग �.९ नेह�नगर येथील दफनभूमी साठी
आर,सी.सी.िसमािभंत बांधणे

9 2,00,00,000 0 1,000

2 222308280
�भाग �.8 येथील �ान िनिब�जीकरण क� � व
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,00,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 9,00,00,000 0 4,000

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308281
�भाग �. ५ जाधववाडी कुदळवाडी मधील
�शानभुमीची �थाप� िवषयक कामे करणे

2 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308282
�भाग �. 9 मधील �शानभुमी इमारतीचंी
रंगरंगोटी करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

9 10,00,000 0 1,000

2 222308283
�भाग �. 8 मधील �ान दफनभुमी इमारतीचंी
रंगरंगोटी करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे.

9 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 30,00,000 0 3,000

एकूण 9,30,00,000 0 7,000

संडास व मुतारी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308284
�भाग �.६ म�े मनपा ��तागृहांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

6 19,00,000 6,43,000 6,10,000

2 222308285
�भाग �.2 मधील जाधववाडी प�रसरात FRP
शौचालय व मुतारी पुरिवणे व बांधणे तसेच
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

2 24,90,000 0 1,000

3 222308286
�भाग �. 2 मिधल बो-हाडेवाडी प�रसरात
FRP शौचालय पुरिवणे व बांधणे तसेच इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

2 24,90,000 0 1,000

4 222308287
�भाग �.9 मधील खराळवाडी भागातील
��तागृहांची रंगरंगोटी व दु��ी ची कामे
करणे.

9 50,00,000 0 1,000

5 222308288
�भाग �.9 मधील नेह�नगर भागातील
��तागृहांची रंगरंगोटी व दु��ी ची कामे
करणे.

9 50,00,000 0 1,000

6 222308289
�भाग �.9 मधील मासुळकर कॉलनी
भागातील ��तागृहांची रंगरंगोटी व दु��ी
ची कामे करणे.

9 50,00,000 0 1,000

7 222308290
�भाग �.6 म�े मुतारी व शौचालयांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

6 20,00,000 0 1,000

8 222308291
�भाग �. 6 म�े भगतव�ी म�े शौचालय
बांधणे.

6 30,00,000 0 1,000

490



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

एकूण चालू कामे र.�. 2,68,80,000 6,43,000 6,17,000

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308292
�भाग �. 2 मधील संडास मुता-यांची �थाप�
िवषयक व इतर आव�क कामे करणे.

2 50,00,000 0 10,00,000

2 222308293
�भाग �. 8 मधील संडास मुता-यांची �थाप�
िवषयक व इतर आव�क कामे करणे.

8 50,00,000 0 10,00,000

3 222308294
�भाग �. 9 मधील संडास मुता-यांची �थाप�
िवषयक व इतर आव�क कामे करणे.

9 50,00,000 0 10,00,000

4 222308295
�भाग �.६ म�े मुतारी व शौचालयांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

6 50,00,000 0 10,00,000

5 222308296

�भाग �.2 मधील जाधववाडी प�रसरात FRP
शौचालय व मुतारी पुरिवणे व बांधणे तसेच
इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
2022-23)

2 50,00,000 0 10,91,000

6 222308297
�भाग �. 2 मिधल बो-हाडेवाडी प�रसरात
FRP शौचालय पुरिवणे व बांधणे तसेच इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन 2022-23)

2 50,00,000 0 11,00,000

7 222308298
�भाग �.9 मधील नेह�नगर व इतर
प�रसरात शौचालय व मुतारी बांधणे तसेच इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन 2022-23)

9 50,00,000 0 11,00,000

8 222308299
�भाग �.9 मधील मासुळकर कॉलनी व इतर
प�रसरात शौचालय व मुतारी बांधणे तसेच इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन 2022-23)

9 50,00,000 0 11,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 4,00,00,000 0 83,91,000

चालू कामे +निवन कामे 6,68,80,000 6,43,000 90,08,000

संडास व मुतारी- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308300
�भाग �. २ मधील शौचालय व मुता-यांची
देखभाल व दुस�तीची कामे करणे.

2 10,00,000 5,82,000 0

2 222308301
�भाग �. ८ मधील संडास व मुता-यांची
दु��ीची कामे करणे.

8 10,00,000 5,50,000 0

3 222308302
�भाग �. ९ मधील खराळवाडी, नेह�नगर व
इतर भागाम�े संडास व मुता-यांची दु��ीची
कामे करणे.

9 10,00,000 5,96,000 0

4 222308303
�भाग �. २ मधील ��तागृहांसाठी �थाप�
िवषयक कामे करणे व रंगरंगोटी करणे.

2 10,00,000 0 1,000

5 222308304
�भाग �. 8 मधील ��तागृहांसाठी �थाप�
िवषयक कामे करणे व रंगरंगोटी करणे.

8 10,00,000 0 1,000

6 222308305
�भाग �. 9 मासुळकर कॉलनी मधील
��तागृहांसाठी �थाप� िवषयक कामे करणे
व रंगरंगोटी करणे.

9 10,00,000 0 1,000

7 222308306
�भाग �. 9 मधील ��तागृहांसाठी �थाप�
िवषयक कामे करणे व रंगरंगोटी करणे.

9 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 70,00,000 17,28,000 4,000

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308307
�भाग �. 9 मधील संडास मुता-यांची वाष�क
देखभाल दु��ी व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

9 10,00,000 0 5,00,000

2 222308308
�भाग �. 2 मधील संडास मुता-यांची वाष�क
देखभाल दु��ी व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

2 10,00,000 0 5,00,000

3 222308309
�भाग �. 8 मधील संडास मुता-यांची वाष�क
देखभाल दु��ी व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

8 10,00,000 0 5,00,000

4 222308310
सन २०२२-२३ �भाग �.८ येथील मनपा
इमारतीचंी दु��ीची कामे करणे.

8 10,00,000 0 5,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

5 222308311
�भाग �. ८ मधील िठकिठकाण�ा संडास व
मुता-यांची देखभाल व दु��ीची कामे करणे.

8 10,00,000 0 5,00,000

6 222308312
�भाग �. २ मधील ��तागृहांसाठी �थाप�
िवषयक कामे करणे व रंगरंगोटी करणे. (सन
2022-23)

2 10,00,000 0 5,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 60,00,000 0 30,00,000

चालू कामे +निवन कामे 1,30,00,000 17,28,000 30,04,000

एकूण 7,98,80,000 23,71,000 1,20,12,000

एकूण 35,02,02,000 1,49,14,000 2,21,65,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� ड �े�ीय

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1
��ालये,
�सुितगृह,
औषधालये

0 1,15,00,000 0 27,51,000

0 0 0 0

2
�ाथिमक व
दु�म िश�ण

15,19,184 1,63,50,000 37,13,683 89,86,000

0 0 0 0

3 �शानभुमी
48,38,812 33,77,000 17,12,900 33,45,000

0 0 0 0

4 संडास मुतारी
0 52,68,000 33,84,000 44,00,000

0 0 0 0

Total  01-
Buildings

63,57,996 3,64,95,000 88,10,583 1,94,82,000

0 0 0 0

63,57,996 3,64,95,000 88,10,583 1,94,82,000

Total

63,57,996 3,64,95,000 88,10,583 1,94,82,000

0 0 0 0

63,57,996 3,64,95,000 88,10,583 1,94,82,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ड �े�ीय

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308313
�भाग �.२५ पुनावळे स�� नं.८ व १० मधील
आर�ण �.४/६७ दवाखाना आर�ण िवकसीत
करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे..

25 5,00,00,000 0 1,000

2 222308314
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील शेवंताबाई
कािशद दवाखा�ातील उव�रीत �थाप�
िवषयक कामे करणे.

29 22,50,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 5,22,50,000 0 1,000

निवन कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308315
�भाग �.२५ वाकड येथील मनपा�ा दवाखाना
इमारतीची व इतर इमारतीचंी �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 50,00,000 0 5,50,000

2 222308316
�भाग �.२५ ताथवडे व पुनावळे येथील
मनपा�ा दवाखाना इमारतीची व इतर
इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 5,50,000

3 222308317
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील
मनपा�ा दवाखाना इमारतीची व इतर
इमारतीचंी �थाप� िवषयक कामे करणे.

26 50,00,000 0 5,50,000

4 222308318
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील मनपा�ा
दवाखाना इमारतीची व इतर इमारतीचंी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

28 50,00,000 0 5,50,000

5 222308319
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील मनपा�ा
दवाखाना इमारतीची व इतर इमारतीचंी �थाप�
िवषयक कामे करणे.

29 50,00,000 0 5,50,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,50,00,000 0 27,50,000

चालू कामे +निवन कामे 7,72,50,000 0 27,51,000

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 7,72,50,000 0 27,51,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308320

�भाग �.२५ पुनावळे माळवाडी येथील
कै.िभकोबा सोपान भुजबळ �ाथिमक शाळा
(आर�ण �.४/५८) पिह�ा मज�ावर हॉल
बांधणे व शाळेचे िव�ारीकरण करणे.

25 2,00,00,000 0 62,40,000

2 222308321
�भाग �.२६ मधील मनपा�ा शाळा
इमारतीचंी रंगरंगोटी करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

26 30,00,000 13,04,000 5,46,000

3 222308322
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील शाळा
इमारतीची �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ीची कामे करणे.

28 80,00,000 18,12,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 3,10,00,000 31,16,000 67,86,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308323
�भाग �.२५ वाकड येथील मनपा�ा शाळा
इमारतीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 4,50,000

2 222308324
�भाग �.२५ ताथवडे व पुनावळे येथील
मनपा�ा शाळा इमारतीत �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 50,00,000 0 4,50,000

3 222308325
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील मनपा�ा
शाळा इमारतीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 50,00,000 0 4,50,000

4 222308326
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील मनपा�ा
शाळा इमारतीचंी रंगरंगोटी व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

29 50,00,000 0 4,50,000

5 222308327
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील मनपा�ा
शाळा इमारतीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

26 50,00,000 0 4,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,50,00,000 0 22,00,000

चालू कामे +निवन कामे 5,60,00,000 31,16,000 89,86,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 5,60,00,000 31,16,000 89,86,000

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308328
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव मधील �शानभूमी
येथील उव�रीत �थाप� िवषयक कामे करणे.

29 1,25,00,000 7,95,000 5,95,000

2 222308329
�भाग �.२५ ताथवडे व पुनावळे येथील
�ाशानभूमीम�े आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

25 1,00,00,000 3,37,000 0

3 222308330
�भाग �.२८ िपंपळे सौदगार येथील
�शानभूमी व इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे.

28 70,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,95,00,000 11,32,000 5,95,000

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308331
�भाग �.२५ वाकड येथील �शानभूमी व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 5,50,000

2 222308332
�भाग �.२५ ताथवडे येथील �शानभूमी व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे

25 50,00,000 0 5,50,000

3 222308333
�भाग �.२५ पुनावळे येथील �शानभूमी व
इतर प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे

25 50,00,000 0 5,50,000

4 222308334
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील
�शानभूमी व इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

26 50,00,000 0 5,50,000

5 222308335
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
�शानभूमी व इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
कामे करणे

28 50,00,000 0 5,50,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,50,00,000 0 27,50,000

चालू कामे +निवन कामे 5,45,00,000 11,32,000 33,45,000

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 5,45,00,000 11,32,000 33,45,000

संडास व मुतारी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308336
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव मधील वैदूव�ी म�े
संडास �ॉक बांधणे.

29 20,00,000 8,48,000 0

2 222308337
�भाग �.२५ वाकड येथील संडास �ॉक व
मुता-यांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 30,00,000 7,00,000 5,50,000

3 222308338
�भाग �.२५ पुनावळे व ताथवडे येथील संडास
�ॉक व मुता-यांची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

25 40,00,000 7,00,000 5,50,000

4 222308339
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील संडास
�ॉकची �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 22,50,000 11,36,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,12,50,000 33,84,000 11,00,000

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308340
�भाग �.२५ वाकड येथील संडास व मुता-
यांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 5,50,000

2 222308341
�भाग �.२५ वाकड गावठाण येथील जुने
साव�जिनक शौचालय पाडून निवन शौचालय व
मनपा / नाग�रक यांना उपयोगी वा�ु बांधणे.

25 1,00,00,000 0 5,50,000

3 222308342
�भाग �.२५ ताथवडे व पुनावळे येथील संडास
व मुता-यांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

25 50,00,000 0 5,50,000

4 222308343
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथील
संडास व मुता-यांची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

26 50,00,000 0 5,50,000

5 222308344
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील संडास व
मुता-यांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

28 50,00,000 0 5,50,000

6 222308345
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील संडास व
मुता-यांची �थाप� िवषयक कामे करणे.

29 50,00,000 0 5,50,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,50,00,000 0 33,00,000

चालू कामे +निवन कामे 4,62,50,000 33,84,000 44,00,000

संडास व मुतारी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 4,62,50,000 33,84,000 44,00,000

एकूण 23,40,00,000 76,32,000 1,94,82,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� इ �े�ीय

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1
��ालये,
�सुितगृह,
औषधालये

0 0 0 0

0 0 0 0

2
�ाथिमक व
दु�म िश�ण

0 0 0 0

0 71,51,000 10,96,000 5,61,000

3 �शानभुमी
34,42,884 58,00,000 28,64,000 22,54,000

0 5,76,000 5,52,000 1,000

4 संडास मुतारी
0 2,05,03,000 54,13,000 27,54,000

0 30,11,000 11,16,000 12,95,000

Total  01-
Buildings

34,42,884 2,63,03,000 82,77,000 50,08,000

0 1,07,38,000 27,64,000 18,57,000

34,42,884 3,70,41,000 1,10,41,000 68,65,000

Total

34,42,884 2,63,03,000 82,77,000 50,08,000

0 1,07,38,000 27,64,000 18,57,000

34,42,884 3,70,41,000 1,10,41,000 68,65,000

497



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� इ �े�ीय

�ाथिमक व दु�म िश�ण- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

�ाथिमक व दु�म िश�ण- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308346
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथील मनपा�ा
शाळेतील िप�ा�ा पा�ाची, ��तागृहांची
व इतर �थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे.

3 60,00,000 0 0

2 222308347
�भाग �.४ िदघी - बोपखेल येथील मनपा�ा
शाळेतील िप�ा�ा पा�ाची, ��तागृहांची
व इतर �थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे.

4 30,00,000 0 0

3 222308348
�भाग �.७ भोसरी येथील मनपा�ा शाळेतील
िप�ा�ा पा�ाची, ��तागृहांची व इतर
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे.

7 50,00,000 0 0

4 222308349
�.�. ३मधील मोशी म�े मनपा शाळेची
िकरकोळ दु��ी कामे करणे.

3 10,00,000 5,52,000 0

5 222308350
�.�. ३मधील च-होली म�े मनपा शाळेची
िकरकोळ दु��ी कामे करणे.

3 10,00,000 5,44,000 0

6 222308351
�भाग �. ३ मोशी येथील मनपा शाळेची
िकरकोळ दु��ीची �थाप� िवषयक कामे
करणे.

3 10,00,000 0 0

7 222308352
�भाग �. ३ येथील मनपा शाळेची िकरकोळ
दु��ीची �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 0 5,60,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,80,00,000 10,96,000 5,60,000

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308353
�भाग �. ३ च�होली येथील िविवध िठकाण�ा
मनपा शाळेची �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 1,90,00,000 10,96,000 5,61,000

एकूण 1,90,00,000 10,96,000 5,61,000

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308354
�भाग �. ७ येथील �शानभूमीतील व
दशि�या घाट येथे �थाप� िवषयक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

7 50,00,000 23,64,000 0

2 222308355
�भाग �. ४ मधील िदघी येथील �शानभुमी
म�े �थाप� िवषयक कामे व सुधारणा करणे.

4 50,00,000 2,00,000 15,00,000

3 222308356
�भाग �. ४ मधील िदघी येथील दफनभुमी
म�े �थाप� िवषयक कामे करणे.

4 50,00,000 0 0

4 222308357
�भाग �.७ येथील �शानभुमीची �थाप�
िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

7 40,00,000 3,00,000 7,50,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,90,00,000 28,64,000 22,50,000

निवन कामे
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308358
�भाग �.७ भोसरी �शानभुमीची �थाप�
िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

7 50,00,000 0 1,000

2 222308359
�भाग �.७ भोसरी येथील दशि�या घाटाची
�थाप� िवषयक कामे करणे

7 60,00,000 0 1,000

3 222308360
�भाग �. ७ येथील मनपा िविवध
��तागृहाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

7 60,00,000 0 1,000

4 222308361
�भाग �मांक ३ येथील उव��रत �शानभुमीची
�थाप� िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

3 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,20,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 4,10,00,000 28,64,000 22,54,000

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308362
�भाग �. ६ मोशी, डुडूळगाव येथील
�शानभुमीचे �थाप�िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 0 0

2 222308363
�भाग �.३मोशी , च-होली प�रसरातील
�शानभुमीची �थाप�िवषयक कामे व
प�रसराती इतर अनुषंिगक कामे करणे.

3 10,00,000 5,52,000 0

3 222308364
�भाग �.७ भोसरी येथील �शानभुमीची
�थाप�िवषयक कामे व प�रसराती इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 0 0

4 222308365
�भाग �. ३ मोशी च-होली येथील
�शानभुमीची �थाप� िवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

3 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 40,00,000 5,52,000 0

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308366
�भाग �. ३ मोशी च-होली येथील
�शानभुमीची �थाप� िवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 50,00,000 5,52,000 1,000

एकूण 4,60,00,000 34,16,000 22,55,000

संडास व मुतारी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308367
�भाग � ३३ गवळीनगर येथील भोसरी आळंदी
र�ावर मुतारी ,सुलभ शौचालय उभारणे.

5 25,00,000 0 0

2 222308368
�भाग �. ६ मोशी च-होली येथे �ी व
पु�षांसाठी सुलभ ��तागृह बांधणे.

3 1,00,00,000 0 0

3 222308369
�भाग �. ७ येथील मनपा ��ता गृहांची
�थाप� िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

7 50,00,000 0 0

4 222308370
�.�.६४ मधील िविवध िठकाणीचा राडारोडा
उचलणे व आरो� िवषयक कामे करणे

4 14,00,000 0 0

5 222308371
�भाग �ं.४ बोपखेल रामनगर येथे निवन
शौचालय बांधणे.

4 50,00,000 0 0

6 222308372
�भाग � ४ मधील बोपखेल येथे मिहला पु�ष
��तागृह बांधणे

4 25,00,000 0 0

7 222308373
�भाग � ४ मधील िदघी येथे मिहला पु�ष
��तागृह बांधणे

4 25,00,000 0 0

8 222308374 �भाग �. ३ म�े सुलभ ��तागृह बांधणे 3 1,00,00,000 0 0

9 222308375
�भाग �. ४ मधील मनपा ��तागृहाची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

4 50,00,000 0 0

10 222308376
�भाग �. ५ गवळीनगर व सॅ�िवक कॉलनी
परीसरातील ��तागृहाची सुधारणा करणे.

5 30,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

11 222308377
�भाग �. ७ मधील मनपा ��तागृहाची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

7 50,00,000 0 0

12 222308378
�भाग �. ७ येथे आव�कतेनुसार मुतारी
बांधणे.

7 50,00,00,000 0 0

13 222308379
�भाग �. ७ शांतीनगर येथे मिहला व
पु�षांसाठी ��तागृह बांधणे.

7 50,00,000 0 0

14 222308380
�भाग �.३ मोशी - च-होली येथे सुलभ
��तागृह बांधणे.

3 1,00,00,000 0 0

15 222308381
�भाग �. ४ मधील िदघी येथील संडास
मुतारी-याची सुधारणा व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 25,00,000 19,35,000 0

16 222308382
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथील संडास
मुतारी-याची सुधारणा व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

4 25,00,000 0 1,000

17 222308383
�भाग �. ७ भोसरी येथील मनपा साव�जिनक
��ता गृहांची �थाप� िवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

7 50,00,000 34,78,000 0

18 222308384
�भाग �. ७ भोसरी येथे सुलभ शौचालय
उभारणे

7 1,00,00,000 0 0

19 222308385
�भाग �. ३ मोशी -चहोली येथे मनपा शाळेत
��तागृहाची व �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 60,00,000 0 10,00,000

20 222308386
�भाग �. ३ मोशी -चहोली येथे ��तागृहांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 60,00,000 0 10,00,000

21 222308387
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल येथील संडास
मुता-या येथील �थाप� िवषयक आव�क
सुधारणीची कामे करणे.

4 50,00,000 0 0

22 222308388
�भाग �. ४ िदघी- बोपखेल येथील मनपा
इमारती मधील ��तागृहाची �थाप� िवषयक
कामे करणे.

4 50,00,000 0 1,000

23 222308389
�भाग �. ७ येथील मनपा ��तागृहाची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

7 40,00,000 0 7,50,000

24 222308390
�भाग �. ७ येथे आव�क िठकाणी सुलभ
��तागृह बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे.

7 2,00,00,000 0 0

25 222308391
�भाग �. ७ भोसरी येथील शांतीनगर ,
�ीनगर, गुळवे व�ी येथे शौचालय व मुता-या
बांधणे.

7 1,00,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 64,29,00,000 54,13,000 27,52,000

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308392
�भाग �मांक ३ येथील मनपा ��तागृहाची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

3 50,00,000 0 2,000

एकूण निवन कामे र.�. 50,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 64,79,00,000 54,13,000 27,54,000

संडास व मुतारी- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308393
�भाग � ४ मधील िदघी मधील ��तागृहाची
सुधारणा करणे.

4 10,00,000 0 1,000

2 222308394
�भाग � ५ मधील गवळीनगर-सॅ�िवक
कॉलनी मधील ��तागृहाची सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 7,00,000

3 222308395
�भाग �.३ मधील मोशी येथील मनपा
��तागृहांची �थाप� िवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

3 10,00,000 5,58,000 0

4 222308396
�भाग �.३ मधील च-होली येथील मनपा
��तागृहांची �थाप� िवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

3 10,00,000 5,58,000 0

5 222308397
�भाग �. ३ च-होली ,मोशी येथील मनपा
��तागृहाची �थाप� िवषयक कामे करणे.

3 10,00,000 0 5,90,000

6 222308398
�भाग �. ४ िदघी येथील संडास मुता-यांची
�थाप� िवषयक सुधारणाची कामे करणे.

4 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 60,00,000 11,16,000 12,92,000

500



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308399
�भाग �. ५ गवळी नगर मधील इ�ादी
िठकाणचे संडास - मुता-या सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 1,000

2 222308400
�भाग �. ५ गवळी नगर व गंगो�ी पाक�  मधील
��तागृहाची सुधारणा करणे.

5 10,00,000 0 1,000

3 222308401
�भाग �मांक ३ येथील संडास - मुता-या
सुधारणा करणे.

3 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 30,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 90,00,000 11,16,000 12,95,000

एकूण 65,69,00,000 65,29,000 40,49,000

एकूण 72,19,00,000 1,10,41,000 68,65,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� फ �े�ीय

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1
��ालये,
�सुितगृह,
औषधालये

0 0 0 0

0 0 0 0

2
�ाथिमक व
दु�म िश�ण

19,31,301 40,58,000 44,00,000 5,05,000

0 0 0 4,000

3 �शानभुमी
12,34,831 1,45,88,000 12,98,000 1,25,05,000

0 0 0 0

4 संडास मुतारी
0 3,000 0 3,000

0 0 0 1,000

Total  01-
Buildings

31,66,132 1,86,49,000 56,98,000 1,30,13,000

0 0 0 5,000

31,66,132 1,86,49,000 56,98,000 1,30,18,000

Total

31,66,132 1,86,49,000 56,98,000 1,30,13,000

0 0 0 5,000

31,66,132 1,86,49,000 56,98,000 1,30,18,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� फ �े�ीय

�ाथिमक व दु�म िश�ण- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308402
�भाग � ११ मनपा शाळा इमारतीची रंगसफेदी
व �थाप�िवषयक कामे करणे

11 40,00,000 0 0

2 222308403
�भाग � १ मधील निवन शाळा इमारतीस
आव�क �थाप� िवषयक सुिवधा पुरिवणे

1 30,00,000 16,50,000 5,00,000

3 222308404
�भाग � ११ मधील कुदळवाडी शाळा
इमारतीची �थाप� िवषयक सुशोिभकरणाची
कामे करणे

11 1,00,00,000 27,50,000 0

4 222308405
�भाग � ११ मधील मनपा शाळा इमारतीमं�े
फिन�चर �व�था करणे व इतर �थाप�
िवषयक सुशोिभकरणाची कामे करणे

11 60,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,30,00,000 44,00,000 5,00,000

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308406
�भाग � १ मधील शाळा इमारतीचंी �थाप�
िवषयक कामे करणे

1 1,00,00,000 0 1,000

2 222308407
तळवडे येिथल मनपा शाळा इमारती�ा
आव�कतेनुसार वग� खो�ांम�े वाढ
कर�ाकरीता�थाप� िवषयक कामे करणे

12 2,00,00,000 0 1,000

3 222308408
�पीनगर येिथल मनपा शाळा इमारती�ा
आव�कतेनुसार वग� खो�ांम�े वाढ
कर�ाकरीता�थाप� िवषयक कामे करणे

12 2,00,00,000 0 1,000

4 222308409
�पीनगर तळवडे येिथल शाळा इमारतीचंी
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

5 222308410
�भाग � १३ मधील मनपा शाळा इमारतीचंी
आव�क �थाप� िवषयक कामे करणे

13 2,50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 8,50,00,000 0 5,000

चालू कामे +निवन कामे 10,80,00,000 44,00,000 5,05,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308411
�पीनगर येथील शाळेची �थाप� िवषयक कामे
करणे

12 10,00,000 0 1,000

2 222308412
तळवडे येथील शाळेची �थाप� िवषयक कामे
करणे

12 10,00,000 0 1,000

3 222308413
�भाग � 13 िनगडी ये्ेथे �थाप� िवषयक
कामे

13 10,00,000 0 1,000

4 222308414
�भाग � 13 मधील पे�ीगं �ाँक �ाँम� वाँटर
देखभाल दु��ी िवषयक कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 40,00,000 0 4,000

चालू कामे +निवन कामे 40,00,000 0 4,000

एकूण 11,20,00,000 44,00,000 5,09,000

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308415

�भाग � 13 अमरधाम �शानभुमीची
मोडकळीस आलेली िसमािभंत पाडुन आर सी
सी िसमािभंत बांधणे व �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे

13 75,00,000 1,000 0

2 222308416
�भाग � १ �भाग � 1 मधील िचखली येथील
दफनभुमीसाठी िवकसीत करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

1 2,00,00,000 0 0

3 222308417
�भाग �. १२तळवडे �शानभुमीची �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ी करणे

12 20,00,000 0 0

4 222308418
�भाग �. १२, तळवडे येथे �शानभुमीची
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ी करणे

0 80,00,000 12,97,000 1,25,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 3,75,00,000 12,98,000 1,25,00,000

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308419
�भाग � १ िचखली येथील दफनभुमीसाठी
िसमािभंत बांधणे (Retaining wall) व इतर
अनुषंगीक कामे करणे

1 5,00,00,000 0 1,000

2 222308420
�भाग � १ िचखली येथील दफनभुमीम�े
समतलीकरण क�न िवकसीत करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

1 4,00,00,000 0 1,000

3 222308421
तळवडे येिथल �शानभूमीची उव�रीत �थाप�
िवषयक कामे करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

4 222308422
�भाग � १३ मधील �शानभुमीची �थाप�
िवषयक कामे करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

12-Ghats

1 222308423
�भाग � १३ मधील मु�ीम दफनभुमीची
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 2,50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 13,50,00,000 0 5,000

चालू कामे +निवन कामे 17,25,00,000 12,98,000 1,25,05,000

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 17,25,00,000 12,98,000 1,25,05,000

संडास व मुतारी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308424
�भाग � 13 िनगडी येथील ��तागृहां�ा
दु��ीची कामे करणे

13 20,00,000 0 0

2 222308425
�भाग �. १२ मिधल संडास व मुता-यांची
देखभाल दु��ी कऱणे

12 50,00,000 0 0

3 222308426
�भाग � १२ म�े �� भारत
अिभयानाअंतग�त िविवध कामे करणे

12 50,00,000 0 0

4 222308427
�भाग �. १२, मिधल शौचालयांची �� भारत
अिभयानांतग�त देखभाल दु��ी कऱणे

12 80,00,000 0 0

5 222308428
�भाग �. १२, मिधल शौचालयांची आक��क
देखभाल दु��ी कऱणे

12 25,00,000 0 0

6 222308429
�भाग � १३ मधील िविवध शौचालयांची
�थाप� िवषयक कामे करणे

13 25,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,50,00,000 0 0

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308430
�भाग � १ िचखली येथील ��तागृहांची
दु��ीची कामे करणे

1 30,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

2 222308431
तळवडे �पीनगर येिथल ��तागृहाची ��
भारत अिभयानाकरीता �थाप� िवषयक कामे
करणे.

12 1,00,00,000 0 1,000

3 222308432
�भाग � १३ मधील संडास �ाँकची ��
भारत अिभयानाअंतग�त दु��ीची कामे करणे

13 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,30,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 4,80,00,000 0 3,000

संडास व मुतारी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308433
तळवडे �पीनगर येिथल ��तागृहाची ��
महारा��  अिभयानाकरीता �थाप� िवषयक कामे
करणे.

12 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 10,00,000 0 1,000

चालू कामे +निवन कामे 10,00,000 0 1,000

एकूण 4,90,00,000 0 4,000

एकूण 33,35,00,000 56,98,000 1,30,18,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� ग �े�ीय

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1
��ालये,
�सुितगृह,
औषधालये

9,88,82,055 3,50,00,000 3,50,00,000 50,00,000

0 0 0 0

2
�ाथिमक व
दु�म िश�ण

0 3,000 0 0

0 0 0 0

3 �शानभुमी
37,49,014 90,00,000 0 98,00,000

0 0 0 0

4 संडास मुतारी
0 2,000 0 0

0 0 0 0

Total  01-
Buildings

10,26,31,069 4,40,05,000 3,50,00,000 1,48,00,000

0 0 0 0

10,26,31,069 4,40,05,000 3,50,00,000 1,48,00,000

Total

10,26,31,069 4,40,05,000 3,50,00,000 1,48,00,000

0 0 0 0

10,26,31,069 4,40,05,000 3,50,00,000 1,48,00,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ग �े�ीय

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308434
�भाग � ४९ थेरगाव बापूजीबुवानगर येथील स
न ९ म�े दवाखाना इमारत बांधणे

23 63,38,31,000 3,50,00,000 50,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 63,38,31,000 3,50,00,000 50,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 63,38,31,000 3,50,00,000 50,00,000

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 63,38,31,000 3,50,00,000 50,00,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

�ाथिमक व दु�म िश�ण- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 0 0 0

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308435
�भाग �.५५ रहाटणी गावठाण येथील
�शानभूमीम�े वेटीगं शेड बांधणे, अ�ीकंुड,
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 3,00,00,000 0 0

2 222308436
�भाग �.२३ मधील �शानभूमी व घाटाचे
नुतनीकरण करणे.

23 2,00,00,000 0 98,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,00,00,000 0 98,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 5,00,00,000 0 98,00,000

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 5,00,00,000 0 98,00,000

संडास व मुतारी- मु�ालय

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

संडास व मुतारी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 0 0 0

एकूण 68,38,31,000 3,50,00,000 1,48,00,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�थाप� ह �े�ीय

अ.�
िवभाग /
लेखािशष�

सन २०२०-२०२१
��� खच�

सन २०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मु�ालय

�भाग

01-Buildings

1
��ालये,
�सुितगृह,
औषधालये

0 66,00,000 18,18,000 65,51,000

0 0 0 0

2
�ाथिमक व
दु�म िश�ण

1,98,234 49,00,000 22,00,000 6,02,000

0 14,00,000 4,46,000 3,000

3 �शानभुमी
0 10,00,000 10,96,000 1,02,000

0 12,00,000 0 2,000

4 संडास मुतारी
0 60,20,000 26,09,000 30,53,000

0 0 0 0

Total  01-
Buildings

1,98,234 1,85,20,000 77,23,000 1,03,08,000

0 26,00,000 4,46,000 5,000

1,98,234 2,11,20,000 81,69,000 1,03,13,000

Total

1,98,234 1,85,20,000 77,23,000 1,03,08,000

0 26,00,000 4,46,000 5,000

1,98,234 2,11,20,000 81,69,000 1,03,13,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ह �े�ीय

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308437
�भाग �.३० दापोडी ��ालयाची दु��ी
िवषयक कामे करणे.

30 20,00,000 3,28,000 6,00,000

2 222308438
�भाग �.३० फुगेवाडी ��ालयाची दु��ी
िवषयक कामे करणे.

30 20,00,000 3,35,000 6,00,000

3 222308439
�भाग �.३० मधील ��ालय इमारतीचंी
दु��ी िवषयक कामे करणे.

30 20,00,000 11,55,000 1,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 60,00,000 18,18,000 13,00,000

निवन कामे

01-Buildings

03-Hospital and Dispensaries

1 222308440
�भाग �.२० यशवंतराव च�ाण
��ालयासाठी निवन आर.सी.सी.कंपाऊंड
वॉल बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे.

YCM 80,00,000 0 1,000

2 222308441
�भाग �.२० यशवंतराव च�ाण
��ालयासाठी िविवध िवभागांसाठी फिन�चर
तयार करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

YCM 50,00,000 0 15,00,000

3 222308442

�भाग �.२० यशवंतराव च�ाण ��ालय
प�रसरातील पाणीपुरवठा व जलिनः सारण
िवषयक व ड� मधील पाईपलाईन बदलणे व
संडास �ॉकची कामे करणे.

YCM 50,00,000 0 15,00,000

4 222308443

�भाग �.२० यशवंतराव च�ाण ��ालयातील
सव� मज�ावरील �खड�ा काढणे व आव�क
�ा िठकाणी अँ�ुिमिनयम �खड�ा बसिवणे,
पािट�िशयम करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

YCM 25,00,000 0 12,50,000

5 222308444
�भाग �.२० यशवंतराव च�ाण ��ालय
आवारातील जु�ा लॉन�ा जागी निवन पे�ीगं
�ॉक बसिवणे.

YCM 50,00,000 0 10,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,55,00,000 0 52,51,000

चालू कामे +निवन कामे 3,15,00,000 18,18,000 65,51,000

��ालये, �सुितगृह, औषधालये- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 3,15,00,000 18,18,000 65,51,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308445
�भाग �.२० मधील मनपा शाळांची �थाप�
िवषयक कामे करणे.

20 20,00,000 12,00,000 1,00,000

2 222308446
सन २०२१-२२ साठी �भाग � २० येथील
कासारवाडी भागातील मनपा शाळांची
दु��ीची कामे करणे

20 30,00,000 10,00,000 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 50,00,000 22,00,000 6,00,000

निवन कामे

01-Buildings
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

02-School Buildings

1 222308447
कासारवाडी गेटाखालील व फुगेवाडी येथे शाळा
इमारतीचे कामे करणे व रंगरंगोटी
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

2 222308448
दापोडी येथे शाळा इमारतीत �थाप�िवषयक
कामे करणे व रंगरंगोटी करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 60,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 1,10,00,000 22,00,000 6,02,000

�ाथिमक व दु�म िश�ण- �भाग

चालू कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308449
�भाग �.३० कासारवाडी व इतर िठकाण�ा
शाळेची दु��ी करणे.

30 10,00,000 4,46,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,00,000 4,46,000 0

निवन कामे

01-Buildings

02-School Buildings

1 222308450
फुगेवाडी व इतर िठकाण�ा शाळेची दु��ी
करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

2 222308451
कासारवाडी गेटाखालील व इतर िठकाण�ा
शाळेची दु��ी करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

3 222308452
दापोडी व इतर िठकाण�ा शाळेची दु��ी
करणे.(�.�.३०)

30 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 30,00,000 0 3,000

चालू कामे +निवन कामे 40,00,000 4,46,000 3,000

एकूण 1,50,00,000 26,46,000 6,05,000

�शानभुमी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308453
�भाग �.३० कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी
येथील �शानभूमी व दफनभूमीची िकरकोळ
दु��ी करणे.

30 30,00,000 10,96,000 1,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 10,96,000 1,00,000

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308454
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी मधील
�शानभूमीचंी दु��ीची कामे
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

2 222308455
कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी मधील
�शानभूमीचंी दु��ीची कामे
करणे.(�.�.३०)

30 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 60,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 90,00,000 10,96,000 1,02,000

�शानभुमी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

01-Buildings

11-Crematorium (�शानभुमी)

1 222308456
�भाग �.३० मधील दफनभूमीची दु��ी
करणे.

30 10,00,000 0 1,000

2 222308457
�भाग �.३० मधील �शानभूमीची दु��ी
करणे.

30 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,00,000 0 2,000

चालू कामे +निवन कामे 20,00,000 0 2,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

एकूण 1,10,00,000 10,96,000 1,04,000

संडास व मुतारी- मु�ालय

चालू कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308458
�भाग �.३० मधील संडास व मुता-याची
दु��ी िवषयक कामे करणे.

30 20,00,000 5,58,000 3,50,000

2 222308459
फुगेवाडी व इतर िठकाणी संडास �ॉकची
दु��ी कामे करणे.

30 20,00,000 11,51,000 0

3 222308460
कासारवाडी व इतर िठकाणी संडास �ॉकची
दु��ी कामे करणे.

30 20,00,000 9,00,000 1,00,000

4 222308461
दापोडी मधील व इतर िठकाणी संडास �ॉक
दु��ी करणे.

30 20,00,000 0 6,00,000

5 222308462
�भाग �. २० मधील िविवध शौचालयांची
दु��ी करणे.

20 30,00,000 0 10,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,10,00,000 26,09,000 20,50,000

निवन कामे

01-Buildings

23-Toilet

1 222308463
दापोडी येथील संडास �ॉकची दु��ी
करणे.(�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000

2 222308464
फुगेवाडी येथील संडास �ॉकची दु��ी
करणे.(�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000

3 222308465
कासारवाडी गेटाखालील भागातील संडास
�ॉकची दु��ी करणे.(�.�.३०)

30 50,00,000 0 1,000

4 222308466
दापोडी कासारवाडी येथील मुता-यांची दु��ी
करणे.(�.�.३०)

30 15,00,000 0 10,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,65,00,000 0 10,03,000

चालू कामे +निवन कामे 2,75,00,000 26,09,000 30,53,000

संडास व मुतारी- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 2,75,00,000 26,09,000 30,53,000

एकूण 8,50,00,000 81,69,000 1,03,13,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

झोपडप�ी िनमु�लन व पुनव�सन (�थाप�) िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 मागासवग�य झोपडप�ी पुन�वसन

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222308467

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका �े�ातील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ांम�े ��र
डे��म�ट (Cluster Development)
करणे साठी स�ागार नेमणे व ��र
डे��म�टची कामे करणे

ससा 50,00,00,000 90,00,000 2,00,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 50,00,00,000 90,00,000 2,00,00,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222308468

शहर झोपडप�ी पुनव�सन अंतग�त िलंकरोड
प�ाशेड येथील उव��रत एका इमारतीचे बांधकाम
व इतर अनुषंिगक कामे करणे व स�ागार फी
अदा करणे.

ससा 7,50,00,000 0 40,00,000

2 222308469
िपंपरी िचंचवड शहरातील घोिषत झोपडप�ी
मधील झोपडप�ी वािसयांसाठी पुनव�सन योजना
राबिवणे व लोकांसाठी घरे बांधणे.

ससा 10,00,00,000 0 30,00,000

3 222308470
वेताळनगर झोपडप�ी पुनव�सन �क�ातील
िसमीत झाले�ा इमारती बांधणे व स�ागार फी
अदा करणे.

ससा 25,00,00,000 0 50,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 42,50,00,000 0 1,20,00,000

एकूण मागासवग�य झोपडप�ी पुन�वसन 92,50,00,000 90,00,000 3,20,00,000

2 मागासवग�य झोपडप�ी सुधारणा

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222308471

�भाग �. ३० दापोडी मधील गुलाबनगर,
िस�दाथ�नगर व जयिभमनगर झोपडप�ी) येथे
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका दिलत
व�ीम�े �थाप� िवषयक सेवा सुिवधा पुरिवणे.

30 25,00,000 5,29,000 0

2 222308472
िमिलंदनगर समाजमंिदरास �वेश�दार व
िसमािभंतीचे बांधकाम करणे.

21 21,00,000 14,10,000 0

3 222308473
लांडेवाडी झोपडप�ी येथे समाज भवनाचे
बांधकाम करणे व तसेच �थाप� िवषयक
िविवध िवकास कामे करणे (५१६/३३)

20 40,00,000 28,15,000 0

4 222308474
�भाग �. ४१ मधील गांधीनगर झोपडप�ाम�े
खाणीजवळील जुने शौचालय पाडुन २६ िसट्सचे
शौचालय बांधणे.

41 40,00,000 12,00,000 0

5 222308475
भाटनगर,बौ�दनगर, रमाबाईनगर झोपडप�ी
प�रसरात साव�जिनक सुिवधा पुरिवणे (�थाप�
िवषयक)

ससा 30,00,000 10,000 10,000

6 222308476
िभमनगर, सँिनटरी चाळ, आंबेडकरनगर िपंपरी
झोपडप�ी प�रसरात साव�जिनक सुिवधा पुरिवणे
(�थाप� िवषयक)

ससा 30,00,000 10,000 10,000

7 222308477
लालटोपीनगर, द�नगर झोपडप�ी प�रसरात
साव�जिनक सुिवधा पुरिवणे (�थाप� िवषयक)
(सन २०२०-२१)

ससा 20,00,000 10,000 10,000

8 222308478
खराळवाडी, गांधीनगर झोपडप�ी प�रसरात
�थाप� िवषयक साव�जिनक सोयीसुिवधा
पुरिवणे २०२०-२१)

ससा 10,00,000 10,000 10,000
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�भाग
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

9 222308479
महा�ा फुलेनगर (YCM मागील) झोपडप�ी
प�रसरात �थाप� िवषयक सोयीसुिवधा पुरिवणे
(२०२०-२१)

ससा 10,00,000 10,000 10,000

10 222308480
फुगेवाडी, दापोडी झोपडप�ी प�रसरात �थाप�
िवषयक साव�जिनक सोयीसुिवधा पुरिवणे
२०२०-२१)

30 20,00,000 10,000 10,000

11 222308481
रामनगर, बोपखेल प�रसरात �थाप� िवषयक व
तर साव�जिनक सेवासुिवधा पुरिवणे. (सन
२०२०-२१)

ससा 10,00,000 10,000 10,000

12 222308482
द�नगर, िव�ानगर म�े िवरंगुळा क� �
बांधणे.(सन २०२०-२१)

ससा 20,00,000 10,000 10,000

13 222308483
द�नगर, िव�ानगर म�े समाजमंिदर
बांधणे.(सन २०२०-२१)

ससा 20,00,000 10,000 10,000

14 222308484

�भाग �. १३ से�र �.२२ िनगडी येथील
बु�दनगर, िमिलंदनगर व सभोवताल�ा
प�रसरातील पाथवे, �ॉम� लाईन व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

13 30,00,000 10,000 10,000

15 222308485

�भाग �.१३ से.�. २२ िनगडी येथील
बु�दिवहार, िवलासनगर व सभोवताल�ा
प�रसरातील गटर, पाथवे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे (सन २०२०-२१)

13 40,00,000 10,000 10,000

एकूण चालू कामे र.�. 3,66,00,000 60,64,000 1,10,000

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222308486

आमदार �थािनक िवकास काय��म सन
२०२०-२१ अंतग�त िचंचवड िवधानसभा
मतदारसंघातील मनपा�ा ब �े�ीय काया�लय
अंतग�त वेताळनगर,
भोईरनगर,तापिकरनगर,एम.बी.कँ�, िकवळे
झोपडप�ामधील साव�जिनक शौचालय,
�ानगृह, मुतारी बांधकामे व दु��ी न होणा-
या शौचालयाची पुनबा�धणी करणे

ससा 1,000 0 10,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,000 0 10,000

एकूण मागासवग�य झोपडप�ी सुधारणा 3,66,01,000 60,64,000 1,20,000

3 इतर झोपडप�ी सुधारणा

चालू कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222308487
�भाग �. ३० म�े गुलाबनगर झोपडप�ीम�े
बंद शौचालय पाडुन �ायामशाळा बांधणे

30 25,00,000 6,92,000 0

2 222308488

िपंपरी, बलदेवनगर झोपडप�ी येथे अ���ातील
जुने साव�जिनक शौचालय पाडुन तेथे निवन १६
िसट्सचे सुलभ शौचालय बांधणे. (िनिवदा
र.�.- 42,53,092)

21 50,00,000 30,49,000 0

3 222308489
बौ�दनगर MIDC प�रसरात ना�ाशेजारी
पु�षांसाठी शौचालय बांधणे.

19 25,00,000 14,33,000 0

4 222308490
�भाग �. १९ मधील आंबेडकर
कॉलनी,बौ�दनगर, या झोपडप�ीम�े आव�क
�ा िठकाणी नवीन दुमजली शौचालय बांधणे.

19 34,00,000 9,33,000 0

5 222308491
�भाग �. १९ आंबेडकर कॉलनी झोप़डप�ीम�े
समाज मंिदर बांधणे.

19 25,00,000 9,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,59,00,000 70,07,000 0

निवन कामे

01-Buildings

01-Ofice Buildings

1 222308492
�भाग �. १० म�े आव�कतेनुसार
तृतीयपथीयंासाठी �तं��र�ा निवन ��ता
गृह बांधणे.

10 25,00,000 0 25,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 25,00,000 0 25,00,000

एकूण इतर झोपडप�ी सुधारणा 1,84,00,000 70,07,000 25,00,000

एकूण 98,00,01,000 2,20,71,000 3,46,20,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

प अंदाजप�क

िवद्युत मु�य़ालय लेखािशषा�नुसार संि�� गोषवारा (भांडवली खच�)

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन

२०२०-२०२१
��� खच�

सन
२०२१-२०२२
चा मुळ अंदाज

सन
२०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन
२०२२-२०२३
चा अंदाज

07-Public Lighting
1 साव�जिनक सुरि�तता 1,46,54,3792,44,02,0001,17,59,8731,09,10,000

Total  07-Public
Lighting1,46,54,3792,44,02,0001,17,59,8731,09,10,000

Total 1,46,54,379 2,44,02,000 1,17,59,873 1,09,10,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत मु� काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 साव�जिनक सुरि�तता

चालू कामे

07-Public Lighting

01-Lamp Posts

1 222308493
� � २ मधील शहरी गरीब भागात �� ीट
लाईट �व�था करणे.२०२१-२२

2 20,00,000 7,35,000 0

2 222308494
� � ६ मधील शहरी गरीब भागात �� ीट
लाईट �व�था करणे.२०२१-२२

6 20,00,000 0 4,00,000

3 222308495
� � ८ मधील शहरी गरीब भागात �� ीट
लाईट �व�था करणे.२०२१-२२

8 20,00,000 0 4,00,000

4 222308496

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
कृ�ानगर प�रसरातील िविवध शहरी गरीब
व�ीम�े �काश �व�था करणे. (सन
२०१९ - २०२०)

11 40,00,000 0 0

5 222308497

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे.(सन
२०१९-२०२०)

13 21,00,000 0 0

6 222308498

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे. (सन
२०१९-२०२०)

1 30,00,000 2,25,000 0

7 222308499

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे. (सन
२०१९-२०२०)

12 30,00,000 2,25,000 0

8 222308500

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
कृ�ानगर प�रसरातील िविवध शहरी गरीब
व�ीम�े �काश �व�था करणे. (सन
२०१९ - २०२०)

11 30,00,000 7,03,000 0

9 222308501

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे.(सन
२०१९-२०२०)

13 30,00,000 1,97,000 1,000

10 222308502

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे. (सन
२०२१-२०२२)

1 50,00,000 0 0

11 222308503

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे. (सन
२०२१-२०२२)

12 50,00,000 0 0

12 222308504

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
कृ�ानगर प�रसरातील िविवध शहरी गरीब
व�ीम�े �काश �व�था करणे. (सन
२०२१-२०२२)

11 50,00,000 0 1,000

13 222308505

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे. (सन
२०२१-२०२२)

13 50,00,000 0 1,000

02-Transformers
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 222308506

�भाग �.१९ येथील िलंक रोड प�ाशेड
िचंचवड,६७२ गाळे बांधणे पॅकेज �.८ अ
या इमारतीचें िवद्युत िवषयक कामांची
नुतनीकरण करणे.

19 4,00,00,000 0 40,00,000

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222308507
�.�.२२ म�े डेकोरेिट� पोल बसिवणे.
(२०२०-२१)

22 50,00,000 29,04,418 0

2 222308508
�.�.२२ मधील खराब झालेले पोल
बदलणे व तद अनुशंिगक कामे करणे.
(२०२०-२१)

22 1,00,00,000 36,69,468 0

3 222308509

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.३ मोशी
उपिवभागामधील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२१

3 35,00,000 7,49,000 0

4 222308510

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.३ चह�ली
उपिवभागामधील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२१

3 35,00,000 7,22,000 0

5 222308511

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.४ िदघी
प�रसरातील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२१

4 35,00,000 7,50,000 0

6 222308512

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.४ बोपखेल
प�रसरामधील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२१

4 35,00,000 8,60,000 0

7 222308513

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.५ मधील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे नुतनीकरण
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. सन
२०२०-२१

5 35,00,000 8,00,000 0

8 222308514

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.७ मधील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे नुतनीकरण
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. सन
२०२०-२१

7 35,00,000 3,50,000 4,50,000

9 222308515

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.३ चह�ली
उपिवभागामधील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२१-२२

3 35,00,000 0 10,00,000

10 222308516

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.४ िदघी
प�रसरातील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२१-२२

4 35,00,000 0 10,00,000

11 222308517

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.४ बोपखेल
प�रसरामधील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२१-२२

4 35,00,000 0 10,00,000

12 222308518

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.५ मधील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे नुतनीकरण
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. सन
२०२१-२२

5 35,00,000 0 10,00,000

13 222308519

इ �े�ीय िवद्युत काया�लया�ा
काय��े�ातील �भाग �.७ मधील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे नुतनीकरण
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. सन
२०२१-२२

7 35,00,000 0 5,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

14 222308520

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध शहरी
गरीब व�ीम�े �काश �व�था करणे. व
इतर िवद्युत िवषयक त�म कामे करणे.
(सन २०१८-२०१९)

common 40,00,000 0 0

15 222308521

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे. (सन
२०१९-२०२०)

1 21,00,000 0 1,000

16 222308522
�भाग �.२३ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे.
(२०२१-२२)

23 50,00,000 0 5,00,000

17 222308523
�भाग �.२४ मधील परीसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे सुधारणा/नुतनीकरण करणे.
(२०२२-२२)

24 50,00,000 10,39,999 0

एकूण चालू कामे र.�. 15,37,00,000 1,39,29,885 1,02,54,000

निवन कामे

07-Public Lighting

07-electric Work for Public
Conveniences

1 222308524
�भाग �. २ मधील शहरी गरीब भागात
�� ीटलाईट �व�था करणे.२०२२-२३

2 25,00,000 0 1,000

2 222308525
�भाग �. ९ मधील शहरी गरीब भागातील
�� ीटलाईटचे नूतनीकरण करणे.२०२२-२३

9 25,00,000 0 1,000

3 222308526
�भाग �. ६ मधील शहरी गरीब भागात
�� ीटलाईट �व�था करणे.२०२२-२३

6 25,00,000 0 1,000

4 222308527
�भाग �. ८ मधील शहरी गरीब भागात
�� ीटलाईट �व�था करणे.२०२२-२३

8 25,00,000 0 1,000

5 222308528

�भाग �.२१ व २७ मधील परीसरातील
शहरी गरीब व�ीमधील िदवाब�ी आिण
िवद्युत �व�थेची सुधारणा/नुतनीकरण
करणे. (2022-23)

21,27 25,00,000 0 6,50,000

6 222308529

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१ व
१२ मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
�काश �व�था करणे. व इतर िवद्युत
िवषयक त�म कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

1,12 30,00,000 0 1,000

7 222308530

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११ व
१३ कृ�ानगर प�रसरातील िविवध शहरी
गरीब व�ीम�े �काश �व�था करणे.
(सन २२-२३)

11,13 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,85,00,000 0 6,56,000

एकूण साव�जिनक सुरि�तता 17,22,00,000 1,39,29,885 1,09,10,000

एकूण 17,22,00,000 1,39,29,885 1,09,10,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

सन २०२२-२०२३ 

के , रा य व म.न.पा. अथसहा यीत 

योजनां चे अंदाजप क 
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अ. . जमा तपशील
सन २०२१-२२ 

चा सुधारीत 
अंदाज

सन २०२२-२३  
चा मूळ अंदाज

खच तपशील
सन २०२१-२२ 

चा सुधारीत 
अंदाज

सन २०२२-२३  
चा मूळ अंदाज

१ आरं भची श लक 10,42,03,56,765 8,82,01,19,200 महसुल  खच 1,94,00,000 6,01,00,000

२
क  शासन 
अनुदान 8,64,63,000 1,08,99,35,000

 क  शासना या 
व वध योजना 
भांडवल  खच 2,93,83,40,500 4,70,62,49,000

३
रा य शासन 
अनुदान 36,33,56,000 1,25,81,14,000

U.T.F. BRTS 
र यांची अनुषंगीक 
कामे 80,24,00,000 2,11,00,00,000

४

मनपा 
अंदाजप कातून 
र कम वग 98,10,00,000 52,00,00,000

इतर खच अनामत 
परता यासह 23,78,00,000 4,01,00,000

५ U.T.F.FUND 66,61,00,080 95,10,00,100

मनपा अ त र त 
ह सा मनपा 
नधीकड ेवग 52,46,38,912 86,29,20,000

६

युडीपीसीआर 
२०२० मयम 
चाजस 50,35,17,238 85,00,00,000

युडीपीसीआर २०२० 
मयम चाजस 50,00,00,000 85,00,00,000

७ लाभाथ  ह सा 73,41,71,495 1,71,11,04,000
शासन परतावा 
र कम 6,10,91,988 55,00,00,000

८ याज 14,28,26,022 12,79,00,050

९

इतर जमा 
(अनामत 
परता यासह) 60,00,000 2,55,71,000

अखेरची श लक 8,82,01,19,200 6,17,43,74,350
एकुण जमा 13,90,37,90,600 15,35,37,43,350 एकुण खच 13,90,37,90,600 15,35,37,43,350

पपरी   चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८
सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३  चा मुळ अंदाजप क

क  रा य व मनपा अथसहा यीत योजनां या अंदाजप काचा संि  गोषवारा

520



 अ. .
बजेट कोड  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव

अंदाजप क य र कम
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा मूळ 

अंदाज

१
(BRTS) काळेवाडी फाटा देह आळंदी रोड (A/c 
No.11608)

काळेवाडी फाटा ते नदीवरील पुलपयत 60,00,00,000 0 0

222308531
उड्डाणपुलाचे पोहोच र यापासून के. एस. बी. 
चौकापयत.

40,00,00,000 0 24,00,000

एकुण 1,00,00,00,000 0 24,00,000

२ SUTP PROJECT(A/c No.12838)

222308533 अ) नािशक फाटा उड्डाणपूल 93,00,00,000 50,00,000 6,00,00,000

222308534 ब) ए पायर इ टेट उड्डाणपूल 1,50,00,00,000 5,00,00,000 5,00,00,000

222308535 ड) GEF फंडाअंतगत Technical Assistant 
चेक कामासाठी स लागार फ  आदा करणे.

0 0 5,00,00,000

एकुण 2,43,00,00,000 5,50,00,000 16,00,00,000

३
UTF अंतगत BRTS र यांची अनुषं िगक कामे 
6367

222308577 मनपा मे ो क प 5,00,00,00,000 0 25,00,00,000

१
मुंबई पुणे र ता दापोडी (हॅरीस ि ज) येथे उडाण 
पुल बांधणे

25,00,00,000 0 0

२ 222308591
भ  श  चौक ते मुकाई चौक ४५मी. र यावर 
िनसगदशन सोसायटी जवळ रे वे लाईनवर 
उड्डाण पुल बांधणे

90,00,00,000 0 4,00,00,000

३
वाकड ते िहंजवडी मनपा ह ीपयत बीआरटी र ता 
िवकसीत करणे

9,00,00,000 0 0

४
बीआरटीएस साठी पयावरण पूरक ( ीन बस) 
वातानुकूलीत बसेस खरेदी करणे

20,00,00,000 0 0

५ 222308587
ए पायर इ टेट या पुलापासून डी माट माग 
दापोडी िनगडी र ता करणे व Indolink Urocity 
येथील र ता िवकसीत करणे

5,00,00,000 0 2,00,00,000

६ 222308585
नािशक फाटा पुलावर बी आर टी एस बस टेशन 
बांधणे

3,00,00,000 0 2,50,00,000

७ काळेवाडी फाटा ते देह आळंदी र यावर 
बीआरटीएस बस टेशनची उवरीत कामे करणे.

15,00,00,000 0 0

८ जु या हॅरीस ि जची दु ती करणे. 5,00,00,000 0 0

९
काळेवाडी फाटा ते देह आळंदी र यावर 
बीआरटीएस डेिडकेटेड लेनची दु तीची कामे 
करणे.

5,00,00,000 0 0

१० 222308584
बोपखेल फाटा ते आळंदी र यावर बस टेशन 
बांधणे.

10,00,00,000 37,00,000 0

११
बोपखेल फाटा ते आळंदी र यावर डेिडकेटेड लेन 
करणे.

10,00,00,000 0 0

१२ 222308558
बोपखेल फाटा ते आळंदी र यावर आळंदीजवळ 
बस टिमनल िवकसीत करणे.

20,00,00,000 0 25,00,000

१३ 222308552
सांगवी फाटा ते िकवळे र यावर र क चौक येथे 
सबवे बांधणे.

10,00,00,000 0 25,00,000

१४ 222308543
सांगवी िकवळे र यावर पाक ि ट समोर सबवे 
बांधणे.

15,00,00,000 51,20,000 0

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी १८

सन २०२१-२२ चे सुधा रत व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क

Jnnurm  अंतगत करावयाची कामे ( थाप य मु य कायालय)
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१५ 222308551 िजमा ३१ या र यावर भूमकर चौकाजवळील 
वाय जं शन येथे सबवे बांधणे.

10,00,00,000 0 50,00,000

१६ 222308557
नािशक ते वाकड बीआरटीएस र यावर साईचौक 
(जगताप डेअरी) रहाटणी येथे दोन समांतर समतल 
िवतलग बांधणे.

30,00,00,000 8,73,84,000 50,00,000

१७
सांगवी-िकवळे र यावरील जगताप डेअरी साई 
चौक ते मुकाई चौक पयत या र याचे 
डांबरीकरण करणे.

6,00,00,000 0 0

१८ 222308545
भ  श  चौक ते मुकाई चौक या र यावर 
बीआरटीएस बस टेशन बांधणे.

10,00,00,000 1,35,00,000 6,00,00,000

१९ 222308536
डां गे चौक येथे रोटरी / दु मजली उड्डाणपुल 
बांधणे या कामांतगत डां गे चौक येथे ेड सेपरेटर 
बांधणे.

2,20,00,00,000 13,80,00,000 1,00,00,000

२० 222308581
िहंजवडी येथे बी.आर.टी.एस. बस टिमनल बांधणे.

20,00,00,000 0 1,00,00,000

२१ अ)नािशक फाटा ते वाकड या बीआरटीएस 
र यावर आव यकतेनुसार सबवे/FOB/PUP 
बांधणे. ब) गोिवंद गाडन चौक येथे सबवे बांधणे

10,00,00,000 0 0

२२ दापोडी येथे मुंबई-पुणे र यावर सब-वे बांधणे व 
थाप यिवषयक अनुषं िगक कामे कऱणे

10,00,00,000 0 0

२३ 222308539
सांगवी िकवळे र यावरील ताथवडे पुनावळे 
चौकापयत र याचे ं दीकरण करणे

50,00,00,000 0 50,00,000

२४ 222308567
रावेत स.न.ं १५१ इ कॉन मंदीर ते भ डवे कॉनर 
पयतचा र यावर डाऊन रँ प बांधणे.

40,00,00,000 0 5,00,00,000

२५ 222308549
सांगवी-बोपोडी मुळा नदीवर नवीन पूल बांधणे

45,00,00,000 2,00,00,000 20,00,00,000

२६
काळेवाडी फाटा ते देह आळंदी र यावरील बस 
थां याची आव यकतेनुसार सुधारणािवषयक 
कामे करणे.

15,00,00,000 0 0

२७
ए पायर इ टेट येथील मु य उड्डाण पूलावर 
चढ यास व उड्डाणपूलाव न उतरणेस रॅ प 
बांधणे

15,00,00,000 0 0

२८ 222308542
रावेत येथील रे वे उड्डाणपुलालगत असलेला 
सेवा र ता िवकसीत करणे व अनुषं िगक कामे 
करणे.

10,00,00,000 0 50,00,000

२९ 222308588

पुणे आळंदी र यावरील वडमुखवाडी फाटा ते 
चोिवसावाडी फाटा येथील कृषी खा याकडील 
ता यात आले या जागेवर र ता ं दीकरण व 
ना याचे बांधकाम करणे.

26,00,00,000 3,71,98,000 3,00,00,000

३० 222308541

िजमा-३१ या र यावरील भुमकर चौक ते मनपा 
ह ीपयत या र यावरील सव न.ं८३ येिथल जागा 
मनपा या ता यात आ याने तेथे र ता ं दीकरण 
करणे.

2,60,00,000 0 2,35,00,000

३१ 222308560

सांगवी िकवळे र यावरील साई चौक (जगताप 
डेअरी) ते पुनावळे चौक पयत या र यावरील 
टॉम वॉटर लाईन र याकडे या कडेला फुटपाथ 

लगत टाकणे.

21,00,00,000 0 1,00,00,000

522



 अ. .
बजेट कोड  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव

अंदाजप क य र कम
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा मूळ 

अंदाज

Jnnurm  अंतगत करावयाची कामे ( थाप य मु य कायालय)

३२ 222308561

पुणे आळंदी र यावरील िदघी द नगर 
ताजणेमळा पयत या र याचे उवरीत िठकाणचे 
िवकास आराखड्यानुसार ं दीकरण व 
मजबुतीकरण करणे. (तालेरा व एमेनीशन 
फॅ टरीचा भाग)

20,00,00,000 0 3,00,00,000

३३ 222308563 बोपखेल फाटा ते िदघी जकात नाका पयत या 
र याचे ं दी करण क न मजबुतीकरण करणे.

83,00,00,000 0 5,00,00,000

३४ 222308574
िपंपरी िचंचवड मनपा प रसरातील बीआरटीएस 
मागावर ािफक वॉडन करीता एफआरपी कॅनोपी 
बसिवणे.

1,08,00,000 34,00,000 12,00,000

३५ 222308564
सागंवी िकवळे र यावर िशं देव ती रावेत येथे 
उड्डाणपुल / ेडसेपरेटर बांधणे.

75,00,00,000 0 50,00,000

३६ 222308575 पाईन र ता वा हेकरवाडी ते थेरगाव िनयोिजत 
पुलापयत पशुसंवधन खा या या जागेमधुन 
४५.०० मी. र ता िवकसीत करणे. भाग - १

35,00,00,000 0 0

३७ 222308548

पाईन र ता वा हेकरवाडी ते ताथवडे या 
र यावर थेरगाव बोट लब जवळ पशुसंवधन 
खा या या जागेमधुन पवना नदीवर पुल बांधणे. 
भाग - २

1,80,00,00,000 0 0

३८ 222308576
पाईन र ता वा हेकरवाडी ते थेरगाव िनयोिजत 

पुलापासुन ताथवडे चौकापयत ४५.०० मी. र ता 
िवकसीत करणे. भाग - ३

40,00,00,000 0 0

३९ 222308572

पुणे आळंदी र यापासुन च-होली लोहगाव 
ह ीपयतचा िवकास आराखड्यातील र ता 
िवकिसत करणे भाग-१ चेनेज ३/६५० ते चेनेज 
६/७०० िक.मी.

50,00,00,000 15,32,34,000 11,00,00,000

४० 222308571

पुणे आळंदी र यापासुन च-होली लोहगाव 
ह ीपयतचा िवकास आराखड्यातील र ता 
िवकिसत करणे भाग-२ चेनेज ६/७०० ते चेनेज 
९/५६३ िक.मी.

50,00,00,000 14,79,64,000 11,00,00,000

४१ 222308546
HCMTR साठी स लगार नेमणुक क न 
डी.पी.आर. करणे.

5,00,00,000 0 2,50,00,000

४२
BRTS Access Olan नुसार दापोडी िनगडी 
कॉरीडॉरव कामे करणे.

15,00,00,000 0 0

४३ नािशक हायवे बनकर व ती मोशी (स.न.ं ७५२) 
पासून तळवडे ह  देह आळंदी बीआरटीएस 
र यापयत ३० मी. डी.पी. र ता बनिवणे.

1,50,00,00,000 0 0

४४
वाकड येथील भुजबळ व ती ते िहजंवडी 
ह ीपयतचा िवकास योजनेतील २४.० मी/३०.० 
मी ं दीचा र ता िवकिसत करणे.

40,00,00,000 0 0

सन २०२०-२१ चे कामे 0

१ 222308569 रावेत येथील संत तुकाराम महाराज पुलास 
समांतर पुल व को हापुर प दतीचा बंधारा बांधणे.

1,00,00,00,000 0 50,00,000

२ 222308568
मुकाई चौक ते रा ीय महामाग ४८ येथे 
उड्डाणपुल बांधणे.

50,00,00,000 0 1,00,00,000

३ 222308547
िदघी येथे मु य र यावर Free Way बांधणे.

1,00,00,00,000 0 25,00,000

४ 222308570
बोपखेल फाटा ते आंळदी या र यावर सबवे, 
उड्डाणपुल/ ेडसेपरेटर बांधणे.

50,00,00,000 0 25,00,000

523



 अ. .
बजेट कोड  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव

अंदाजप क य र कम
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा मूळ 

अंदाज

Jnnurm  अंतगत करावयाची कामे ( थाप य मु य कायालय)

५ 222308550
कासारवाडी येथे ३० मी.HCMTR र यावर 
सी.डी. वक बांधणे.

10,00,00,000 5,00,000 1,00,00,000

६ 222308573
पुणे आळंदी र यापासून डी वाय पाटील ९० मी 
र यावरील सेवा र ते िवकसीत करणे.

50,00,00,000 0 2,00,00,000

७ 222308562
च-होली स.न.ं १२९, १३० येथील पीएमपीएल 
साठी बस डेपो िवकसीत करणे व अनुषं िगक कामे 
करणे.

25,00,00,000 0 1,00,00,000

८ 222308583 वाकड जकात नाका येथील पीएमपीएल साठी 
बस डेपो िवकसीत करणे व अनुषं िगक कामे करणे.

25,00,00,000 0 10,00,000

९ 222308555 फुगेवाडी िहं दु  मशान भुमी आिण मुि लम दफन 
भूमीकडे जा यासाठी रे वे लाईन व ३०.मी. 
HCMTR खालून भुयारी माग बांधणे.

20,00,00,000 0 1,00,00,000

१० 222308582
िपंपरी िचंचवड शहरातील HCMTR िवकसीत 
करणे.

2,25,00,00,000 0 25,00,000

११ 222308559
पुणे - आळंदी र यापासून च-होली लोहगाव 
ह ीपयत या िवकास आराखड्यातील र याचे 
उवरीत कामे करणे.

50,00,00,000 13,50,00,000 27,00,00,000

१२ 222308554
शहरातील वाहतुक यव था सुधरणेसाठी 
र यावरील बेवारस वाहने उचलणेकरीता टोि हंग 
हॅन भाडेत वावर पुरिवणे.

25,00,000 0 50,00,000

१३ 222308553 िजमा-३१भुमकर चौक येथील अि त वातील 
सब-वे ला दो ही बाजुस समांतर Push-Through 
प दतीने सब-वे करणे.

25,00,00,000 0 4,50,00,000

एकुण 7,30,25,00,000 74,50,00,000 1,47,82,00,000

१ 222308566
वा हेकरवाडी चौक ते औ ं ध-रावेत र यावरील 
डेअरी फाम चौक, ताथवडे पयतचा िवकास 
आराखड्यातील ४५.०० मी. ं द पाईन र ता व 
पवना नदीवरील पुल बांधणे.

2,25,00,00,000 0 10,50,00,000

२ 222308565
पशुसंवधन े ा या जागे या बद यात 
पशुसंवधन े ा या काय े ात िविवध िवकास 
कामे करणे.

30,00,00,000 0 10,00,00,000

३ 222308579
िपंपरी डेअरी फाम येथे रे वे उड्डाणपुल बांधणे.

80,00,00,000 0 8,33,00,000

४ 222308590

िनगडी-दापोडी र यावरील डॉ.बाबसाहेब 
आंबेडकर चौक िपंपरी ते हॅरीस पुल दापोडी 
पयतचा र ता अबन ि ट िडझाईन नुसार 
िवकिसत करणे.

1,50,00,00,000 0 8,00,00,000

५ 222308586
डॉ.बाबासाहेब आं बेडकर चौक ते भि -शि  
चौक िनगडी पयतचा र ता अबन ि ट िडझाईन 
नुसार िवकिसत करणे.

1,50,00,00,000 0 2,00,00,000

६ 222308580
टे को र यावरील यशवंतनगर चौक ते 
गवळीमाथा पयत सेवा र ते िवकिसत करणे.

1,00,00,00,000 0 4,00,00,000

७ 222308592
टे को र यावरील गवळीमाथा ते से चुरी ए का 
कंपनी पयत सेवा र ते िवकिसत करणे.

1,00,00,00,000 0 4,00,00,000

८ 222308544 रावेत स.न.ं १५१ इ कॉन मंदीर ते भ डवे कॉनर 
पयतचा ३४.५० मी. ं द र ता िवकसीत करणे.

40,00,00,000 0 2,00,00,000

524



 अ. .
बजेट कोड  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव

अंदाजप क य र कम
सन २०२१-२२ चा 

सुधारीत अंदाज
सन २०२२-२३  चा मूळ 

अंदाज

Jnnurm  अंतगत करावयाची कामे ( थाप य मु य कायालय)

९ 222308540

वाकड येथील सािवि बाई फुले उ ान ते वाकड 
ह ीपयत ४५.०० मी. ं द र यावर 
उड्डाणपुल/रोटरी/ पादचारी/ ेड सेपरेटर तसेच 
िहंजवडी पयत इिल हेटेड (वाकड इिल हेटेड  
वे)  वे बांधणे.

5,00,00,00,000 0 50,00,000

१० 222308538
िजमा - ३१ िचंचवड रे वे उड्डाणपुलाचे 

चरल ऑडीट व थाप य िवषयक कामे व 
रंगसफेदी करणे.

5,00,00,000 2,00,00,000

११ 222308537
िनगडी डेपो येथे डेपो िवकिसत करणे अंतगत 
िनगडी दापोडी र तावरील बस थां याची उव रत 
कामे करणे

9,00,00,000 0 50,00,000

१२ 222308578 वाकड चौक येथे रोटरी/ ेड सेपरेटर करणे 30,00,00,000 25,00,000

१३ 222308556
BRTS बस टेशनचे कामासाठी स लागार फ  
आदा करणे

80,00,000 0 10,00,000

एकुण 14,19,80,00,000 0 52,18,00,000

एकि  त एकुण 21,50,05,00,000 74,50,00,000 2,00,00,00,000

४
पाणीपुरवठा ट पा - I JNNURM (A/c 
No.9728)

१ 222308598

पवना धरणापासून से. . २३ पयत थेट 
पाईपलाईन टाकणे. (पाटबंधारे िवभागाचे Raw 
Water Charges कमी होणार, पं िपंग चा खच 
वाचणार, Transmittion evaporation, 
seepage losses कमी होणार, चांग या गुणव ेचे 
पाणी उपल ध होणर, शु दीकरणावरील रसायन 
खच कमी होणार सन २०३१ पयत या 
लोकसं येला फायदा होणार आहे.)

1,86,59,00,000 14,28,25,000 10,00,00,000

२
पवना धरणापासून से. . २३ पयत थेट 
पाईपलाईन टाकणे अंतगत येणारी कामे

३ 222308601
अ) पाणी परवानगी अटीनुसार लहान आकाराचे 
िव ुत जं िन  बसिवणेकामी पाटबंधारे िवभागास 
अदा करणे.

30,00,00,000 0 0

४ 222308607 ब) पाणी परवानगी अटीनुसार िसंचन पून थापना 
खचापोटी पाटबंधारे िवभागास अदा करणे.

30,00,00,000 0 0

५ 222308599 क) पवना पाईपलाईन योजना क पांतगत पवना 
नगर येथील पं िपंग टेशन करीता उ चदाब पुरवठा 
म.रा.िव.िल. कंपनीस अदा करणे.

30,00,00,000 0 0

६ 222308595 ड) पवना थेट पाईपलाईन क पास शासनां या 
िविवध सं थां या परवान या िमळ याकामी 
संबं िधत िवभागाना र कम अदा करणे.

10,00,00,000 0 0

७ 222308597 इ) पवना थेट पाईपलाईन योजना अंतगत 
पाईपलाईन या मागात अडथळा करणारे उ च 
लघुदाब खांब व तारा हलिवणे र कम अदा कऱणे

3,00,00,000 0 0

८ 222308596
ई) पवना थेट जलवािह या या मागातील 
जािहरात फलक थालांतरीत करणे.

2,50,00,000 0 0

९ 222308604

पवना धरणापासून से. .२३ येथील 
जलशु ीकरण क  िनगडी पयत पाणी 
आण यासाठी थेट पाईप लाईन टाकणे या 
कामाकरीता क प यव थापन स लागार फ  
अदा करणे.

5,00,00,000 2,07,50,000 1,00,00,000
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१० 222308593

पवना धरण थेट पाईपलाईन योजने अंतगत १८०० 
मी.मी. यासा या दोन पाईप लाईनसाठी (२५०० 
िम.मी. यासा या एम.एस. लाईन ारे) देह रोड ते 
आकुड  रे वे टेशन दर यान ॉिसंग करणेसाठी 
म ये रे वे खा यास र कम अदा करणे.

1,00,000 0 0

११ 222308605
पवना नदीवर मौजे िशवणे व मौजे गहं जे येथे 
को.प. बंधारा बांधणे.

20,00,00,000 0 24,00,00,000

१२ 222308600 पवना धरण थेट पाईपलाईन या मागात येणारी 
झाडे तोडणेकामी अनामत र कम शासनास भरणे.

10,00,000 0 0

१३ 222308606
पाणीपुरवठा व जलिनःसारण िवभागात 
जे.एन.एन.य.ुआर.एम. क पातील कामांसाठी 
स लागार फ  अदा करणे.

0 65,00,000 1,50,00,000

१४ 222308602
पवना थेट पाईपलाईन अंतगत पोिलस बंदोबं त 
देयक अदा करणे

5,00,000 0 0

१५ 222308603
पवना धरणातून से. . २३ िनगडी येथील 
जलशु ीकरण क  पयत थेट पाईपलाईन 
टाकणे या ठेकेदाराचे ले स अदा करणे.

0 0 75,50,00,000

१६ 222308594
पवना थेट पाईपलाईन या कामाअंतगत 
आणलेले लोखंडी पाईप व इतर सािह य 
थलांत रत करणे.

0 0 3,00,00,000

एकुण 3,17,25,00,000 17,00,75,000 1,15,00,00,000

५
लेखािशष - पुल व क प िवभाग (झोपडपटटी 
पुनवसन क प) (BSUP)

१ 222308615 अजंठानगर (आकुड  स.न.ं८८ पैक ) व उ ोगनगर 
िचंचवड स.न.ं१९५ (पैक ) येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी १६८० गाळे बांधणे (पॅकेज - १)

62,45,94,350 0 1,00,00,000

२ 222308608
वेताळनगर (िचंचवड स.न.ं१७४ पैक ) येथे 
झोपडप ी पुनवसनासाठी १५६८ गाळे बांधणे. 
(पॅकेज - २)

57,85,77,950 0 1,00,00,000

३ 222308614 िमिलंदनगर (िपंपरी स.न.ं१२१३) येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी १४५६ गाळे बांधणे. (पॅकेज - ३)

53,82,70,580 0 1,00,00,000

४ 222308613 िनगडी से टर .२२ (अ) येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २२४० गाळे बांधणे. (पॅकेज - ५)

68,65,74,000 0 1,00,00,000

५ 222308612 िनगडी से टर .२२ (ब) येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २३२० गाळे बांधणे. (पॅकेज - ६)

71,86,40,000 0 1,00,00,000

६ 222308611 िनगडी से टर .२२ (क) येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २४०० गाळे बांधणे. (पॅकेज - ७)

73,47,69,530 0 1,00,00,000

७ 222308610 िनगडी से टर .२२ (ड) येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २४८० गाळे बांधणे. (पॅकेज - ८)

75,88,72,150 0 1,00,00,000

८ 222308616 िनगडी से टर .२२ (इ) येथे झोपडप ी 
पुनवसनासाठी २३२० गाळे बांधणे. (पॅकेज - ९)

71,13,60,000 0 1,00,00,000

९ 222308609 वरील JnNURM मुलभूत सुिवधा, अनुषं िगक 
कामे करणे, स लागार सेवा इ यादी कामे करणे.

0 50,00,000 2,00,00,000

एकुण 5,35,16,58,560 50,00,000 10,00,00,000
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६ JNNURM प ाशेड (A/c No.12425)

१
िलंक रोड येथील प ाशेड झोपडपटटी पुनवसन 
करणे भाटनगर ( थाप य)

28,37,58,000 0 1,00,00,000

२ िवदयुत िवषयक कामे 0 0 0

एकुण 28,37,58,000 0 1,00,00,000

थाप य EWS क प िवभाग

७
E.W.S. Housing JNNURM(A/c No.10938)

222308623 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह ीम ये 
आिथक दु बल घटकांसाठी िनवासी गाळे बांधणे

6,60,00,00,000 9,57,00,000 4,00,00,000

222308619 स लागार फ 19,88,06,046 14,50,000 10,00,000

222308620
E.W.S. योजनेकरीता बा  िव ुतीकरण करणे.

10,74,09,582 10,00,000 1,00,000

222308622 इतर फ 47,81,33,468 50,000 9,00,000

एकुण 7,38,43,49,096 9,82,00,000 4,20,00,000

८
JNNURM SEWERAGE PHASE (A/c 
No.12522)

१ जलिनःसारण निवन कामे ( २०२०-२१)

२ 222308625 जे.एन.य.ुआर.एम योजने अंतगत ताथवडे गावात 
मतेचे मैलाशु दीकरण क  व पंप हाऊस बांधणे 

तसेच जु या हाऊसचे मजबूतीकरण करणे

25,00,00,000 0 0

३ 222308628 JnNURM योजने अंतगत ताथवडे म ये ११ 
MLD मतेचे मैलाशु दीकरण क  व पंप हाऊस 
बांधणे तसेच जु या हाऊसचे मजबूतीकरण करणे

20,00,00,000 0 5,00,00,000

४ 222308627 JnNURM योजने अंतगत पुनावळे म ये २२ 
MLD मतेचे मैलाशु दीकरण क  व पंप हाऊस 
बांधणे तसेच जु या हाऊसचे मजबूतीकरण करणे

40,00,00,000 0 7,00,00,000

एकुण 85,00,00,000 0 12,00,00,000

९
JNNURM Water Supply 24x7 
(A/c.No.12523)

१ 222308629
Jnnurm अंतगत ४०% भागासाठी २४ x ७ 
पाणी पुरवठा योजना

2,50,00,00,000 22,99,00,000 40,00,00,000

एकुण 2,50,00,00,000 22,99,00,000 40,00,00,000

१० रा ीय नागरी सुधारणा अिभयान 
(अमृत)पाणीपुरवठा (A/C 31060100020799)

१ 222308630

अमृत योजनेअंतगत िपंपरी िचंचवड शहरा या 
िपंपरी, िपंपळे गुरव, िपंपळे सौदागर, दापोडी, 
रावेत, मामुड  इ.िठकाणी िहशोबबा  पा याचे 

माण कमी करणे, या भागातील जल े ात 
सुधारणा करणे व पु रेशा दाबाने पाणीपुरवठा 
कायाि वत करणे.

52,00,00,000 6,80,39,000 1,30,00,000

२ 222308635

अमृत योजनेअंतगत िपंपरी िचंचवड शहरा या 
वाकड, थेरगाव, पुनावळे, िपंपळे िनलख, रहाटणी 
इ.िठकाणी िहशोबबा  पा याचे माण कमी 
करणे, या भागातील जल े ात सुधारणा करणे व 
पु रेशा दाबाने पाणीपुरवठा कायाि वत करणे.

63,00,00,000 9,76,64,000 3,43,00,000
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३ 222308633

अमृत योजनेअंतगत िपंपरी िचंचवड शहरा या 
आकुडी, िचखली, जाधववाडी, पीनगर 
इ.िठकाणी िहशोबबा  पा याचे माण कमी 
करणे, या भागातील जल े ात सुधारणा करणे व 
पु रेशा दाबाने पाणीपुरवठा कायाि वत करणे.

56,00,00,000 9,38,40,000 3,18,00,000

४ 222308636

अमृत योजनेअंतगत िपंपरी िचंचवड शहरा या 
बोपखेल, इं ायणीनगर, च-होली, डुडुळगाव, 
मोशी, नेह नगर, वडमुखवाडी इ.िठकाणी 
िहशोबबा  पा याचे माण कमी करणे, या 
भागातील जल े ात सुधारणा करणे व पु रेशा 
दाबाने पाणीपुरवठा कायाि वत करणे.

57,00,00,000 11,53,45,000 53,00,000

५ 222308634

अमृत योजनेअंतगत िपंपरी िचंचवड शहरातील 
उवरीत ६०% भागाम ये पु रेशा दाबाने 
पाणीपुरवठा करणे या क पाचे काम चार 
पॅकेजेसम ये चालू आहे या भागातील जलकंुभाचे 
इ युमेटशन व ऑटो िमशनचे कामे करणे व 
स या या SCADA णालीसोबत एकि करण 
करणे

15,91,96,128 6,87,79,000 3,53,00,000

६ अमृत योजनेअंतगत िचखली मिहं ा आिण मिहं ा 
येथील तािवत जलकंुभ बांध या या िठकाणी 
अित र  पंप बसिवणे व अनुशं िगक कामे करणे

2,50,00,000 0 -

एकुण 2,46,41,96,128 44,36,67,000 11,97,00,000

११
पंत धान आवास योजना (A/c 
07230100023167)

१ 222308638
क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी च होली येथे िनवासी गाळे बांधणे.

1,28,00,00,000 47,55,00,000 63,00,00,000

२ 222308640
क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी रावेत येथे िनवासी गाळे बांधणे.

90,00,00,000 1,00,00,000 30,00,00,000

३ 222308639

क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी बो हाडेवाडी येथे िनवासी गाळे 
बांधणे.

1,18,00,00,000 65,00,00,000 37,59,00,000

४ 222308642
क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी डुडुळगांव येथे िनवासी गाळे बांधणे.

2,00,00,00,000 50,00,000 2,00,00,000

५ 222308643
क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी िदघी येथे िनवासी गाळे बांधणे.

70,00,00,000 5,00,000 5,00,000
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६ 222308644

क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी वडमुखवाडी येथे िनवासी गाळे 
बांधणे.

1,20,00,00,000 0 5,00,000

७ 222308645
क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी िचखली येथे िनवासी गाळे बांधणे.

1,20,00,00,000 0 5,00,000

८ 222308641

क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी िपंपरी (HDH आर ण .७७) येथे 
िनवासी गाळे बांधणे.

35,00,00,000 14,91,00,000 5,00,00,000

९ 222308637

क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी आकुड  (HDH आर ण .२८३) 
येथे िनवासी गाळे बांधणे.

60,00,00,000 27,88,00,000 20,00,00,000

१० 222308646

क  शासना या धानमं ी आवास योजनेअंतगत 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलके माफत आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी िकवळे स.न.ं७३ (EWS आर ण 

.४/११९) येथे िनवासी गाळे बांधणे.

1,28,00,00,000 0 5,00,000

११
सावजिनक खाजगी भागीदारी त वावर (PPP) 

ारे परवडणारी घरे (AHP)
20,55,00,000 8,22,00,000 12,33,00,000

१२ निवन कामे

एकुण 10,89,55,00,000 1,65,11,00,000 1,70,12,00,000

१२
बगीचा ीन पेसेस(अमृत)- (A/C 
07230100017910)

१
भाग . १६ येथे उदयान िवकिसत करणे (अमृत 

योजना)
1,11,00,000 0 0

२
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके या पुनावळे 

. . ५२ (जुना)येथील उदयान िवकिसत करणे 
(िचंचवड व पुनावळे)

1,70,00,000 0 0

३

क  शासना या अमृत योजने अंतगत च-होली 
येथील आ. .२/६४(तसेच फ भागातील 
सी.डी.सी. लॉट . १ व ४ येथील जागेवर 
उदयान िवकिसत करणे

2,20,00,000 15,00,000

एकुण 5,01,00,000 15,00,000 0

१३
व छ भारत अिभयान- (A/c 31060200000146)

१ वैय क शौचालय बांधणे 2,40,00,000 2,50,08,000

२ सामुदाियक शौचालय बांधणे 97,98,500 97,99,000

३ सामुदाियक व सावजिनक शौचालय दु ती 2,43,00,00,000 3,00,00,000 76,42,000

४ घनकचरा यव थापन व संकलन वग करण 1,24,00,000 20,00,00,000

५ मािहती िश ण सारण व जनजागृती 10,00,000 10,00,000

६
मता बांधणी आिण शासक य व कायालयीन 

खच
10,00,000 10,00,000

७ अमृत योजना अंतगत ो साहन पर अनुदान 35,00,000 35,00,000
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एकुण 2,43,00,00,000 8,16,98,500 24,79,49,000

१४
रा ीय नागरी सुधारणा (अमृत) मलिनसारण (A/c 
No 31060100020799)

१ रा ीय नागरी सुधारणा (अमृत) अंतगत िपंपरी 
िचंचवड महानगरपािलका ह ीतील मल िन: 
सारण यव था व क प राबिवणे ट पा - १

1,52,27,00,000 10,00,00,000 3,00,00,000

२

रा ीय नागरी सुधारणा अंतगत क शासना या 
अमृत योजने अंतगत िपंपरी िचंचवड मनपा 
ह ीतील मलिन:सारण यव था व 
मैलाशु ीकरण क  उभारणे व पुढील ५ 
वषाक रता देखभाल व दु ती करणे क प 
राबिवणे (अमृत योजना)

1,46,00,00,000 10,00,00,000 43,00,00,000

३
अमृत अिभयांनातगत िपंपळे िनलख येथील 
िनयोिजत S.T.P साठी िव ुत व यां ि क  
िवषयक कामे करणे.

2,50,00,000 0 1,00,00,000

४

अमृत अिभयांनातगत िचखली येथील िनयोिजत 
S.T.P साठी िव ुत व यां ि क  िवषयक कामे 
करणे.

2,25,00,000 0 1,00,00,000

५

अमृत अिभयांनातगत बोपखेल येथील िनयोिजत 
S.T.P साठी िव ुत व यां ि क  िवषयक कामे 
करणे.

2,00,00,000 0 1,00,00,000

६

अमृत अिभयांनातगत िपंपरी िड कस येथील 
पं िपग टेशनसाठी िव ुत व यां ि क  िवषयक 
कामे करणे.

2,00,00,000 0 1,00,00,000

एकूण 3,07,02,00,000 20,00,00,000 50,00,00,000

१५ अमृत 2.0

१ 222308661
िपंपरी िचंचवड शहरातील सांडपा यावर ि या 
क न याचे पुनच करण व पुनवापर करणे 
[Master Plan Phase - I]

6,50,00,00,000 0 5,00,00,000

२ 222308663
मनपा या िचखली ट पा १ या जु या 
मैलाशु दीकरण क ाचे नुतनीकरण क न मता 
वाढिवणे (स लागार फ  सह)

30,00,00,000 0 5,00,00,000

३ 222308660
िचंचवड भाटनगर येथील जु या मैलाशु दीकरण 
क ाचे नुतनीकरण क न मता वाढिवणे 
(स लागार फ  सह)

50,00,00,000 0 5,00,00,000

४ 222308662
कासारवाडी मैलाशु दीकरण क ाचे नुतनीकरण 
करणे.

15,00,00,000 0 5,00,00,000

एकुण 7,45,00,00,000 0 20,00,00,000
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1 �थाप� अ मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 1,41,02,088 2,58,76,000 2,04,59,800 68,61,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 93,08,226 3,22,98,000 2,04,32,355 2,36,69,200

एकूण 2,34,10,314 5,81,74,000 4,08,92,155 3,05,30,200

2 �थाप� ब मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 2,05,10,352 11,59,00,000 5,60,17,100 16,00,87,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 2,13,39,334 9,66,91,000 3,94,00,000 5,11,36,000

एकूण 4,18,49,686 21,25,91,000 9,54,17,100 21,12,23,000

3 �थाप� क मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 97,64,686 6,57,41,000 3,02,60,000 5,41,96,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 1,22,23,961 14,70,89,000 4,09,56,000 8,36,15,000

एकूण 2,19,88,647 21,28,30,000 7,12,16,000 13,78,11,000

4 �थाप� ड मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 89,11,901 2,59,39,000 88,04,282 95,08,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 1,40,68,577 9,44,47,800 5,47,18,846 2,86,06,000

एकूण 2,29,80,478 12,03,86,800 6,35,23,128 3,81,14,000

5 �थाप� इ मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 75,72,914 4,90,43,000 2,16,23,368 2,54,77,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 1,19,79,576 5,28,91,000 3,28,38,000 1,73,84,000

एकूण 1,95,52,490 10,19,34,000 5,44,61,368 4,28,61,000

6 �थाप� फ मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 55,14,433 1,39,80,000 1,29,44,000 1,28,67,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 1,28,41,325 1,34,22,000 57,07,000 1,16,84,000

एकूण 1,83,55,758 2,74,02,000 1,86,51,000 2,45,51,000

7 �थाप� ग मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 1,48,62,489 4,51,62,000 2,07,44,006 1,20,62,800

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 1,28,47,459 3,21,06,000 1,08,61,955 1,17,65,000

एकूण 2,77,09,948 7,72,68,000 3,16,05,961 2,38,27,800

8 �थाप� मु�ालय

1 देखभाल दु��ी - उ�ान 40,87,021 16,00,000 2,00,00,000 2,00,00,605

2 िकरकोळ दु��ी व देखभाल - बी.आर.टी.एस 10,50,21,775 38,78,66,000 16,52,00,000 16,99,99,000

एकूण 10,91,08,796 38,94,66,000 18,52,00,000 18,99,99,605

9 �थाप� ह मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 1,05,21,196 1,71,56,000 75,26,000 3,25,78,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 59,73,052 1,57,35,000 68,92,000 3,60,17,000

एकूण 1,64,94,248 3,28,91,000 1,44,18,000 6,85,95,000

10 पया�वरण अिभयांि�की

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 15,16,79,707 21,04,00,000 20,10,00,000 20,00,85,200

एकूण 15,16,79,707 21,04,00,000 20,10,00,000 20,00,85,200

एकूण मु�ालय १ 45,31,30,072 1,44,33,42,800 77,63,84,712 96,75,97,805

1 �थाप� अ �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 72,02,321 1,76,87,000 55,14,500 1,99,71,550

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 95,69,647 44,33,100 5,80,000 1,03,56,000

एकूण 1,67,71,968 2,21,20,100 60,94,500 3,03,27,550

2 �थाप� ब �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 2,72,16,819 3,47,29,000 2,50,41,000 1,64,90,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 52,54,263 75,00,000 44,02,000 39,26,000

एकूण 3,24,71,082 4,22,29,000 2,94,43,000 2,04,16,000
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3 �थाप� क �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 26,96,855 1,78,07,000 77,21,000 1,26,80,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 43,14,491 20,89,000 19,03,000 90,00,000

एकूण 70,11,346 1,98,96,000 96,24,000 2,16,80,000

4 �थाप� ड �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 2,50,17,852 4,22,18,000 1,75,20,000 1,33,66,000

एकूण 2,50,17,852 4,22,18,000 1,75,20,000 1,33,66,000

5 �थाप� इ �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 43,15,738 1,02,72,000 48,24,000 74,78,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 49,25,699 1,38,47,000 47,92,199 76,91,000

एकूण 92,41,437 2,41,19,000 96,16,199 1,51,69,000

6 �थाप� फ �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 10,97,411 21,74,000 9,12,000 38,64,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 37,88,530 12,55,000 1,00,000 11,86,000

एकूण 48,85,941 34,29,000 10,12,000 50,50,000

7 �थाप� ग �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 1,36,76,000 1,80,70,000 28,60,000 54,87,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 61,32,713 56,00,000 4,99,000 20,33,000

एकूण 1,98,08,713 2,36,70,000 33,59,000 75,20,000

8 �थाप� ह �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 86,40,275 90,00,000 74,90,000 1,40,54,000

2 िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े) - �थाप� 11,93,171 60,86,000 38,85,000 1,08,24,000

एकूण 98,33,446 1,50,86,000 1,13,75,000 2,48,78,000

एकूण मु�ालय २ 12,50,41,785 19,27,67,100 8,80,43,699 13,84,06,550

1 िवद्युत अ �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 2,31,67,422 95,69,000 1,00,93,000 92,99,500

एकूण 2,31,67,422 95,69,000 1,00,93,000 92,99,500

2 िवद्युत ब �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 1,38,83,217 2,81,59,000 2,13,70,195 2,44,12,000

एकूण 1,38,83,217 2,81,59,000 2,13,70,195 2,44,12,000

3 िवद्युत क �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 74,88,506 4,64,47,000 3,65,41,223 2,79,94,000

एकूण 74,88,506 4,64,47,000 3,65,41,223 2,79,94,000

4 िवद्युत ड �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 1,50,84,291 2,05,15,000 1,36,36,000 1,77,50,000

एकूण 1,50,84,291 2,05,15,000 1,36,36,000 1,77,50,000

5 िवद्युत इ �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 89,84,571 4,41,92,000 1,64,68,196 2,60,78,279

एकूण 89,84,571 4,41,92,000 1,64,68,196 2,60,78,279

6 िवद्युत फ �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 2,41,31,888 3,99,51,000 3,28,45,000 1,49,75,000

एकूण 2,41,31,888 3,99,51,000 3,28,45,000 1,49,75,000

7 िवद्युत ग �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 86,02,845 1,21,70,000 76,31,065 1,23,29,000

एकूण 86,02,845 1,21,70,000 76,31,065 1,23,29,000

8 िवद्युत मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 1,86,83,761 3,60,11,000 2,63,07,538 1,71,60,000

2 िकरकोळ दु��ी व देखभाल - िवद्युत 7,05,93,742 19,86,65,000 10,60,54,141 13,19,51,756

एकूण 8,92,77,503 23,46,76,000 13,23,61,679 14,91,11,756
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सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� िवभाग / लेखािशष�
सन २०२०-२०२१ चा ���

खच�
सन २०२१-२०२२ चा मुळ

अंदाज
सन २०२१-२०२२ चा
सुधारीत अथ�संक�

सन २०२२-२०२३ चा
अंदाज

१ २ ३ ४ ५ ६

9 िवद्युत ह �भाग काया�लय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 71,55,265 1,43,12,000 92,78,320 1,09,78,000

एकूण 71,55,265 1,43,12,000 92,78,320 1,09,78,000

एकूण मु�ालय ३ 19,77,75,508 44,99,91,000 28,02,24,678 29,29,27,535

1 पया�वरण अिभयांि�की

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल - पया�वरण 18,94,08,046 27,20,00,000 24,96,00,000 19,07,77,000

एकूण 18,94,08,046 27,20,00,000 24,96,00,000 19,07,77,000

2 शु� अशु� जलउपसा क� �(पाणीपुरवठा) मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल - से�र २३ 7,53,64,479 11,31,00,000 8,47,36,000 8,49,46,000

एकूण 7,53,64,479 11,31,00,000 8,47,36,000 8,49,46,000

3 पाणीपुरवठा मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 39,70,92,627 51,00,00,000 37,10,53,000 59,56,21,000

2 िकरकोळ दु��ी देखभाल (जलिन:सारण) 33,03,88,475 32,72,64,000 35,00,00,000 35,00,00,000

एकूण 72,74,81,102 83,72,64,000 72,10,53,000 94,56,21,000

एकूण मु�ालय ४ 99,22,53,627 1,22,23,64,000 1,05,53,89,000 1,22,13,44,000

1झोपड्डप�ी िनमु�लन व पुन�वसन िवभाग(Civil)मु�ालय

1 िकरकोळ दु��ी देखभाल 17,76,64,578 44,26,50,000 36,62,89,195 40,00,00,000

2 िकरकोळ दु��ी व देखभाल -झो.िन .पु 2,50,22,250 2,27,07,000 2,06,65,575 1,68,10,900

एकूण 20,26,86,828 46,53,57,000 38,69,54,770 41,68,10,900

एकूण मु�ालय ५ 20,26,86,828 46,53,57,000 38,69,54,770 41,68,10,900

1अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग

1 िकरकोळ दु��ी देखभाल 0 3,21,75,000 1,35,00,000 4,85,50,000

एकूण 0 3,21,75,000 1,35,00,000 4,85,50,000

एकूण मु�ालय ६ 0 3,21,75,000 1,35,00,000 4,85,50,000

1�ीडा िवभाग

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल 0 0 0 25,00,000

एकूण 0 0 0 25,00,000

एकूण मु�ालय ७ 0 0 0 25,00,000

एकूण मु�ालय १ + २ + ३ + ४ + ५ + ६+७ 1,97,08,87,820 3,80,59,96,900 2,60,04,96,859 3,08,81,36,790
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� अ �े�ीय

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222308664
�भाग �. १० म�े रोड फिन�चर िवषयक
कामे करणे.

10 30,00,000 8,75,000 8,45,000

2 222308665
�भाग �. १० म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.

10 30,00,000 10,79,400 0

3 222308666
�भाग �. १४ म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.

14 30,00,000 6,02,000 0

4 222308667
�भाग �, १४ म�े ��तागृहांची दु��ी
करणे.

14 15,00,000 12,00,000 0

5 222308668
�भाग �. १५ मधील प�रसरात िकरकोळ
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.
(२०२० - २१)

15 50,00,000 27,41,300 0

6 222308669
�भाग �. १५ म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे. (२०२० - २१)

15 50,00,000 18,49,100 0

7 222308670
�भाग �. १५ म�े रोड फिन�चर िवषयक
कामे करणे. (२०२० - २१)

15 50,00,000 13,88,800 0

8 222308671
�भाग �. १५ मधील ��ातागृहांची
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२० - २१
साठी)

15 50,00,000 14,93,100 0

9 222308672

�भाग �. १९ उ�ोगनगर, सुदश�ननगर व
इतर प�रसराम�े फुटपाथ, पे�ीगं �ॉक व
इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२० -
२१)

19 30,00,000 13,79,600 5,00,000

10 222308673

�भाग �. १९ उ�ोगनगर, सुदश�ननगर व
इतर प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर,
पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२० - २१)

19 30,00,000 18,50,000 0

11 222308674

�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर, पे�ीगं
�ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२० - २१)

19 30,00,000 7,49,100 0

12 222308675
�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसराम�े फुटपाथ, पे�ीगं �ॉक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२० - २१)

19 30,00,000 7,41,300 0

13 222308676
�भाग �. १० म�े रोड फिन�चर िवषयक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 6,22,400 9,75,000

14 222308677
�भाग �. १० म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 6,97,800 10,12,000

15 222308678
�भाग �. १० म�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर,
पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 0

16 222308679
�भाग �. १० मधील प�रसरात िकरकोळ
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 0

17 222308680
�भाग �. १० म�े नागरीसुिवधा िवषयक
कामे करणे (सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 0

18 222308681
�भाग �. १४ म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 0

19 222308682
�भाग �, १४ म�े ��तागृहांची दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

14 1,00,00,000 7,79,500 6,17,000

20 222308683
�भाग �. १४ मधील प�रसरात िकरकोळ
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 0
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21 222308684
�भाग �. १४ म�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर,
पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 0

22 222308685
�भाग �. १४ म�े रोड फिन�चर िवषयक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 0

23 222308686
�भाग �. १५ मधील प�रसरात िकरकोळ
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 0

24 222308687
�भाग �. १५ म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 0

25 222308688
�भाग �. १५ म�े रोड फिन�चर िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 0

26 222308689
�भाग �. १५ मधील ��ातागृहांची
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 0

27 222308690
�भाग �. १५ म�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर,
पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 0

28 222308691

�भाग �. १९ गावडे कॉलनी,उ�ोगनगर,
सुदश�ननगर व इतर प�रसराम�े फुटपाथ,
पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

19 1,00,00,000 0 0

29 222308692

�भाग �. १९ गावडे कॉलनी,उ�ोगनगर,
सुदश�ननगर व इतर प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर,
डी�ायडर, पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

19 1,00,00,000 6,30,000 10,00,000

30 222308693

�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर, पे�ीगं
�ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

19 1,00,00,000 11,50,000 4,00,000

31 222308694
�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसराम�े फुटपाथ, पे�ीगं �ॉक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

19 1,00,00,000 0 0

32 222308695
�भाग �. १९ म�े रोड फिन�चर व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

19 1,00,00,000 0 14,70,000

33 222308696

�भाग �. २४ मधील सुदश�नगर, मािणक
कॉलनी, देवधर सोसायटी न पा�रजातबन
प�रसरातील कॉि�ट पे�ीगं व फुटपाथ
दु��ी करणे.

0 30,000 0

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222308697
�भाग �. १४ मधील प�रसरात िकरकोळ
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

14 30,00,000 6,01,400 0

एकूण चालू कामे र.�. 24,55,00,000 2,04,59,800 68,19,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222308698

�भाग �. १० म�े मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील रोड फिन�चर िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 30,00,000 0 1,000

2 222308699

�भाग �. १० म�े मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

3 222308700

�भाग �. १० म�े मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर, पे�ीगं
�ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

10 1,00,00,000 0 1,000

4 222308701

�भाग �. १० मधील मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील प�रसरात िकरकोळ �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 1,00,00,000 0 1,000
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5 222308702
�भाग �. १० मधील मोरवाडी, व इतर
प�रसरात फुटपाथ िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

6 222308703
�भाग �. १० संभाजीनगार यंथे रोड फिन�चर
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 30,00,000 0 1,000

7 222308704
�भाग �. १० शा�नगर येथे रोड फिन�चर
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 30,00,000 0 1,000

8 222308705
�भाग �. १० िव�ानगार येथे रोड फिन�चर
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 30,00,000 0 1,000

9 222308706

�भाग �. १०
संभाजीनगार,शा�नगर,िव�ानगर व इतर
प�रसरातील रोड फिन�चर िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 30,00,000 0 1,000

10 222308707
�भाग �. १० संभाजीनगर येथे फुटपाथ
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

11 222308708
�भाग �. १० शा�नगर येथे फुटपाथ िवषयक
कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

12 222308709
�भाग �. १० िव�ानगर येथे फुटपाथ
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

13 222308710

�भाग �. १०
संभाजीनगर,शा�नगर,िव�ानगर व इतर
प�रसरातील फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

14 222308711
�भाग �. १० म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 50,00,000 0 1,000

15 222308712
�भाग �. १४ मधील राडारोडा व अित�मण
मिशनरी पुरिवणे(सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

16 222308713
�भाग �. १४ म�े पे�� ंग �ॉक
बसिवणे.(सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

17 222308714
�भाग �. १४ म�े �� ॉम� वॉटर, पे�� ंग
�ॉक िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

18 222308715
�भाग �. १४ म�े रोड फिन �चर िवषयक
कामे करणे(सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

19 222308716
�भाग �. १४ म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

20 222308717
�भाग �. १४ म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

21 222308718
�भाग �. १४ म�े ��तागृहांची दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

22 222308719
�भाग �. १४ मधील मनपा इमारतीचंी
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 50,00,000 0 1,000

23 222308720
�भाग �.१५ मधील से.�.२३ व िनगडी
गावठाण येथील �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 50,00,000 0 1,000

24 222308721
�भाग �.१५ मधील से.�.२४ व २५ येथील
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

15 50,00,000 0 1,000

25 222308722
�भाग �.१५ मधील से.�.२६ व २७ येथील
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

15 50,00,000 0 1,000

26 222308723
�भाग �.१५ मधील से.�.२७ व २८ येथील
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

15 50,00,000 0 1,000

27 222308724
�भाग �.१५ मधील से.�.२३ व आकुड�
गावठाण येथील �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 50,00,000 0 1,000

28 222308725
�भाग �.१५ मधील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 50,00,000 0 1,000

29 222308726
�भाग �. १५ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२ - २३)

15 50,00,000 0 1,000

30 222308727
�भाग �. १५ मधील मनपा इमारतीचें
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२ - २३)

15 50,00,000 0 1,000

31 222308728
�भाग �. १५ म�े रोड फिन�चर व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२ - २३)

15 50,00,000 0 1,000
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32 222308729

�भाग �. १९ गावडे कॉलनी,उ�ोगनगर,
सुदश�ननगर व इतर प�रसराम�े फुटपाथ,
पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

33 222308730

�भाग �. १९ गावडे कॉलनी,उ�ोगनगर,
सुदश�ननगर व इतर प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर,
डी�ायडर, पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

34 222308731

�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसराम�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर, पे�ीगं
�ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

35 222308732
�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसराम�े फुटपाथ, पे�ीगं �ॉक व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

36 222308733
�भाग �. १९ म�े रोड फिन�चर व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

37 222308734
�भाग �. १९ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

38 222308735
�भाग �.१९ िपंपरी भाजीमंडईम�े
�थाप�िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची
कामे करणे.(सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

39 222308736
�भाग �. १९ मधील मनपा इमारतीचें
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

40 222308737
�भाग �. १९ मधील नाला दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

41 222308738
�भाग �. १९ मधील ए�ायर सोसायटी
जवळील नाला दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

42 222308739
�भाग �. १९ मधील �ा.रामकृ� मोरे
�े�ागृहाम�े देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२ - २३)

19 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 21,00,00,000 0 42,000

चालू कामे +निवन कामे 45,55,00,000 2,04,59,800 68,61,000

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222308740
�भाग �. १० म�े �� भारत अिभयान
अंतग�त प�रसरातील राडारोडा उचलणे.

10 10,00,000 3,86,200 16,000

2 222308741
�भाग �.१५, से.�.२३,२४ म�े दु��ीची
कामे करणे.

15 10,00,000 6,81,500 0

3 222308742
�भाग �.१५, से.�.२५,२६,२७,२७ अ,२८
आकुड� म�े दु��ीची कामे करणे.

15 10,00,000 3,46,100 0

4 222308743
�भाग �. १९ म�े सारथी हे�लाईनची
त�ार िनवारण करणेची कामे करणे. (सन
२०१९-२० साठी)

19 10,00,000 4,82,000 0

5 222308744
�भाग �. १० म�े �� भारत अिभयान
अंतग�त प�रसरातील राडारोडा उचलणे.(सन
२०२१-२२)

10 10,00,000 0 6,50,000

6 222308745
�भाग �.१० म�े अित�मण काय�वाहीसाठी
मिशनरी पुरिवणे (सन २०२१-२२)

10 10,00,000 0 7,50,000

7 222308746
�भाग �. १० म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

10 10,00,000 0 7,50,000

8 222308747
�भाग �. १० म�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर,
पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

10 10,00,000 0 7,50,000

9 222308748
�भाग �. १० मधील प�रसरात िकरकोळ
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

10 10,00,000 0 7,50,000

10 222308749
�भाग �.१० म�े थम��ा�प�ट िवषयक
कामे करणे

10 10,00,000 0 7,50,000

11 222308750
�भाग � .१० म�े पदपथ िवषयक कामे
करणे

10 10,00,000 0 7,50,000
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12 222308751
�भाग � .१४ म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे

14 10,00,000 5,59,800 2,40,000

13 222308752
�भाग �. १४ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे

14 10,00,000 0 8,00,000

14 222308753
�भाग �. १४ म�े �� भारत अिभयान
अंतग�त प�रसरातील राडारोडा उचलणे.(सन
२०२१-२२)

14 10,00,000 0 7,50,000

15 222308754
�भाग �.१४ म�े अित�मण काय�वाहीसाठी
मिशनरी पुरिवणे (सन २०२१-२२)

14 10,00,000 0 7,50,000

16 222308755
�भाग �. १४ म�े रोड फिन�चर िवषयक
कामे करणे.

14 10,00,000 0 7,50,000

17 222308756
�भाग �. १४ म�े पे�ीगं �ॉक, पावसाळी
गटस� अ. �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

14 10,00,000 5,60,000 2,40,000

18 222308757
�भाग � .१४ म�े पदपथ िवषयक कामे
करणे

14 10,00,000 5,27,700 2,40,000

19 222308758
�भाग �. १५ म�े पे�ीगं �ॉक, पावसाळी
गटस� इ. �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे. (२०२० - २१)

15 10,00,000 5,60,000 2,00,000

20 222308759
�भाग �.१५ म�े थम��ा�प�ट िवषयक
कामे करणे

15 10,00,000 0 7,60,000

21 222308760
�भाग �. १५ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (२०२० - २१)

15 10,00,000 0 7,60,000

22 222308761
�भाग �. १५ म�े �� भारत अिभयान
अंतग�त प�रसरातील राडारोडा उचलणे.(सन
२०२१-२२)

15 10,00,000 0 7,60,000

23 222308762
�भाग �.१५ म�े अित�मण काय�वाहीसाठी
मिशनरी पुरिवणे (सन २०२१-२२)

15 10,00,000 0 7,60,000

24 222308763
�भाग �.१५ म�े आकुड� गावठाण व
�ािधकरण भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 10,00,000 5,59,000 2,00,000

25 222308764

�भाग �. १५ म�े आकुड� गावठाण व
�ािधकरण भागात पे�ीगं �ॉक, पावसाळी
गटस� इ. �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे. (२०२० - २१)

15 10,00,000 0 7,60,000

26 222308765
�भाग �. १९ म�े राडारोडा उचलणे व नाले
सफाईकरीता मिशनरी पुरिवणे.(सन
२०२१-२२)

19 10,00,000 0 6,50,000

27 222308766
�भाग �.१९ म�े अित�मण कारवाईसाठी
मिशनरी पुरिवणे (सन २०२१-२२)

19 10,00,000 0 6,60,000

28 222308767
�भाग �. १९ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

19 10,00,000 3,03,000 5,70,000

29 222308768
�भाग �. १९ उ�ोगनगर, सुदश�ननगर व
इतर प�रसराम�े पाथवे दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

19 10,00,000 0 6,40,000

30 222308769
�भाग �. १९ बी �ॉक, व इतर प�रसराम�े
पाथवे दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

19 10,00,000 0 5,80,000

31 222308770
�भाग �.१९ म�े बोड� ब�चेस व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

19 10,00,000 0 6,20,000

32 222308771
�भाग �. १९ म�े थम��ा� प�े मारणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

19 10,00,000 3,00,000 2,75,000

33 222308772
�भाग �. १९ म�े पे�ीगं �ॉक, पावसाळी
गटस� इ. �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे. (२०२१ - २२)

19 10,00,000 0 5,90,000

34 222308773
�भाग �.१५ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे.

0 2,15,200 4,84,150

एकूण चालू कामे र.�. 3,30,00,000 54,80,500 1,82,05,150

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities
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1 222308774
�भाग �.१९ म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२ - २३)

19 10,00,000 0 1,000

2 222308775
�भाग �. १९ भाटनगर व इतर प�रसराम�े
पाथवे दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२ -
२३)

19 10,00,000 0 1,000

3 222308776

�भाग �. १५ म�े आकुड� गावठाण व
�ािधकरण भागात पे�ीगं �ॉक, पावसाळी
गटस� इ. �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२ - २३)

15 10,00,000 0 1,000

4 222308777
�भाग �. १५ म�े �� भारत अिभयान
अंतग�त प�रसरातील राडारोडा उचलणे.(सन
२०२२ - २३)

15 10,00,000 0 1,000

5 222308778
�भाग �. १० म�े �� ॉम� वॉटर, डी�ायडर,
पे�ीगं �ॉक व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

6 222308779
�भाग �. १९ म�े राडारोडा उचलणे व नाले
सफाईकरीता मिशनरी पुरिवणे.(सन २०२२ -
२३)

19 10,00,000 0 5,90,400

7 222308780
�भाग �. १९ बी �ॉक, व इतर प�रसराम�े
पाथवे दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२ -
२३)

19 10,00,000 0 1,000

8 222308781
�भाग �.१० मधील िव�ानगर येथे
थम��ा�प�ट िवषयक कामे करणे (सन
२०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

9 222308782
�भाग �. १० म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

10 222308783
�भाग �. १० म�े �� भारत अिभयान
अंतग�त प�रसरातील राडारोडा उचलणे.(सन
२०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

11 222308784
�भाग �. १० मधील प�रसरात िकरकोळ
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

12 222308785

�भाग �.१० मधील
संभाजीनगर,शा�नगर,िव�ानगर व इतर
प�रसरातील थम��ा�प�ट िवषयक कामे
करणे (सन २०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

13 222308786

�भाग �.१० म�े मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील थम��ा�प�ट िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

14 222308787
�भाग �. १४ म�े पे�� ंग �ॉक
बसिवणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

15 222308788
�भाग �. १४ म�े फुटपाथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

16 222308789
�भाग �.१५ म�े थम��ा�प�ट िवषयक
कामे करणे (सन २०२२ - २३)

15 10,00,000 0 5,70,000

17 222308790
�भाग �.१५ म�े आकुड� गावठाण व
�ािधकरण भागात �थाप� िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२ - २३)

15 10,00,000 0 1,000

18 222308791
�भाग �. १९ उ�ोगनगर, सुदश�ननगर व
इतर प�रसराम�े पाथवे दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२ - २३)

19 10,00,000 0 1,000

19 222308792
�भाग �. १९ म�े थम��ा� प�े मारणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२ -
२३)

19 10,00,000 0 1,000

20 222308793
�भाग �.१० म�े अित�मण काय�वाहीसाठी
मिशनरी पुरिवणे(सन २०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

21 222308794
�भाग �.१० मधील संभाजीनगर येथे
थम��ा�प�ट िवषयक कामे करणे (सन
२०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

22 222308795
�भाग � .१० म�े पदपथ िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

23 222308796

�भाग � .१० म�े मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील पदपथ िवषयक कामे करणे
(सन २०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000
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24 222308797
�भाग �. १४ म�े �� ॉम� वॉटर, पे�� ंग
�ॉक िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

25 222308798
�भाग �. १४ म�े ��तागृहांची दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

26 222308799
�भाग �. १५ म�े मंडप िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२ - २३)

15 10,00,000 0 1,000

27 222308800
�भाग �. १९ म�े पे�ीगं �ॉक, पावसाळी
गटस� इ. �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२ - २३)

19 10,00,000 0 1,000

28 222308801

�भाग �. १० मधील मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील राडारोडा उचलनेकामी वाहन
�व�था करणे. (सन २०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

29 222308802
�भाग �.१० मधील मनपाचे िविवध इमारतीचे
फिन�चर िवषयक व इतर दु��ीचे कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

10 10,00,000 0 1,000

30 222308803
�भाग �. १४ म�े रोड फिन �चर िवषयक
कामे करणे(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

31 222308804
�भाग �. १४ मधील मनपा इमारतीचंी
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

32 222308805
�भाग �.१० मधील शा�नगर येथे
थम��ा�प�ट िवषयक कामे करणे (सन
२०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

33 222308806

�भाग �. १० म�े मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील मंडप िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२ - २३)

10 10,00,000 0 1,000

34 222308807
�भाग �.१९ म�े अित�मण कारवाईसाठी
मिशनरी पुरिवणे (सन २०२२ - २३)

19 10,00,000 0 1,000

35 222308808
�भाग �.१९ म�े बोड� ब�चेस व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२ - २३)

19 10,00,000 0 1,000

36 222308809
�भाग �. १४ मधील राडारोडा व अित�मण
मिशनरी पुरिवणे(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

37 222308810
�भाग �. १४ म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 1,000

38 222308811
�भाग �. १५ म�े पे�ीगं �ॉक, पावसाळी
गटस� इ. �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२ - २३)

15 10,00,000 0 5,70,000

39 222308812
�भाग �.१५ म�े अित�मण काय�वाहीसाठी
मिशनरी पुरिवणे (सन २०२२ - २३)

15 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,90,00,000 0 17,66,400

चालू कामे +निवन कामे 7,20,00,000 54,80,500 1,99,71,550

एकूण 52,75,00,000 2,59,40,300 2,68,32,550

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)-
मु�ालय
चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222308813
�भाग �. १० म�े डांबरी र�ावरील चरांची
दु��ी करणे,

10 30,00,000 5,85,800 9,14,200

2 222308814
�भाग �. १० मधील डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

10 50,00,000 19,97,900 10,00,000

3 222308815
�भाग �. १० मधील मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरातील र�ांची
डांबरीकरणाची कामे करणे.

10 50,00,000 19,99,700 1,00,000

4 222308816
�भाग �. १० म�े डांबरीकरणाची कामे
करणे.

10 50,00,000 31,00,000 1,00,000

5 222308817
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी प�रसरातील
डांबरी र�ावरील चरांची दु��ी करणे,

14 50,00,000 0 27,75,000

6 222308818
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर,
मोहननगर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे
करणे.

14 50,00,000 0 25,00,000
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7 222308819
�भाग �. १४ म�े चरांची डांबरीकरणाची
कामे करणे.

14 50,00,000 0 17,00,000

8 222308820
�भाग �. १५ म�े डांबरी र�ावरील चरांची
दु��ी करणे. (२०२० - २१)

15 30,00,000 17,41,300 0

9 222308821
�भाग �. १५ मधील डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे. (२०२० - २१)

15 30,00,000 16,94,300 0

10 222308822
�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसरा मधील डांबरी र�ाची दु��ीची
कामे करणे.

19 30,00,000 0 16,00,000

11 222308823
�भाग �. १९ सुदश�ननगर, उ�ोगनगर,
गावडे कॉलनी व इतर प�रसरा मधील डांबरी
र�ाची दु��ीची कामे करणे.

19 30,00,000 15,20,000 5,00,000

12 222308824
�भाग �. १० म�े डांबरी र�ावरील चरांची
दु��ी करणे व डांबरीकरण करणे(सन
२०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 0

13 222308825
�भाग �. १० मधील डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 0

14 222308826
�भाग �. १० मधील मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरातील र�ांची
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 0

15 222308827
�भाग �. १० म�े डांबरीकरणाची कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 25,70,000

16 222308828
�भाग �. १० म�े मु� व अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे (सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 0

17 222308829
�भाग �. १० म�े औ�ोिगक प�रसरात
डांबरीकरणाची कामे करणे (सन २०२१-२२)

10 1,00,00,000 0 0

18 222308830
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी प�रसरातील
डांबरी र�ावरील चरांची दु��ी करणे,(सन
२०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 0

19 222308831
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर,
मोहननगर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 0

20 222308832
�भाग �. १४ म�े चरांची डांबरीकरणाची
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 0

21 222308833
�भाग �. १४ म�े मु� व अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे (सन २०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 35,00,000

22 222308834
�भाग �. १४ म�े डांबरीकरणाची कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

14 1,00,00,000 0 0

23 222308835
�भाग �. १५ म�े डांबरी र�ावरील चरांची
दु��ी करणे. (सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 0

24 222308836
�भाग �. १५ मधील डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 20,50,000

25 222308837
�भाग �. १५ म�े मु� व अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे (सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 16,75,000 1,00,000

26 222308838
�भाग �. १५ म�े डांबरीकरणाची कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 13,60,000

27 222308839
�भाग �.१५ मधील �ािधकरण व
आकुड�गावठाण प�रसरातील र�ां�ा
डांबरीकरणाची कामे करणे (सन २०२१-२२)

15 1,00,00,000 0 0

28 222308840
�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसरामधील डांबरी र�ाची दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

19 1,00,00,000 12,30,000 4,10,000

29 222308841
�भाग �. १९ उ�ोगनगर, गावडे कॉलनी व
इतर प�रसरा मधील डांबरी र�ाची
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२१-२२)

19 1,00,00,000 12,30,000 4,10,000

30 222308842
�भाग �. १९ म�े मु� व अंतग�त डांबरी
र�ाची दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

19 1,00,00,000 0 0

31 222308843
�भाग �. १९ म�े डांबरी र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�दतीने करणे .(सन २०२१-२२)

19 1,00,00,000 12,30,000 4,10,000

32 222308844
�भाग �.१९ सुदश�न नगर, गोलांडे इ�ेट व
इतर प�रसरातील डांबरी र�ाची दु��ीची
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

19 1,00,00,000 0 16,40,000

एकूण चालू कामे र.�. 25,50,00,000 1,80,04,000 2,36,39,200

निवन कामे
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230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222308845

�भाग �. १० मोरवाडी, मोरवाडी गावठाण व
औ�ोिगक प�रसरात व इतर प�रसरातील
िविवध सेवा वािह�ांनी खोदलेला र�ा पुव�वत
करणे.(सन २०२२-२३)

10 25,00,000 0 1,000

2 222308846

�भाग �. १० मोरवाडी, मोरवाडी गावठाण व
औ�ोिगक प�रसरात व इतर प�रसरातील
डांबरी र�ावरील चरांची दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

10 30,00,000 0 1,000

3 222308847

�भाग �. १० मधील मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील डांबरी र�ांची दु��ीची कामे
करणे.

10 50,00,000 0 1,000

4 222308848

�भाग �. १० मधील मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसर व इतर
प�रसरातील र�ांची डांबरीकरणाची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

10 50,00,000 0 1,000

5 222308849
�भाग �. १० मोरवाडी, मोरवाडी गावठाण व
औ�ोिगक प�रसरात व इतर प�रसरातील
डांबरीकरणाची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 50,00,000 0 1,000

6 222308850

�भाग �. १० म�े मोरवाडी, मोरवाडी
गावठाण व औ�ोिगक प�रसरात व इतर
प�रसरातील डांबरी र�ावरील चरांची
दु��ी करणे व डांबरीकरण करणे (सन
२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

7 222308851
�भाग �.१० संभाजीनगर म�े
डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

8 222308852
�भाग �.१० शा�नगर म�े डांबरीकरणाची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

9 222308853
�भाग �.१० िव�ानगर म�े डांबरीकरणाची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

10 222308854
�भाग �.१० संभाजीनगर म�े मु� व
अंतग�त र�ाचे डांबरीकरणाची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

11 222308855
�भाग �.१० शा�नगर म�े मु� व अंतग�त
र�ाचे डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

12 222308856
�भाग �.१० िव�ानगर म�े मु� व अंतग�त
र�ाचे डांबरीकरणाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 70,00,000 0 1,000

13 222308857
�भाग �. १० म�े औ�ोिगक प�रसरात
डांबरीकरणाची कामे करणे (सन २०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 1,000

14 222308858
�भाग �. १४ आकुड�, द�वाडी प�रसरातील
डांबरी र�ावरील चरांची दु��ी करणे,(सन
२०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

15 222308859
�भाग �. १४ मधील काळभोरनगर,
मोहननगर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

16 222308860
�भाग �. १४ म�े चरांची डांबरीकरणाची
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

17 222308861
�भाग �. १४ म�े मु� व अंतग�त र�ांचे
डांबरीकरणाची कामे करणे (सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

18 222308862
�भाग �. १४ म�े डांबरीकरणाची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 80,00,000 0 1,000

19 222308863
�भाग �.१५ मधील से.�.२३ व िनगडी
गावठाण येथील डांबरी र�ांची दु��ीची
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

20 222308864
�भाग �.१५ मधील से.�.२४ व २५ येथील
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

21 222308865
�भाग �.१५ मधील से.�.२६ व २७ येथील
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000
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22 222308866
�भाग �.१५ मधील से.�.२७ अ व २८
येथील डांबरी र�ांची दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

23 222308867
�भाग �.१५ मधील आकुड� गावठाण येथील
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

24 222308868
�भाग �.१५ मधील डांबरी र�ांवरील
चरांची दु��ी करणे.(सन २०२२-२३)

15 80,00,000 0 1,000

25 222308869
�भाग �. १९ बी �ॉक, भाटनगर व इतर
प�रसरामधील डांबरी र�ाची दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२ - २३)

19 80,00,000 0 1,000

26 222308870
�भाग �. १९ कोिहनूर शां�ीला व इतर
प�रसरामधील डांबरी र�ाची दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२ - २३)

19 80,00,000 0 1,000

27 222308871
�भाग �. १९ उ�ोगनगर, गावडे कॉलनी व
इतर प�रसरा मधील डांबरी र�ाची
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२ - २३)

19 80,00,000 0 1,000

28 222308872
�भाग �. १९ म�े मु� व अंतग�त डांबरी
र�ाची दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२ -
२३)

19 80,00,000 0 1,000

29 222308873
�भाग �. १९ म�े डांबरी र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�दतीने करणे .(सन २०२२ - २३)

19 80,00,000 0 1,000

30 222308874
�भाग �.१९ सुदश�न नगर, गोलांडे इ�ेट व
इतर प�रसरातील डांबरी र�ाची दु��ीची
कामे करणे.(सन २०२२ - २३)

19 80,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 21,85,00,000 0 30,000

चालू कामे +निवन कामे 47,35,00,000 1,80,04,000 2,36,69,200

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222308875
�भाग �. १०ट� �चेस व डांबरीकरण
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

10 10,00,000 0 7,60,000

2 222308876
�भाग �.१० म�े र�ांचे ख�े व चर
दु��ीची कामे करणे व डांबरीकरण
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

10 10,00,000 0 7,60,000

3 222308877
�भाग �.१० म�े ख�े ट� �चेस वेटिम�
जी.एस.बी व डांबरीकरणाची कामे करणे.

10 10,00,000 0 7,60,000

4 222308878 �भाग �. १४ ट� �चेस व डांबरीकरण करणे. 14 10,00,000 0 8,00,000

5 222308879
�भाग �.१५ मधील चरांची दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 10,00,000 5,80,000 0

6 222308880
�भाग �.१५ म�े र�ांचे ख�े व चर
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

15 10,00,000 0 7,50,000

7 222308881
�भाग �.१९ म�े र�ांचे ख�े व चर
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 10,00,000 0 9,20,000

8 222308882
�भाग �. १९ भाटनगर, बी �ॉक व इतर
प�रसरातील चरांची डांबरीकरणाची कामे
करणे.(सन २०२१-२२ साठी)

19 10,00,000 0 6,60,000

9 222308883
�भाग �. १० मोरवाडी भागातील र�ाचे
डांबरीकरण करणे.

0 0 8,30,000

एकूण चालू कामे र.�. 80,00,000 5,80,000 62,40,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222308884
�भाग �. १० मोरवाडी भागातील र�ाचे
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 10,00,000 0 1,000

2 222308885
�भाग �. १० मोरवाडी प�रसरातील मु� व
अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 10,00,000 0 5,60,000

3 222308886
�भाग �. १० म�े संभाजीनगर येथील
र�ाचे डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३
साठी)

10 10,00,000 0 6,60,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

4 222308887
�भाग �. १० म�े शा�नगर येथील र�ाचे
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 10,00,000 0 5,60,000

5 222308888
�भाग �. १० म�े िव�ानगर येथील र�ाचे
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३ साठी)

10 10,00,000 0 1,000

6 222308889

�भाग �. १० म�े
संभाजीनगर,शा�नगर,िव�ानगर व इतर
प�रसरातील र�ाचे डांबरीकरण करणे.(सन
२०२२-२३ साठी)

10 10,00,000 0 1,000

7 222308890
�भाग �. १० संभाजीनगर प�रसरातील मु�
व अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे. (सन
२०२२-२३ साठी)

10 10,00,000 0 1,000

8 222308891
�भाग �. १० म�े शा�नगर प�रसरातील
मु� व अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

10 10,00,000 0 1,000

9 222308892
�भाग �. १० म�े िव�ानगर प�रसरातील
मु� व अंतग�त र�ांचे डांबरीकरण करणे.
(सन २०२२-२३ साठी)

10 10,00,000 0 1,000

10 222308893

�भाग �. १० म�े
संभाजीनगर,शा�नगर,िव�ानगर व इतर
प�रसरातील प�रसरातील मु� व अंतग�त
र�ांचे डांबरीकरण करणे. (सन २०२२-२३
साठी)

10 10,00,000 0 1,000

11 222308894
�भाग �. १४ ट� �चेस व डांबरीकरण
करणे.(सन २०२२ - २३)

14 10,00,000 0 1,000

12 222308895
�भाग �.१४ मधील चरांची दु��ी
करणे.(सन २०२२ - २३)

14 10,00,000 0 1,000

13 222308896
�भाग �.१५ म�े र�ांचे ख�े व चर
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२ - २३)

15 10,00,000 0 8,000

14 222308897
�भाग �.१५ मधील चरांची दु��ी
करणे.(सन २०२२ - २३)

15 10,00,000 0 1,000

15 222308898
�भाग �.१९ मधील चरांची दु��ी
करणे.(सन २०२२ - २३)

19 10,00,000 0 5,60,000

16 222308899
�भाग �.१९ मधील ख�े, ट� �चेस जीएसबी,
वेट िम� प�दतीने भरणे. (सन २०२२ - २३)

19 10,00,000 0 5,60,000

17 222308900
�भाग �. १९ भाटनगर, बी �ॉक व इतर
प�रसरातील चरांची डांबरीकरणाची कामे
करणे.(सन २०२२ - २३)

19 10,00,000 0 5,60,000

18 222308901
�भाग �.१९ म�े र�ांचे ख�े व चर
दु��ीची कामे करणे.(सन २०२२-२३)

19 10,00,000 0 6,38,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,80,00,000 0 41,16,000

चालू कामे +निवन कामे 2,60,00,000 5,80,000 1,03,56,000

एकूण 49,95,00,000 1,85,84,000 3,40,25,200

एकूण 1,02,70,00,000 4,45,24,300 6,08,57,750
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�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ब �े�ीय

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222308902
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१७ मधील
मनपा इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.

17 30,00,000 0 0

2 222308903
�भाग � १६ मधील रावेत भागातील गु��ारा
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे करणे

16 35,00,000 7,70,000 0

3 222308904
�भाग � १६ मधील रावेत गावठाण व िकवळे
गावठाण प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे

16 30,00,000 5,85,000 0

4 222308905
�भाग � १६ मधील रावेत व िकवळे भागात
थम��ा� प�े मारणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

16 25,00,000 1,98,000 0

5 222308906

�भाग � १६ मधील रावेत भागातील गु��ारा
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, �ॉम� वॉटर
लाईनची दु��ी व �थाप� िवषयक कामे
करणे.

16 50,00,000 20,06,000 0

6 222308907
�भाग � १६ मधील रावेत व िकवळे भागातील
मनपा इमारतीची दु��ी करणे.

16 25,00,000 7,61,000 0

7 222308908

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व िकवळे भागातील पावसाळी गटस�,
नाला व फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक
दु��ी करणे.

16 30,00,000 7,48,200 0

8 222308909
�भाग � १६ मधील मामड� प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 4,50,000 10,40,000

9 222308910
�भाग � १६ मधील िवकासनगर प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 8,15,000 0

10 222308911

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� भागातील पावसाळी गटस�, नाला व
फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक दु��ी
करणे.

16 30,00,000 6,00,000 10,38,000

11 222308912

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर भागातील पावसाळी गटस�, नाला
व फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक दु��ी
करणे.

16 30,00,000 11,00,000 6,38,000

12 222308913
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे, िवकासनगर, मामुड� मधील मनपा
इमारतीचंी देखभाल दु��ी कामे करणे.

16 30,00,000 8,99,900 7,37,000

13 222308914
�भाग � १६ मधील िकवळे, िवकासनगर
भागात थम��ा� प�े मारणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 20,00,000 7,50,000 3,50,000

14 222308915

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
वा�ेकरवाडी भागातील पावसाळी गटस�,
नाला व फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक
दु��ी करणे.

17 30,00,000 17,81,000 0

15 222308916

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
िचंचवडेनगर भागातील पावसाळी गटस�, नाला
व फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक दु��ी
करणे.

17 30,00,000 17,62,000 0

16 222308917

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
�ेमलोक पाक�  व दळवीनगर भागातील
पावसाळी गटस�, नाला व फुटपाथ यांची
�थाप� िवषयक दु��ी करणे.

17 30,00,000 2,99,000 0

17 222308918
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
मनपा इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी करणे

17 25,00,000 9,35,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

18 222308919
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
मनपा इमारतीचंी देखभाल दु��ी कामे
करणे.

18 50,00,000 18,08,000 0

19 222308920
िचंचवड भाजी मंडईतील �थाप� िवषयक
कामे करणे.

18 30,00,000 12,00,000 6,90,000

20 222308921
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ म�े
फुटपाथ, नाला, �ोम वॉटर, च�बस� व पे��ंग
�ॉकची दु��ी करणे.

18 30,00,000 11,52,000 0

21 222308922

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ म�े
तानाजीनगर, केशवनगर प�रसरातील
फुटपाथ, नाला, �ोम वॉटर, च�बस� व पे��ंग
�ॉकची दु��ी करणे.

18 30,00,000 11,70,000 0

22 222308923

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ म�े
गांधीपेठ, पडवळ आळी, िचंचवड गावठाण
प�रसरातील फुटपाथ, नाला, �ोम वॉटर,
च�बस� व पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

18 30,00,000 18,70,000 0

23 222308924
सन २०२० - २१ करीता ब �भागा अंतग�त
गणपती िवसज�न सोह�ासाठी व इतर मनपा
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

18 30,00,000 16,37,000 0

24 222308925
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १८ मधील
मनपा �ायाम शाळा इमारतीचंी देखभाल
दु��ी करणे.

18 30,00,000 13,92,000 0

25 222308926
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १८ मधील
मनपा सां�ृितक भवन इमारतीचंी देखभाल
दु��ी करणे.

18 45,00,000 15,71,000 0

26 222308927
सन २०२० - २१ करीता �भाग �.२२ म�े
िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 10,63,000 0

27 222308928
सन २०२० - २१ करीता �भाग �.२२ मधील
मनपा इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.

22 30,00,000 10,00,000 9,25,000

28 222308929
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ म�े
िविवध िठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषय़क कामे करणे

22 30,00,000 10,57,000 0

29 222308930
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील गु��ारा प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

16 35,00,000 15,00,000 5,00,000

30 222308931
�भाग � १६ मधील कोतवालनगर व िकवळे
गावठाण प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे

16 30,00,000 12,00,000 6,00,000

31 222308932
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील िशंदेव�ी प�रसरात
�थाप�िवषयक कामे करणे

16 35,00,000 0 21,24,000

32 222308933
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत व िकवळे भागात थम��ा� प�े मारणे
व अनुषंिगक कामे करणे.

16 35,00,000 0 21,24,000

33 222308934
�भाग � १६ मधील मामुड� व िकवळे भागात
थम��ा� प�े मारणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

16 25,00,000 12,00,000 4,50,000

34 222308935

सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील गु��ारा प�रसरातील पे�ीगं
�ॉक, �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ी व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

16 50,00,000 10,00,000 22,50,000

35 222308936
सन २०२१-२२ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील मनपा इमारतीची
दु��ी करणे.

16 25,00,000 14,87,000 0

36 222308937

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� व िकवळे भागातील पावसाळी गटस�,
नाला व फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक
दु��ी करणे.

16 30,00,000 10,00,000 9,00,000

37 222308938
�भाग � १६ मधील मामड� प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 10,00,000 7,00,000

38 222308939
�भाग � १६ मधील िवकासनगर प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 10,00,000 9,00,000

39 222308940

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� भागातील पावसाळी गटस�, नाला व
फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक दु��ी
करणे.

16 30,00,000 10,00,000 9,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

40 222308941

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर भागातील पावसाळी गटस�, नाला
व फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक दु��ी
करणे.

16 30,00,000 10,00,000 9,00,000

41 222308942
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे, िवकासनगर, मामुड� मधील मनपा
इमारतीचंी देखभाल दु��ी कामे करणे.

16 30,00,000 10,00,000 7,00,000

42 222308943
�भाग � १६ मधील िकवळे, िवकासनगर
भागात थम��ा� प�े मारणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 20,00,000 8,00,000 5,00,000

43 222308944

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील अनािधकृत
बांधकामे िन�ासीत करणे व इतर कामासाठी
मिशनरी पुरिवणे.

16 50,00,000 0 32,60,000

44 222308945
�भाग �.१६ मधील मामुड� व िकवळे
भागातील अनािधकृत बांधकामे िन�ासीत
करणे व इतर कामासाठी मिशनरी पुरिवणे.

16 20,00,000 8,00,000 5,00,000

45 222308946
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
कामांची अंतीम बीले अदायगी करणे.

16 20,00,000 15,00,000 0

46 222308947
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
साव�जिनक काय��मासाठी मंडप �व�था
कऱणे.

16 25,00,000 8,00,000 8,20,000

47 222308948

(सन २०२१-२२ साठी) वा�ेकरवाडी व
िचंचवडेनगर भागातील फुटपाथ, पे��ंग
�ॉक, पावसाळी पा�ा�ा वािह�ा, नाले
यांची दु��ीची कामे करणे.

17 60,00,000 20,00,000 15,00,000

48 222308949

(सन २०२१-२२ साठी) िशवनगरी, �ेमलोक
पाक�  व दळवीनगर भागातील फुटपाथ, पे��ंग
�ॉक, पावसाळी पा�ा�ा वािह�ा, नाले
यांची दु��ीची कामे करणे.

17 60,00,000 25,00,000 10,00,000

49 222308950
(सन २०२१-२२ साठी) �भाग �.१७ मधील
मनपा इमारतीचंी दु��ी करणे.

17 40,00,000 18,00,000 7,00,000

50 222308951
(सन २०२१-२२ साठी) वा�ेकरवाडी व
िचंचवडेनगर भागात आव�कते नुसार
पावसाळी पा�ा�ा वािह�ा टाकणे.

17 70,00,000 0 0

51 222308952
(सन २०२१-२२ साठी) �ेमलोक पाक�
िशवनगरी व दळवीनगर भागात आव�कते
नुसार पावसाळी पा�ा�ा वािह�ा टाकणे.

17 80,00,000 0 0

52 222308953
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
मनपा इमारतीचंी देखभाल दु��ी कामे
करणे.

18 50,00,000 10,00,000 18,35,000

53 222308954
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ म�े
फुटपाथ, नाला, �� ॉम वॉटर, च�बस� व पे��ंग
�ॉकची दु��ी करणे.

18 30,00,000 0 17,00,000

54 222308955

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ म�े
तानाजीनगर, केशवनगर प�रसरातील
फुटपाथ, नाला, �� ॉम वॉटर, च�बस� व पे��ंग
�ॉकची दु��ी करणे.

18 25,00,000 0 13,00,000

55 222308956

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ म�े
गांधीपेठ, पडवळ आळी, िचंचवड गावठाण
प�रसरातील फुटपाथ, नाला, �� ॉम वॉटर,
च�बस� व पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

18 25,00,000 0 13,00,000

56 222308957

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ म�े
िसंधे�दुनगर, िस�र गाड�न व इतर
प�रसरातील फुटपाथ, नाला, �� ॉम वॉटर,
च�बस� व पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

18 25,00,000 0 13,00,000

57 222308958
सन २०२१-२२ करीता �भाग �.१८ मधील
�ीमान महासाधु मोरया गोसावी संजीवनसमाधी
उ�वासाठी मंडप �व�था करणे.

18 20,00,000 12,30,000 0

58 222308959
सन २०२१-२२ करीता ब �भागा अंतग�त
गणपती िवसज�न सोह�ासाठी व इतर मनपा
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

18 30,00,000 18,20,000 0

59 222308960
मनपा साव�ि�क िनवडणूक २०२२ क�रता
मंडप �व�था करणे.

17 60,00,000 0 45,00,000

60 222308961
मनपा साव�ि�क िनवडणूक २०२२ क�रता
फिन�चर �व�था करणे.

17 60,00,000 0 45,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

61 222308962
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १८ मधील
मनपा �ायाम शाळा व सां�ृितक भवन
इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे.

18 30,00,000 0 17,95,000

62 222308963
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 0 17,71,000

63 222308964
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर
व इतर �थाप� िवषय़क कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 19,00,000

64 222308965
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े िविवध िठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 16,20,000

65 222308966
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े िविवध िठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 17,00,000

66 222308967
सन २०२१ -२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
मनपा इमारतीचंी देखभाल दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 0 18,20,000

67 222308968
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. २२ म�े
िविवध िठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 18,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 22,70,00,000 5,60,17,100 5,55,87,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222308969
सन २०२२-२३ करीता ब �भागा अंतग�त
गणपती िवसज�न सोह�ासाठी व इतर मनपा
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे.

18 30,00,000 0 18,00,000

2 222308970
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
मनपा इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी करणे.

17 60,00,000 0 20,00,000

3 222308971
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े िविवध िठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

4 222308972
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व गु��ारा प�रसरातील डांबरी र�ांची
दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 15,00,000

5 222308973

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे गावठाण, आदश�नगर व माळेवाले
नगर प�रसरातील डांबरी र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 15,00,000

6 222308974

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
वा�ेकरवाडी, भोडंवेव�ी इ. भागातील
र�ांची दु��ीची कामे एमपीएम प�तीने
करणे.

17 60,00,000 0 15,00,000

7 222308975
�भाग � १६ मधील िवकासनगर प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 0 18,00,000

8 222308976
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ म�े
िविवध िठकाणी डांबरी र�ांची वाहतूक
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

17 60,00,000 0 20,00,000

9 222308977
�भाग �.१६ मधील मामुड� व िकवळे
भागातील अनािधकृत बांधकामे िन�ासीत
करणे व इतर कामासाठी मिशनरी पुरिवणे.

16 20,00,000 0 10,00,000

10 222308978
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
मामुड� व िकवळे प�रसरातील र�े एम पी
एम प�दतीने दु��ी करणे

16 30,00,000 0 15,00,000

11 222308979
सन २०२२ - २३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी, िवजयनगर प�रसरातील र�े
दु��ी करणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

12 222308980
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
कामांची अंतीम बीले अदायगी करणे.

16 20,00,000 0 10,00,000

13 222308981
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
प�रसराम�े �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

18 25,00,000 0 17,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

14 222308982
सन २०२२-२३ करीता �भाग �.१८ मधील
�ीमान महासाधु मोरया गोसावी संजीवनसमाधी
उ�वासाठी मंडप �व�था करणे.

18 20,00,000 0 10,00,000

15 222308983
�भाग � १६ मधील कोतवालनगर व िकवळे
गावठाण प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे

16 30,00,000 0 18,00,000

16 222308984
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
शाळा इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी करणे.

17 60,00,000 0 20,00,000

17 222308985

सन २०२२ -२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
�ेमलोकपाक� , दळवीनगर इ.भागात
आव�कते नुसार �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

17 80,00,000 0 20,00,000

18 222308986
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िचंचवडेनगर भागातील डांबरी र�ांची
हॉटिम� प�दतीने दु��ीची कामे कऱणे.

17 60,00,000 0 20,00,000

19 222308987
सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील िशंदेव�ी प�रसरात
�थाप�िवषयक कामे करणे

16 35,00,000 0 20,00,000

20 222308988
सन २०२२ -२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
वा�ेकरवाडी भागात आव�कते नुसार
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

17 80,00,000 0 20,00,000

21 222308989
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
से�र �. २९ व ३२ अ भागातील डांबरी
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 15,00,000

22 222308990
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
िचंचवडगाव व इतर प�रसरातील र�े दु��ी
करणे.

18 50,00,000 0 35,00,000

23 222308991
सन २०२२ -२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
मनपा इमारतीचंी देखभाल दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

24 222308992
�भाग � १६ मधील िकवळे, िवकासनगर
भागात थम��ा� प�े मारणे व �थाप�
िवषयक कामे करणे.

16 20,00,000 0 10,00,000

25 222308993

सन २०२२ -२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िशवनगरी, िबजलीनगर इ.भागात आव�कते
नुसार �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

17 80,00,000 0 20,00,000

26 222308994

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
िविवध कंप�ा व मनपा�ा िविवध
िवभागामाफ� त खोदलेले ख�े चर बुजिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

27 222308995
सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील गु��ारा प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

16 35,00,000 0 20,00,000

28 222308996
(सन २०२२-२३ साठी) �भाग �. १७ म�े
शासना�ा िनयमानुसार गितरोधकांची दु��ी
करणे.

17 60,00,000 0 20,00,000

29 222308997
सन २०२२ -२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िविवध भागात आव�कते नुसार �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

17 80,00,000 0 20,00,000

30 222308998
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� व िकवळे मधील र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�दतीने करणे

16 50,00,000 0 15,00,000

31 222308999
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ म�े
रावेत भागात खडीमु�म व बीबीएम प�दतीने
र�ांचे चर, �ॉस� व ख�े भरणे

16 35,00,000 0 15,00,000

32 222309000

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िशवनगरी, िबजलीनगर, �ेमलोक पाक�
भागातील डांबरी र�ांची हॉटिम� प�दतीने
दु��ीची कामे कऱणे.

17 60,00,000 0 15,00,000

33 222309001
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर भागातील डांबरी र�ांची
दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 15,00,000

34 222309002
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
केशवनगर प�रसरातील र�े व इतर र�े
आव�कतेनुसार दु��ी करणे.

18 75,00,000 0 30,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

35 222309003
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

36 222309004
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

37 222309005

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
�ेमलोक पाक� , दळवीनगर भागातील डांबरी
र�ांची हॉटिम� प�दतीने दु��ीची कामे
कऱणे.

17 60,00,000 0 15,00,000

38 222309006
सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील मनपा इमारतीची
दु��ी करणे.

16 25,00,000 0 17,00,000

39 222309007

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. १६ म�े
िकवळे, िशंदेव�ी व गु��ारा प�रसरात
खडीमु�म व बीबीएम प�दतीने र�ांचे चर,
�ॉस� व ख�े भरणे

16 35,00,000 0 15,00,000

40 222309008
सन २०२२ - २३ �भाग � १६ म�े मामुड�
भागातील र�ांचे ख�े चर, �ॉ�ट
खडीमु�म व एमपी एम प�दतीने भरणे

16 30,00,000 0 15,00,000

41 222309009
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े िविवध िठकाणी �ॉम� वॉटर
व इतर �थाप� िवषय़क कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

42 222309010
सन २०२२ -२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िचंचवडेनगर भागात आव�कते नुसार
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

17 80,00,000 0 20,00,000

43 222309011
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ म�े
फुटपाथ, नाला, �� ॉम वॉटर, च�बस� व पे��ंग
�ॉकची दु��ी करणे.

18 30,00,000 0 18,00,000

44 222309012
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे, िवकासनगर, मामुड� मधील मनपा
इमारतीचंी देखभाल दु��ी कामे करणे.

16 30,00,000 0 18,00,000

45 222309013
�भाग � १६ मधील मामुड� व िकवळे भागात
थम��ा� प�े मारणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

16 25,00,000 0 17,00,000

46 222309014

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� भागातील पावसाळी गटस�, नाला व
फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक दु��ी
करणे.

16 30,00,000 0 18,00,000

47 222309015

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत भागातील गु��ारा प�रसरातील पे�ीगं
�ॉक, �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ी व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

16 50,00,000 0 20,00,000

48 222309016

सन २०२२ - २३ �भाग � १६ म�े
िवकासनगर व प�रसराती र�ांचे ख�े चर,
�ॉ�ट खडीमु�म व एमपी एम प�दतीने
भरणे

16 30,00,000 0 18,00,000

49 222309017
सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६ मधील
रावेत व िकवळे भागात थम��ा� प�े मारणे
व अनुषंिगक कामे करणे.

16 35,00,000 0 20,00,000

50 222309018
�भाग � १६ मधील मामड� प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 0 18,00,000

51 222309019
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
साव�जिनक काय��मासाठी मंडप �व�था
कऱणे.

16 25,00,000 0 17,00,000

52 222309020

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील अनािधकृत
बांधकामे िन�ासीत करणे व इतर कामासाठी
मिशनरी पुरिवणे.

16 50,00,000 0 20,00,000

53 222309021

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
र�न कॉलनी, मािणक कॉलनी व इतर
प�रसराम�े �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

18 25,00,000 0 17,00,000

54 222309022
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

22 30,00,000 0 15,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

55 222309023
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े िविवध िठकाणी पे�ीगं �ॉक
बसिवणे व इतर �थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

56 222309024

सन २०२२ -२३ क�रता �भाग �.१७ मधील
िविवध भागात आव�कते नुसार पावसाळी
पा�ा�ा वािह�ा, पे��ंग �ॉक इ.
दु��ीची कामे करणे.

17 60,00,000 0 20,00,000

57 222309025
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �. २२ म�े
िविवध िठकाणी पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 30,00,000 0 15,00,000

58 222309026
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
मनपा इमारतीचंी देखभाल दु��ी कामे
करणे.

18 50,00,000 0 25,00,000

59 222309027

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� व िकवळे भागातील पावसाळी गटस�,
नाला व फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक
दु��ी करणे.

16 30,00,000 0 18,00,000

60 222309028

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर भागातील पावसाळी गटस�, नाला
व फुटपाथ यांची �थाप� िवषयक दु��ी
करणे.

16 30,00,000 0 18,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 25,05,00,000 0 10,45,00,000

चालू कामे +निवन कामे 47,75,00,000 5,60,17,100 16,00,87,000

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309029
ब �े�ीय काया�लयांतग�त �थाप� िवभागातील
कामांची अंितम िबले अदा करणे.(महसुली
खच�)

स.सा 0 0 10,00,000

2 222309030
सन २०१९-२० क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे भागातील वाहतूक िवषयक कामे
करणे.

16 10,00,000 0 0

3 222309031
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील राडारोडा उचलणे कामी
मशीनरी �व�था करणे.

16 10,00,000 5,05,000 0

4 222309032
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील राडारोडा उचलणे
कामी मशीनरी �व�था करणे.

16 10,00,000 4,70,000 0

5 222309033
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील वाहतूक िवषयक कामे करणे.

16 10,00,000 5,39,000 0

6 222309034
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील वाहतूक िवषयक कामे
करणे.

16 10,00,000 4,50,000 0

7 222309035
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
मामुड� भागातील पाथवेची दु��ी करणे.

16 10,00,000 5,53,000 0

8 222309036
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील पाथवेची दु��ी
करणे.

16 10,00,000 5,54,000 0

9 222309037
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागात थम��ा� प�े मारणे.

16 10,00,000 4,30,000 0

10 222309038
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागात थम��ा� प�े मारणे.

16 10,00,000 4,32,000 0

11 222309039
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

16 10,00,000 5,39,000 0

12 222309040
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

16 10,00,000 8,74,000 0

13 222309041
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागात रोड फिन�चरची कामे
करणे

16 10,00,000 4,97,000 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

14 222309042
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
दु��ीची कामे करणे

16 10,00,000 4,52,000 0

15 222309043

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
मामुड�, आझादनगर, लेखाफाम� प�रसरात
�ॉम� वॉटर लाईन दु��ीची कामे करणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

16 10,00,000 4,52,000 0

16 222309044
�भाग � १६ म�े िकवळे, िवकासनगर
मधील मनपा इमारतीचंी दु��ीची कामे
करणे

16 10,00,000 8,47,000 0

17 222309045
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
वा�ेकरवाडी भागातील पाथवेची दु��ी
करणे.

17 10,00,000 5,52,500 0

18 222309046
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
वा�ेकरवाडी भागातील राडारोडा उचलणे
कामी मशीनरी �व�था करणे.

17 10,00,000 5,41,000 0

19 222309047
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
वा�ेकरवाडी भागातील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

17 10,00,000 3,09,000 0

20 222309048
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िबजलीनगर व िशवनगरी भागातील पाथवेची
दु��ी करणे.

17 10,00,000 74,000 0

21 222309049
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िबजलीनगर व िशवनगरी भागातील राडारोडा
उचलणे कामी मशीनरी �व�था करणे.

17 10,00,000 5,87,000 0

22 222309050
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िबजलीनगर व िशवनगरी भागातील �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

17 10,00,000 5,70,000 0

23 222309051
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
�ेमलोक पाक�  व दळवीनगर भागातील
पाथवेची दु��ी करणे.

17 10,00,000 5,31,000 0

24 222309052
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
�ेमलोक पाक�  व दळवीनगर भागातील
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

17 10,00,000 6,07,000 0

25 222309053
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िचंचवडेनगर भागातील पाथवेची दु��ी
करणे.

17 10,00,000 5,51,000 0

26 222309054
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िचंचवडेनगर भागातील राडारोडा उचलणे
कामी मशीनरी �व�था करणे.

17 10,00,000 7,89,000 0

27 222309055
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
िचंचवडेनगर भागातील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

17 10,00,000 5,97,000 0

28 222309056
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
राडारोडा उचलणे कामी मशीनरी �व�था
करणे.

18 10,00,000 6,10,000 0

29 222309057
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
वाहतूक िवषयक कामे करणे.

18 10,00,000 5,03,000 0

30 222309058
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
पाथवेची दु��ी करणे.

18 10,00,000 5,50,000 0

31 222309059
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

18 10,00,000 5,50,000 0

32 222309060
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ म�े
थम��ा� प�े मारणे.

18 10,00,000 5,12,000 0

33 222309061
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
रोड फिन�चरची कामे करणे

18 10,00,000 5,55,000 0

34 222309062
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ म�े
ख�े, ट� ेचेस, जी.एस.बी. �ेट िम� प�दतीने
बुजिवणे.

18 10,00,000 5,42,000 0

35 222309063
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.२२ मधील
राडारोडा उचलणे कामी मशीनरी �व�था
करणे.

22 10,00,000 5,20,000 50,000

36 222309064
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.२२ मधील
वाहतूक िवषयक कामे करणे.

22 10,00,000 5,20,000 40,000

37 222309065
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.२२ मधील
पाथवेची दु��ी करणे.

22 10,00,000 5,20,000 26,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

38 222309066
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.२२ मधील
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

22 10,00,000 5,20,000 38,000

39 222309067
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.२२ म�े
थम��ा� प�े मारणे.

22 10,00,000 2,00,000 2,88,000

40 222309068
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.२२ मधील
संडास मुता�यांची देखभाल दु��ी करणे.

22 10,00,000 3,00,000 2,70,000

41 222309069
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.२२ मधील
रोड फिन�चरची कामे करणे

22 10,00,000 5,20,000 41,000

42 222309070

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व रावेत भागातील नाला सफाई व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामासाठी
मशीनरी �व�था करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,25,000

43 222309071

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व िवकासनगर भागातील नाला सफाई
व �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामासाठी
मशीनरी �व�था करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,32,000

44 222309072
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
मामुड� भागातील वाहतूक िवषयक कामे
करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,72,000

45 222309073
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील पाथवेची दु��ी करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,29,000

46 222309074
सन २०२१-२२ क�रता�भाग �.१६ मधील
मामुड� भागातील पाथवेची दु��ी करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,37,000

47 222309075
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील पाथवेची दु��ी
करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,25,000

48 222309076
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागात थम��ा� प�े मारणे व
आधुिनक प�तीचे गितरोधक करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,43,000

49 222309077
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व रावेत भागात थम��ा� प�े मारणे
व आधुिनक प�तीचे गितरोधक करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,37,000

50 222309078
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागात थम��ा� प�े मारणे व
आधुिनक प�तीचे गितरोधक करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,33,000

51 222309079
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,37,000

52 222309080
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

16 10,00,000 2,00,000 2,43,000

53 222309081
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
दु��ीची कामे करणे

16 10,00,000 2,00,000 2,30,000

54 222309082
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण व कोतवालनगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक दु��ीची कामे करणे

16 10,00,000 2,00,000 2,25,000

55 222309083

सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे गावठाण, िवकासनगर व इतर
िठकाणचे अनिधकृत बांधकामे िन�ािसत
करणेकामी मिशनरी पुरिवणे.

16 10,00,000 3,00,000 2,00,000

56 222309084
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
कामांची अंतीम बीले अदायगी करणे.

16 10,00,000 0 5,00,000

57 222309085
(सन २०२१-२२ साठी) िचंचवडेनगर भागातील
पाथव�ची दु��ी करणे.

17 10,00,000 2,00,000 2,53,000

58 222309086
(सन २०२१-२२ साठी) �ेमलोक पाक�  व
िशवनगरी भागातील �थाप� िवषयक दु��ी
कामे करणे.

17 10,00,000 0 5,00,000

59 222309087
(सन २०२१-२२ साठी)�ेमलोक पाक� ,
दळवीनगर व िशवनगरी भागातील अित�मण
कारवाईसाठी मशीनरी �व�था करणे.

17 10,00,000 2,00,000 2,72,000

60 222309088

(सन २०२१-२२ साठी)�ेमलोक पाक� ,
दळवीनगर व िशवनगरी भागातील नालेसफाई
व अनुषंिगक कामे करणेसाठी मशीनरी
�व�था करणे.

17 10,00,000 0 5,00,000
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सन २०२१-२०२२
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61 222309089

(सन २०२१-२२ साठी)वा�ेकरवाडी व
िचंचवडेनगर भागातील नालेसफाई व
अनुषंिगक कामे करणेसाठी मशीनरी �व�था
करणे.

17 10,00,000 0 5,00,000

62 222309090
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
केशवनगर, तानाजीनगर व इतर प�रसरातील
पाथवेची दु��ी करणे.

18 10,00,000 2,00,000 2,80,000

63 222309091
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
तानाजीनगर व इतर प�रसरात �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

18 10,00,000 2,00,000 3,06,000

64 222309092
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
िचंचवड गावठाण व इतर प�रसरातील
पाथवेची दु��ी करणे.

18 10,00,000 2,00,000 3,06,000

65 222309093
सन २०२१-२२ करीता �भाग �. १८ मधील
मंडप �व�थेची कामे करणे

18 10,00,000 0 0

66 222309094
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
केशवनगर, तानाजीनगर व इतर प�रसरात
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

18 10,00,000 0 4,70,000

67 222309095

सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.१८ म�े
अनािधकृत बांधकामे िन�ािसत करणे कामी
व इतर �थाप� िवषयक कामा क�रता
मिशनरी पुरिवणे.

18 10,00,000 1,00,000 4,06,000

68 222309096
सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.२२ मधील
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामासाठी
मशीनरी �व�था करणे.

22 10,00,000 0 5,00,000

69 222309097
सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील वाहतुक िवषयक व इतर
�थाप� िवषय़क कामे करणे.

22 10,00,000 0 4,35,000

70 222309098
सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर मधील पाथवेची दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 10,00,000 0 4,65,000

71 222309099
सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील पाथवेची दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 10,00,000 0 4,70,000

72 222309100
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे कऱणे

22 10,00,000 0 5,00,000

73 222309101
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर मधील �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे कऱणे

22 10,00,000 0 4,45,000

74 222309102
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ म�े
थम��ा� प�े मारणे व आधुिनक प�तीचे
गितरोधक करणे.

22 10,00,000 0 4,75,000

75 222309103
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
संडास मुता-यांची देखभाल दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 10,00,000 0 4,45,000

76 222309104
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
रोड फिन�चरची कामे व इतर �थाप� िवषयक
कामे कऱणे.

22 10,00,000 0 4,34,000

77 222309105
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ म�े
मंडपाची �व�था करणे.

22 10,00,000 0 5,00,000

78 222309106
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 10,00,000 0 5,00,000

79 222309107
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 10,00,000 0 4,55,000

80 222309108

सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.२२ म�े
अनािधकृत बांधकामे िन�ािसत करणे कामी
व इतर �थाप� िवषयक कामा क�रता
मिशनरी पुरिवणे.

22 10,00,000 0 5,10,000

81 222309109
सन २०२० -२१ क�रता �भाग �.१७ मधील
मंडप �व�थेची कामे करणे.

17 0 6,55,000 0

82 222309110
सन २०२१-२२ �भाग �. १८ मधील नाला
सफाई व �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामासाठी मशीनरी �व�था करणे.

18 10,00,000 0 0

555



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

83 222309111
सन २०२१-२२ �भाग �. १८ मधील वाहतूक
िवषयक काम करणे.

18 10,00,000 0 0

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222309112
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
नाला सफाई व �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामासाठी मशीनरी �व�था करणे.

18 10,00,000 0 5,00,000

2 222309113
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
वाहतूक िवषयक कामे करणे.

18 10,00,000 0 5,06,000

एकूण चालू कामे र.�. 8,30,00,000 2,48,79,500 1,64,54,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309114
सन २०२२-२३ करीता �भाग �.१८ म�े
केशवनगर व िचंचवड गावठाण प�रसरातील
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.

18 10,00,000 0 1,000

2 222309115
सन २०२२-२३ करीता �भाग �.१८ मधील
प�रसरातील र�ांची दु��ी को�िम�
प�दतीने करणे.

18 10,00,000 0 1,000

3 222309116
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
ख�े, ट� ेचेस,खडीमु�म व बीबीएम प�दतीने
भरणे.

18 10,00,000 0 1,000

4 222309117
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.२२ म�े
िवजयनगर प�रसरातील र�ांची दु��ी
एमपीएम प�दतीने करणे.

22 10,00,000 0 1,000

5 222309118
सन २०२२- २३ क�रता �भाग �.२२ म�े
काळेवाडी प�रसरातील र�ांची दु��ी
एमपीएम प�दतीने करणे.

22 10,00,000 0 1,000

6 222309119

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व रावेत भागातील नाला सफाई व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामासाठी
मशीनरी �व�था करणे.

16 10,00,000 0 1,000

7 222309120

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व िवकासनगर भागातील नाला सफाई
व �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामासाठी
मशीनरी �व�था करणे.

16 10,00,000 0 1,000

8 222309121
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
मामुड� भागातील वाहतूक िवषयक कामे
करणे.

16 10,00,000 0 1,000

9 222309122
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागातील पाथवेची दु��ी करणे.

16 10,00,000 0 1,000

10 222309123
सन २०२२-२३ क�रता�भाग �.१६ मधील
मामुड� भागातील पाथवेची दु��ी करणे.

16 10,00,000 0 1,000

11 222309124
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील पाथवेची दु��ी
करणे.

16 10,00,000 0 1,000

12 222309125
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत भागात थम��ा� प�े मारणे व
आधुिनक प�तीचे गितरोधक करणे.

16 10,00,000 0 1,000

13 222309126
सन २०२२-२३क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे व रावेत भागात थम��ा� प�े मारणे
व आधुिनक प�तीचे गितरोधक करणे.

16 10,00,000 0 1,000

14 222309127
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागात थम��ा� प�े मारणे व
आधुिनक प�तीचे गितरोधक करणे.

16 10,00,000 0 1,000

15 222309128
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत व िकवळे भागातील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

16 10,00,000 0 1,000

16 222309129
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर भागातील �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

16 10,00,000 0 1,000

17 222309130
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िवकासनगर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
दु��ीची कामे करणे

16 10,00,000 0 1,000
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18 222309131
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
िकवळे गावठाण व कोतवालनगर प�रसरात
पे�ीगं �ॉक दु��ीची कामे करणे

16 10,00,000 0 1,000

19 222309132

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे गावठाण, िवकासनगर व इतर
िठकाणचे अनिधकृत बांधकामे िन�ािसत
करणेकामी मिशनरी पुरिवणे.

16 10,00,000 0 1,000

20 222309133
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१६ मधील
कामांची अंतीम बीले अदायगी करणे.

16 10,00,000 0 1,000

21 222309134
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
नाला सफाई व �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामासाठी मशीनरी �व�था करणे.

18 10,00,000 0 1,000

22 222309135
सन २०२२-२३क�रता �भाग �.१८ मधील
तानाजीनगर व इतर प�रसरात �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

18 10,00,000 0 1,000

23 222309136
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ मधील
िचंचवड व इतर प�रसरातील पाथवेची दु��ी
करणे.

18 10,00,000 0 1,000

24 222309137

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.१८ म�े
अनािधकृत बांधकामे िन�ािसत करणे कामी
व इतर �थाप� िवषयक कामा क�रता
मिशनरी पुरिवणे.

18 10,00,000 0 1,000

25 222309138
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील वाहतुक िवषयक व इतर
�थाप� िवषय़क कामे करणे.

22 10,00,000 0 1,000

26 222309139
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर मधील पाथवेची दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 10,00,000 0 1,000

27 222309140
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील पाथवेची दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 10,00,000 0 1,000

28 222309141
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी मधील �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे कऱणे

22 10,00,000 0 1,000

29 222309142
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर मधील �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे कऱणे

22 10,00,000 0 1,000

30 222309143
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ म�े
थम��ा� प�े मारणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे.

22 10,00,000 0 1,000

31 222309144
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
संडास मुता-यांची देखभाल दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 10,00,000 0 1,000

32 222309145
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ मधील
रोड फिन�चरची कामे व इतर �थाप� िवषयक
कामे कऱणे.

22 10,00,000 0 1,000

33 222309146
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ म�े
मंडपाची �व�था करणे.

22 10,00,000 0 1,000

34 222309147
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी म�े पे�ीगं �ॉक बसिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 10,00,000 0 1,000

35 222309148
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२
िवजयनगर म�े पे�ीगं �ॉक बसिवणे व
इतर �थाप� िवषयक कामे कऱणे.

22 10,00,000 0 1,000

36 222309149

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२२ म�े
अनािधकृत बांधकामे िन�ािसत करणे कामी
व इतर �थाप� िवषयक कामा क�रता
मिशनरी पुरिवणे.

22 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,60,00,000 0 36,000

चालू कामे +निवन कामे 11,90,00,000 2,48,79,500 1,64,90,000

एकूण 59,65,00,000 8,08,96,600 17,65,77,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)-
मु�ालय
चालू कामे

230-Operations & Maintenance
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23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309150
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ मधील
रावेत व िकवळे प�रसरातील र�े एम पी एम
प�दतीने दु��ी करणे

16 30,00,000 6,56,200 0

2 222309151
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १६ म�े
रावेत भागात खडीमु�म व बीबीएम प�दतीने
र�ाचे चर, �ॉसकट व ख�े भरणे

16 30,00,000 3,48,000 0

3 222309152
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.१६ म�े
रावेत व िकवळे मधील र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�दतीने करणे

16 50,00,000 4,37,000 0

4 222309153
�भाग � १६ म�े मामुड� भागातील र�ांचे
ख�े चर, �ॉ�ट खडीमु�म व एमपी एम
प�दतीने भरणे

16 30,00,000 1,19,000 0

5 222309154
�भाग � १६ म�े िवकासनगर व प�रसरातील
र�ांचे ख�े चर, �ॉ�ट खडीमु�म व
एमपी एम प�दतीने भरणे

16 30,00,000 4,60,000 0

6 222309155
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� भागातील डांबरी र�ाची दु��ी
हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 29,13,000

7 222309156
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर भागातील डांबरी र�ाची
दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 11,00,000 18,87,000

8 222309157
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
वा�ेकरवाडी भागातील डांबरी र�ाची
दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

17 35,00,000 18,39,600 0

9 222309158
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
िबजलीनगर व िशवनगरी भागातील डांबरी
र�ाची दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

17 35,00,000 4,25,000 0

10 222309159

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
वा�ेकरवाडी आिण िचंचवडेनगर भागातील
र�ांची दु��ी जीएसबी, को�िम� व
वेटिम� प�तीने करणे.

17 35,00,000 18,87,600 0

11 222309160

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
िबजलीनगर, �ेमलोक पाक�  व िशवनगरी
भागातील र�ांची दु��ी जीएसबी,
को�िम� व वेटिम� प�तीने करणे.

17 35,00,000 3,00,000 0

12 222309161
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
ल�ीनगर, मािणक कॉलनी प�रसरातील र�े
व इतर र�े दु��ी करणे.

18 50,00,000 13,00,000 15,00,000

13 222309162
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
तानाजीनगर प�रसरातील र�े व इतर र�े
दु��ी करणे.

18 50,00,000 29,16,000 0

14 222309163
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
केशवनगर प�रसरातील र�े व इतर र�े
दु��ी करणे.

18 50,00,000 17,78,000 0

15 222309164
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
िचंचवड गावठाण प�रसरातील र�े
आव�कतेनुसार दु�� करणे.

18 50,00,000 28,39,000 0

16 222309165
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
एस.के. एफ कॉलनी �ामी समथ� हॉ�ीटल
प�रसरातील र�े व इतर र�े दु��ी करणे.

18 50,00,000 26,99,000 0

17 222309166
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
काशीधाम मंगल काया�लय व इतर
प�रसरातील र�े दु��ी करणे.

18 50,00,000 18,88,000 10,00,000

18 222309167
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ म�े
र�ांची दु��ी जीएसबी, को�िम� व
वेटिम� प�तीने करणे.

18 50,00,000 25,21,000 5,80,000

19 222309168
सन २०२०-२१ करीता �भाग �.१८ मधील
अंतग�त र�ांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने
करणे

18 75,00,000 0 41,69,000

20 222309169

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
िविवध कंप�ा व मनपा�ा िविवध
िवभागामाफ� त खोदलेले ख�े चर बुजिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 40,00,000 11,50,000 6,36,000

21 222309170
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ मधील
प�रसरातील र�े दु��ी करणे

22 30,00,000 11,00,000 6,67,000
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22 222309171
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ मधील
मामुड� व िकवळे प�रसरातील र�े एम पी
एम प�दतीने दु��ी करणे

16 30,00,000 0 0

23 222309172
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ म�े
रावेत भागात खडीमु�म व बीबीएम प�दतीने
रस�ाचे चर, �ॉस� व ख�े भरणे

16 35,00,000 0 18,44,000

24 222309173

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �. १६ म�े
िकवळे, िशंदेव�ी व गु��ारा प�रसरात
खडीमु�म व बीबीएम प�दतीने रस�ाचे चर,
�ॉस� व ख�े भरणे

16 35,00,000 0 19,04,000

25 222309174
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� व िकवळे मधील र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�दतीने करणे

16 50,00,000 8,00,000 21,00,000

26 222309175
�भाग � १६ म�े मामुड� भागातील र�ांचे
ख�े चर, �ॉ�ट खडीमु�म व एमपी एम
प�दतीने भरणे

16 30,00,000 0 0

27 222309176
�भाग � १६ म�े िवकासनगर व प�रसराती
र�ांचे ख�े चर, �ॉ�ट खडीमु�म व
एमपी एम प�दतीने भरणे

16 30,00,000 0 0

28 222309177
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत व गु��ारा प�रसरातील डांबरी र�ाची
दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 29,23,000

29 222309178

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
िकवळे गावठाण, आदश�नगर व माळेवाले
नगर प�रसरातील डांबरी र�ाची दु��ी
हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 30,42,000

30 222309179
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड� भागातील डांबरी र�ाची दु��ी
हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 28,90,000

31 222309180
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१६ म�े
िवकासनगर भागातील डांबरी र�ाची
दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

16 50,00,000 0 29,72,000

32 222309181
(सन २०२१-२२ साठी) �भाग �. १७ म�े
शासना�ा िनयमानुसार गितरोधकांची दु��ी
करणे.

17 60,00,000 21,36,000 16,14,000

33 222309182
(सन २०२१-२२ साठी) वा�ेकरवाडी
भागातील र�ांची दु��ी हॉटिम� प�तीने
करणे.

17 60,00,000 20,00,000 16,00,000

34 222309183
(सन २०२१-२२ साठी) िचंचवडेनगर भागातील
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

17 60,00,000 20,00,000 17,60,000

35 222309184
(सन २०२१-२२ साठी) िशवनगरी भागातील
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

17 60,00,000 20,00,000 17,65,000

36 222309185
(सन २०२१-२२ साठी) �ेमलोकपाक�
दळवीनगर भागातील र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�तीने करणे.

17 60,00,000 0 18,65,000

37 222309186
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
िचंचवडगाव व इतर प�रसरातील र�े दु��ी
करणे.

18 50,00,000 0 0

38 222309187
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
केशवनगर प�रसरातील र�े व इतर र�े
आव�कतेनुसार दु��ी करणे.

18 50,00,000 0 0

39 222309188
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ म�े
र�ांची दु��ी जीएसबी, को�िम� व
वेटिम� प�तीने करणे.

18 50,00,000 0 32,00,000

40 222309189
सन २०२१-२२ करीता �भाग �.१८ मधील
अंतग�त र�ांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने
करणे

18 75,00,000 0 43,75,000

41 222309190

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२२ मधील
िविवध कंप�ा व मनपा�ा िविवध
िवभागामाफ� त खोदलेले ख�े चर बुजिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

22 30,00,000 0 18,60,000

42 222309191
सन २०२१ - २२ क�रता �भाग �.२२
काळेवाडी, िवजयनगर प�रसरातील र�े
दु��ी करणे.

22 30,00,000 0 20,70,000

43 222309192
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
िचंचवडेनगर भागातील डांबरी र�ाची
दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे.

17 0 18,37,000 0
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44 222309193
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �. १७ म�े
�ेमलोक पाक�  व दळवीनगर भागातील डांबरी
र�ाची दु��ी हॉटिम� प�तीने करणे

17 0 17,65,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 19,00,00,000 3,83,01,400 5,11,36,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 19,00,00,000 3,83,01,400 5,11,36,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309194
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
रावेत प�रसरातील र�ांची दु��ी एमपीएम
प�दतीने करणे.

16 10,00,000 4,89,000 0

2 222309195
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१६ म�े
मामुड�, साईनगर व इतर प�रसरातील
र�ांची दु��ी एमपीएम प�दतीने करणे.

16 10,00,000 0 5,40,000

3 222309196
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
वा�ेकरवाडी प�रसरातील र�ांची दु��ी
एमपीएम प�दतीने करणे.

17 10,00,000 5,66,000 0

4 222309197
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
िबजलीनगर व िशवनगरी प�रसरातील र�ांची
दु��ी एमपीएम प�दतीने करणे.

17 10,00,000 7,40,000 0

5 222309198

सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१७ म�े
�ेमलोक पाक�  व दळवीनगर व इतर
प�रसरातील र�ांची दु��ी एमपीएम
प�दतीने करणे.

17 10,00,000 7,40,000 0

6 222309199

सन २०२० - २१ करीता �भाग �.१८ म�े
तानाजीनगर व मािणक कॉलनी व इतर
प�रसरातील र�ांची दु��ी को�िम�
प�दतीने करणे.

18 10,00,000 6,33,000 0

7 222309200
सन २०२० - २१ करीता �भाग �.१८ म�े
आव�कते नुसार प�रसरातील र�ांची
दु��ी को�िम� प�दतीने करणे.

18 10,00,000 0 6,33,000

8 222309201
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.१८ मधील
ख�े, ट� ेचेस,खडीमु�म प�दतीने भरणे.

18 10,00,000 5,34,000 0

9 222309202
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ म�े
िवजयनगर प�रसरातील र�ांची दु��ी
एमपीएम प�दतीने करणे.

22 10,00,000 4,00,000 3,45,000

10 222309203
सन २०२०-२१ क�रता �भाग �.२२ म�े
काळेवाडी प�रसरातील र�ांची दु��ी
एमपीएम प�दतीने करणे.

22 10,00,000 3,00,000 2,83,000

11 222309204
सन २०२१-२२ करीता �भाग �.१८ म�े
केशवनगर व िचंचवड गावठाण प�रसरातील
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.

18 10,00,000 0 4,00,000

12 222309205
सन २०२१-२२ करीता �भाग �.१८ मधील
प�रसरातील र�ांची दु��ी को�िम�
प�दतीने करणे.

18 10,00,000 0 4,00,000

13 222309206
सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.१८ मधील
ख�े, ट� ेचेस,खडीमु�म व बीबीएम प�दतीने
भरणे.

18 10,00,000 0 4,00,000

14 222309207
सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.२२ म�े
िवजयनगर प�रसरातील र�ांची दु��ी
एमपीएम प�दतीने करणे.

22 10,00,000 0 4,75,000

15 222309208
सन २०२१- २२ क�रता �भाग �.२२ म�े
काळेवाडी प�रसरातील र�ांची दु��ी
एमपीएम प�दतीने करणे.

22 10,00,000 0 4,50,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,50,00,000 44,02,000 39,26,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 1,50,00,000 44,02,000 39,26,000

एकूण 20,50,00,000 4,27,03,400 5,50,62,000
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एकूण 80,15,00,000 12,36,00,000 23,16,39,000
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�थाप� क �े�ीय

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309209
�भाग �.६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा पूव�
भागात िकरकोळ दु��ी व देखभालीची कामे
करणे.

6 20,00,000 5,40,000 0

2 222309210
�भाग �.६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा पि�म
भागात िकरकोळ दु��ी व देखभालीची कामे
करणे.

6 20,00,000 11,40,000 0

3 222309211
�भाग �.९ म�े नेह�नगर,व िठकिठकाण�ा
र�ांची िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

9 30,00,000 12,35,000 0

4 222309212

�भाग �. ९ म�े नूरमोह�ा, जैन मंिदर,
परसपाटकी व कामगारनगर प�रसराम�े
कलर पे�ीगं �ॉक, निवन फुटपाथ व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

9 0 15,12,000 0

5 222309213
�भाग �.८ म�े िठकिठकाण�ा र�ांची
हॉटिम� प�तीने िकरकोळ दु��ी कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

8 30,00,000 15,94,000 0

6 222309214
�भाग �. ८ म�े कलर पे�ीगं �ॉक, निवन
फुटपाथ व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

8 30,00,000 14,00,000 0

7 222309215
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी मधील र�ांची
हॉटिम� प�तीने िकरकोळ दु��ी कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

9 50,00,000 24,00,000 0

8 222309216
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी म�े कलर
पे�ीगं �ॉक, निवन फुटपाथ व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

9 50,00,000 19,89,000 0

9 222309217
�भाग �. 2 कुदळवाडी िवसावा चौक
प�रसरातील भागाम�े िठकिठकाणी िकरकोळ
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.

2 24,90,000 11,50,000 5,00,000

10 222309218
�भाग �. 2 िचखली जाधववाडी प�रसरातील
भागाम�े िठकिठकाणी िकरकोळ देखभाल व
दु��ीची कामे करणे.

2 24,90,000 15,00,000 6,00,000

11 222309219
�भाग �. 2 तुपेव�ी, गायकवाड व�ी बो-
हाडेव�ी प�रसरातील भागाम�े िठकिठकाणी
िकरकोळ देखभाल व दु��ीची कामे करणे.

2 24,90,000 15,00,000 6,00,000

12 222309220

�भाग �.2 मधील बो-हाडेवाडी, बनकरव�ी
व आ�ाटव�ी प�रसरातील भागाम�े
िठकिठकाणी िकरकोळ देखभाल व दु��ीची
कामे करणे.

2 24,90,000 15,00,000 6,00,000

13 222309221
�भाग �.६ म�े च�पाणी वसाहत, सद्गु�र
नगर, लांडगे व�ी व प�रसरात िकरकोळ
दु��ी व देखभालीची कामे करणे.

6 60,00,000 0 36,30,000

14 222309222
�भाग �.६ म�े धावडे व�ी,भगत व�ी,
गुळवे व�ी व प�रसरात िकरकोळ दु��ी व
देखभालीची कामे करणे.

6 60,00,000 15,00,000 20,70,000

15 222309223
�भाग �. ८ म�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 45,00,000 16,00,000 16,00,000

16 222309224
�भाग �. ८ म�े से. �. 1,2,3,4 म�े व
इतर िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 60,00,000 16,00,000 25,00,000

17 222309225
�भाग �. ८ म�े से. �. 5,6,7,8 म�े व
इतर िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 60,00,000 0 41,00,000
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18 222309226
�भाग �. ८ म�े से. �. 9,10,11,12,13
म�े व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे व िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 60,00,000 16,00,000 25,00,000

19 222309227
�भाग �. 8 मधील प�रसरात ि�डा िवषयक
व मनपाचे िविवध काय��मासाठी मंडप
�व�था करणे

8 50,00,000 0 30,00,000

20 222309228
�भाग �. ९ नेह� पुतळा प�रसर,
खराळवाडी व इतर िठकणी िकरकोळ
दु��ीची �थाप� िवषयक कामे करणे

9 1,00,00,000 55,00,000 5,00,000

21 222309229
�भाग �. 9 मधील साव�जिनक ��तागृहे
यांची देखभाल दु��ी व �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे.

9 25,00,000 10,00,000 6,00,000

22 222309230
�भाग �. 9 मधील खराळवाडी, नुरमोह�ा,
कामगार नगर व इतर िठकाणी �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

9 1,00,00,000 0 55,00,000

23 222309231
�भाग �. 9 अजमेरा व उ�म नगर भागात
�थाप� िवषयक कामे करणे व िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

8 75,00,000 0 55,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 10,24,60,000 3,02,60,000 3,38,00,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309232
�भाग �. २ जाधववाडी दामोदरनगर
प�रसरात �थाप� िवषयक िकरकोळ देखभाल
व दु��ीची कामे करणे. (२०२२-२०२३)

2 24,90,000 0 1,000

2 222309233
�भाग �. २ िचखली गावठाण प�रसरात
�थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ी व
देखभालीची कामे करणे. (२०२२-२०२३)

2 24,90,000 0 1,000

3 222309234

�भाग �. २ िचखली येथील महादेव नगर ,
रोकडे व�ी प�रसरात �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ी व देखभालीची कामे करणे.
(२०२२-२०२३)

2 24,90,000 0 1,000

4 222309235

�भाग �. २ िचखली येथील बालघरे व�ी,
पवार व�ी , कुदळवाडी प�रसरात �थाप�
िवषयक िकरकोळ दु��ी व देखभालीची कामे
करणे. (२०२२-२०२३)

2 49,80,000 0 1,000

5 222309236

�भाग �. २ जाधववाडी येथील वडाचा मळा ,
बो-हाई मळा व मधला पेठा प�रसरात �थाप�
िवषयक िकरकोळ दु��ी व देखभालीची कामे
करणे. (२०२२-२०२३)

2 49,80,000 0 1,000

6 222309237

�भाग �. २ जाधववाडी येथील आहेरवाडी ,
सुयोगनगर, िव�ल ए�ायर सोसायटी
प�रसरात �थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ी
व देखभालीची कामे करणे. (२०२२-२०२३)

2 49,80,000 0 1,000

7 222309238
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी प�रसरात �थाप�
िवषयक िकरकोळ दु��ी व देखभालीची कामे
करणे. (२०२२-२०२३)

2 24,90,000 0 1,000

8 222309239
�भाग �. २ मिधल बनकर व�ी, हजारे व�ी
प�रसरात �थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ी
व देखभालीची कामे करणे. (२०२२-२०२३)

2 24,90,000 0 1,000

9 222309240

�भाग �. २ बो-हाडेवाडी येथील �राज हौ.
सोसायटी, नागे�र नगर प�रसरात �थाप�
िवषयक िकरकोळ दु��ी व देखभालीची कामे
करणे. (२०२२-२०२३)

2 49,80,000 0 1,000

10 222309241

�भाग �. २ मोशा येथील गायकवाड व�ी ,
�ामी समथ� नगर, इं�ायणी पाक�  कॉलनी
प�रसरात �थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ी
व देखभालीची कामे करणे. (२०२२-२०२३)

2 49,80,000 0 1,000

11 222309242
�भाग �. २ िचखली, जाधववाडी प�रसरात
मनपाचे िविवध काय��मांसाठी मंडप �व�था
करणे. (सन २०२२-२३)

2 24,90,000 0 1,000

12 222309243
�भाग �. २ मोशी, बो-हाडेवाडी प�रसरात
मनपाचे िविवध काय��मांसाठी मंडप �व�था
करणे. (सन २०२२-२३)

2 24,90,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

13 222309244
�भाग �. ६ म�े च�पाणी वसाहत व
प�रसरात देखभाल दु��ीची कामे करणे.

6 60,00,000 0 30,00,000

14 222309245
�भाग �. ६ म�े सद्गु� नगर,लांडगे व�ी व
प�रसरात देखभाल दु��ीची कामे करणे.

6 60,00,000 0 10,00,000

15 222309246
�भाग �. ६ म�े महादेव नगर , देवकर
व�ी, व प�रसरात देखभाल दु��ीची कामे
करणे

6 60,00,000 0 10,00,000

16 222309247
�भाग �. ६ म�े धावडे व�ी व प�रसरात
देखभाल दु��ीची कामे करणे

6 90,00,000 0 28,68,000

17 222309248
�भाग �. ६ म�े भगत व�ी, गुळवे व�ी व
प�रसरात देखभाल दु��ीची कामे करणे

6 60,00,000 0 20,00,000

18 222309249
�भाग �. ६ मधील निवन भोसरी ��ालय व
इतर मनपा इमारतीचंी देखभाल व दु��ीची
कामे करणे.

6 90,00,000 0 30,00,000

19 222309250
�भाग �. ८ �थाप� िवषयक कामे करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 60,00,000 0 1,000

20 222309251
�भाग �. ८ म�े से. �. 4,3,2,1 म�े व
इतर िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 60,00,000 0 1,000

21 222309252
�भाग �. ८ म�े से. �. 8,7,6,5,9 म�े व
इतर िठकाणी �थाप� िवषयक कामे करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 60,00,000 0 1,000

22 222309253
�भाग �. ८ म�े से. �. ,10,11,12,13
म�े व इतर िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे व िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 60,00,000 0 1,000

23 222309254
�भाग �. 8 मधील प�रसरात ि�डा िवषयक
व मनपाचे िविवध काय��मासाठी मंडप
�व�था करणे

8 60,00,000 0 1,000

24 222309255
�भाग �. ९ खराळवाडी म�े कामगार नगर
प�रसरात �थाप� िवषयक िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

9 90,00,000 0 1,000

25 222309256
�भाग �. ९ बालभवन व इतर मनपा
इमारतीची िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

9 90,00,000 0 1,000

26 222309257
�भाग �. ९म�े सन २०२२-२३ साठी
मु�ालय �रावर िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे.

9 90,00,000 0 50,00,000

27 222309258
�भाग �. ९ नेह�नगर , खराळवाडी मधील
मनपाचे िविवध काय��मांसाठी मंडप �व�था
करणे.

9 90,00,000 0 1,000

28 222309259
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी, उ�मनगर
प�रसरात �थाप� िवषयक देखभाल दु��ीती
कामे करणे

9 75,00,000 0 1,000

29 222309260
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी, यशवंतनगर
प�रसरात �थाप� िवषयक देखभाल दु��ीती
कामे करणे

9 50,00,000 0 1,000

30 222309261
�भाग �. ९ मधील ने� ��ालय व इतर
मनपा इमारतीचे देखभाल व दु��ीचे काम
करणे.

9 50,00,000 0 1,000

31 222309262
�भाग �. ९ मधील रंगा�ामी िप�े सभागृह
प�रसरातील �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

9 60,00,000 0 1,000

32 222309263
सन २०२२-२३ म�े �भाग �.9 मधील
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे.

9 50,00,000 0 25,00,000

33 222309264
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी मधील
मनपाचे िविवध काय��मांसाठी मंडप �व�था
करणे

9 75,00,000 0 1,000

34 222309265
�भाग �. ९ म�े अजमेरा, मासुळकर
कॉलनी म�े िकरकोळ देखभाल दु��ीची
कामे करणे

9 50,00,000 0 1,000

35 222309266

�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी, �ेम पाक�  ,
उ�मनगर , यशवंतनगर , अजमेरा कॉलनी,
सुखवानी पाक�  प�रसरातील आव�क िठकाणी
जु�ा �ॉम� वॉटर लाईनची देखभाल व
दु��ीची कामे करणे

9 90,00,000 0 1,000
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चा अंदाज

36 222309267

�भाग �. २ मोशी येथील र�े पाटील नगर,
नंदनवन सोसायटी प�रसरात �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ी व देखभालीची कामे करणे.
(२०२२-२०२३)

2 24,90,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 20,28,20,000 0 2,03,96,000

चालू कामे +निवन कामे 30,52,80,000 3,02,60,000 5,41,96,000

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309268
�भाग �. ६ म�े �� भारत आिभयाना
अंतग�त राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा पुरिवणे
व राडारोडा उचलणे.

6 6,93,000 6,50,000 0

2 222309269
�भाग �. २ मोशी बो-हाडेवाडी बनकरव�ी
प�रसरात राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा
पुरिवणे.

2 10,00,000 9,00,000 0

3 222309270
�भाग �. ९ नेह�नगर, खराळवाडी
भागामधील राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा
पुरिवणे. (सन २०२०-२१)

9 10,00,000 5,00,000 0

4 222309271
�भाग �. ६ म�े �� भारत आिभयाना
अंतग�त राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा पुरिवणे
व राडारोडा उचलणे.

6 10,00,000 6,50,000 0

5 222309272
�भाग �. ८ मधील राडारोडा उचलणेसाठी
यं�णा पुरिवणे. (सन २०२०-२१)

8 10,00,000 3,00,000 4,00,000

6 222309273
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी मधील
राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा पुरिवणे. (सन
२०२०-२१)

9 10,00,000 7,00,000 0

7 222309274
�भाग �. २ मधील िचखली जाधववाडी
प�रसरातील राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा
पुरिवणे.

2 10,00,000 7,00,000 0

8 222309275
�भाग �. २ मधील बो-हाडेवाडी प�रसरातील
राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा पुरिवणे.

2 10,00,000 7,00,000 0

9 222309276
�भाग �. २ िचखली मधील जाधववाडी
प�रसरात मनपाचे ि�डा िवषयक व मनपाचे
िविवध काय��मासाठी मंडप �व�था करणे

2 10,00,000 6,12,000 0

10 222309277
�भाग �. २ मधील बो-हाडेवाडी प�रसरात
मनपाचे ि�डा िवषयक व मनपाचे िविवध
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे

2 10,00,000 5,79,000 0

11 222309278
�भाग �. ६ म�े राडारोडा उचलणेसाठी
यं�णा पुरिवणे व राडारोडा उचलणे.

6 10,00,000 0 6,80,000

12 222309279
�भाग �. 8 मधील प�रसरात मनपाचे ि�डा
िवषयक व मनपाचे िविवध काय��मासाठी
मंडप �व�था करणे

8 10,00,000 6,00,000 2,00,000

13 222309280
�भाग �. ८ मधील राडारोडा उचलणेसाठी
यं�णा पुरिवणे. (सन २०२०-२१)

8 10,00,000 3,00,000 4,00,000

14 222309281
�भाग �. 9 मधील प�रसरात मनपाचे िविवध
काय��मासाठी मंडप �व�था करणे

9 10,00,000 0 7,00,000

15 222309282
�भाग �. 9 मधील राडारोडा उचलणेसाठी
यं�णा पुरिवणे. (सन २०२०-२१)

9 10,00,000 5,30,000 0

16 222309283
�भाग �. 9 मधील अजमेरा व मासुळकर
कॉलनी भागातील राडारोडा उचलणेसाठी
यं�णा पुरिवणे. (सन २०२०-२१)

9 10,00,000 0 7,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,56,93,000 77,21,000 30,80,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23020-Bulk Purchases

1 222309284
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर मधील
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

2 222309285
�भाग �. २ िचखली, कुदळवाडी प�रसरात
राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा पुरिवणे (सन
२०२२-२३)

2 10,00,000 0 6,00,000
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चा अंदाज

3 222309286
�भाग �. २ मोशी बो-हाडेवाडी प�रसरात
राडारोडा उचलणेसाठी यं�णा पुरिवणे (सन
२०२२-२३)

2 10,00,000 0 6,00,000

4 222309287
�भाग �. 8 मधील प�रसरात मनपाचे ि�डा
िवषयक व मनपाचे िविवध काय��मासाठी
मंडप �व�था करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

5 222309288
�भाग �. 8 मधील िठकिठकाणी िकरकोळ
दु��ीची व देखभालीची कामे करणे. (सन
२०२2-23)

8 10,00,000 0 6,00,000

6 222309289

�भाग �. २ िचखली , जाधववाडी प�रसरातील
शौचालयाची �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ी व देखभालीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

2 10,00,000 0 6,00,000

7 222309290
�भाग �. ८ मधील �भाग �रावरील
िकरकोळ दु��ीची �थाप� िवषयक कामे
करणे (सन २०२2-23)

8 10,00,000 0 6,00,000

8 222309291
�भाग �. ९ मधील खराळवाडी म�े
राडारोडा उचलणे व �� भारत
अिभयानासाठी यं�णा सा�गी पूरिवणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

9 222309292
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी प�रसरातील
मनपा इमारती देखभाल व दु��ीचे कामे
करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

10 222309293
�भाग �. ६ म�े राडारोडा उचलणे व ��
भारत अिभयानासाठी यं� सा�गी पुरिवणे

6 10,00,000 0 6,00,000

11 222309294
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर खराळवाडी
म�े नुरमोह�ा येथील िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

12 222309295
�भाग �. ८ मधील राडारोडा उचलणेसाठी
यं�णा पुरिवणे. (सन २०२2-23)

8 10,00,000 0 6,00,000

13 222309296

�भाग �. २ मोशी बो-हाडेवाडी प�रसरातील
शौचालयाची �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ी व देखभालीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

2 10,00,000 0 6,00,000

14 222309297
�भाग �. ८ मधील अक��त िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२2-23)

8 10,00,000 0 6,00,000

15 222309298
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर म�े राडारोडा
उचलणे व �� भारत अिभयानासाठी यं�णा
सा�गी पूरिवणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

16 222309299
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी म�े
राडारोडा उचलणे व �� भारत अिभयांना
अंतग�त यं�णा पुरिवणे

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,60,00,000 0 96,00,000

चालू कामे +निवन कामे 3,16,93,000 77,21,000 1,26,80,000

एकूण 33,69,73,000 3,79,81,000 6,68,76,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309300
�भाग �. ८ परीसरातील मु�ालय �रावर
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

8 25,00,000 0 15,00,000

2 222309301
�भाग �.६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा पूव�
भागात डांबरीकरणाने र�ांची दु��ी करणे.

6 20,00,000 12,43,000 0

3 222309302
�भाग �.६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा पि�म
भागात डांबरीकरणाने र�ांची दु��ी करणे.

6 20,00,000 12,90,000 0

4 222309303
�भाग �. ६ मधील गितरोधकांची दु��ी
करणे.

6 15,00,000 0 9,30,000

5 222309304
�भाग �.८ मधील से. नं.१,२,३ व इतर
िठकाण�ा र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,10,00,000 39,84,000 0

6 222309305
�भाग �.८ मधील से. नं.४,५,६ व इतर
िठकाण�ा र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,10,00,000 39,83,000 0
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7 222309306
�भाग �.८ मधील से. नं.७,८,९ व इतर
िठकाण�ा र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,10,00,000 39,57,000 0

8 222309307
�भाग �.८ मधील से. नं.१०,११,१२,१३ व
इतर िठकाण�ा र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,10,00,000 31,91,000 0

9 222309308
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी प�रसरातील
अंतग�त र�ांचे हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 37,00,000 7,00,000

10 222309309
�भाग �.९ मासुळकर कॉलनी, यशवंतनगर,
उ�मनगर प�रसरातील र�ांची हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 44,58,000 0

11 222309310
�भाग �.९ खराळवाडी, नेह�नगर व इतर
भागातील िठकिठकाणी र�ांची हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 44,11,000 0

12 222309311

�भाग �.९ मधील गांधीनगर, नुरमोह�ा,
जैन मंिदर, �ोती इं��श �ूल, वसंतदादा
पाटील प�रसरातील र�ांची हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 1,00,00,000 44,39,000 0

13 222309312
�भाग �.2 मधील जाधववाडी कुदळवाडी
परीसरातील र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

2 37,50,000 10,00,000 15,00,000

14 222309313
�भाग �.2 मधील तुपेव�ी, गायकवाड व�ी
बो-हाडेव�ी परीसरातील र�ांची हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

2 37,50,000 10,00,000 15,00,000

15 222309314
�भाग �.2 मधील तुपेव�ी, गायकवाड व�ी
बो-हाडेव�ी परीसरातील र�ांची हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

2 37,50,000 10,00,000 15,00,000

16 222309315
�भाग �.2 मधील बो-हाडेवाडी, बनकरव�ी
व आ�ाटव�ी परीसरातील र�ांची
हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

2 37,50,000 10,00,000 15,00,000

17 222309316

�भाग �. २ िचखली मधील जाधववाडी बो-
हाडेवाडी, बनकरव�ी व आ�ाटव�ी
प�रसरात मनपाचे ि�डा िवषयक व मनपाचे
िविवध काय��मासाठी मंडप �व�था करणे

2 37,50,000 10,00,000 15,00,000

18 222309317
�भाग �.६ मधील गितरोधकांची सुधारणे
करणे

6 30,00,000 0 19,10,000

19 222309318
�भाग �.६ म�े भगत व�ी, गुळवे व�ी,
धावडे व�ी व प�रसरात ख�े , चर व र�ांची
डांबरीकरणाने दु��ी करणे.

6 60,00,000 0 37,50,000

20 222309319
�भाग �.६ म�े सद्गु�र नगर, लांडगे व�ी,
च�पाणी वसाहत व प�रसरात ख�े,चर व
र�ांची डांबरीकरणाने दु��ी करणे.

6 60,00,000 0 37,50,000

21 222309320
�भाग �.८ मधील से. नं.1,2,6,7 व इतर
िठकाण�ा र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,00,00,000 0 70,00,000

22 222309321
�भाग �.८ मधील से. नं.4,10,8 व इतर
िठकाण�ा र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,00,00,000 0 70,00,000

23 222309322
�भाग �.८ मधील जे �ॉक, एस �ॉक व
इतर िठकाण�ा र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 1,00,00,000 0 70,00,000

24 222309323
�भाग �.८ मधील से. नं.१०,9,१२,१३ व इतर
िठकाण�ा र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

8 75,00,000 0 70,00,000

25 222309324
�भाग �. ९ मधील संतोषीमाता चौक ते
यशवंतनगर चौकापय�तचा र�ाचे हॉटिम�
प�तीने डांबरीकरण करणे.

9 4,00,00,000 0 1,000

26 222309325
�भाग �.9 नेह�नगर व इतर भागातील
र�ांची हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण
करणे.

9 2,00,00,000 0 65,00,000

27 222309326
�भाग �.9 खराळवाडी कामगारनगर व इतर
भागातील र�ांची हॉटिम� प�तीने
डांबरीकरण करणे.

9 2,00,00,000 0 1,05,00,000

28 222309327
�भाग �.9 मधील मासुळकर कॉलनी व
अजमेरा कॉलनी म�े व इतर िठकाणी
र�ांची हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण

9 2,00,00,000 0 65,00,000

567



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

करणे.

29 222309328
�भाग �.८ म�े MIDC भागात व इतर
िठकाणी र�ांची हॉटिम� प�तीने िकरकोळ
दु��ी कामे करणे.

8 1,20,00,000 0 50,00,000

30 222309329
�भाग �. 2 मधील ि�डा िवषयक व इतर
काय��मासाठीमंडप �व�था करणे.

2 0 13,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 27,52,50,000 4,09,56,000 7,65,41,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309330
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी मधील �खरीड व�ी
, िवनायक नगर प�रसरात हॉटिम� प�तीने
र�ांची दु��ी करणे . (२०२२-२०२३)

2 49,80,000 0 1,000

2 222309331

�भाग �. २ िचखली मधील पवार व�ी,
बालघरे व�ी ,कुदळवाडी प�रसरात हॉटिम�
प�तीने र�ांची दु��ी करणे .
(२०२२-२०२३)

2 49,80,000 0 1,000

3 222309332
�भाग �. २ जाधववाडी प�रसरात हॉटिम�
प�तीने र�ांची दु��ी करणे

2 49,80,000 0 1,000

4 222309333
�भाग �. २ मोशी मधील गायकवाड व�ी ,
इं�ायणी पाक�  कॉलनी, तुपे व�ी प�रसरात
हॉटिम� प�तीने र�ांची दु��ी करणे

2 49,80,000 0 1,000

5 222309334
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी प�रसरात हॉटिम�
प�तीने र�ांची दु��ी करणे

2 49,80,000 0 1,000

6 222309335

�भाग �. ६ म�े च�पाणी वसाहत , लांडगे
व�ी, सद्गु�नगर व प�रसरात ख�े, चर व
र�ांची डांबरीकरणाने देखभाल दु��ी
करणे.

6 90,00,000 0 30,60,000

7 222309336
�भाग �. ६ म�े धावडे व�ी, भगत व�ी,
गुळवे व�ी व प�रसरात ख�े, चर व र�ांची
डांबरीकरणाने देखभाल दु��ी करणे.

6 90,00,000 0 30,00,000

8 222309337 �भाग �. ६ म�े गितरोधकांची दु��ी करणे 6 40,00,000 0 10,00,000

9 222309338
सन 2022-23 साठी �भाग �.८ मधील से.
नं.1,2,6,7 व इतर िठकाण�ा र�ांची
हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 90,00,000 0 1,000

10 222309339
सन 2022-23 साठी �भाग �.८ मधील से.
नं.4,10,8 व इतर िठकाण�ा र�ांची
हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 90,00,000 0 1,000

11 222309340
सन 2022-23 साठी �भाग �.८ मधील जे
�ॉक, एस �ॉक व इतर िठकाण�ा र�ांची
हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 90,00,000 0 1,000

12 222309341
सन 2022-23 साठी �भाग �.८ मधील से.
नं.१०,9,१२,१३ व इतर िठकाण�ा र�ांची
हॉटिम� प�तीने डांबरीकरण करणे.

8 90,00,000 0 1,000

13 222309342
�भाग �. ९ म�े नेह�नगर, खराळवाडी
प�रसरातील र�ांची हॉटिम� प�तीने
दु��ीची कामे करणे.

9 50,00,000 0 1,000

14 222309343
�भाग �. ९ मधील नेह�नगर, खराळवाडी
प�रसरातील हॉटिम� प�तीने दु��ीची कामे
करणे.

9 50,00,000 0 1,000

15 222309344
�भाग �. ९ म�े खराळवाडी प�रसरातील
र�ांची हॉटिम� प�तीने दु��ीची कामे
करणे.

9 50,00,000 0 1,000

16 222309345
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी प�रसरात
र�ांची हॉटिम� प�तीने िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे

9 75,00,000 0 1,000

17 222309346
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी, �ेम पाक�  ,
उ�मनगर , यशवंतनगर , अजमेरा कॉलनी
प�रसरातील ख�े BBM प�तीने बुजिवणे.

9 60,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 11,14,00,000 0 70,74,000

चालू कामे +निवन कामे 38,66,50,000 4,09,56,000 8,36,15,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- �भाग

चालू कामे
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230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309347
�भाग �.६ म�े पुणे नािशक र�ा�ा पूव�
पि�म भागात ख�े व चरांची डांबरीकरणाने
दु��ी करणे.

6 10,00,000 6,03,000 0

2 222309348
�भाग �. 9 मधील अजमेरा व मासुळकर
कॉलनी भागातील ख�े व चर दु��ीची कामे
करणे.

9 10,00,000 6,50,000 0

3 222309349
�भाग �. 9 मधील नेह�नगर भागातील ख�े
व चर दु��ीची कामे करणे.

9 10,00,000 6,50,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 30,00,000 19,03,000 0

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23020-Bulk Purchases

1 222309350
�भाग �. २ िचखलीगाव ,महादेवनगर
प�रसरात हॉटिम� प�तीने र�ांची दु��ी
करणे

2 10,00,000 0 6,00,000

2 222309351
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी िचखली
,महादेवनगर प�रसरात हॉटिम� प�तीने
र�ांची दु��ी करणे

2 10,00,000 0 6,00,000

3 222309352
�भाग �. २ जाधववाडी प�रसरात हॉटिम�
प�तीने र�ांची दु��ी करणे .

2 10,00,000 0 6,00,000

4 222309353
�भाग �. २ बो-हाडेवाडी प�रसरात हॉटिम�
प�तीने र�ांची दु��ी करणे .

2 10,00,000 0 6,00,000

5 222309354
�भाग �. ६ मधील च�पाणी वसाहत, लांडगे
व�ी , सद्गु�नगर व प�रसरात एम.पी.एम
प�तीने र�ांची दु��ी करणे

6 10,00,000 0 6,00,000

6 222309355
�भाग �. ६ मधील भगत व�ी ,गुळवे व�ी,
धावडे व�ी व प�रसरात एम.पी.एम प�तीने
र�ांची दु��ी करणे

6 10,00,000 0 6,00,000

7 222309356
सन 2022-23 साठी �भाग �. ८ म�े
से.नं. ४ व ५ मधील र�ाची दु��ी करणे.

8 10,00,000 0 6,00,000

8 222309357
सन 2022-23 साठी �भाग �. ८ मधील जे
�ॉक मधील र�ांची दु��ी करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

9 222309358
सन 2022-23 साठी�भाग �. ८ म�े से.
१० मधील र�ांची डांबरी र�ांची दु��ी
करणे

8 10,00,000 0 6,00,000

10 222309359
�भाग �. ९ मासुळकर कॉलनी मधील
उ�मनगर, यशवंतनगर प�रसरात
खडीमु�माते र�ांची दु��ी करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

11 222309360
�भाग �. ९ मधील र�ावरील सेवा
वािह�ांसाठीचे चर व ख�े खडीमु�म प�तीने
दु�� करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

12 222309361
�भाग �. ९ खराळवाडी,नेह�नगर येथील
र�ावरील सेवा वािहनीचे चर व ख�े
खडीमु�माने दु�� करणे

9 10,00,000 0 6,00,000

13 222309362
�भाग �. ९ नेह�नगर, खराळवाडी
प�रसरातील र�ांची हॉटिम� प�तीने
दु��ीची कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

14 222309363
�भाग �. ९ नेह�नगर प�रसरातील र�ांची
हॉटिम� प�तीने दु��ीची कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

15 222309364
�भाग �. ९ नेह�नगर प�रसरातील र�ांची
हॉटिम� प�तीने दु��ीची कामे करणे.

9 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,50,00,000 0 90,00,000

चालू कामे +निवन कामे 1,80,00,000 19,03,000 90,00,000

एकूण 40,46,50,000 4,28,59,000 9,26,15,000

एकूण 74,16,23,000 8,08,40,000 15,94,91,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ड �े�ीय

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23040-Hire Charges

1 222309365
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

26 30,00,000 6,00,000 10,00,000

2 222309366

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
अनािधकृत बांधकामे व अित�मणे
हटिवणेकामी मिशनरी पुरिवणे. (सन २०२१-२२
करीता)

28 15,00,000 0 9,80,000

3 222309367
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 15,00,000 0 8,30,000

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222309368
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील मनपा इमारतीचंी दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

25 25,00,000 10,10,000 0

2 222309369

�भाग �.२५ पुनावळे, ताथवडे व �भागातील
इतर प�रसरातील मनपा इमारतीचंी व
��तागृहांची दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

25 25,00,000 0 0

3 222309370

�भाग �.२५ वाकड, पुनावळे, ताथवडे व
�भागातील इतर प�रसरातील ��तागृहांची व
मनपा इमारतीचंी देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

25 25,00,000 6,24,000 0

4 222309371
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील िविवध
मनपा इमारतीचंी देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

26 25,00,000 16,08,000 0

5 222309372

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर मधील मनपा
इमारतीची �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

28 25,00,000 16,50,000 0

6 222309373
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील मनपा
इमारतीचंी रंगरंगोटी, देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

29 30,00,000 0 13,00,000

7 222309374

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 40,00,000 5,00,000 7,60,000

8 222309375

�भाग �.२५ ताथवडे, पुनावळे व �भागातील
मनपा इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 40,00,000 13,80,000 0

9 222309376

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व प�रसरातील
मनपा इमारतीचंी देखभाल, दु��ीची व
रंगरंगोटीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

28 70,00,000 10,06,000 27,40,000

10 222309377
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील मनपा
इमारतीचंी देखभाल, दु��ीची व रंगरंगोटीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 30,00,000 0 18,50,000

एकूण चालू कामे र.�. 3,95,00,000 83,78,000 94,60,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23040-Hire Charges
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 222309378
�भाग �.२५ वाकड येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 40,00,000 0 1,000

2 222309379
�भाग �.२५ ताथवडे येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 40,00,000 0 1,000

3 222309380
�भाग �.२५ पुनावळे येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 40,00,000 0 1,000

4 222309381
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 40,00,000 0 1,000

5 222309382

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर येथील
अनािधकृत बांधकामे व अित�मणे
हटिवणेकामी मिशनरी पुरिवणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

28 40,00,000 0 1,000

6 222309383
�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 40,00,000 0 1,000

7 222309384

�भाग �.२५ वाकड, पुनावळे, व ताथवडे येथे
मनपा�ा साव�ि�क िनवडणूक २०२२ करीता
िविवध िठकाणी मंडप �व�था पुरिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

25 40,00,000 0 1,000

8 222309385

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख येथे
मनपा�ा साव�ि�क िनवडणूक २०२२ करीता
िविवध िठकाणी मंडप �व�था पुरिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

26 40,00,000 0 1,000

9 222309386

�भाग �.२८ रहाटणी-िपंपळे सौदागर येथे
मनपा�ा साव�ि�क िनवडणूक २०२२ करीता
िविवध िठकाणी मंडप �व�था पुरिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

28 40,00,000 0 1,000

10 222309387

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथे मनपा�ा
साव�ि�क िनवडणूक २०२२ करीता िविवध
िठकाणी मंडप �व�था पुरिवणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

29 40,00,000 0 1,000

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309388

�भाग �.२५ वाकड व प�रसरातील इतर
िठकाणी र�ांवरील ख�े व चर पँचवक�
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 50,00,000 0 1,000

2 222309389

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांवरील चर व ट� �चेस
को�िम� प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 50,00,000 0 1,000

3 222309390

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरात पे�ीगं �ॉक, फुटपाथची देखभाल
व दु��ीची कामे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000

4 222309391

�भाग �.२५ पुनावळे व प�रसरातील इतर
िठकाणी र�ांवरील ख�े व चर पँचवक�
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 50,00,000 0 1,000

5 222309392

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांवरील चर व ट� �चेस
को�िम� प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 50,00,000 0 1,000

6 222309393

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील आव�कतेनुसार र�ांचे
डांबरीकरण करणे व र�े देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000

7 222309394

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील आव�कतेनुसार र�ांचे MPM
करणे व र�े देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000
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�भाग
�
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

8 222309395

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000

9 222309396

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरात पे�ीगं �ॉक, फुटपाथची देखभाल
व दु��ीची कामे करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000

10 222309397

�भाग �.२५ ताथवडे व प�रसरातील इतर
िठकाणी र�ांवरील ख�े व चर पँचवक�
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 50,00,000 0 1,000

11 222309398

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील र�ांवरील चर व ट� �चेस
को�िम� प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 50,00,000 0 1,000

12 222309399

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील आव�कतेनुसार र�ांचे
डांबरीकरण करणे व र�े देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000

13 222309400

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील आव�कतेनुसार र�ांचे MPM
करणे व र�े देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000

14 222309401

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, फुटपाथची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 50,00,000 0 1,000

15 222309402

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील इतर प�रसरातील र�ावरील ख�े,
ट� �चेस इ�ादीचंी WMM, MPM, B.M., B.C.
व Cold Mix प�दतीने दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३ करीता)

26 50,00,000 0 1,000

16 222309403

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण,
िवशालनगर व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ावरील ख�े, ट� �चेस इ�ादीचंी WMM,
MPM, B.M., B.C. व Cold Mix प�दतीने
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

26 50,00,000 0 1,000

17 222309404

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील इतर प�रसरातील फुटपाथ व
पे�ीगं �ॉकची देखभाल दु��ी िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 50,00,000 0 1,000

18 222309405

�भाग �.२६ िवशालनगर व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ व पे�ीगं �ॉकची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

26 50,00,000 0 1,000

19 222309406

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व �भागातील
इतर प�रसरातील र�ांवरील ट� �चेस व चर
इ�ादीचंी WMM, MPM, B.M., B.C. व
Cold Mix प�दतीने दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३ करीता)

28 50,00,000 0 1,000

20 222309407

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरात
र�ांना थम��ा� पे�चे प�े मारणे, ब�चेस व
बोड� पुरिवणे व इतर �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

28 50,00,000 0 1,000

21 222309408

�भाग �.२८ िपंपळे सौदगार व �भागातील
इतर प�रसरातील फुटपाथ व पे�ीगं �ॉकची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

28 50,00,000 0 1,000

22 222309409

�भाग �.२८ रहाटणी-िपंपळे सौदागर व
�भागातील इतर प�रसरातील फुटपाथ व
पे�ीगं �ॉकची देखभाल दु��ी िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

28 50,00,000 0 1,000
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सन २०२१-२०२२
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सन २०२२-२०२३
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23 222309410

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व �भागातील
इतर प�रसरात र�ावरील दुभाजक, बोड�,
ब�चेस दु��ी करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

28 50,00,000 0 1,000

24 222309411

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील िठकिठकाणी
र�ांवरील ट� �चेस व ख�े इ�ांदीची WMM व
MPM प�दतीने दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

29 50,00,000 0 1,000

25 222309412

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरातील
र�ांवरील ट� �चेस व ख�े इ�ादीचंी हॉटिम�
व को�िम� प�दतीने दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 50,00,000 0 1,000

26 222309413

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव व इतर प�रसरातील
र�ांना थम��ा� पे�चे प�े मारणे, ब�चेस व
बोड� पुरिवणे व इतर �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

29 50,00,000 0 1,000

27 222309414

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ व पे�ीगं �ॉकची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

29 50,00,000 0 1,000

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222309415

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 40,00,000 0 1,000

2 222309416

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 40,00,000 0 1,000

3 222309417

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 40,00,000 0 1,000

4 222309418

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील मनपा इमारतीचंी �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

26 40,00,000 0 1,000

5 222309419

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व प�रसरातील
मनपा इमारतीचंी देखभाल, दु��ीची व
रंगरंगोटीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

28 40,00,000 0 1,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309420

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000

2 222309421

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 50,00,000 0 1,000

3 222309422

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील इतर प�रसरातील पावसाळी
पा�ा�ा लाईनची दु��ीची कामे करणे
आव�कतेनुसार निवन लाईन टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ी कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 50,00,000 0 1,000

4 222309423

�भाग �.२६ िवशालनगर व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ी कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

26 50,00,000 0 1,000
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5 222309424

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

26 50,00,000 0 1,000

6 222309425

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव व �भागातील इतर
प�रसरातील पाथवे, फुटपाथ, �ॉम� वॉटर
लाईन इ�ादीचंी देखभाल व दु��ीचंी कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 22,50,00,000 0 48,000

चालू कामे +निवन कामे 26,45,00,000 83,78,000 95,08,000

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23040-Hire Charges

1 222309426

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख व �भागातील इतर
प�रसरात मनपा सां�ृतीक काय��माकरीता
मंडप िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

26 10,00,000 3,00,000 0

2 222309427

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख प�रसरात आरो�
िवषयक कामकाजाकरीता व इतर �थाप�
िवषयक कामाकरीता ट�क, �ेन, जे.सी.बी.,
डंपर, ट� ँ�र, इ�ादी मिशनरी पुरिवणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

26 10,00,000 6,00,000 0

3 222309428

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी
प�रसरातील राडारोडा उचलणे व �भागातील
आरो� िवषयक कामकाजाकरीता व इतर
कामकाजाकरीता मिशनरी पुरिवणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

28 10,00,000 4,10,700 0

4 222309429

�भाग �.२५ म�े आव�कतेनुसार मंडप
�व�थेची कामे करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

5 222309430

�भाग �.२५ म�े आव�कतेनुसार मिशनरी
पुरिवणे व इतर अनुषंिगक देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

6 222309431
�भाग �.२५ वाकड येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 6,60,000 0

7 222309432

�भाग �.२५ ताथवडे, पुनावळे येथील
अनािधकृत बांधकामे व अित�मणे
हटिवणेकामी मिशनरी पुरिवणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 10,00,000 7,80,000 0

8 222309433
�भाग �.२५ वाकड, पुनावळे व ताथवडे म�े
िविवध काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 7,00,000 0

9 222309434
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख- वाकड म�े
िविवध काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 6,60,000 50,000

10 222309435

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख प�रसरात आरो�
िवषयक कामकाजाकरीता व इतर �थाप�
िवषयक कामाकरीता ट�क, �ेन, जे.सी.बी.,
डंपर, ट� ँ�र, इ�ादी मिशनरी पुरिवणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 0 3,50,000

11 222309436
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख म�े िविवध
काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 3,65,000 2,00,000

12 222309437

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरात
आरो� िवषयक कामकाजाकरीता व इतर
�थाप� िवषयक कामाकरीता ट�क, �ेन,
जे.सी.बी., डंपर, ट� ँ�र, इ�ादी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

28 10,00,000 1,45,000 2,05,000

13 222309438
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर म�े िविवध
काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

28 10,00,000 0 3,50,000
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14 222309439

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरात िविवध
िवकास कामांसाठी मिशनरी पुरिवणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 0 3,50,000

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309440

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े, ट� �चेस एम.पी.एम.,
को�िम� व हॉटिम� प�दतीने दु��ी
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

26 10,00,000 16,900 0

2 222309441

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख व �भागातील इतर
प�रसरातील बोड�, ब�चेस पुरिवणे, थम��ा�
प�े मारणे, वाहतुक िवषयक व �थाप�
िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१ करीता)

26 10,00,000 3,00,000 0

3 222309442

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरात ब�चेस,
नामफलक, िदशादश�क फलक बसिवणे,
र�ांवर थम��ा� प��चे प�े मारणे व िविवध
िवकास कामांसाठी मिशनरी पुरिवणे व आपले
सरकार, सारथी हे� लाईन, पी.जी.
पोट�लवरील �ा� त�ारीस अनुस�न देखभाल
व दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

29 10,00,000 5,69,600 0

4 222309443

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर खडीमु�म व
एम.पी.एम. प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

5 222309444

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर खडीमु�म व
एम.पी.एम. प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

6 222309445

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर खडीमु�म व
एम.पी.एम. प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

7 222309446
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर हॉटिम� प�दतीने
बुजिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 5,56,000 0

8 222309447
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर हॉटिम� प�दतीने
बुजिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 5,58,000 0

9 222309448
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर हॉटिम� प�दतीने
बुजिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 5,74,000 0

10 222309449

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं �ॉकची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 4,42,000 1,58,000

11 222309450

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं �ॉकची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

12 222309451

�भाग �.२५ वाकड, पुनावळे, ताथवडे व
�भागातील इतर प�रसरात बोड�, ब�चेस व
नामफलक पुरिवणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 5,50,000 0

13 222309452
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरात थम��ा� प�े मारणे व वाहतूक
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 5,50,000 0

14 222309453
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरात र�ांवरील ख�े को� िम�
प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

15 222309454
�भाग �.२५ पुनावळे, ताथवडे व �भागातील
इतर प�रसरात र�ांवरील ख�े को� िम�
प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000
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सन २०२२-२०२३
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16 222309455

�भाग �.२६ कावेरीनगर, बेलिठकानगर,
वेणूनगर, क�टेव�ी व शेख व�ी व
�भागातील इतर प�रसरात पे�ीग �ॉक व
फुटपाथची दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 4,42,000 1,62,000

17 222309456

�भाग �.२६ िवशालनगर, जगताप डेअरी,
िपंपळे िनलख गावठाण व �भागातील इतर
प�रसरात पे�ीग �ॉक व फुटपाथची
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

26 10,00,000 4,53,000 1,47,000

18 222309457

�भाग �.२६ कावेरीनगर, बेलिठकानगर,
वेणूनगर, क�टेव�ी व शेख व�ी व
�भागातील इतर प�रसरात ख�े, चरांचे
खडीकरण व डांबरीकरणाने दु��ी करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 0 3,50,000

19 222309458

�भाग �.२६ िवशालनगर, जगताप डेअरी,
िपंपळे िनलख गावठाण व �भागातील इतर
प�रसरात ख�े, चरांचे खडीकरण व
डांबरीकरणाने दु��ी करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

26 10,00,000 4,71,900 75,000

20 222309459
�भाग �.२६ वाकड-िपपंळे िनलख म�े
को� िम� पद�तीने ख�े चर बुजवणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 0 3,50,000

21 222309460

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व �भागातील
इतर प�रसरात र�ांवरील चर व ख�े
डांबरीकरणाने बुजिवणे. (सन २०२१-२२
करीता)

28 10,00,000 5,44,000 0

22 222309461

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरातील
र�ांवरील ख�े, ट� �चेस व चर इ�ादीचंी
हॉटिम� व को�िम� प�दतीने दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 0 3,50,000

23 222309462

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील प�रसरातील
र�ांवरील ख�े, ट� �चेस व चर इ�ादीचंी
WMM व MPM प�दतीने दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 0 5,00,000

24 222309463

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरात ब�चेस,
नामफलक, िदशादश�क फलक बसिवणे,
र�ांवर थम��ा� प��चे प�े मारणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 0 3,50,000

25 222309464

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील मोरया
कॉलनी, ओकंार कॉलनी, अभंग कॉलनी व
इतर प�रसरात पे�ीगं �ॉकची व इतर
�थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 4,55,000 0

26 222309465

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील वैदूव�ी व
इतर प�रसरात पे�ीगं �ॉकची व इतर
�थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 2,45,000 3,00,000

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222309466

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं �ॉकची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 2,00,000 3,50,000

2 222309467

�भाग �.२५ पुनावळे, ताथवडे व �भागातील
इतर प�रसरात थम��ा� प�े मारणे व
वाहतूक िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 10,00,000 5,50,000 0

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222309468

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरातील मनपा
इमारतीचंी व संडास मुता-यांची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

29 10,00,000 5,42,000 0

2 222309469
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील ��तागृहांची देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२

25 10,00,000 0 3,50,000
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चा अंदाज

करीता)

3 222309470

�भाग �.२५ पुनावळे, ताथवडे व �भागातील
इतर प�रसरातील ��तागृहांची देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

4 222309471

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख मधील मनपा
दवाखना, मनपा शाळा, �ायाम शाळा,
आरो� काया�लय, व ड �े�ीय काया�लय,
इ�ादी इमारतीची देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 0 3,50,000

5 222309472
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख- वाकड मधील
संडास मुता-याची देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 0 3,50,000

6 222309473

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील मनपा�ा
दवाखाना इमारतीचंी देखभाल व दु��ीची
कामे करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 0 3,50,000

7 222309474

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व प�रसरातील
संडास मुता-या व मनपा�ा इमारतीचंी
िकरकोळ देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

28 10,00,000 1,40,000 3,45,000

8 222309475
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर �भागातील
मनपा संडास व मुता-यांची दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

28 10,00,000 0 3,50,000

9 222309476

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरातील मनपा
इमारतीचंी व संडास मुता-यांची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 2,37,000 3,00,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309477
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी येथील
�थाप�िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

28 10,00,000 6,00,000 0

2 222309478

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी
मधील �� ॉम� वॉटर लाईन व च�बस��ा
दु��ीची कामे करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

28 10,00,000 5,25,800 0

3 222309479

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ी
करणे व आव�कतेनुसार �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

4 222309480

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ी
करणे व आव�कतेनुसार �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

5 222309481

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ी
करणे व आव�कतेनुसार �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 10,00,000 0 3,50,000

6 222309482

�भाग �.२६ कावेरीनगर, बेलिठकानगर,
वेणूनगर, क�टेव�ी व शेख व�ी व
�भागातील इतर प�रसरात �� ॉम वॉटर लाईन
व च�बर दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

26 10,00,000 2,36,000 2,00,000

7 222309483

�भाग �.२६ िवशालनगर, जगताप डेअरी,
िपंपळे िनलख गावठाण व �भागातील इतर
प�रसरात �� ॉम वॉटर लाईन व च�बर दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 2,31,000 2,00,000

8 222309484

�भाग �.२६ कावेरीनगर, बेलिठकानगर,
वेणूनगर, क�टेव�ी व शेख व�ी व
�भागातील इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
दु��ी करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 4,42,100 1,58,000

9 222309485

�भाग �.२६ िवशालनगर, जगताप डेअरी,
िपंपळे िनलख गावठाण व �भागातील इतर
प�रसरात �थाप� िवषयक दु��ी करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 2,34,000 2,00,000
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10 222309486

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील ड �े�ीय
काया�लय इमारतीची व मनपा�ा इतर
इमारतीचंी देखभाल व दु��ीची कामे करणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

26 10,00,000 0 3,50,000

11 222309487

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व �भागातील
इतर प�रसरात �� ॉम वॉटर लाईन, च�बर व
इतर िकरकोळ दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

28 10,00,000 0 3,00,000

12 222309488

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरात आपले
सरकार, सारथी हे� लाईन, पी.जी.
पोट�लवरील �ा� त�ारीस अनुस�न देखभाल,
दु��ीची व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 0 3,50,000

13 222309489

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव व �भागातील इतर
प�रसरात �� ॉम वॉटर लाईन, च�बर व इतर
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

29 10,00,000 0 3,50,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222309490

ड �ेि�य काय��े�ा अंतग�त झाले�ा िविवध
�भाग�रीय िवकास कामांची व अंदाजप�कात
नाव नसले�ा िवकास कामांची अितम िबले
अदायगी करणे.

स.सा. 10,00,000 6,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 6,50,00,000 1,58,86,000 1,33,00,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23040-Hire Charges

1 222309491

�भाग �.२५ ताथवडे म�े आव�कतेनुसार
मंडप �व�थेची कामे करणे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

2 222309492

�भाग �.२५ ताथवडे म�े आव�कतेनुसार
मिशनरी पुरिवणे व इतर अनुषंिगक देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

3 222309493
�भाग �.२५ ताथवडे म�े िविवध
काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

4 222309494

�भाग �.२५ पुनावळे म�े आव�कतेनुसार
मंडप �व�थेची कामे करणे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

5 222309495

�भाग �.२५ पुनावळे म�े आव�कतेनुसार
मिशनरी पुरिवणे व इतर अनुषंिगक देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

6 222309496
�भाग �.२५ पुनावळे म�े िविवध
काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

7 222309497

�भाग �.२५ वाकड म�े आव�कतेनुसार
मंडप �व�थेची कामे करणे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

8 222309498

�भाग �.२५ वाकड म�े आव�कतेनुसार
मिशनरी पुरिवणे व इतर अनुषंिगक देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

9 222309499
�भाग �.२५ वाकड येथील अनािधकृत
बांधकामे व अित�मणे हटिवणेकामी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

10 222309500
�भाग �.२५ वाकड म�े िविवध
काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

11 222309501
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख म�े
िविवध काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे.
(सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

12 222309502

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख प�रसरात
आरो� िवषयक कामकाजाकरीता व इतर
�थाप� िवषयक कामाकरीता ट�क, �ेन,
जे.सी.बी., डंपर, ट� ँ�र, इ�ादी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

13 222309503

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरात
आरो� िवषयक कामकाजाकरीता व इतर
�थाप� िवषयक कामाकरीता ट�क, �ेन,
जे.सी.बी., डंपर, ट� ँ�र, इ�ादी मिशनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

28 10,00,000 0 1,000

14 222309504
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर म�े िविवध
काय��मांकरीता मंडप �व�था करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

28 10,00,000 0 1,000

15 222309505

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरात िविवध
िवकास कामांसाठी मिशनरी पुरिवणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 10,00,000 0 1,000

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309506

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर खडीमु�म व
एम.पी.एम. प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

2 222309507
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर हॉटिम� प�दतीने
बुजिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

3 222309508

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं �ॉकची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

4 222309509

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरात बोड�, ब�चेस व नामफलक पुरिवणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

5 222309510
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरात थम��ा� प�े मारणे व वाहतूक
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

6 222309511
�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरात र�ांवरील ख�े को� िम�
प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

7 222309512

�भाग �.२५ ताथवडे येथे आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे व पँचवक�  प�दतीने
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

8 222309513

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर खडीमु�म व
एम.पी.एम. प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

9 222309514
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर हॉटिम� प�दतीने
बुजिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

10 222309515

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं �ॉकची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

11 222309516

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरात बोड�, ब�चेस व नामफलक पुरिवणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

12 222309517
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरात थम��ा� प�े मारणे व वाहतूक
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

13 222309518
�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरात र�ांवरील ख�े को� िम�
प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

14 222309519

�भाग �.२५ ताथवडे येथे आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे व पँचवक�  प�दतीने
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

15 222309520

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर खडीमु�म व
एम.पी.एम. प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

16 222309521
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील ख�े व चर हॉटिम� प�दतीने
बुजिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

17 222309522

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं �ॉकची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

18 222309523

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरात बोड�, ब�चेस व नामफलक पुरिवणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

19 222309524
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरात थम��ा� प�े मारणे व वाहतूक
िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

20 222309525
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरात र�ांवरील ख�े को� िम�
प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

21 222309526

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील इतर प�रसरात पे�ीग �ॉक व
फुटपाथची दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

22 222309527

�भाग �.२६ क�टेव�ी, िवशालनगर, िपंपळे
िनलख गावठाण व �भागातील इतर प�रसरात
पे�ीग �ॉक व फुटपाथची दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

23 222309528

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील इतर प�रसरात ख�े, चरांचे
खडीकरण व डांबरीकरणाने दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

24 222309529

�भाग �.२६ जगताप डेअरी, िपंपळे िनलख
गावठाण, िवशालनगर व �भागातील इतर
प�रसरात ख�े, चरांचे खडीकरण व
डांबरीकरणाने दु��ी करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

26 10,00,000 0 1,000

25 222309530
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख म�े
को� िम� पद�तीने र�ांवरील ख�े व चर
बुजवणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

26 222309531

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व �भागातील
इतर प�रसरात र�ांवरील चर व ख�े
डांबरीकरणाने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
करीता)

28 10,00,000 0 1,000

27 222309532

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व �भागातील
इतर प�रसरात पे�ीगं �ॉकची व इतर
�थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

28 10,00,000 0 1,000

28 222309533

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरात ब�चेस,
नामफलक, िदशादश�क फलक बसिवणे,
र�ांवर थम��ा� प��चे प�े मारणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

28 10,00,000 0 1,000

29 222309534

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव व इतर प�रसरातील
र�ांवरील ख�े, ट� �चेस व चर इ�ादीचंी
हॉटिम� व को�िम� प�दतीने दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 10,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

30 222309535

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव व इतर प�रसरातील
र�ांवरील ख�े, ट� �चेस व चर इ�ादीचंी
WMM व MPM प�दतीने दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 10,00,000 0 1,000

31 222309536

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरात ब�चेस,
नामफलक, िदशादश�क फलक बसिवणे,
र�ांवर थम��ा� प��चे प�े मारणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 10,00,000 0 1,000

32 222309537

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव व �भागातील इतर
प�रसरात पे�ीगं �ॉकची व इतर �थाप�
िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३ करीता)

29 10,00,000 0 1,000

33 222309538

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील
जवळकरनगर, अमृता कॉलनी, भाऊनगर व
इतर प�रसरात पे�ीगं �ॉकची व इतर
�थाप� िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 10,00,000 0 1,000

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222309539

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील ��तागृहांची देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

2 222309540

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील ��तागृहांची देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

3 222309541

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील ��तागृहांची देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

25 10,00,000 0 1,000

4 222309542

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख मधील िविवध
मनपा इमारती व ड �े�ीय काया�लय इमारत
इ�ादी इमारतीची देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

5 222309543
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख मधील
मनपा�ा संडास मुता-याची देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

6 222309544

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील मनपा�ा
ड �े�ीय काया�लय इमारतीची व इतर
इमारतीमं�े �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

26 10,00,000 0 1,000

7 222309545

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व प�रसरातील
मनपा�ा इमारतीचंी िकरकोळ देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

28 10,00,000 0 1,000

8 222309546
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर �भागातील
मनपा संडास व मुता-यांची दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

28 10,00,000 0 1,000

9 222309547

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव व इतर प�रसरातील
मनपा इमारतीचंी व संडास मुता-यांची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

29 10,00,000 0 1,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309548

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ी
करणे व आव�कतेनुसार �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

2 222309549

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ी
करणे व आव�कतेनुसार �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे. (सन २०२२-२३ करीता)

25 10,00,000 0 1,000

3 222309550
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ी
करणे व आव�कतेनुसार �ॉम� वॉटर लाईन

25 10,00,000 0 1,000

581



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

टाकणे. (सन २०२२-२३ करीता)

4 222309551

�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील इतर प�रसरात �� ॉम� वॉटर लाईन
व च�बर दु��ीची कामे करणे. (सन २०२२-२३
करीता)

26 10,00,000 0 1,000

5 222309552

�भाग �.२६ क�टेव�ी, िवशालनगर, िपंपळे
िनलख गावठाण व �भागातील इतर प�रसरात
�� ॉम� वॉटर लाईन व च�बर दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

6 222309553
�भाग �.२६ वाकड-िपंपळे िनलख व
�भागातील इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

7 222309554

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण,
िवशालनगर, क�टेव�ी, जगताप डेअरी व
�भागातील इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

26 10,00,000 0 1,000

8 222309555

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व �भागातील
इतर प�रसरात �� ॉम वॉटर लाईन, च�बर व
इतर िकरकोळ दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ करीता)

28 10,00,000 0 1,000

9 222309556

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरात आपले
सरकार, सारथी हे� लाईन, पी.जी.
पोट�लवरील �ा� त�ारीस अनुस�न देखभाल,
दु��ीची व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२२-२३ करीता)

29 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 6,60,00,000 0 66,000

चालू कामे +निवन कामे 13,10,00,000 1,58,86,000 1,33,66,000

एकूण 39,55,00,000 2,42,64,000 2,28,74,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23040-Hire Charges

1 222309557

�भाग �.२५ ताथवडे, पुनावळे येथील
गावठाण प�रसर, ओ�ाळव�ी, काटेव�ी,
कोयतेव�ी, झेटंुबानगर, जीवननगर, व
�भागातील इतर प�रसरात पे�ीगं �ॉक,
फुटपाथची देखभाल व दु��ीची कामे करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

25 40,00,000 0 9,00,000

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309558

�भाग �.२५ वाकड येथील सदगु� कॉलनी,
चौधरी पाक� , �ामी िववेकानंदनगर, व
�भागातील इतर प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं
�ॉकची दु��ीची कामे करणे (सन
२०२०-२१ करीता)

25 50,00,000 5,00,000 15,00,000

2 222309559

�भाग �.२५ पुनावळे येथील कोयतेव�ी,
ओ�ाळव�ी, काटेव�ी व �भागातील इतर
प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं �ॉकची
दु��ीची कामे करणे (सन २०२०-२१
करीता)

25 50,00,000 5,00,000 15,00,000

3 222309560

�भाग �.२५ ताथवडे येथील जीवनगर,
बापुजीबुवानगर, सोनवणेव�ी, व �भागातील
इतर प�रसरातील फुटपाथ, पे�ीगं �ॉकची
दु��ीची कामे करणे (सन २०२०-२१
करीता)

25 50,00,000 28,00,000 0

4 222309561

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरामधील र�ांची एम.पी.एम. प�दतीने
दु��ीची कामे करणे व आव�कतेनुसार
एम.पी.एम. प�दतीने र�े तयार करणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

25 50,00,000 5,00,000 15,00,000

5 222309562

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरामधील र�ांची एम.पी.एम. प�दतीने
दु��ीची कामे करणे व आव�कतेनुसार
एम.पी.एम. प�दतीने र�े तयार करणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

25 50,00,000 5,00,000 15,00,000
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6 222309563

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरामधील र�ांची एम.पी.एम. प�दतीने
दु��ीची कामे करणे व आव�कतेनुसार
एम.पी.एम. प�दतीने र�े तयार करणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

25 50,00,000 27,12,000 0

7 222309564

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरामधील र�ांची हॉटिम� प�दतीने
दु��ीची कामे करणे व आव�कतेनुसार
र�ाचे डांबरीकरण करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

25 50,00,000 27,02,000 0

8 222309565

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरामधील र�ांची हॉटिम� प�दतीने
दु��ीची कामे करणे व आव�कतेनुसार
र�ाचे डांबरीकरण करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

25 50,00,000 27,00,000 0

9 222309566

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरामधील र�ांची हॉटिम� प�दतीने
दु��ीची कामे करणे व आव�कतेनुसार
र�ाचे डांबरीकरण करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

25 50,00,000 26,62,000 0

10 222309567

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील र�ावरील
ख�े व ट� �चेस खडीमु�म, एम.पी.एम. व
को�िम� प�दतीने भरणे. (सन २०२०-२१
करीता)

26 25,00,000 11,86,000 3,30,000

11 222309568
�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील र�ावरील
ख�े व ट� �चेस हॉटिम� प�दतीने भरणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

26 25,00,000 15,40,000 0

12 222309569

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण येथील
भागातील पे�ीगं �ॉक व फुटपाथची देखभाल
व दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

26 25,00,000 7,99,000 0

13 222309570
�भाग �.२६ िवशालनगर भागातील पे�ीगं
�ॉक व फुटपाथची देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

26 25,00,000 7,94,000 0

14 222309571

�भाग �.२६ क�टेव�ी, द�तानगर
भागातील पे�ीगं �ॉक व फुटपाथची देखभाल
व दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

26 25,00,000 8,00,000 0

15 222309572

�भाग �.२६ कावेरीनगर व वेणूनगर भागातील
पे�ीगं �ॉक व फुटपाथची देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

26 25,00,000 7,98,000 0

16 222309573

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख येथील र�ा
दुभाजक, गितरोधक, नामफलक, इ�ादीचंी
दु��ीची कामे करणे, थम��ा� प�े मारणे,
वाहतूक िवषयक कामे, व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१ करीता)

26 25,00,000 14,40,000 0

17 222309574

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरातील
र�ांची हॉटिम� प�दतीने देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

28 25,00,000 15,35,000 0

18 222309575
�भाग �.२८ रहाटणी प�रसरातील र�ांची
हॉटिम� प�दतीने देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

28 25,00,000 15,37,000 0

19 222309576
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी
प�रसरातील र�ांवरील चर / ट� �चेस हॉटिम�
प�दतीने भरणे. (सन २०२०-२१ करीता)

28 25,00,000 15,37,000 0

20 222309577
�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व रहाटणी
प�रसरातील र�ांवरील चर / ट� �चेस WBM &
MPM प�दतीने भरणे. (सन २०२०-२१ करीता)

28 25,00,000 0 13,00,000

21 222309578

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील गंगो�ीनगर,
िवजयनगर व �भागातील इतर भागात पाथवे,
फुटपाथ, �ॉम� वॉटर लाईन इ�ादीचंी
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

29 40,00,000 22,62,000 0
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22 222309579

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील तुळजाभवानी
नगर, िशवनेरी कॉलनी, मोरया पाक� ,
गु�नाथनगर व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ांवरील ट� �चेस व ख�े इ�ादीचंी हॉटिम�
प�दतीने दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

29 40,00,000 21,83,000 0

23 222309580

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील प�रसरातील
र�ांवरील ट� �चेस व ख�े इ�ादीचंी
को�िम� प�दतीने दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१ करीता)

29 40,00,000 22,31,000 0

24 222309581

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील प�रसरातील
र�ांवरील ट� �चेस व ख�े इ�ादीचंी WMM व
MPM प�दतीने दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१ करीता)

29 40,00,000 0 20,00,000

25 222309582

�भाग �.२५ वाकड व प�रसरातील इतर
िठकाणी र�ांवरील ख�े व चर पँचवक�
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 40,00,000 5,00,000 6,30,000

26 222309583

�भाग �.२५ पुनावळे व प�रसरातील इतर
िठकाणी र�ांवरील ख�े व चर पँचवक�
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 40,00,000 6,65,000 4,65,000

27 222309584

�भाग �.२५ ताथवडे व प�रसरातील इतर
िठकाणी र�ांवरील ख�े व चर पँचवक�
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

25 40,00,000 9,74,000 1,56,000

28 222309585

�भाग �.२५ वाकड, ताथवडे, पुनावळे व
�भागातील इतर प�रसरातील र�ांवरील चर व
ट� �चेस को�िम� प�दतीने बुजिवणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

25 40,00,000 7,70,000 4,00,000

29 222309586

�भाग �.२५ वाकड येथील सुदश�ननगर
कॉलनी, सदगु� कॉलनी, पारखेव�ी व
�भागातील इतर प�रसरात पे�ीगं �ॉक,
फुटपाथची देखभाल व दु��ीची कामे करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

25 40,00,000 8,70,000 3,00,000

30 222309587

�भाग �.२६ क�टेव�ी, कावेरीनगर व
�भागातील इतर प�रसरातील र�ावरील ख�े,
ट� �चेस इ�ादीचंी WMM, MPM, B.M., B.C.
व Cold Mix प�दतीने दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

26 50,00,000 8,00,000 8,00,000

31 222309588

�भाग �.२६ िवशालनगर, िपंपळे िनलख
गावठाण व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ावरील ख�े, ट� �चेस इ�ादीचंी WMM,
MPM, B.M., B.C. व Cold Mix प�दतीने
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

26 50,00,000 0 10,00,000

32 222309589

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर व �भागातील
इतर प�रसरातील र�ांवरील ट� �चेस व चर
इ�ादीचंी WMM, MPM, B.M., B.C. व
Cold Mix प�दतीने दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२ करीता)

28 70,00,000 0 28,00,000

33 222309590

�भाग �.२८ िपंपळे सौदागर प�रसरात
र�ांना थम��ा� पे�चे प�े मारणे, ब�चेस व
बोड� पुरिवणे व इतर �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

28 30,00,000 2,50,000 12,05,000

34 222309591

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील िवजयनगर,
गणेशनगर, गंगो�ीनगर, भालेकरनगर व
�भागातील इतर प�रसरातील पाथवे, फुटपाथ,
�ॉम� वॉटर लाईन इ�ादीचंी देखभाल व
दु��ीचंी कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

29 40,00,000 0 20,00,000

35 222309592

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील साईनाथनगर,
मोरया पाक� , अमृता कॉलनी, िशवनेरीनगर,
पंचर�नगर व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ांवरील ट� �चेस व ख�े इ�ादीचंी हॉटिम�
प�दतीने दु��ीची कामे करणे. (सन

29 40,00,000 2,20,000 14,00,000
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२०२१-२२ करीता)

36 222309593

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव प�रसरातील
र�ांवरील ट� �चेस व ख�े इ�ादीचंी हॉटिम�
व को�िम� प�दतीने दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

29 40,00,000 0 20,00,000

37 222309594

�भाग �.२९ िपंपळे गुरव येथील िठकिठकाणी
र�ांवरील ट� �चेस व ख�े इ�ांदीची WMM व
MPM प�दतीने दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

29 40,00,000 0 20,00,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309595
�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील �ॉम� वॉटर लाईनची दु��ीची
कामे करणे (सन २०२०-२१ करीता)

25 50,00,000 0 0

2 222309596

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण,
िवशालनगर, जगताप डेअरी येथील भागातील
�ॉम� वॉटर लाईन व च�बर दु��ी, इ�ादीचंी
कामे करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

26 25,00,000 13,87,000 0

3 222309597

�भाग �.२६ क�टेव�ी, द�तानगर,
कावेरीनगर व वेणूनगर येथील भागातील �ॉम�
वॉटर लाईन व च�बर दु��ी, इ�ादीचंी कामे
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

26 25,00,000 14,08,000 0

4 222309598

�भाग �.२५ वाकड व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 40,00,000 10,00,000 3,00,000

5 222309599

�भाग �.२५ पुनावळे व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 40,00,000 0 9,50,000

6 222309600

�भाग �.२५ ताथवडे व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

25 40,00,000 0 9,00,000

7 222309601

�भाग �.२६ क�टेव�ी व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व पे�ीगं �ॉकची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

26 50,00,000 11,25,000 2,00,000

8 222309602

�भाग �.२६ कावेरीनगर व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व पे�ीगं �ॉकची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

26 50,00,000 12,45,000 2,40,000

9 222309603

�भाग �.२६ िवशालनगर व �भागातील इतर
प�रसरातील पावसाळी पा�ा�ा लाईनची
दु��ीची कामे करणे, आव�कतेनुसार
निवन लाईन टाकणे व पे�ीगं �ॉकची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

26 50,00,000 16,65,000 0

10 222309604

�भाग �.२६ िपंपळे िनलख गावठाण व
�भागातील इतर प�रसरातील पावसाळी
पा�ा�ा लाईनची दु��ीची कामे करणे,
आव�कतेनुसार निवन लाईन टाकणे व
पे�ीगं �ॉकची देखभाल दु��ी िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

26 50,00,000 12,39,000 3,30,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222309605

ड मु�ालय�रीय झाले�ा िवकास कामांची
तसेच अंदाजप�कात नाव नसले�ा िवकास
कामांची अंितम िबले व भाववाढ फरक िबले
अदायगी करणे.

स.सा 50,00,000 42,80,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 19,55,00,000 5,26,16,000 2,86,06,000

585



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 19,55,00,000 5,26,16,000 2,86,06,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- �भाग

चालू कामे

एकूण चालू कामे र.�. 0 0 0

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 0 0 0

एकूण 19,55,00,000 5,26,16,000 2,86,06,000

एकूण 59,10,00,000 7,68,80,000 5,14,80,000

586



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� इ �े�ीय

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222309606
�भाग �.५ मधील मनपा इमारतीचंी व
आर�णाची िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे.

5 60,00,000 0 35,00,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309607
�भाग �.५ गवळीनगर व सॅ�िवक कॉलनी
परीसरात �थाप� िवषयक िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

5 60,00,000 0 0

2 222309608
�भाग �.४ बोपखेल परीसरात �थाप�
िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

4 25,00,000 0 14,10,000

3 222309609
�भाग �.५ मधील मनपा इमारतीचंी व
आर�णाची िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे.

5 60,00,000 0 0

4 222309610
�भाग �.३ च-होली म�े �थाप� िवषयक
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

3 60,00,000 21,60,000 0

5 222309611
�भाग �.३ मोशी म�े �थाप� िवषयक
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

3 70,00,000 23,04,000 0

6 222309612
�भाग �.३मधील इ�ादी िठकाणचे पे��ंग
�ॉक बसिवणे व दु��ी करणे.

3 60,00,000 0 21,00,000

7 222309613
�भाग �.४ िदघी परीसरात �थाप� िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे.

4 60,00,000 0 0

8 222309614
�भाग �.४ बोपखेल परीसरात �थाप�
िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

4 60,00,000 0 14,25,000

9 222309615
�भाग �.५ मधील परीसरात �थाप� िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे.

5 70,00,000 41,27,000 0

10 222309616
�भाग �.५ मधील इ�ादी िठकाणचे पे��ंग
�ॉक बसिवणे व दु��ी करणे.

5 60,00,000 0 29,00,000

11 222309617
�भाग �.७ भोसरी परीसरातील �थाप�
िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

7 60,00,000 5,72,000 0

12 222309618
�भाग �. ७ म�े िठकिठकाणी
�थाप�िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे

7 60,00,000 16,83,000 0

13 222309619
�भाग �.३ च-होली म�े आव�क िठकाणी
�थाप� िवषयक दु��ी व देखभालची कामे
करणे.

3 1,00,00,000 0 10,00,000

14 222309620
�भाग �.३ मोशी आव�क िठकाणी �थाप�
िवषयक दु��ी व देखभालची कामे करणे.

3 1,00,00,000 12,40,000 5,00,000

15 222309621
�भाग �. ३ येथे िविवध िठकाणी पे��ंग �ॉक
बसिवणे व दु��ी करणे.

3 60,00,000 16,25,000 5,00,000

16 222309622
�भाग �. ३ मोशी येथे िकरकोळ दु��ीचंी व
देखभालीची कामे करणे.

3 1,00,00,000 8,00,000 13,00,000

17 222309623
�भाग �. ३च-होली येथे िकरकोळ दु��ीचंी
व देखभालीची कामे करणे.

3 1,00,00,000 15,00,000 14,00,000

18 222309624
�भाग �.४ बोपखेल - िदघी येथे �थाप�
िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

4 25,00,000 0 16,25,000

19 222309625
�भाग �. ५ म�े इ�ादी िठकाणी सेवा
वािह�ा टाकलेले चर व ख�े खडीमु�म व
बीबीएम प�दतीने र�ांची दु��ी करणे.

5 80,00,000 0 21,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

20 222309626
�भाग �. ५ येथील परीसरात �थाप� िवषयक
कामे िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

5 60,00,000 18,00,000 0

21 222309627
�भाग �. ५ मधील िठकिठकाणी रोड
फिन�चरचे कामे व िकरकोळ दु��ी व
देखभाल कामे करणे.

5 60,00,000 10,00,000 7,00,000

22 222309628
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणचे पे��ंग
�ॉक बसिवणे व दु��ी करणे.

5 70,00,000 23,00,000 0

23 222309629
�भाग �.७ म�े आव�क िठकाणी �थाप�
िवषयक दु��ी व देखभालची कामे करणे.

7 60,00,000 0 25,00,000

24 222309630
�भाग �.७ म�े िविवध िठकाणी आव�क
�थाप� िवषयक दु��ी व देखभालची कामे
करणे.

7 60,00,000 0 0

25 222309631
�भाग �. ७ येथील िविवध मनपा इमारतीचंी
�थाप� िवषयक दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 25,00,000

26 222309632
�भाग �.७ येथील डांबरी र�ांची िकरकोळ
दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 0

27 222309633
�भाग �.७ येथील फुटपाथ व पे��ंग �ॉकची
दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 0

28 222309634
�भाग �.७ येथील पे��ंग �ॉकची दु��ी
करणे व अनुषंिगक काम करणे.

7 10,00,000 0 0

29 222309635
�भाग �.७ येथील �थाप� िवषयक िकरकोळ
दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 0

30 222309636
�भाग �.७ येथील िकरकोळ दु��ी व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 0 0

31 222309637

�भाग �. ७ येथील िवकास कॉलनी,
लांडेवाडी,ग�ाणेव�ी व इतर प�रसरात
�थाप�िवषयक दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

7 60,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 18,50,00,000 2,11,11,000 2,54,60,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309638
�भाग �. ३ च-होली येथील िविवध िठकाणचे
�थाप� िवषयक दु��ी करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

2 222309639
�भाग �. ३ मोशी येथील िविवध िठकाणचे
�थाप� िवषयक दु��ी करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

3 222309640
�भाग �. ३ मोशी येथील िविवध िठकाणचे
फुटपाथ पे��ंग �ॉक दु��ी करणे

3 1,00,00,000 0 1,000

4 222309641
�भाग �. ३ मोशी येथील िविवध िठकाण�ा
इमारतीची दु��ी करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

5 222309642
�भाग �. ५ गवळी नगर येथील िविवध
िठकाणचे �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

6 222309643
�भाग �. ५ गवळी नगर, हनुमान कॉलनी,
दुगा�माता कॉलनी येथील िविवध िठकाणचे
�थाप� िवषयक दु��ी करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

7 222309644
�भाग �. ५ गवळी नगर, भोसरी आळंदी रोड
व िदघी रोड, येथील िविवध िठकाणचे फुटपाथ
पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे

5 1,00,00,000 0 1,000

8 222309645
�भाग �. ५ गवळी नगर व िविवध िठकाणचे
पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे व निवन पे��ंग
�ॉक बसिवणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

9 222309646
�भाग �. ५ येथील िविवध िठकाण�ा
इमारतीची दु��ी करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

10 222309647
�भाग �.७ भोसरी येथील मनपा�ा िविवध
इमारतीचें �थाप� िवषयक दु��ीचंी व
अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

11 222309648
�भाग �.७ भोसरी येथील ग�ाणेव�ी,
आिदनाथ नगर व इतर प�रसरातील �थाप�
िवषयक दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

588



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

12 222309649
�भाग �.७ भोसरी गावठाण, शांती नगर,
िवकास कॉलनी व इतर िठकाणी �थाप� िवषय
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

13 222309650
�भाग �.७ येथील िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

14 222309651
�भाग �.७ येथील पे��ंग �ॉक दु��ी करणे
व इतर �थाप� िवषयक दु��ी करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

15 222309652
�भाग �.४ िदघी - बोपखेल येथील िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक दु��ी व अनुषंिगक
कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

16 222309653
�भाग �.४ िदघी - बोपखेल येथील पे��ंग
�ॉक दु��ी करणे व इतर �थाप� िवषयक
दु��ी करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

17 222309654
�भाग �.४ िदघी - बोपखेल येथील िविवध
िठकाण�ा इमारतीची दु��ी करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 17,00,00,000 0 17,000

चालू कामे +निवन कामे 35,50,00,000 2,11,11,000 2,54,77,000

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309655
�भाग �. ५ गवळीनगर सॅ�िवक कॉलनी
मधील सेवा वािह�ा टाकले�ा चरांची खडी
मु�म व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

5 10,00,000 5,00,000 3,00,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309656
�भाग �. ४ िदघी बोपखेल म�े िठकिठकाणी
�थाप�िवषक दु��ीची कामे करणे.

4 10,00,000 0 0

2 222309657
�भाग �. ५ गवळीनगर व सॅ�िवक कॉलनी
परीसरात �थाप� िवषयक कामाची दु��ी
करणे.

5 10,00,000 3,00,000 5,00,000

3 222309658
�भाग �.४ िदघी मधील पुणे आळंदी र�ा�ा
पुव� भागातील फुटपाथ व पे��ंग �ॉकची
दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 0

4 222309659
�भाग �.४ बोपखेल गावठाण मधील फुटपाथ
व पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 0

5 222309660
�भाग �. ७ खंडोबामाळ, सॅ�िवक कॉलनी,
परीसरात �थाप� िवषयक दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 0

6 222309661
�भाग �. ७ म�े िकरकोळ दु��ी व
देखभालीची कामे करणे.

7 10,00,000 0 0

7 222309662
�भाग �. ५ गवळीनगर व सॅ�िवक कॉलनी
परीसरातील इतर अनुषंिगक दु��ीची कामे
करणे.

5 10,00,000 3,00,000 5,00,000

8 222309663
�भाग �.३ मधील मोशी भागातील फुटपाथ व
पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 5,80,000

9 222309664
�भाग �.४ मधील च-होली भागातील फुटपाथ
व पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

3 10,00,000 1,74,000 0

10 222309665
�भाग �. ४ मधील िदघी येथील फुटपाथ व
पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

4 10,00,000 5,75,000 0

11 222309666
�भाग � ५ मधील ��तागृहाची सुधारणा
करणे.

5 10,00,000 3,00,000 5,00,000

12 222309667
�भाग �. ५ मधील प�रसरातील फुटपाथ व
च�बरचे �थाप�िवषक दु��ीची कामे करणे.

5 10,00,000 3,00,000 5,00,000

13 222309668
�भाग �. ५ मधील प�रसरातील �थाप�िवषक
दु��ीची कामे करणे.

5 10,00,000 4,00,000 3,00,000

14 222309669
�भाग �. ५ मधील प�रसरातील रोड
फिन�चराचे कामे करणे.

5 10,00,000 7,00,000 0

15 222309670
�भाग �. ७ लांडेवाडी, भोसरी म�े िकरकोळ
दु��ी व देखभालीची कामे करणे.

7 10,00,000 0 5,80,000

16 222309671
�भाग �.३ मोशी येथील फुटपाथ व पे��ंग
�ॉकची दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 5,80,000

17 222309672
�भाग �.३ च-होली येथील फुटपाथ व पे��ंग
�ॉकची दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 5,80,000
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�भाग
�
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सन २०२१-२०२२
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चा अंदाज

18 222309673
�भाग �. ४ मधील िदघी - बोपखेल येथील
फुटपाथ व पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

4 10,00,000 5,75,000 0

19 222309674
�भाग �. ४ मधील बोपखेल - िदघी येथील
फुटपाथ व पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 0

20 222309675
�भाग �. ५ मधील प�रसरातील �थाप�िवषक
दु��ीची कामे करणे.

5 10,00,000 3,00,000 5,00,000

21 222309676
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणचे
राडारोडा उचलणे व �थाप� िवषयक दु��ी
करणे.

5 10,00,000 4,00,000 3,00,000

22 222309677
�भाग �.७ येथील फुटपाथ व पे��ंग �ॉकची
दु��ी करणे.

7 10,00,000 6,00,000 5,80,000

23 222309678
�भाग �.७ येथील पे��ंग �ॉकची दु��ी
करणे व अनुषंिगक काम करणे.

7 10,00,000 6,00,000 5,80,000

24 222309679
�भाग �.७ येथील िकरकोळ दु��ी व
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 0 5,80,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,50,00,000 60,24,000 74,60,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309680
�भाग �.३ मधील च-होली येथे िठकिठकाणी
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

2 222309681
�भाग �.३ मधील मोशी येथे िठकिठकाणी
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

3 222309682
�भाग �.३ येथील िठकिठकाणी पे��ंग �ॉक
दु��ीची कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

4 222309683
�भाग �.३ मधील िविवध िठकाण�ा मनपा
इमारतीचंी �थाप� िवषयक दु��ी करणे

3 10,00,000 0 1,000

5 222309684
�भाग �.३ येथील िविवध िठकाणी
��तागृहांची �थाप� िवषयक कामांची
दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,000

6 222309685
�भाग �.३ मधील िविवध िठकाणी मनपा
शाळेची दु��ीची कामे करणे.

3 10,00,000 0 1,000

7 222309686
�भाग �. ५ गवळी नगर येथील िविवध
िठकाणचे �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

5 10,00,000 0 1,000

8 222309687
�भाग �. ५ गवळी नगर येथील िविवध
िठकाणी बोड�, बेच�स बसिवणे व �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

5 10,00,000 0 1,000

9 222309688
�भाग �. ५ गवळी नगर, हनुमान कॉलनी,
दुगा�माता कॉलनी येथील िविवध िठकाणचे
�थाप� िवषयक दु��ी करणे.

5 10,00,000 0 1,000

10 222309689
�भाग �. ५ गवळी नगर, भोसरी आळंदी रोड
व िदघी रोड, येथील िविवध िठकाणचे फुटपाथ
पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे

5 10,00,000 0 1,000

11 222309690
�भाग �. ५ गवळी नगर व िविवध िठकाणचे
पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे व निवन पे��ंग
�ॉक बसिवणे.

5 10,00,000 0 1,000

12 222309691
�भाग �. ५ गवळी नगर येथे िविवध िठकाणचे
राडारोडा उचलणे व �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

5 10,00,000 0 1,000

13 222309692
�भाग �. ७ िविवध िठकाणचे पे��ंग �ॉकची
दु��ी करणे व आव�क �थाप� िवषयक
कामे करणे.

7 10,00,000 0 1,000

14 222309693
�भाग �. ७ आिदनाथ नगर, जे.पी.नगर, व
इतर प�रसरात पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे
व आव�क �थाप� िवषयक कामे करणे.

7 10,00,000 0 1,000

15 222309694
�भाग �.७ येथील िविवध िठकाणी
��तागृहांची �थाप� िवषयक दु��ी कामे
करणे.

7 10,00,000 0 1,000

16 222309695
�भाग �.७ मधील िविवध िठकाणी मनपा
शाळा इमारतीची दु��ीची कामे करणे.

7 10,00,000 0 1,000

17 222309696
�भाग �.४ िदघी - बोपखेल मधील िविवध
िठकाणी मनपा शाळा इमारतीची दु��ीची
कामे करणे.

4 10,00,000 0 1,000
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18 222309697
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल येथे िविवध
िठकाणचे राडारोडा उचलणे व �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

4 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,80,00,000 0 18,000

चालू कामे +निवन कामे 4,30,00,000 60,24,000 74,78,000

एकूण 39,80,00,000 2,71,35,000 3,29,55,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309698
�भाग �. ४ िदघी- बोपखेल येथील िविवध
िठकाणचे चरांची व डांबरी र�ांची दु��ी
करणे.

4 50,00,000 0 0

2 222309699
�भाग �.४ िदघी मधील िविवध िठकाणी
हॉटिम� प�दतीने डांबरी र�ांची दु��ी
करणे.

4 25,00,000 0 0

3 222309700
�भाग �.४ बोपखेल मधील िविवध िठकाणी
हॉटिम� प�दतीने डांबरी र�ांची दु��ी
करणे.

4 25,00,000 0 0

4 222309701
�भाग �.५ मधील इ�ादी िठकाणी हॉटिम�
प�दतीने डांबरी र�ांची दु��ी करणे.

5 60,00,000 0 21,00,000

5 222309702
�भाग �७ मधील डांबरी र�ांची हॉटिम�
प�दतीने दु��ी करणे.

7 60,00,000 0 0

6 222309703
�भाग �. ३ मोशी च-होली येथील िविवध
र�ांचे खडीकरणाने व डांबरीकरणाने दु��ी
करणे.

3 50,00,000 0 0

7 222309704
�भाग �.५ मधील इ�ादी िठकाणी खडीमु�म
व बीबीएम प�दतीने र�ांची दु��ी करणे.

5 50,00,000 0 0

8 222309705
�भाग �.३मोशी - च-होली म�े अंतग�त
कॉलनी र�े व मु� डांबरी र�ांची दु��ीची
कामे करणे.

3 60,00,000 34,25,000 0

9 222309706
�भाग �.३मोशी-च-होली येथील िविवध
िठकाणचे चरांची व डांबरी र�ांची दु��ी
करणे.

3 60,00,000 34,49,000 0

10 222309707
�भाग �.४ िदघी मधील िविवध िठकाणी
हॉटिम� प�दतीने डांबरी र�ांची दु��ी
करणे.

4 60,00,000 39,96,000 4,70,000

11 222309708
�भाग �.४ िदघी म�े अंतग�त कॉलनी र�े व
मु� डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

4 60,00,000 0 19,00,000

12 222309709
�भाग �. ४ मधील िदघी येथे डांबरीर�े
िकरकोळ देखभाल दु��ी करणे.

4 50,00,000 32,50,000 0

13 222309710
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे डांबरीर�े
िकरकोळ देखभाल दु��ी करणे.

4 50,00,000 28,97,000 0

14 222309711
�भाग �.५ मधील िठकािठकाणी हॉटिम�
प�दतीने डांबरी र�ांची दु��ी करणे.

5 70,00,000 35,64,000 0

15 222309712
�भाग �.५ येथील इ�ादी िठकाणी खडीमु�म
व बीबीएम प�दतीने र�ांची दु��ी करणे.

5 60,00,000 0 24,00,000

16 222309713
�भाग �७ मधील िविवध र�ांची हॉटिम�
प�दतीने दु��ी करणे.

7 60,00,000 35,34,000 0

17 222309714
�भाग �.७ म�े अंतग�त कॉलनी र�े व मु�
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

7 60,00,000 35,42,000 0

18 222309715
�भाग �. ७ येथील िविवध िठकाणचे चरांची व
डांबरी र�ांची दु��ी करणे.

7 40,00,000 14,81,000 10,00,000

19 222309716
�भाग.�.३ येथे आव�कतेनुसार हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरणाने र�ांची दु��ी करणे

3 80,00,000 6,50,000 10,00,000

20 222309717
�भाग �.३मोशी - च-होली येथील डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

3 60,00,000 6,50,000 10,00,000

21 222309718
�भाग �.३मोशी-च-होली चरांची व डांबरी
र�ांची दु��ी करणे.

3 60,00,000 6,00,000 9,00,000

22 222309719
�भाग �.४ बोपखेल - िदघी मधील पुव� भागात
िविवध िठकाणी हॉटिम� प�दतीने डांबरी
र�ांची दु��ी करणे.

4 1,00,00,000 0 15,00,000
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23 222309720
�भाग �.४ बोपखेल - िदघी मधील पि�म
भागात िविवध िठकाणी हॉटिम� प�दतीने
डांबरी र�ांची दु��ी करणे.

4 1,00,00,000 0 15,00,000

24 222309721
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल येथील िविवध
िठकाणचे चरांची व डांबरी र�ांची दु��ी
करणे.

4 1,00,00,000 0 0

25 222309722
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी हॉटिम�
प�दतीने डांबरी र�ांची दु��ी करणे.

5 70,00,000 18,00,000 5,00,000

26 222309723
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी सेवा
वािह�ा टाकलेले चर व ख�े डांबरीकरणाने
दु��ी करणे.

5 70,00,000 0 16,00,000

27 222309724
�भाग.�.७ येथे आव�कतेनुसार हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरणाने र�ांची दु��ी करणे

7 80,00,000 0 0

28 222309725
�भाग �.७ येथील िविवध डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

7 80,00,000 0 0

29 222309726
�भाग �.७ येथील चरांची व डांबरी र�ांची
दु��ी करणे.

7 60,00,000 0 0

30 222309727
�भाग �.७ येथील िविवध डांबरी र�ांची
दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 0

31 222309728
�भाग �. ४ बोपखेल - िदघी येथील गणेश
नगर मधील िविवध िठकाणचे चरांची व डांबरी
र�ांची दु��ी करणे.

4 25,00,000 0 15,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 18,45,00,000 3,28,38,000 1,73,70,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309729
�भाग �. ३ च-होली येथील हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरणाने र�ांची दु��ी
करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

2 222309730
�भाग �. ३ मोशी येथील हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरणाने र�ांची दु��ी करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

3 222309731
�भाग �. ३ चोिवसावाडी,वडमुखवाडी,
डुडुळगाव येथील हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरणाने र�ांची दु��ी करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

4 222309732
�भाग �. ३ येथील चरांची दु��ी हॉटिम�
प�दतीने करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

5 222309733
�भाग �. ३ येथील िविवध र�ांची दु��ी
एम पी एम प�दतीने करणे.

3 1,00,00,000 0 1,000

6 222309734
�भाग �. ५गवळी नगर व इ�ादी िठकाणी
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरणाने र�ांची
दु��ी करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

7 222309735

�भाग �. ५ गवळी नगर, जय महारा��  चौक
प�रसर, संत तुकाराम नगर, संभाजी नगर व
इ�ादी हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरणाने
र�ांची दु��ी करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

8 222309736
�भाग �. ५ गवळी नगर येथील ख�े व चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

9 222309737
�भाग �. ५ येथील िविवध र�ांची दु��ी
एम पी एम प�दतीने करणे.

5 1,00,00,000 0 1,000

10 222309738
�भाग �.७ येथील आिदनाथ नगर, ग�ाणे
व�ी व िविवध िठकाणी र�ांची हॉटिम�
प�दतीने दु��ी करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

11 222309739
�भाग �.७ येथील लांडेवाडी, शांतीनगर व
िविवध िठकाणी र�ांची हॉटिम� प�दतीने
दु��ी करणे.

7 1,00,00,000 0 1,000

12 222309740
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल येथील हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरणाने र�ांची दु��ी
करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

13 222309741
�भाग �.४ िदघी - बोपखेल िविवध डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

14 222309742
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल येथील ख�े व
चरांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.

4 1,00,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 14,00,00,000 0 14,000

चालू कामे +निवन कामे 32,45,00,000 3,28,38,000 1,73,84,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309743
�भाग �. ३ च-होली येथील परीसराम�े
डांबरी र�ांची दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 0

2 222309744
�भाग �. ३मोशी येथील मधील डांबरी
र�ांची दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 0

3 222309745
�भाग �. ४िदघी, बोपखेल येथील परीसराम�े
डांबरी र�ांची दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 0

4 222309746
�भाग �. ५ सँ�िवक कॉलनी येथील
परीसराम�े डांबरी र�ांची दु��ी करणे.

5 10,00,000 0 0

5 222309747
�भाग �. ४ िदघी भारतमातानगर र�ाची
खडी मु�म व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 0

6 222309748
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी खडी
मु�म व बीबीएम प�दतीने खडडे व चरांची
दु��ी करणे.

5 10,00,000 0 0

7 222309749
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणी र�ांचे
डांबरीकरणाणे दु��ी करणे.

5 10,00,000 0 0

8 222309750
�भाग �. ४ बोपखेल गावठाण मधील र�ाची
खडी मु�म व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 0

9 222309751
�भाग �. ३मधील मोशी येथील र�ाची खडी
मु�म व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,50,000

10 222309752
�भाग �. ३मधील च-होली येथील र�ाची
खडी मु�म व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,25,000

11 222309753
�भाग �.३ मधील मोशी म�े डांबरी र�े
दु��ी करणे.

3 10,00,000 1,76,000 0

12 222309754
�भाग �. ३मधील मोशी र�ाची खडी मु�म
व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

3 10,00,000 1,89,000 0

13 222309755
�भाग �. ३मधील च-होली र�ाची खडी
मु�म व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 5,80,000

14 222309756
�भाग �.५ मधील िविवध िठकाणचे र�ांची
दु��ी डाबंरीकरणाने करणे.

5 10,00,000 0 5,80,000

15 222309757
�भाग �.५ मधील िविवध िठकाणचे
र�ावरील चर व खडडे डाबंरीकरणाने
दु��ी करणे.

5 10,00,000 4,00,000 3,00,000

16 222309758
�भाग �.५ मधील िविवध िठकाणचे र�े
डाबंरीकरणाने दु��ी करणे.

5 10,00,000 4,00,000 4,00,000

17 222309759
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणचे
र�ावरील चर व ख�े WBM व BBM
प�तीने दु��ीची कामे करणे.

5 10,00,000 4,95,000 0

18 222309760
�भाग �.७ भोसरी येथील डांबरी र�ांची
दु��ी करणे.

7 10,00,000 7,00,000 3,00,000

19 222309761
�भाग �.७ ग�ाणे व�ी व इतर परीसरात
हॉट िम� प�दतीने दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 5,80,000

20 222309762
�भाग �. ७ भोसरी येथील िठकिठकाणी
�थाप� िवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 0 5,80,000

21 222309763
�भाग �.७ येथील च�बर दु��ी व �थाप�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

7 10,00,000 0 5,80,000

22 222309764
�भाग �.३ मोशी येथील डांबरी र�ांची
दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 5,80,000

23 222309765
�भाग �.३ च-होली येथील डांबरी र�ांची
दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 5,80,000

24 222309766
�भाग �. ३ मोशी येथील र�ाची चरांची खडी
मु�म व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 5,80,000

25 222309767
�भाग �. ३ च-होली येथील र�ाची चरांची
खडी मु�म व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 5,80,000

26 222309768
�भाग �. ३ मोशी येथे र�ाची खडी मु�म व
बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 0

27 222309769
�भाग �. ३ च-होली येथे र�ाची खडी मु�म
व बीबीएम प�दतीने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 0

28 222309770
�भाघ �.४ मधील िदघी येथील डांबरी र�ांची
देखभाल व दु��ी करणे.

4 10,00,000 6,40,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

29 222309771
�भाग �. ४ मधील बोपखेल येथे डांबरी
र�ांची िकरकोळ देखभाल दु��ी करणे.

4 1,00,00,000 6,40,000 0

30 222309772
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणचे
र�ावरील चर व खडडे डाबंरीकरणाने
दु��ी करणे.

5 10,00,000 3,20,000 3,00,000

31 222309773
�भाग �. ५ मधील इ�ादी िठकाणचे
र�ावरील चर व ख�े WBM व BBM
प�तीने दु��ीची कामे करणे.

5 10,00,000 5,00,000 3,00,000

32 222309774
�भाग �.७ येथील िविवध डांबरी र�ांची
दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 5,80,000

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222309775
�भाग �.३ मधील च-होली म�े डांबरी र�े
दु��ी करणे.

3 10,00,000 1,57,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 4,20,00,000 46,17,000 76,75,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309776
�भाग �.३ मधील च-होली येथील िविवध
िठकाणचे र�े डांबरीकरणाने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,000

2 222309777
�भाग �.३ मधील मोशी येथील िविवध
िठकाणचे र�े डांबरीकरणाने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,000

3 222309778
�भाग �.३ येथील िविवध िठकाण�ा र�ांची
व चरांची डांबरी करणाने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,000

4 222309779
�भाग �.३ मधील च-होली येथील िविवध र�े
खिडकरणाने व एम.पी.एम.ने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,000

5 222309780
�भाग �.३ मधील मोशी येथील िविवध र�े
खिडकरणाने व एम.पी.एम.ने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,000

6 222309781
�भाग �.३ म�े िठकिठकाणी र�े
खिडकरणाने व एम.पी.एम.ने दु��ी करणे.

3 10,00,000 0 1,000

7 222309782
�भाग �. ५गवळी नगर व इ�ादी िठकाणी
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरणाने र�ांची
दु��ी करणे.

5 10,00,000 0 1,000

8 222309783
�भाग �. ५ गवळी नगर येथील ख�े व चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.

5 10,00,000 0 1,000

9 222309784
�भाग �. ५ येथील िविवध र�ांची दु��ी
एम पी एम प�दतीने करणे.

5 10,00,000 0 1,000

10 222309785
�भाग �. ७ येथील िविवध िठकाणी ंर�ांची
दु��ी एम पी एम प�दतीने करणे.

7 10,00,000 0 1,000

11 222309786
�भाग �.७ येथील िविवध िठकाण�ा र�ांची
व चरांची डांबरी करणाने दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 1,000

12 222309787
�भाग �.७ येथील भोसरी गाव , सँ�िवक
कॉलनी व िविवध िठकाण�ा र�ांची
डांबरीकरणाने दु��ी करणे

7 10,00,000 0 1,000

13 222309788
�भाग �.७ येथील खंडोबामाळ , िवकास
कॉलनी व िविवध िठकाण�ा र�ांची
डांबरीकरणाने दु��ी करणे

7 10,00,000 0 1,000

14 222309789
�भाग �. ४ िदघी - बोपखेल येथील िविवध
िठकाण�ा र�ांची व चरांची डांबरी करणाने
दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 1,000

15 222309790
�भाग �.४ िदघी - बोपखेल म�े
िठकिठकाणी र�े खिडकरणाने व
एम.पी.एम.ने दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 1,000

16 222309791
�भाग �. ४ िदघी बोपखेल अंतग�त र�ांची
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरणाने र�ांची
दु��ी करणे.

4 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,60,00,000 0 16,000

चालू कामे +निवन कामे 5,80,00,000 46,17,000 76,91,000

एकूण 38,25,00,000 3,74,55,000 2,50,75,000

एकूण 78,05,00,000 6,45,90,000 5,80,30,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� फ �े�ीय

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222309792
�भाग � 11 मधील िविवध सां�ृतीक
काय��मांना मंडप �व�था पुरिवणे

11 30,00,000 12,00,000 0

2 222309793
�भाग � ११ म�े सन २०२०-२१ करीता
िविवध िठकाणी िकरकोळ देखभाल व
दु��ीची कामे करणे

11 45,00,000 28,22,000 0

3 222309794
�भाग � १२ �पीनगर तळवडे येथे �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ी करणे

12 90,00,000 29,51,000 0

4 222309795
�भाग � १२ मधील जु�ा बसिवले�ा पे�ीगं
�ाँकची दु��ी करणे

12 50,00,000 28,94,000 0

5 222309796
�भाग � १ िचखली येथील मोरेव�ी �े�ेव�ी
व बगव�ी अंतग�त भागातील �थाप� िवषयक
दु��ी कामे करणे

1 50,00,000 9,74,000 0

6 222309797 �भाग � १३ मधील फुटपाथची दु��ी करणे 13 50,00,000 11,03,000 0

7 222309798
�भाग � 11 मधील कोयनानगर शरदनगर
नेवाळेव�ी व इतर प�रसरात �थाप� िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे

11 30,00,000 0 16,40,000

8 222309799
�भाग � 11 म�े िविवध िठकाणी फुटपाथ व
�ाँम� वाँटर लाईन िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे

11 30,00,000 10,00,000 0

9 222309800
�भाग �. १२, मनपा इमारतीचंी िकरकोळ
देखभाल दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 20,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,75,00,000 1,29,44,000 36,40,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309801
�भाग � 1 मधील पाटीलनगर प�रसरातील
र�ांची देखभाल दु��ीची कामे करणे

1 50,00,000 0 8,00,000

2 222309802
�भाग � 1 मधील मोरेव�ी �े�ेव�ी येथील
र�ावरील सेवा वािह�ांचे चरांचे खडीकरण
क�न हाँटिम� प�तीने दु��ी करणे

1 50,00,000 0 1,000

3 222309803
�भाग � 1 मधील रामदासनगर गणेशनगर या
प�रसरातील र�ांची देखभाल दु��ी करणे

1 50,00,000 0 1,000

4 222309804

�भाग � 1 मधील बगव�ी धम�राजनगर
र�ांचे व न�ाने सेवा वािह�ांचे खोदकाम
झालेले र�ांचे खडीकरण क�न हाँटिम�
प�तीने दु��ीची कामे करणे

1 50,00,000 0 1,000

5 222309805

�भाग � 1 येथील सोनवणेव�ी शेलारव�ी
प�रसारीतल र�ांचे व न�ाने सेवा वािह�ांचे
खोदकाम झालेले र�ांचे खडीकरण क�न
हाँटिम� प�तीने दु��ीची कामे करणे

1 50,00,000 0 1,000

6 222309806
�भाग � 11 मधील कृ�ानगर ि�वेणीनगर
प�रसरातील डांबरी र�ांची िकरकोळ दु��ी
करणे

11 45,00,000 0 1,000

7 222309807
�भाग � 11 मधील अजंठानगर फुलेनगर
िशवाजी पाक�  व इतर प�रसरातील र�ांची
हाँटिम� प�तीने दु��ी करणे

11 45,00,000 0 1,000

8 222309808
�भाग � 11 मधील िशवतेजनगर पुणा�नगर व
इतर प�रसरातील र�ांची िकरकोळ देखभाल
दु��ी करणे

11 45,00,000 0 8,00,000
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9 222309809
�भाग � 11 मधील कोयनानगर सुदश�ननगर
नेवाळेव�ी व इतर प�रसरातील र�ांची
िकरकोळ देखभाल दु��ी करणे

11 45,00,000 0 1,000

10 222309810
�भाग � 12 तळवडे गावठाण व प�रसरातील
र�ांची दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 8,00,000

11 222309811
�भाग � 12 �पीनगर व प�रसरातील
र�ांची आक��क देखभाल दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

12 222309812
�भाग � 12 ता�ाणेव�ी ि�वेणीनगर व
प�रसरातील र�ांची आक��क देखभाल
दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

13 222309813
�भाग � 12 �ोतीबानगर प�रसरातील
र�ांची आक��क देखभाल दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

14 222309814
�भाग � 12 सहयोगनगर प�रसरातील
र�ांची आक��क देखभाल दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

15 222309815
�भाग � 13 िनगडी गावठाण प�रसरातील व
�भागातील डांबरी र��ांची दु��ीची कामे
करणे

13 60,00,000 0 8,00,000

16 222309816
�भाग � 13 साईनाथनगर प�रसरातील व
�भागातील डांबरी र��ांची दु��ीची कामे
करणे

13 60,00,000 0 1,000

17 222309817
�भाग � 13 मु�ाई उ�ान प�रसरातील व
�भागातील डांबरी र��ांची दु��ीची कामे
करणे

13 60,00,000 0 1,000

18 222309818
�भाग � 13 िदशा ने�ालय ते �ीराम चौक
प�रसरातील व �भागातील डांबरी र��ांची
दु��ीची कामे करणे

13 60,00,000 0 1,000

19 222309819
�भाग � 13माता अमृतानंदमयी मठ ते माँड�न
काँलेज प�रसरातील व �भागातील डांबरी
र��ांची दु��ीची कामे करणे

13 60,00,000 0 1,000

20 222309820
�भाग � 13 यमुनानगर प�रसरातील व
�भागातील डांबरी र��ांची दु��ीची कामे
करणे

13 60,00,000 0 1,000

21 222309821

�भाग � 1 म�े मोरेव�ी �े�ेव�ी व इतर
प�रसरातील िविवध िठकाणी पे�ीगं �ाँक
बसिवणे व �थाप� िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे

1 60,00,000 0 1,000

22 222309822

�भाग � 1 म�े रामदासनगर धम�राजनगर
शेलारव�ी भांगरे काँलनी व इतर िठकाणी
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व �थाप� िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे

1 60,00,000 0 1,000

23 222309823

�भाग � 1 मोरेव�ी िचखली अंतग�त
भागातील तसेच टाँवरलाईन लगत�ा
प�रसरातील �भागातील उव�रीत िठकाणी
�थाप� िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची
कामे करणे

1 60,00,000 0 10,00,000

24 222309824

�भाग � 1 म�े गणेशनगर रामदासनगर
दुगा�नगर पाटीलनगर व इतर प�रसरातील
िठकिठकाणी �थाप� िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे

1 60,00,000 0 1,000

25 222309825

�भाग � 1 म�े सोनवणेव�ी बगव�ी व
इतर प�रसरातील िठकिठकाणी �थाप�
िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे

1 80,00,000 0 10,00,000

26 222309826
�भाग � 11 मधील पुणा�नगर कृ�ानगर
फुलेनगर व इ�ादी प�रसरात िकरकोळ
देखभाल दु��ीिवषयक कामे करणे

11 35,00,000 0 10,00,000

27 222309827
�भाग � 11 मधील शरदनगर नेवाळेव�ी
कुदळवाडी व इतर प�रसरात िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे

11 35,00,000 0 10,00,000

28 222309828
�भाग � 11 म�े िविवध िठकाणी फुटपाथ व
पे�ीगं �ाँकची िकरकोळ देखभाल दु��ी
करणे

11 35,00,000 0 10,00,000

29 222309829
�भाग � 12 तळवडे गाव प�रसरातील
�थाप� िवषयक कामे करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

30 222309830
�भाग � 12 �पीनगर प�रसरातील �थाप�
िवषयक कामे करणे

12 1,00,00,000 0 1,000
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31 222309831
�भाग � 12 ता�ाणेव�ी प�रसरातील
�थाप� िवषयक कामे करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

32 222309832
�भाग � 12 ि�वेणीनगर सहयोगनगर
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे

12 1,00,00,000 0 1,000

33 222309833
�भाग � 13 मधील �थाप� िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 75,00,000 0 10,00,000

34 222309834
�भाग � 13 मधील मनपा दवाखाणा िविवध
शाळा व इतर मनपा इमारतीचंी देखभाल
दु��ीची कामे करणे

13 75,00,000 0 1,000

35 222309835
�भाग � 13 मधील दफनभुमी येथील
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 75,00,000 0 1,000

36 222309836
�भाग � 13 येथील सद्गु� द� उ�ान
��म नं 9 व 10 प�रसरातील िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 75,00,000 0 1,000

37 222309837

�भाग � 13 येथील महारा��  बँक प�रसरातील
व �भागातील िविवध िठकाणी फुटपाथ �ाँम�
वाँटर लाईन िवकसीत करणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक कामे करणे

13 75,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 24,90,00,000 0 92,27,000

चालू कामे +निवन कामे 29,65,00,000 1,29,44,000 1,28,67,000

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222309838
�भाग � 1 िचखली मोरेव�ी म�े पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व दु��ी करणे

1 9,90,000 0 0

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222309839
�भाग � 11 मधील मनपा इमारतीचंी
आव�क �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

11 9,90,000 0 4,17,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309840
�भाग � १३ िनगडी म�े िठकिठकाणी
�थाप� िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची
कामे करणे

13 10,00,000 7,17,000 0

2 222309841
�भाग � ११ मधील िविवध िठकाणचे
फुटपाथची दु��ी करणे

11 10,00,000 1,67,000 0

3 222309842
�भाग � १ िचखली मधील पे�ीगं �ाँकची
दु��ी िवषयक कामे करणे

1 10,00,000 28,000 0

4 222309843
�भाग � १३ साईनाथनगर मधील पे�ीगं
�ाँकची दु��ी करणे

13 10,00,000 0 0

5 222309844
�भाग � 11 मधील िविवध िठकाणी फुटपाथ
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे

11 9,90,000 0 3,20,000

6 222309845
�भाग � 1 िचखली �े�ेव�ी म�े पे�ीगं
�ाँक बसिवणे व दु��ी करणे

1 9,90,000 0 0

7 222309846
�भाग � 1 िचखली येथील पाटीलनगर भागात
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��ी करणे

1 9,90,000 0 0

8 222309847
�भाग � 1 िचखली येथील रामदासनगर
भागात पे�ीगं �ाँक बसिवणे व दु��ी करणे

1 9,90,000 0 0

9 222309848
�भाग � 1 िचखली मधील सोनवणेव�ी व
इतर िठकाणी चर मजबुतीकरण करणे

1 9,90,000 0 0

10 222309849
�भाग � 1 िचखली येथील शेलारव�ी व
पाटीलनगर भागातील चर मजबुतीकरण करणे

1 9,90,000 0 4,90,000

11 222309850
�भाग � 1 िचखली येथील मोरेव�ी �े�ेव�ी
भागातील चर मजबुतीकरण करणे

1 9,90,000 0 0

12 222309851
�भाग �. १२, �पीनगर येिथल मनपा
इमारतीचंी देखभाल दु��ी करणे

12 10,00,000 0 0

13 222309852
�भाग �. १२, तळवडे �पीनगर येिथल
साव�जिनक शौचालयाची देखभाल दु��ी
करणे

12 10,00,000 0 0

14 222309853
�भाग �. 13 येिथल साव�जिनक शौचालयाची
देखभाल दु��ी करणे

13 10,00,000 0 0
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15 222309854
�भाग �. 13 येिथल मनपा इमारतीचंी
देखभाल दु��ी करणे

13 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 1,69,10,000 9,12,000 12,27,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23040-Hire Charges

1 222309855
�भाग � १ मधील सन २०२२-२३ साठी
अित�मण कारवाई साठी मिशनरी पुरिवणे सन

1 10,00,000 0 6,50,000

2 222309856
�भाग � ११ मधील सन २०२२-२३ साठी
अित�मण कारवाई साठी मिशनरी पुरिवणे सन

11 10,00,000 0 6,50,000

3 222309857
�भाग � १२ मधील सन २०२२-२३ साठी
अित�मण कारवाई साठी मिशनरी पुरिवणे सन

12 10,00,000 0 6,50,000

4 222309858
�भाग � १३ मधील सन २०२२-२३ साठी
अित�मण कारवाई साठी मिशनरी पुरिवणे सन

13 10,00,000 0 6,50,000

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309859
�भाग � 1 मधील िचंचेचा मळा प�रसरातील
र�ांचे हाँटिम� प�तीने दु��ी करणे

1 10,00,000 0 1,000

2 222309860
�भाग � 1 मधील रामदासनगर प�रसरातील
र�ांची आक��क देखभाल दु��ी करणे

1 10,00,000 0 1,000

3 222309861
�भाग � 1 मधील हाँटेल वेदांत व इतर
प�रसरातील सेवा वािह�ांचे चरांचे खडीकरण
क�न हाँटिम� प�तीने दु��ी करणे

1 10,00,000 0 1,000

4 222309862
�भाग � 1 मधील धम�राजनगर बगव�ी
शेलारव�ी व इतर प�रसरातील चर व ख�े
हाँटिम� प�तीने भरणे

1 10,00,000 0 1,000

5 222309863
�भाग � 1 मधील िठकिठकाणी खोदकामाचे
चर व र�ांचे देखभाल दु��ीची कामे करणे

1 10,00,000 0 1,000

6 222309864
�भाग � 11 म�े िठकिठकाणी डांबरी
र�ांची िकरकोळ देखभाल दु��ी करणे

11 10,00,000 0 1,000

7 222309865
�भाग � 11 मधील नेवाळेव�ी कुदळवाडी व
इतर प�रसरातील डांबरी र�ांची िकरकोळ
देखभाल दु��ी करणे

11 10,00,000 0 1,000

8 222309866
�भाग � 12 बाठेव�ी च�ाणव�ी
प�रसरातील अंतग�त र�ांची आक��क
देखभाल दु��ी करणे

12 10,00,000 0 1,000

9 222309867
�भाग � 12 �ानिदप शाळा प�रसरातील
अंतग�त र�ांची आक��क देखभाल दु��ी
करणे

12 10,00,000 0 1,000

10 222309868
�भाग � 12 टाँवरलाईन ि�वेणीनगर
प�रसरातील अंतग�त र�ांची आक��क
देखभाल दु��ी करणे

12 10,00,000 0 1,000

11 222309869
�भाग � 12 गवळी शाळा प�रसरातील
अंतग�त र�ांची आक��क देखभाल दु��ी
करणे

12 10,00,000 0 1,000

12 222309870
�भाग � 12 �ोतीबानगर सोनवणेव�ी र�ा
प�रसरातील अंतग�त र�ांची आक��क
देखभाल दु��ी करणे

12 10,00,000 0 1,000

13 222309871

�भाग � 13 िनगडी गावठाण प�रसरातील व
�भागातील इतर र�ांवरील ख�ांची BBM
प�तीने दु��ी करणे व आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे

13 10,00,000 0 1,000

14 222309872

�भाग � 13 साईनाथनगर प�रसरातील व
�भागातील इतर र�ांवरील ख�ांची BBM
प�तीने दु��ी करणे व आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे

13 10,00,000 0 1,000

15 222309873

�भाग � 13 महारा��  बँक प�रसरातील व
�भागातील इतर र�ांवरील ख�ांची BBM
प�तीने दु��ी करणे व आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे

13 10,00,000 0 1,000

16 222309874

�भाग � 13 �ाईन रोड प�रसरातील व
�भागातील इतर र�ांवरील ख�ांची BBM
प�तीने दु��ी करणे व आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे

13 10,00,000 0 1,000
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17 222309875

�भाग � 13 मु�ाई उ�ान प�रसरातील व
�भागातील इतर र�ांवरील ख�ांची BBM
प�तीने दु��ी करणे व आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे

13 10,00,000 0 1,000

18 222309876

�भाग � 13 िकल��र प�रसरातील व
�भागातील इतर र�ांवरील ख�ांची BBM
प�तीने दु��ी करणे व आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे

13 10,00,000 0 1,000

19 222309877

�भाग � 13 यमुनानगर प�रसरातील व
�भागातील इतर र�ांवरील ख�ांची BBM
प�तीने दु��ी करणे व आव�कतेनुसार
डांबरीकरण करणे

13 10,00,000 0 1,000

20 222309878

�भाग � 1 म�े िचखली शेलारव�ी
सोनवणेव�ी व इतर प�रसरात पे�ीगं �ाँक
बसिवणे व �थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे

1 10,00,000 0 1,000

21 222309879

�भाग � 1 म�े रामदासनगर बगव�ीव इतर
प�रसरात व �भागातील िविवध काँलनीमधील
पे�ीगं �ाँक बसिवणे व �थाप� िवषयक
कामे करणे

1 10,00,000 0 1,000

22 222309880
�भाग � 1 म�े िविवध िठकाणी िदशादश�क
फलक बसिवणे �थाप� िवषयक कामे करणे

1 10,00,000 0 1,000

23 222309881
�भाग � 1 म�े पाटीलनगर धम�राजनगर व
इतर िठकाणी पे�ीगं �ाँक बसिवणे व
�थाप� िवषयक कामे करणे

1 10,00,000 0 1,000

24 222309882
�भाग � 11 मधील िविवध मनपा इमारतीचंी
आव�कतेनुसार िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे

11 10,00,000 0 1,000

25 222309883
�भाग � 11 म�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे

11 10,00,000 0 1,000

26 222309884

�भाग � 11 म�े शरदनगर हरगुडेव�ी
नेवाळेव�ी व इतर प�रसरात पे�ीगं �ाँक
िवषयक िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे

11 10,00,000 0 1,000

27 222309885
�भाग � 12 तळवडे गाव भैरवनाथ मंदीर
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

28 222309886
�भाग � 12 ि�वेणीनगर िव�ल ��ीनी
मंदीर प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे
करणे

12 10,00,000 0 1,000

29 222309887
�भाग � 12 �पीनगर घारजाई माता मंदीर
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

30 222309888
�भाग � 13 मधील िनगडी गावठाण
प�रसरातील िकरकोळ देखभाल दु��ीची
कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

31 222309889
�भाग � 13 मधील महारा��  बँक प�रसरातील
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

32 222309890
�भाग � 13 मधील मु�ाई उ�ान
प�रसरातील िकरकोळ देखभाल दु��ीची
कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

33 222309891
�भाग � 13 मधील िकल��र
काँलनीप�रसरातील िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

34 222309892
�भाग � 13 मधील यमुनानगर प�रसरातील
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222309893
�भाग � 12 सहयोगनगर गजानन सोसायटी
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे

12 10,00,000 0 1,000

2 222309894
�भाग � 13 मधील िविवध िठकाणी िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

3 222309895
�भाग � 13 मधील साईनाथनगर प�रसरातील
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 4,10,00,000 0 26,37,000

चालू कामे +निवन कामे 5,79,10,000 9,12,000 38,64,000

एकूण 35,44,10,000 1,38,56,000 1,67,31,000
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िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309896
�भाग � 11 मधील कृ�ानगर, फुलेनगर
येथील डांबरी र�ांची िकरकोळ दु��ी
करणे

11 30,00,000 0 0

2 222309897
�भाग � 11 मधील हरगुडेव�ी पवारव�ी,
येथील डांबरी र�ांची िकरकोळ दु��ी
करणे

11 30,00,000 0 0

3 222309898
�भाग � ११ म�े िविवध िठकाणी र�ांची
हाँटिम� प�तीने देखभाल दु��ीची कामे
करणे

11 50,00,000 0 0

4 222309899
�भाग � ११ मधील डांबरी र�ांची दु��ी
करणे

11 50,00,000 0 0

5 222309900
�भाग � ११ मधील डांबरी र�ांची हाँटिम�
प�तीने दु��ी करणे

11 50,00,000 10,68,000 0

6 222309901
�भाग � १२ �पीनगर तळवडे येथील र�ांची
देखभाल दु��ी करणे

12 90,00,000 16,39,000 0

7 222309902
�भाग � १ िचखली येथील र�ांची
दु��ीिवषयक कामे करणे (सन २०२०-२१
साठी)

1 30,00,000 0 8,50,000

8 222309903
�भाग � १३ िनगडी गावठाण म�े र�ांची
दु��ीिवषयक कामे करणे

13 50,00,000 0 8,24,000

9 222309904
�भाग � 11 मधील िविवध र�ांची हाँटिम�
प�तीने देखभाल दु��ी करणे

11 1,00,00,000 0 29,20,000

10 222309905
�भाग � 1 मधील र�ावरील चर भ�न
मजबूतीकरण क�न मजबुतीकरण करणे

1 50,00,000 0 0

11 222309906
�भाग �. १२ �पीनगर येिथल र�ांची
देखभाल दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 0

12 222309907
�भाग �. १२ सहयोगनगर येिथल र�ांची
देखभाल दु��ी करणे

12 1,00,00,000 30,00,000 12,75,000

13 222309908
�भाग � 13 मधील डांबरी र�ांची दु��ी
करणे

13 1,00,00,000 0 42,18,000

14 222309909
�भाग � 13 साईनाथनगर मधील र�ांची
हाँटिम� प�तीने दु��ी करणे

13 1,00,00,000 0 15,97,000

एकूण चालू कामे र.�. 9,30,00,000 57,07,000 1,16,84,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 9,30,00,000 57,07,000 1,16,84,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222309910
�भाग � 11 मधील र�ांची हाँटिम�
प�तीने दु��ी करणे

11 10,00,000 0 3,14,000

2 222309911
�भाग � १३ म�े िदनेश सुपर माक� ट
प�रसरातील र��य़ांची देखभाल दु��ीची कामे
करणे

13 10,00,000 0 0

3 222309912
�भाग � 11 मधील से � 18 , 19, 20 व
सी डी सी मधील डांबरी र�ांची दु��ीची
कामे करणे

11 10,00,000 0 0

4 222309913
�भाग � ११ कृ�ानगर फुलेनगर िशवाजीपाक�
व इतर प�रसरातील र�ांची हाँटिम�
प�तीने दु��ी करणे

11 9,90,000 0 0

5 222309914
�भाग � ११ कोयनानगर, शरदनगर,
नेवाळेव�ी, पवारव�ी इ�ादी िठकाणचे
र�ांची हाँटिम� प�तीने दु��ी करणे

11 9,90,000 0 0

6 222309915
�भाग � ११ मधील िविवध िठकाणचे डांबरी
र�ाची सन 2020-21 करीता दु��ी
करणे

11 9,90,000 1,00,000 0
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7 222309916
�भाग � १ मधील र�ांवरील चर व ख�े
भरणे

1 10,00,000 0 0

8 222309917
�भाग � १३ साईनाथनगर मधील र�ांची
दु��ी करणे

13 10,00,000 0 0

9 222309918
�भाग � 11 मधील र�ाची हाँटिम�
प�तीने दु��ी करणे

11 9,90,000 0 0

10 222309919
�भाग � 11 मधील नेवाळेव�ी पवारव�ी
कुदळवाडी इ प�रसरातील र�ांची हाँटिम�
प�तीने दु��ी करणे

11 9,90,000 0 2,37,000

11 222309920
�भाग �. १२, तळवडे गाव प�रसरातील
र�ांची आक��क देखभाल दु��ी कऱणे

12 10,00,000 0 0

12 222309921
�भाग �. १२, ि�वेणीनगर- ता�ाणेव�ी
प�रसरातील र�ांची आक��क देखभाल
दु��ी कऱणे

12 10,00,000 0 0

13 222309922
�भाग � 13 िनगडी गावठाण मधील र�ांची
दु��ी करणे

13 10,00,000 0 6,35,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,29,50,000 1,00,000 11,86,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

चालू कामे +निवन कामे 1,29,50,000 1,00,000 11,86,000

एकूण 10,59,50,000 58,07,000 1,28,70,000

एकूण 46,03,60,000 1,96,63,000 2,96,01,000

601



िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ग �े�ीय

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309923

�भाग �.४३ िजजामाता हॉ�ीटल येथील िविवध
मनपा शाळा, सां�ृतीक क� ��े, �ायामशाळा,
दवाखाना इमारतीचंी रंगरंगोटी, देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन २०१६-१७
करीता)

21 25,00,000 0 0

2 222309924
�भाग �.२१ मधील मनपा�ा िविवध इमारतीचंी
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०१८-१९ क�रता)

21 30,00,000 0 1,77,000

3 222309925

�भाग �.२१ मधील फुटपाथ, िड�ायडर,�ॉम�
वॉटर लाईन, पे�ीगं �ॉक व ना�ांची
�थाप�िवषयक दु��ी करणे. (सन २०१८-१९
क�रता)

21 30,00,000 0 0

4 222309926
�भाग � २१ मधील िविवध मनपा शाळा
इमारतीची �थाप� िवषयक देखभाल व दु��ी
करणे. (सन २०१८-१९ क�रता)

21 30,00,000 0 0

5 222309927
�भाग � २१ मधील िविवध प�रसरातील फ़ुटपाथ
व पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे. (सन
२०१८-१९ क�रता)

21 30,00,000 0 0

6 222309928
�भाग �.२३ मधील फुटपाथ, िड�ायडर,�ॉम�
वॉटर, पे�ीगं �ॉकची व ना�ांची दु��ी
करणे. (सन २०१८-१९ साठी)

23 30,00,000 0 0

7 222309929

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील तापकीर
नगर, �ीनगर व इतर प�रसरातील पे�ीगं
�ॉक, �� ॉम� वॉटर, व च�बस� इ�ादीचंी देखभाल
व दु��ी व �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 25,00,000 0 0

8 222309930
निवन �भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापकीर नगर येथील ख�े बी.एम , बी सी .
प�तीने दु�� करणे

27 25,00,000 0 0

9 222309931

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील मनपा
शाळा, �ायामशाळा, व इतर इमारतीची
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

27 25,00,000 0 0

10 222309932
�भाग �.२१ मधील मनपाचे दवाखाने,
�ायामशाळा व इतर इमारतीचंी �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०१९-२० क�रता)

21 25,00,000 0 0

11 222309933
�भाग �.२१ मधील िपंपरीनगर शाळा
इमारतीचंी �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे. (सन २०१९-२० क�रता)

21 25,00,000 0 7,72,000

12 222309934

�भाग � २१ मधील िपंपरीगाव, अशोक िथएटर
व िजजामाता हॉ��टल प�रसरातील फ़ुटपाथ व
पे��ंग �ॉकची दु��ी करणे. (सन २०१८-१९
क�रता)

21 25,00,000 0 0

13 222309935
�भाग �.२४ मधील महानगरपािलके�ा
इमारतीम�े �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

24 25,00,000 0 0

14 222309936
�भाग �. २३ मधील शाळा व मनपा इमारतीचंी
�थाप�िवषयक कामे करणे.(सन २०१९-२०२०
साठी)

23 25,00,000 0 0

15 222309937
�भाग.२३ मधील फुटपाथ,िड�ायडर, �ॉम�
वॉटर व ना�ांची दु��ी करणे. (सन
२०१९-२०२० साठी)

23 25,00,000 3,53,000 0

16 222309938
�भाग �.२३ म�े पावसाळी पा�ाचा िनचरा
करणा�या वािह�ांची दु��ी करणे. (सन
२०१९-२० साठी)

23 13,50,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

17 222309939
�भाग.21 िपंपरी मधील फुटपाथ,िड�ायडर,
�ॉम� वॉटर व ना�ांची दु��ी करणे. (सन
२०-२०२१ साठी)

21 25,00,000 10,00,000 4,16,000

18 222309940
�भाग �.२१िपंपरी मधील मनपा इमारती व
मनपा शौचालयामधील �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

21 25,00,000 7,35,000 0

19 222309941
�भाग �.२१ िपंपरीम�े पे�ीगं �ॉक दु��ी
, व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

21 25,00,000 10,00,000 4,17,000

20 222309942
�भाग �.२१ िपंपरी म�े नवीन पावसाळी गटस�
टाकणे व दु��ीची कामे करणे.

21 25,00,000 4,89,000 3,30,000

21 222309943
�भाग �.२१िपंपरी मधील मा�िमक व
�ाथिमक शाळा व इतर मनपा इमारतीमधील
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे.

21 25,00,000 3,53,000 0

22 222309944
�भाग �.२४ मधील द�नगर,
ल�णनगर,�ेरणा शाळा प�रसर पडवळनगर व
इतर प�रसरातील �ॉक दु��ीची कामे करणे.

24 30,00,000 14,41,000 0

23 222309945
�भाग �.२४ मधील क�ैया पाक�  ,बेलठीका
नगर व इतर प�रसरातील �ॉक दु��ीची
कामे करणे.

24 25,00,000 14,45,000 0

24 222309946

�भाग �.२४ मधील �खंवसरा शाळा,नागू बारणे
शाळा,िशव कॉलनी �ायाम शाळा ,व इतर
मनपा इमारतीमधील �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

24 30,00,000 9,89,000 9,00,000

25 222309947
�भाग �.२४ म�े नवीन पावसाळी गटस�
टाकणे व दु��ीची कामे करणे.

24 45,00,000 10,63,000 16,60,000

26 222309948
�भाग �.२४ म�े नाले साफसफाईक�रता
मिशनरी पुरिवणे ,नाले दु��ीची कामे करणे.

24 22,00,000 8,75,000 5,80,000

27 222309949
�भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापिकरनगर, व इतर प�रसरातील �ॉक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

27 25,00,000 13,93,000 0

28 222309950
�भाग �.२७ रहाटणी म�े पे�ीगं �ॉक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

27 25,00,000 5,00,000 10,00,000

29 222309951

�भाग �.२७ रहाटणी मधील इतर मनपा
इमारती व मनपा शौचालयामधील
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२०-२१ करीता)

27 25,00,000 8,00,000 8,34,000

30 222309952

�भाग �.२७ रहाटणी म�े �ॉम� वॉटर लाईन,
च�बस�, पे��ंग �ॉक दु��ी व इतर
�थाप�िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१
करीता)

27 25,00,000 10,81,000 3,36,000

31 222309953
�भाग �.२३ मधील मा�िमक व �ाथिमक
शाळा व इतर मनपा इमारतीमधील
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे.

23 25,00,000 16,28,000 0

32 222309954

�भाग �.२३ मधील थेरगाव करसंकलन
काया�लय, पोलीस चौकी, �ायामशाळा व इतर
मनपा इमारती येथील �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

23 25,00,000 15,20,000 3,16,000

33 222309955

�भाग �.२३ मधील दगडुपाटीलनगर,
जगतापनगर, संभाजीनगर व इतर प�रसरातील
�ॉक दु��ी , ट� े िम� व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 25,00,000 12,79,000 9,80,000

34 222309956
�भाग �.२३ म�े पे�ीगं �ॉक दु��ी ,
ट� े िम� व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

23 25,00,000 12,56,000 0

35 222309957
�भाग �.२३ म�े नवीन पावसाळी गटस�
टाकणे व दु��ीची कामे करणे.

23 25,00,000 8,30,000 0

36 222309958
�भाग �.२३ म�े नाले साफसफाईक�रता
मिशनरी पुरिवणे ,नाले दु��ीची कामे करणे.

23 20,00,000 0 13,08,000

37 222309959
�भाग � २१, िपंपरी प�रसरातील फुटपाथ,
िड�ाइडर इ.ची. देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ क�रता

21 50,00,000 0 2,09,900

38 222309960
�भाग � २१, िपंपरी येथील येथील प�रसरातील
पावसाळी गटस� व च�बस�ची देखभाल व दु��ी
करणे (सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 2,09,900

39 222309961

�भाग � २१, िपंपरी येथील िविवध मनपा,
दवाखाना, सां�ृितक क� � इ. इमारतीचंी
रंगरंगोटी, देखभाल व दु��ीची कामे करणे.

21 50,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

(सन २०२१-२२ क�रता)

40 222309962
�भाग � २१, िपंपरी येथील शाळा इमारतीचंी
रंगरंगोटी, देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 0

41 222309963

�भाग �.२३ थेरगाव येथे �ॉम� वॉटर लाईन,
च�बस�, पे��ंग �ॉक दु��ी व इतर
�थाप�िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
करीता)

23 50,00,000 0 0

42 222309964
�भाग �.२३ मधील मनपा शाळा इमारतीचंी
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

23 50,00,000 0 0

43 222309965
�भाग �.२३ थेरगाव मधील िविवध िठकाणी
पे�ीगं �ॉक दु��ी, ट� े िम� व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

23 50,00,000 0 2,08,000

44 222309966
�भाग �.२३ थेरगाव मधील आव�क िठकाणी
पे�ीगं �ॉक दु��ी व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

23 50,00,000 0 2,03,000

45 222309967
�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण म�े नाले
साफसफाईक�रता मिशनरी पुरिवणे, नाले
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

23 50,00,000 0 0

46 222309968
�भाग � २४ मधील महानगरपािलके�ा
दवाखाना, �ायामशाळा व इतर इमारतीचंी
दु��ीची कामे करणे (सन २०२१-२२ क�रता)

24 35,00,000 0 0

47 222309969
�भाग �.२३ मधील मनपा इमारतीचंी
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

23 50,00,000 0 0

48 222309970
�भाग � २४ मधील मनपा शाळा व इतर
इमारतीचंी �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे (सन २०२१-२२ क�रता)

24 35,00,000 0 0

49 222309971
�भाग � २४ म�े अंतग�त ग�ांम�े पे�ीगं
�ॉक बसिवणे व दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

24 35,00,000 0 1,50,000

50 222309972
�भाग � २४ मधील पे�ीगं �ॉक, रोड
फिन�चर िवषयक व इतर कामांची दु��ी करणे
(सन २०२१-२२ क�रता)

24 35,00,000 0 10,00,000

51 222309973
�भाग � २४ मधील नाले दु��ीची कामे करणे
व नाले साफसफाईक�रता मिशनरी पुरिवणे.
(सन २०२१-२२ क�रता)

24 35,00,000 0 0

52 222309974

रहाटणी �भाग �.२७ येथील िविवध प�रसरात
पे�ीगं �ॉक दु��ीची कामे करणे व इतर
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ करीता)

27 30,00,000 0 20,000

53 222309975
रहाटणी �भाग �.२७ येथे िविवध प�रसरात
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ करीता)

27 30,00,000 0 20,000

54 222309976

रहाटणी �भाग �.२७ म�े �थाप� िवषयक
कामे करणे व आव�कतेनुसार च�बर,
पावसाळी गटस� दु�� करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

27 30,00,000 0 0

55 222309977

रहाटणी �भाग �.२७ येथील िविवध मनपा
इमारती व शौचालयांची देखभाल दु��ीची व
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

27 30,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 17,30,50,000 2,00,30,000 1,20,46,800

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222309978
�भाग � २१, िपंपरी येथील निवन िजजामाता
हॉ�ीटलम�े �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

2 222309979
�भाग � २१, िपंपरी येथील शाळा व इतर
मनपा इमारतीमधील �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

3 222309980
�भाग � २३थेरगाव गावठाण मधील कलर
�ॉकची कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

4 222309981
�भाग � २१, िपंपरी येथील फुटपाथ, पावसाळी
गटस� व ना�ांची दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 90,00,000 0 1,000

5 222309982
�भाग � २१, िपंपरी येथील मनपाचे
शौचालयामधील �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

6 222309983
�भाग � २४ थेरगाव मधील महानगरपािलके�ा
दवाखाना, �ायामशाळा व इतर इमारतीचंी
दु��ीची कामे करणे (सन २०२२-२३ क�रता)

24 30,00,000 0 1,000

7 222309984
�भाग � २७ रहाटणी म�े �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे (सन
२०२२-२३)

27 30,00,000 0 1,000

8 222309985
�भाग � २३, थेरगाव गावठाण येथील ना�ांची
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

9 222309986
�भाग � २१, िपंपरी येथील पावसाळी गटस�ची
आव�कतेनुसार दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

10 222309987
�भाग � २४ थेरगाव मधील कलर �ॉकची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

24 30,00,000 0 1,000

11 222309988
�भाग � २१, िपंपरी येथील पे�र �ॉक
दु��ी व इतर �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

12 222309989
�भाग � २३, थेरगाव गावठाण येथील मनपा व
इतर इमारतीमधील �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

13 222309990
�भाग � २३, थेरगाव गावठाण येथील शाळा व
इतर इमारतीमधील �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

14 222309991
�भाग � २४ म�े �ॉक दु��ी करणे व इतर
कामे करणे (सन २०२२-२३)

24 30,00,000 0 1,000

15 222309992

�भाग � २७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापकीरनगर, इतर प�रसरात पे�ीगं �ॉक
फुटपाथ दु��ीची व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे (सन २०२२-२३ क�रता)

27 30,00,000 0 1,000

16 222309993
�भाग � २७ रहाटणी म�े िविवध प�रसरात
पे�ीगं �ॉक दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

27 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,20,00,000 0 16,000

चालू कामे +निवन कामे 24,50,50,000 2,00,30,000 1,20,62,800

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23040-Hire Charges

1 222309994

�भाग �. २४ मधील महादेव
कॉलनी,मंगलनगर,गुजरनगर,संतोषनगर व
�भागातील इतर प�रसरात पे��ंग �ॉक
दु��ीची कामे करणे (सन २०१८-१९ साठी)

24 10,00,000 0 0

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222309995
�भाग �.२१ िपंपरी मधील मनपा संडास �ॉक
व मनपा इमारती मधील �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

21 10,00,000 0 0

2 222309996
�भाग �.२१ िपंपरी मधील िविवध परीसरात
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

21 10,00,000 0 0

3 222309997
�भाग �.२३ थेरगाव मधील मनपा संडास
�ॉकमधील �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 1,00,000

4 222309998
�भाग �.२३ थेरगाव मधील र�ावर थम��ा�
प�े मारणे व �थाप� िवषयक कामे करणे .
(सन २०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 0

5 222309999
�भाग �.२४ मधील र�ावर थम��ा� प�े
मारणे . (सन २०२१-२२ साठी)

24 10,00,000 0 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

6 222310000
�भाग �.२४ म�े िविवध िठकाणी बोड�, ब�चेस
बसिवणे. (सन २०२१-२२ साठी)

24 10,00,000 0 0

7 222310001

�भाग �.२७ रहाटणी म�े �ीनगर,
तापकरीनगर व �भागातील इतर प�रसरात
आव�कतेनुसार पे�ीगं �ॉक दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

27 10,00,000 0 0

8 222310002

�भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापकरीनगर व �भागातील िविवध परीसरात
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

27 10,00,000 0 90,000

9 222310003

ग �भागाअंतग�त झाले�ा िवकास कामांची
िकवा अंदाजप�कात नाव नसले�ा िवकास
कामांची िबले व भाववाढ फरक िबले अदायगी
करणे.

स.सा 10,00,000 6,17,000 0

10 222310004

निवन �भाग �.२१ िपंपरी मधील गावठाण
प�रसरातील व �भागातील इतर प�रसरात �� ॉम�
वॉटर लाईन व च�बस��ा दु��ीची कामे करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०१८-१९
करीता)

21 10,00,000 23,000 0

11 222310005

निवन �भाग �.२१ िपंपरी मधील गावठाण
प�रसरात व �भागातील इतर फुटपाथ, पे�ीगं
�ॉक, िड�ाईडर, इ�ादीचंी दु��ीची कामे
करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.
(सन २०१८-१९ करीता)

21 10,00,000 0 0

12 222310006

निवन �भाग �.२१ िपंपरी मधील मु� व
अंतग�त र�ां�ा कडे�ा पे�ीगं �ॉकची
दु��ीची कामे करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन २०१८-१९ करीता)

21 10,00,000 0 0

13 222310007

निवन �भाग �.२१ िपंपरी येथे िविवध िठकाणी
पे�ीगं �ॉक िवषयक िकरकोळ दु��ी व
देखभालीची कामे करणे. (सन २०१८-१९
करीता)

21 10,00,000 0 0

14 222310008

निवन �भाग �.२१ िपंपरी मधील अशोक
िथएटर प�रसरातील व �भागातील इतर
फुटपाथ, पे�ीगं �ॉक, िड�ाईडर, इ�ादीचंी
दु��ीची कामे करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन २०१८-१९ करीता)

21 10,00,000 0 0

15 222310009

नवीन �भाग � २१ िपंपरी मधील अशोक थेटर
प�रसरात व �भागातील इतर प�रसरातील �ॉम�
वॉटर लाईन व च�बरचे दु��ीची कामे करणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

21 10,00,000 0 0

16 222310010

निवन �भाग �.२१ िपंपरी मधील िजजामाता
हॉ��टल प�रसरात व �भागातील इतर
प�रसरात मु� व अंतग�त र�ां�ा कडे�ा
पे�ीगं �ॉकची दु��ीची कामे करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन २०१८-१९
करीता)

21 10,00,000 0 0

17 222310011
�भाग �.२४ म�े संडास �ॉक व मुता�यांची
देखभाल दु��ी करणे.

24 10,00,000 0 0

18 222310012
�भाग �. २३ म�े मनपाचे संडास �ॉक व
मुता-या यांची दु��ीची कामे करणे. (सन
२०१८-१९ साठी)

23 10,00,000 0 0

19 222310013
�भाग �. २३ मधील पडवळनगर, दगडू पाटील
नगर व �भागातील इतर प�रसरात पे��ंग �ॉक
दु��ीची कामे करणे (सन २०१८-१९ साठी)

23 10,00,000 0 0

20 222310014
�भाग �. २३ म�े बापुजीबुवानगर व
�भागातील इतर प�रसरात �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०१८-१९ साठी)

23 10,00,000 0 0

21 222310015

�भाग �. २४ मधील �ांतीिवरनगर,वनदेवनगर
,गणेश कॉलनी,क�ैया पाक�  व �भागातील इतर
प�रसरात पे��ंग �ॉक दु��ीची कामे करणे
(सन २०१८-१९ साठी)

24 10,00,000 0 0

22 222310016

निवन �भाग �.२७ रहाटणी मधील
तापकीरनगर व �भागातील इतर प�रसरातील
�� ॉम� वॉटर लाईन व च�बस��ा दु��ीची कामे
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन

27 10,00,000 0 0
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चा सुधारीत
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२०१८-१९ करीता)

23 222310017

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील �ीनगर व
�भागातील इतर प�रसरातील मु� व अंतग�त
र�ांवर थम��ा� प��चे प�े मारणे, वाहतूक
िवषयक कामे करणे, व इतर �थाप� िवषयक
अनुषंिगक िकरकोळ दु��ीचंी कामे करणे.
(सन २०१८-१९ करीता)

27 10,00,000 0 0

24 222310018

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील �ीनगर,
तापकीर नगर, पवनानगर येथील फुटपाथ,
पे�ीगं �ॉक इ�ादीचंी दु��ीची कामे करणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

27 10,00,000 0 0

25 222310019
निवन �भाग �.२७ रहाटणी मधील संडास व
मुता-यांची दु��ीची कामे करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०१९-२० करीता)

27 10,00,000 0 0

26 222310020

निवन �भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापकीरनगर, व �भागातील इतर प�रसरातील
पे�ीगं �ॉक, �� ॉम� वॉटर लाईन व च�बस��ा
दु��ीची कामे करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

27 10,00,000 0 0

27 222310021

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील मु� व
अंतग�त र�ांवर थम��ा� प��चे प�े मारणे,
वाहतूक िवषयक कामे करणे, व इतर �थाप�
िवषयक अनुषंिगक िकरकोळ दु��ीचंी कामे
करणे.

27 10,00,000 0 0

28 222310022
�भाग �.२४ मधील िविवध ग�ांम�े
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे.

24 10,00,000 0 0

29 222310023
�भाग �.२४ मधील र�ांना प�े मारणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

24 10,00,000 0 0

30 222310024
�भाग �.२४ म�े जी एस बी, वेट िम� व एम
पी एम प�दतीने र�े दु��ी करणे.

24 10,00,000 0 0

31 222310025
�भाग �.२४ म�े पावसाळी गटस� व च�बस�ची
दु��ी िवषयक कामे करणे .

24 10,00,000 0 0

32 222310026
�भाग �. २३ मधील �ॉम� वॉटर लाईनची
दु��ी करणे. (सन २०१९-२०२० साठी)

23 10,00,000 0 0

33 222310027
�भाग �. २३ मधील पे��ंग �ॉक दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप�िवषयक कामे करणे.
(सन २०१९-२०२० साठी)

23 10,00,000 0 0

34 222310028

�भाग �.२१ िपंपरी मधील मु� व अंतग�त
र�ां�ा कडे�ा पे�ीगं �ॉकची दु��ीची
कामे करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०१९-२० करीता)

21 10,00,000 0 0

35 222310029
�भाग �.२१ िपंपरी प�रसरातील मनपा�ा
मालकी�ा िविवध इमारतीचंी दु��ीची कामे
करणे. (सन २०१९-२० करीता)

21 10,00,000 0 0

36 222310030

�भाग �. २३ मधील गावठाण प�रसरातील
र�ांवर थम��ा� प�े मारणे व िविवध
अनुषंिगक �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे.(सन २०१९-२०२० साठी)

23 10,00,000 0 0

37 222310031
�भाग � २४ म�े रोड फिन�चर तसेच इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

24 10,00,000 0 0

38 222310032
�भाग �.२४ मधील मनपा संडास �ॉकमधील
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

24 10,00,000 0 3,50,000

39 222310033
�भाग �.२४ मधील र�ावर थम��ा� प�े
मारणे . (सन २०२०-२१ साठी)

24 10,00,000 4,00,000 2,25,000

40 222310034
�भाग �.२४ म�े िविवध िठकाणी बोड�, ब�चेस
बसिवणे. (सन २०२०-२१ साठी)

24 10,00,000 0 5,00,000

41 222310035
�भाग �.२४ मधील िविवध ग�ांमधील
खचलेले �ॉक दु�� करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

24 10,00,000 0 3,00,000

42 222310036

�भाग �.२७ रहाटणी म�े आव�कतेनुसार
च�बर, पावसाळी गटस� दु�� करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

27 10,00,000 1,64,000 4,35,000

43 222310037
�भाग �.२७ रहाटणी मधील िविवध परीसरात
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

27 10,00,000 1,64,000 4,35,000
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44 222310038
�भाग �.२७ रहाटणी मधील मनपा संडास
�ॉक व मनपा इमारती मधील �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

27 10,00,000 1,00,000 3,00,000

45 222310039

�भाग �.२१ िपंपरी म�े आव�कतेनुसार
च�बर, पावसाळी गटस� दु�� करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

21 10,00,000 3,00,000 0

46 222310040
�भाग �.२१ िपंपरी मधील िविवध परीसरात
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

21 10,00,000 2,32,000 2,38,000

47 222310041
�भाग �.२१ िपंपरी मधील मनपा संडास �ॉक
व मनपा इमारती मधील �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

21 10,00,000 0 2,31,000

48 222310042

�भाग �.२१ िपंपरी येथील िजजामाता हॉ�ीटल
व प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, �ॉम� वॉटर इ.
दु��ी करणे व �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२०-२१ साठी)

21 10,00,000 5,57,000 0

49 222310043
�भाग �.२३ मधील मनपा संडास �ॉकमधील
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

23 10,00,000 0 6,53,000

50 222310044
�भाग �.२३ मधील िविवध ग�ांमधील
खचलेले �ॉक दु�� करणे. (सन २०२०-२१
साठी)

23 10,00,000 3,03,000 3,50,000

51 222310045
�भाग �.२१ िपंपरी मधील मनपा संडास �ॉक
व मनपा इमारती मधील �थाप�िवषयक
दु��ीची कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

21 10,00,000 0 2,31,000

52 222310046

�भाग �.२१ िपंपरी येथील गावठाण व कॅ�
प�रसरातील पे�ीगं �ॉक, �ॉम� वॉटर इ.
दु��ी करणे व �थाप�िवषयक दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

21 10,00,000 0 2,31,000

53 222310047
�भाग �.२१ िपंपरी मधील िविवध र�ावर
थम��ा� प�े मारणे . (सन २०२१-२२ साठी)

21 10,00,000 0 3,000

54 222310048
�भाग �.२१ िपंपरी मधील िविवध परीसरात
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

21 10,00,000 0 2,31,000

55 222310049
�भाग � २१ िपंपरी म�े मंडप �व�था व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

21 10,00,000 0 2,31,000

56 222310050
�भाग �.२३ थेरगाव मधील िविवध ग�ांमधील
खचलेले पे�ीगं �ॉक दु�� करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 1,00,000

57 222310051
�भाग �.२३ थेरगाव म�े िविवध िठकाणी बोड�,
ब�चेस बसिवणे. (सन २०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 1,000

58 222310052
�भाग � २३ थेरगाव येथील पे�ीगं �ॉकची
दुर�ी करणे व िविवध �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 53,000

59 222310053
�भाग �.२३ थेरगाव मधील र�ावर थम��ा�
प�े मारणे व �थाप� िवषयक कामे करणे .
(सन २०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 1,000

60 222310054
�भाग �.२४ मधील मनपा संडास �ॉकमधील
�थाप�िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

24 10,00,000 0 1,000

61 222310055
�भाग �.२४ मधील र�ावर थम��ा� प�े
मारणे . (सन २०२१-२२ साठी)

24 10,00,000 0 1,000

62 222310056
�भाग �.२४ म�े िविवध िठकाणी बोड�, ब�चेस
बसिवणे. (सन २०२१-२२ साठी)

24 10,00,000 0 1,000

63 222310057
�भाग �.२४ मधील िविवध ग�ांमधील
खचलेले �ॉक दु�� करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

24 10,00,000 0 1,37,000

64 222310058

�भाग �.२७ रहाटणी म�े �ीनगर,
तापकरीनगर व �भागातील इतर प�रसरात
आव�कतेनुसार पे�ीगं �ॉक दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२
साठी)

27 10,00,000 0 1,000

65 222310059

�भाग �.२७ रहाटणी येथील
महानगरपािलके�ा शौचालय व इतर इमारतीचंी
देखभाल दु��ीची व इतर �थाप� िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

27 10,00,000 0 1,000
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23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222310060
�भाग �.२३ थेरगाव म�े िविवध िठकाणी बोड�,
ब�चेस बसिवणे. (सन २०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 6,70,00,000 28,60,000 54,31,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310061
�भाग �.२४ थेरगाव म�े नाले
साफसफाईकरीता मशीनरी पुरिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

2 222310062

�भाग � २७ रहाटणी म�े आव�केनुसार
पे�ीगं �ॉक, फुटपाथ, �ॉम� वॉटर च�बर इ.
दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

3 222310063
�भाग �.२४ थेरगाव म�े िविवध िठकाणी रोड
फिन�चरची व मंडपाची कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

4 222310064
�भाग � २७ रहाटणी म�े अित�मण कारवाई
करीता मशीनरी पुरिवणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

5 222310065
�भाग �.२४ थेरगाव मधील मनपा संडास
�ॉकमधील �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

24 10,00,000 0 1,000

6 222310066
�भाग �.२७ रहाटणी मधील मनपा संडास
�ॉकमधील �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

7 222310067
�भाग � २४ थेरगाव म�े अित�मण कारवाई
करीता मशीनरी पुरिवणे

24 10,00,000 0 1,000

8 222310068
�भाग �.२४ थेरगाव म�े िविवध िठकाणी रोड
फिन�चरची व मंडपाची कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

9 222310069
�भाग � २४ थेरगाव म�े अित�मण कारवाई
करीता मशीनरी पुरिवणे

24 10,00,000 0 1,000

10 222310070

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील गावठाण
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे,
�ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

11 222310071
�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण म�े िविवध
िठकाणी रोड फिन�चरची व मंडपाची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

12 222310072
�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण मधील िविवध
ग�ांमधील खचलेले �ॉक दु�� करणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

13 222310073

ग �भागाअंतग�त झाले�ा िवकास कामांची
िकवा अंदाजप�कात नाव नसले�ा िवकास
कामांची िबले व भाववाढ फरक िबले अदायगी
करणे.

स.सा 10,00,000 0 1,000

14 222310074

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
पडवळनगर, पवारनगर प�रसरातील �थाप�
िवषयक कामे करणे व �ॉक बसिवणे.(सन
२०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

15 222310075
�भाग �.२७ रहाटणी मधील िविवध
ग�ांमधील खचलेले �ॉक दु�� करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

16 222310076

�भाग �.२७ रहाटणी म�े �ीनगर,
तापकीरनगर, गावठाण येथील पे�ीगं �ॉक
दु��ी व इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

17 222310077
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े अित�मण
कारवाई व नाले साफसफाई करीता मशीनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

18 222310078
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
साव�जिनक शौचालय व मुतारी दु�� करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000
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19 222310079
�भाग � २४ थेरगाव म�े आव�केनुसार
पे�ीगं �ॉक, फुटपाथ, �ॉम� वॉटर च�बर इ.
दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

20 222310080

�भाग � २७ रहाटणी म�े आव�केनुसार
पे�ीगं �ॉक, फुटपाथ, �ॉम� वॉटर च�बर इ.
दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

21 222310081

�भाग � २१ िपंपरी म�े आव�केनुसार पे�ीगं
�ॉक, फुटपाथ, �ॉम� वॉटर च�बर इ. दु��ी
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

22 222310082
�भाग � २१ िपंपरी म�े अित�मण कारवाई
करीता मशीनरी पुरिवणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

23 222310083

�भाग �.२७ रहाटणी म�े �ीनगर,
तापकीरनगर, गावठाण येथील अंतग�त
ग�ांम�े पे�ीगं �ॉक िकरकोळ दु��ी व
इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

24 222310084
�भाग �.२४ थेरगाव म�े नाले
साफसफाईकरीता मशीनरी पुरिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

25 222310085
�भाग �.२४ थेरगाव म�े गणेशनगर,
मंगलनगर येथील �ॉक दु��ीची कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

26 222310086
�भाग �.२४ थेरगाव म�े गणेशनगर,
मंगलनगर येथील �ॉक दु��ीची कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

27 222310087
�भाग �.२१ िपंपरी म�े िविवध िठकाणी
मंडपाची �व�था करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

28 222310088
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
साव�जिनक शौचालय व मुतारी दु�� करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

29 222310089

�भाग � २१ िपंपरी म�े आव�केनुसार पे�ीगं
�ॉक, फुटपाथ, �ॉम� वॉटर च�बर इ. दु��ी
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

30 222310090
�भाग � २४ थेरगाव डांगेचौक येथील मं�ी
माक� ट मधील �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

31 222310091

ग �भागाअंतग�त झाले�ा िवकास कामांची
िकवा अंदाजप�कात नाव नसले�ा िवकास
कामांची िबले व भाववाढ फरक िबले अदायगी
करणे.

स.सा 10,00,000 0 1,000

32 222310092

�भाग �.२७ रहाटणी म�े �ीनगर,
तापकीरनगर, गावठाण येथील अंतग�त
ग�ांम�े पे�ीगं �ॉक िकरकोळ दु��ी व
इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

33 222310093
�भाग �.२७ रहाटणी म�े िविवध िठकाणी रोड
फिन�चरची व मंडपाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

34 222310094
�भाग � २७ रहाटणी म�े अित�मण कारवाई
करीता मशीनरी पुरिवणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

35 222310095

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील गावठाण
प�रसरातील �थाप� िवषयक कामे करणे,
�ॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

36 222310096

�भाग �.२१ िपंपरी म�े अंतग�त ग�ांम�े
पे�ीगं �ॉक िकरकोळ दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

37 222310097
�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण मधील िविवध
ग�ांमधील खचलेले �ॉक दु�� करणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

38 222310098
�भाग �.२१ िपंपरी मधील िविवध ग�ांमधील
खचलेले �ॉक दु�� करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000
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39 222310099
�भाग �.२१ िपंपरी म�े िविवध िठकाणी
मंडपाची �व�था करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

40 222310100
�भाग �.२७ रहाटणी मधील मनपा संडास
�ॉकमधील �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

41 222310101
�भाग � २४ थेरगाव डांगेचौक येथील मं�ी
माक� ट मधील �थाप� िवषयक कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

42 222310102
�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण म�े िविवध
िठकाणी रोड फिन�चरची व मंडपाची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

43 222310103
�भाग �.२४ थेरगाव मधील मनपा संडास
�ॉकमधील �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

24 10,00,000 0 1,000

44 222310104

�भाग �.२१ िपंपरी म�े नाले
साफसफाईकरीता मशीनरी पुरिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

45 222310105
�भाग �.२१ िपंपरी मधील मनपा संडास
�ॉकमधील �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

46 222310106
�भाग �.२७ रहाटणी म�े िविवध िठकाणी रोड
फिन�चरची व मंडपाची कामे करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

47 222310107

�भाग �.२७ रहाटणी म�े �ीनगर,
तापकीरनगर, गावठाण येथील पे�ीगं �ॉक
दु��ी व इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

48 222310108
�भाग � २४ थेरगाव म�े आव�केनुसार
पे�ीगं �ॉक, फुटपाथ, �ॉम� वॉटर च�बर इ.
दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

24 10,00,000 0 1,000

49 222310109

�भाग �.२१ िपंपरी म�े अंतग�त ग�ांम�े
पे�ीगं �ॉक िकरकोळ दु��ी व इतर
�थाप� िवषयक अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

50 222310110
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण म�े अित�मण
कारवाई व नाले साफसफाई करीता मशीनरी
पुरिवणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

51 222310111

�भाग �.२१ िपंपरी म�े नाले
साफसफाईकरीता मशीनरी पुरिवणे व इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

52 222310112

�भाग � २३ थेरगाव गावठाण येथील
पडवळनगर, पवारनगर प�रसरातील �थाप�
िवषयक कामे करणे व �ॉक बसिवणे.(सन
२०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

53 222310113
�भाग �.२१ िपंपरी मधील िविवध ग�ांमधील
खचलेले �ॉक दु�� करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

54 222310114
�भाग �.२१ िपंपरी मधील मनपा संडास
�ॉकमधील �थाप�िवषयक दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

55 222310115
�भाग � २१ िपंपरी म�े अित�मण कारवाई
करीता मशीनरी पुरिवणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

56 222310116
�भाग �.२७ रहाटणी मधील िविवध
ग�ांमधील खचलेले �ॉक दु�� करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,60,00,000 0 56,000

चालू कामे +निवन कामे 12,30,00,000 28,60,000 54,87,000

एकूण 36,80,50,000 2,28,90,000 1,75,49,800

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222310117

िजजामाता हॉ�ीटल �भाग �.४३ येथील
प�रसरातील र�ावरील ट� �च�स, ख�ेइ�ादीचंी
हॉटिम� प�दतीने दु��ी करणे. (सन
२०१७-१८ करीता)

21 25,00,000 0 0

2 222310118

िजजामाता हॉ�ीटल �भाग �.४३ येथील
प�रसरातील पाथवे, फुटपाथ, पे�ीगं �ॉक,
इ�ादीचंी देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०१७-१८ करीता)

21 25,00,000 0 0

3 222310119
�भाग �.२३ मधील अंतग�त र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�दतीने करणे

23 25,00,000 12,01,000 0

4 222310120

�भाग �.२१ येथील अशोक िथएटर प�रसरातील
र�ावरील ट� �च�स, ख�े, चर इ�ादीचंी
हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे. (सन
२०१८-१९ करीता)

21 30,00,000 0 3,92,000

5 222310121

�भाग �.२१ येथील िजजामाता प�रसरातील
र�ावरील ट� �च�स, ख�े, चर इ�ादीचंी
हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे. (सन
२०१८-१९ करीता)

21 30,00,000 0 0

6 222310122

�भाग �.२१ येथील माळी आळी प�रसरातील
र�ावरील ट� �च�स, ख�े, चर इ�ादीचंी
हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे. (सन
२०१८-१९ करीता)

21 30,00,000 0 0

7 222310123

�भाग �.२३ मधील ड� ाय�र कॉलनी,पवार
नगर,पडवळ नगर व इतर प�रसरातील र�े
हॉटिम� प�दतीने दु�� करणे. (सन
२०१८-१९ साठी)

23 30,00,000 0 7,67,000

8 222310124
�भाग �.२३ मधील अंतग�त र�ांची दु��ी
हॉटिम� प�दतीने करणे (सन २०१८-१९ साठी)

23 30,00,000 0 0

9 222310125
�भाग � २३ मधील जगताप नगर व हनुमान
मंिदर प�रसरातील र�े हॉटिम� प�दतीने
दु�� करणे. (सन २०१८-१९ साठी)

23 30,00,000 0 0

10 222310126
�भाग � २४ मधील मंगलनगर, गुजरनगर,
संतोषनगर प�रसरातील र�ांची दु��ी बीएम
व बीसी प�दतीने करणे.

24 40,00,000 9,62,000 0

11 222310127
�भाग � २४ मधील थेरगाव गावठाण, द�नगर,
मोरे�र कॉलनी प�रसरातील र�ांची दु��ी
बीएम व बीसी प�दतीने करणे.

24 40,00,000 6,97,000 0

12 222310128

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील �ीनगर व
�भागातील इतर प�रसरातील र�ावरील ट� �च�स,
ख�े इ�ादीचंी हॉटिम� प�दतीने दु��ी
करणे. (सन २०१८-१९ करीता)

27 30,00,000 0 0

13 222310129

�भाग �.२१ येथील िपंपरी प�रसरातील
र�ावरील ट� �च�स, ख�े, चर इ�ादीचंी
हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे. (सन
२०१९-२० करीता)

21 25,00,000 0 4,98,000

14 222310130
�भाग �.२४ मधील गणेशनगर , ल�णनगर ,
गुजर नगर ,द� नगर व इतर प�रसरात र�ांची
दु��ी बी.एम. व बी.सी. प�दतीने करणे.

24 45,00,000 27,66,000 0

15 222310131
�भाग �.२४ मधील पडवळनगर, आनंदपाक� ,
द�नगर, व इतर प�रसरात र�ांची दु��ी
एम.पी.एम. प�दतीने करणे.

24 45,00,000 10,00,000 15,00,000

16 222310132

�भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
नखातेनगर, तापिकरनगर व गावठाण प�रसरात
र�ांची दु��ी बी.एम. व बी.सी. प�दतीने
करणे. (सन २०२०-२१ करीता)

27 40,00,000 0 5,00,000

17 222310133

�भाग �.२७ रहाटणी मधील नखातेनगर,
साईसागर नगर, �ीनगर व इतर प�रसरात
र�ांची दु��ी एम.पी.एम. प�दतीने करणे.
(सन २०२०-२१ करीता)

27 40,00,000 0 5,00,000

18 222310134
�भाग �.२३ मधील गावठाण, बापुजीबुवानगर
व इतर प�रसरात र�ांची दु��ी बी.एम. व
बी.सी. प�दतीने करणे.

23 40,00,000 0 24,50,000

19 222310135

�भाग �.२३ मधील पडवळनगर,
जयम�ारनगर,पवारनगर व इतर प�रसरात
र�ांची दु��ी बी.एम. व बी.सी. प�दतीने

23 40,00,000 20,55,000 5,12,000
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करणे.

20 222310136
�भाग �.२१ िपंपरी वािघरे व इतर प�रसरात
र�ांची दु��ी बी.एम. व बी.सी. प�दतीने
करणे.

21 40,00,000 0 12,59,000

21 222310137
�भाग �.२१ िपंपरी वािघरे व इतर प�रसरात
र�ांची दु��ी एम.पी.एम प�दतीने करणे.

21 40,00,000 0 10,71,000

22 222310138
�भाग � २१, िपंपरी मधील ट� �चेस, ख�े, चर
इ.ची. खडी मु�म व एम.पी.एम प�दतीने
दु��ी करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 0

23 222310139

�भाग � २१, िपंपरी मधील प�रसरातील
र�ांवरील ट� �चेस, ख�े, चर इ.ची. हॉटिम�
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

21 50,00,000 0 0

24 222310140
�भाग � २१, िपंपरी येथील र�ांची दु��ी
बीएम व बी.सी. प�दतीने करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

21 50,00,000 0 0

25 222310141
�भाग � २३, थेरगाव येथे ��प�ा िवषयक
दु��ी कामे करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 0

26 222310142

�भाग � २३, थेरगाव व इतर प�रसरातील
ट� �चेस, ख�े, चर इ.ची. खडी मु�म व
एम.पी.एम प�दतीने दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२ क�रता)

23 50,00,000 0 0

27 222310143
�भाग �.२४ मधील र�ांची दु��ी
एम.पी.एम. प�दतीने करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 35,00,000 0 10,00,000

28 222310144

�भाग � २४, थेरगाव मधील संतोषनगर,
गुजरनगर, गणेशनगर व इतर प�रसरातील
र�ांवरील ट� �चेस, ख�े, चर इ.ची. हॉटिम�
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०२१-२२
क�रता)

24 35,00,000 0 13,00,000

29 222310145

रहाटणी �भाग � २७ येथील �ीनगर,
तापकीरनगर मधील ट� �चेस, चर, ख�े इ.
एम.पी.एम व हॉटिम� प�दतीने दु��ी
करणे. (सन २०२१-२२ क�रता)

27 30,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 10,70,00,000 86,81,000 1,17,49,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310146
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
प�रसरातील र�ांची दु��ी हॉटिम�
प�दतीने करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

2 222310147
�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण मधील र�ांची
दु��ी एम.पी.एम. प�दतीने करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

3 222310148
�भाग � २१ िपंपरी गावठाण येथील र�ांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

4 222310149
�भाग �.२७ रहाटणी मधील र�ांची दु��ी
एम.पी.एम. प�दतीने करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

27 50,00,000 0 1,000

5 222310150
�भाग � २७ रहाटणी मधील प�रसरातील
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

27 50,00,000 0 1,000

6 222310151
�भाग � २१ िपंपरी गावठाण येथील र�ांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

7 222310152
�भाग �.२७ रहाटणी मधील र�ांची दु��ी
एम.पी.एम. प�दतीने करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

27 50,00,000 0 1,000

8 222310153
�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण मधील र�ांची
दु��ी एम.पी.एम. प�दतीने करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

9 222310154
�भाग �.२४ थेरगाव मधील र�ांची दु��ी
एम.पी.एम. प�दतीने करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

24 30,00,000 0 1,000
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10 222310155
�भाग � २१ िपंपरी कॅ� येथील र�ांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

11 222310156
�भाग � २४, थेरगाव मधील प�रसरातील
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

12 222310157
�भाग � २७ रहाटणी मधील प�रसरातील
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

27 50,00,000 0 1,000

13 222310158
�भाग � २३ थेरगाव गावठाण मधील
प�रसरातील र�ांची दु��ी हॉटिम�
प�दतीने करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 50,00,000 0 1,000

14 222310159
�भाग � २४, थेरगाव मधील प�रसरातील
र�ांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

24 50,00,000 0 1,000

15 222310160
�भाग �.२४ थेरगाव मधील र�ांची दु��ी
एम.पी.एम. प�दतीने करणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

24 30,00,000 0 1,000

16 222310161
�भाग � २१ िपंपरी कॅ� येथील र�ांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२२-२३ क�रता)

21 50,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,60,00,000 0 16,000

चालू कामे +निवन कामे 18,30,00,000 86,81,000 1,17,65,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310162

निवन �भाग �.२१ िपंपरी येथील िजजामाता
हॉ��टल व �भागातील इतर र�ांवरील
ख�यांची हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे.
(सन २०१८-१९ करीता)

21 10,00,000 0 0

2 222310163
�भाग �.२३ मधील ख�े, ट� ेचेस, हॉटिम�
प�दतीने भरणे (सन २०१८-१९ साठी).

23 10,00,000 0 0

3 222310164
�भाग �२३ मधील ख�े, ट� �चेस हॉटिम�
प�तीने दु�� करणे. (सन २०१९-२०२०
साठी)

23 10,00,000 0 0

4 222310165
�भाग �.२१ िपंपरी येथील िविवध प�रसरातील
र�ांवरील ख�यांची हॉटिम� प�तीने दु��ी
करणे. (सन २०१९-२० करीता)

21 10,00,000 0 0

5 222310166
�भाग �.२७ रहाटणी मधील ख�े व चरांची
दु��ी एम.पी.एम.प�दतीने करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

27 10,00,000 0 0

6 222310167
�भाग �.२४ मधील ख�े जी.एस बी,वेटिम�
,एम पी एम प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२०-२१
साठी)

24 10,00,000 3,99,000 0

7 222310168

निवन �भाग �.२१ िपंपरी येथील िजजामाता
हॉ��टल व �भागातील इतर र�ांवरील
ख�यांची हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे.
(सन २०१८-१९ करीता)

21 10,00,000 0 0

8 222310169
निवन �भाग � २१ िपंपरी येथील िविवध
र�ावरील ख�ांची हॉटिम� प�दतीने
दु��ी करणे

21 10,00,000 0 0

9 222310170
�भाग �.२३ मधील ख�े, ट� ेचेस, हॉटिम�
प�दतीने भरणे (सन २०१८-१९ साठी).

23 10,00,000 0 0

10 222310171
�भाग �.२३ मधील ख�े, ट� ेचेस, एम.पी.एम
प�दतीने बुजिवणे. (सन २०१८-१९ साठी)

23 10,00,000 0 0

11 222310172

�भाग �.२३ मधील जयम�ारनगर,
कैलासनगर व �भागातील इतर प�रसरातील
ख�े, ट� ेचेस, हॉटिम� प�दतीने भरणे (सन
२०१८-१९ साठी).

23 10,00,000 0 0

12 222310173
�भाग � २४ मधील ख�े ,चर यांची दु��ी
हॉटिम� प�तीने करणे

24 10,00,000 0 0
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�भाग
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

13 222310174

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील
तापकीरनगर व �भागातील िविवध र�ांवरील
ख�यांची हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे.
(सन २०१८-१९ करीता)

27 10,00,000 0 0

14 222310175

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील �ीनगर व
�भागातील िविवध र�ांवरील ख�यांची
हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे. (सन
२०१८-१९ करीता)

27 10,00,000 0 0

15 222310176

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील
तापकीरनगर, �ीनगर व �भागातील िविवध
र�ांवरील ख�यांची एम.पी.एम. व बी.एम.
प�तीने दु��ी करणे. (सन २०१९-२० करीता)

27 10,00,000 0 0

16 222310177
�भाग �२३ मधील ख�े, ट� �चेस एम.पी.एम
प�तीने दु�� करणे. (सन २०१९-२०२०
साठी)

23 10,00,000 0 0

17 222310178
�भाग �२३ मधील ख�े, ट� �चेस हॉटिम�
प�तीने दु�� करणे. (सन २०१९-२०२०
साठी)

23 10,00,000 0 0

18 222310179
�भाग �.२४ मधील ख�े, चर एम.पी.एम
प�दतीने बुजिवणे.

24 10,00,000 0 0

19 222310180
�भाग �.२१ िपंपरी येथील िविवध प�रसरातील
र�ांवरील ख�यांची एम.पी.एम. व बी.बी.एम.
प�तीने दु��ी करणे. (सन २०१९-२० करीता)

21 10,00,000 0 0

20 222310181
�भाग �.२३ मधील र�ांवरील ख�े ,चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

23 10,00,000 0 6,06,000

21 222310182
�भाग �.२७ मधील र�ांवरील ख�े, चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

27 10,00,000 0 3,00,000

22 222310183
�भाग �.२७ रहाटणी मधील ख�े व चरांची
दु��ी एम.पी.एम.प�दतीने करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

27 10,00,000 1,00,000 3,00,000

23 222310184
�भाग �.२१ मधील र�ांवरील ख�े ,चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

21 10,00,000 0 2,31,000

24 222310185
�भाग �.२४ मधील ख�े जी.एस बी,वेटिम�
,एम पी एम प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२०-२१
साठी)

24 10,00,000 0 3,00,000

25 222310186
�भाग �.२१ मधील र�ांवरील ख�े ,चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

21 10,00,000 0 0

26 222310187
�भाग �.२३ थेरगाव मधील र�ांवरील ख�े
,चरांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.
(सन २०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 1,000

27 222310188
�भाग �.२४ मधील ख�े जी.एस बी,वेटिम�
,एम पी एम प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२१-२२
साठी)

24 10,00,000 0 50,000

28 222310189

�भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापकीरनगर व �भागातील इतर प�रसरातील
ख�े व चरांची दु��ी एम.पी.एम.प�दतीने
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

27 10,00,000 0 1,000

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222310190
�भाग �.२१ मधील र�ांवरील ख�े ,चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२१-२२ साठी)

21 10,00,000 0 0

2 222310191
�भाग �.२३ थेरगाव मधील र�ांवरील ख�े
,चरांची दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे.
(सन २०२१-२२ साठी)

23 10,00,000 0 0

3 222310192
�भाग �.२४ मधील ख�े जी.एस बी,वेटिम�
,एम पी एम प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२१-२२
साठी)

24 10,00,000 0 0

4 222310193

�भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापकीरनगर व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ांवरील ख�े, चरांची दु��ी हॉटिम�
प�दतीने करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

27 10,00,000 0 0
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5 222310194

�भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापकीरनगर व �भागातील इतर प�रसरातील
ख�े व चरांची दु��ी एम.पी.एम.प�दतीने
करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

27 10,00,000 0 0

6 222310195

निवन �भाग �.२१ िपंपरी येथील िविवध
र�ांवरील ख�यांची एम.पी.एम. व बी.एम.
प�दतीने दु��ी करणे. (सन २०१८-१९
करीता)

21 10,00,000 0 0

7 222310196
निवन �भाग � २१ िपंपरी येथील िविवध
र�ावरील ख�ांची हॉटिम� प�दतीने
दु��ी करणे

21 10,00,000 0 0

8 222310197
�भाग �.२४ मधील ख�े, �ॉसकट हॉटिम�
प�तीने बुजिवणे

24 10,00,000 0 0

9 222310198

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील
तापकीरनगर व �भागातील िविवध र�ांवरील
ख�यांची एम.पी.एम. व बी.एम. प�तीने
दु��ी करणे. (सन २०१८-१९ करीता)

27 10,00,000 0 0

10 222310199

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील
तापकीरनगर व �भागातील िविवध र�ांवरील
ख�यांची हॉटिम� प�तीने दु��ी करणे.
(सन २०१८-१९ करीता)

27 10,00,000 0 0

11 222310200

निवन �भाग �.२७ रहाटणी येथील
तापकीरनगर, �ीनगर व �भागातील िविवध
र�ांवरील ख�यांची एम.पी.एम. व बी.एम.
प�तीने दु��ी करणे. (सन २०१९-२० करीता)

27 10,00,000 0 0

12 222310201
�भाग �२३ मधील ख�े, ट� �चेस एम.पी.एम
प�तीने दु�� करणे. (सन २०१९-२०२०
साठी)

23 10,00,000 0 0

13 222310202
�भाग �.२१ िपंपरी येथील िविवध प�रसरातील
र�ांवरील ख�यांची एम.पी.एम. व बी.बी.एम.
प�तीने दु��ी करणे. (सन २०१९-२० करीता)

21 10,00,000 0 0

14 222310203
�भाग �.२३ मधील र�ांवरील ख�े ,चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

23 10,00,000 0 0

15 222310204
�भाग �.२७ मधील र�ांवरील ख�े, चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

27 10,00,000 0 0

16 222310205
�भाग �.२१ मधील र�ांवरील ख�े ,चरांची
दु��ी हॉटिम� प�दतीने करणे. (सन
२०२०-२१ साठी)

21 10,00,000 0 2,38,000

17 222310206

�भाग �.२७ रहाटणी मधील �ीनगर,
तापकीरनगर व �भागातील इतर प�रसरातील
र�ांवरील ख�े, चरांची दु��ी हॉटिम�
प�दतीने करणे. (सन २०२१-२२ साठी)

27 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,50,00,000 4,99,000 20,28,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310207
�भाग �.२३ थेरगाव गावठाण मधील र�े
दु��ी एम.पी.एम व हॉटिम� प�दतीने
करणे. (सन २०२२-२३ क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

2 222310208

�भाग �.२१ िपंपरी मधील ख�े जी.एस
बी,वेटिम� ,एम पी एम, हॉटिम� व
कॉ�िम� प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

21 10,00,000 0 1,000

3 222310209

�भाग �.२३ िपंपरी मधील ख�े जी.एस
बी,वेटिम� ,एम पी एम, हॉटिम� व
कॉ�िम� प�दतीने बुजिवणे. (सन २०२२-२३
क�रता)

23 10,00,000 0 1,000

4 222310210
�भाग �.२४ थेरगाव मधील र�े दु��ी
एम.पी.एम व हॉटिम� प�दतीने करणे.

24 10,00,000 0 1,000

5 222310211
�भाग �.२७ रहाटणी मधील एम पी एम,
हॉटिम� व कॉ�िम� प�दतीने बुजिवणे.
(सन २०२२-२३ क�रता)

27 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 50,00,000 0 5,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

चालू कामे +निवन कामे 5,00,00,000 4,99,000 20,33,000

एकूण 23,30,00,000 91,80,000 1,37,98,000

एकूण 60,10,50,000 3,20,70,000 3,13,47,800
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�थाप� ह �े�ीय

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310212
यशवंतराव च�ाण ��ालयाम�े िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०१८-१९

YCM 32,00,000 0 0

2 222310213
यशवंतराव च�ाण ��ालयाम�े िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०१९-२०

YCM 32,00,000 7,74,000 0

3 222310214
�भाग �. ३२ म�े मु�ालय �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.
सन २०१९-२०

32 32,00,000 0 0

4 222310215
�भाग �. २० म�े मु�ालय �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.
सन २०२०-२१

20 32,00,000 9,48,000 0

5 222310216
�भाग �. २० म�े ि�डा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०२०-२१

20 32,00,000 7,59,000 0

6 222310217
यशवंतराव च�ाण ��ालयाम�े िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०२०-२१

YCM 32,00,000 1,07,000 0

7 222310218
�भाग �. ३० म�े मु�ालय �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.
सन २०२०-२१

30 32,00,000 8,32,000 10,00,000

8 222310219
�भाग �. ३० म�े फुगेवाडी येथे मु�ालय
�रावर िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे. सन २०२०-२१

30 32,00,000 7,79,000 6,00,000

9 222310220
�भाग �. ३० म�े ि�डा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०२०-२१

30 32,00,000 5,27,000 6,00,000

10 222310221
�भाग �. ३१म�े मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०२०-२१

31 32,00,000 2,00,000 0

11 222310222
�भाग �. ३१म�े नवी सांगवी येथे मु�ालय
�रावर िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे. सन २०२०-२१

31 32,00,000 5,00,000 0

12 222310223
�भाग �. ३२म�े मु�ालय �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.
सन २०२०-२१

32 32,00,000 0 10,50,000

13 222310224
�भाग �. ३२म�े जुनी सांगवी येथे मु�ालय
�रावर िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे. सन २०२०-२१

32 32,00,000 0 10,50,000

14 222310225
�भाग �. ३२म�े ि�डा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०२०-२१

32 32,00,000 0 10,50,000

15 222310226
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. २० म�े
मु�ालय �रावर िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

20 20,00,000 0 20,00,000

16 222310227
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. २० म�े ि�डा
िवषयक िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे.

20 20,00,000 0 0

17 222310228
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३० म�े
मु�ालय �रावर िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,60,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

18 222310229
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३० म�े ि�डा
िवषयक िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,60,000

19 222310230
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३१ म�े
मु�ालय �रावर िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

31 20,00,000 5,00,000 0

20 222310231
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३२ म�े
मु�ालय �रावर िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

32 20,00,000 0 1,000

21 222310232
सन २०२१-२२ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

YCM 30,00,000 16,00,000 2,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,98,00,000 75,26,000 96,71,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310233
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० येथील
महेशनगर प�रसरा�ा आजूबाजूला िकरकोळ
दु��ीची व देखभालीची कामे करणे.

20 50,00,000 0 20,00,000

2 222310234
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० कासारवाडी
प�रसरात िकरकोळ दु��ीची व देखभालीची
कामे करणे.

20 50,00,000 0 20,00,000

3 222310235
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३० फुगेवाडी
म�े मु�ालय �रावर िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

30 30,00,000 0 10,00,000

4 222310236
�भाग �.३१ म�े मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०२२-२३

31 20,00,000 0 10,00,000

5 222310237
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० येथील
पोिलस चौकी�ा प�रसरात िकरकोळ
दु��ीची व देखभालीची कामे करणे.

20 50,00,000 0 20,00,000

6 222310238
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० कंुदननगर
प�रसरात िकरकोळ दु��ीची व देखभालीची
कामे करणे.

20 50,00,000 0 20,00,000

7 222310239
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३० म�े ि�डा
िवषयक िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे.

30 30,00,000 0 1,000

8 222310240
�भाग �. ३१म�े मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०२२-२३

31 20,00,000 0 1,000

9 222310241
�भाग �.२० येथील भूखंड प�रसरात िकरकोळ
दु��ीची व देखभालीची कामे करणे.

20 50,00,000 0 20,00,000

10 222310242
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३० म�े िविवध
प�रसरात मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

30 30,00,000 0 10,00,000

11 222310243
�भाग �.३१ म�े मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०२२-२३

31 20,00,000 0 1,000

12 222310244
�भाग �. ३१ म�े नवी सांगवी येथे मु�ालय
�रावर िकरकोळ दु��ीची व देखभालची
कामे करणे. सन २०२२-२३

31 20,00,000 0 1,000

13 222310245
�भाग �.३१ मधील कोिवड तपासणी क� �ावर
सािह� पुरिवणे.

31 20,00,000 0 1,000

14 222310246
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ सांगवी
मधील िविवध प�रसरातील मु�ालय �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

32 30,00,000 0 10,00,000

15 222310247
यशवंतराव च�ाण ��ालय प�रसराम�े
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची व पे�ीगं
�ॉकची कामे करणे. सन २०२२-२३

YCM 50,00,000 0 15,00,000

16 222310248
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े
मु�ालय �रावर िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

31 20,00,000 0 1,000

17 222310249
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ जुनी
सांगवी म�े मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

32 30,00,000 0 14,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

18 222310250
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ जुनी
सांगवी म�े मु�ालय �रावर कोिवड क� �ावर
मंडप व फिन�चर पुरिवणे.

32 30,00,000 0 15,00,000

19 222310251
सन २०२२-२३ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व �थाप� िवषयक कामे करणे.

YCM 50,00,000 0 15,00,000

20 222310252
�भाग �.३१ मधील कोिवड लसीकरण क� �ावर
सािह� पुरिवणे.

31 20,00,000 0 1,000

21 222310253
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.३२ सांगवी
मधील मनपा इमारतीचंी मु�ालय �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

32 30,00,000 0 15,00,000

22 222310254
सन २०२२-२३ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े मु�ालय �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

YCM 50,00,000 0 15,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,50,00,000 0 2,29,07,000

चालू कामे +निवन कामे 13,48,00,000 75,26,000 3,25,78,000

िकरकोळ दु��ी व देखभाल- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310255
सन २०१९-२० साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

YCM 10,00,000 5,00,000 0

2 222310256
सन २०१९-२० साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयातील आवारात िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

YCM 10,00,000 1,70,000 0

3 222310257
सन २०१९-२० साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

31 10,00,000 5,00,000 5,00,000

4 222310258
सन २०१९-२० साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

31 10,00,000 0 5,00,000

5 222310259
सन २०१९-२० साठी �भाग �. ३१ म�े िविवध
प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ दु��ीची
व देखभालची कामे करणे.

31 10,00,000 5,00,000 5,00,000

6 222310260
सन २०१९-२० साठी �भाग �.३१ म�े
सुशोिभकरणाची कामे करणे.

31 10,00,000 5,00,000 3,00,000

7 222310261
सन २०१९-२० साठी �भाग �. ३१ म�े
राडारोडा उचलणे व इतर कामे करणे.

31 10,00,000 5,00,000 3,00,000

8 222310262
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. २० म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

20 10,00,000 3,80,000 0

9 222310263
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३० म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

30 10,00,000 4,00,000 0

10 222310264
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३१ म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

31 10,00,000 2,00,000 0

11 222310265
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३२ म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

32 10,00,000 0 4,15,000

12 222310266
सन २०२०-२१ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

YCM 10,00,000 5,80,000 5,80,000

13 222310267
सन २०२१-२२ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

YCM 10,00,000 5,80,000 20,000

14 222310268
सन २०२१-२२ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े िकरकोळ दु��ीची व
देखभालची कामे करणे.

YCM 10,00,000 5,80,000 20,000

15 222310269
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. २० म�े संत
तुकाराम नगर प�रसरात �भाग �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

20 10,00,000 5,00,000 1,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

16 222310270
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. २० म�े
कासारवाडी प�रसरात �भाग �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

20 10,00,000 4,00,000 1,00,000

17 222310271
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३० म�े
कासारवाडी व िविवध प�रसरात �भाग �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

30 10,00,000 0 5,30,000

18 222310272
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३० म�े
फुगेवाडी व दापोडी प�रसरात �भाग �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

30 10,00,000 0 5,30,000

19 222310273
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

31 10,00,000 3,00,000 0

20 222310274
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

31 10,00,000 3,00,000 0

21 222310275
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३१ म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

31 10,00,000 4,00,000 0

22 222310276
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३२ म�े जुनी
सांगवी प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

32 10,00,000 2,00,000 3,50,000

23 222310277
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३२ म�े िविवध
प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ दु��ीची
व देखभालची कामे करणे.

32 10,00,000 0 5,00,000

24 222310278
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३२ म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

32 10,00,000 0 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,40,00,000 74,90,000 57,45,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310279
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.३१ म�े
सुशोिभकरणाची कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

2 222310280
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ म�े जुनी
सांगवी प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

32 10,00,000 0 7,00,000

3 222310281
सन २०२२-२३ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

4 222310282
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० येथील
लों�ढेचाळ व इतर प�रसरात िकरकोळ
दु��ीची व देखभालीची कामे करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

5 222310283
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३० म�े
दापोडी प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

30 10,00,000 0 4,00,000

6 222310284
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

7 222310285
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२०
वाय.सी.एम.हॉ�ीटलम�े �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

8 222310286
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

9 222310287
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ म�े िविवध
प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ दु��ीची
व देखभालची कामे करणे.

32 10,00,000 0 7,00,000

10 222310288
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३० म�े
फुगेवाडी प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

30 10,00,000 0 4,00,000

11 222310289
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० येथील
नाणेकर चाळ प�रसरात िकरकोळ दु��ीची
व देखभालीची कामे करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

12 222310290
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िविवध
प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ दु��ीची
व देखभालची कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

13 222310291
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

14 222310292
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

31 15,00,000 0 5,00,000

15 222310293

सन २०२२-२३ साठी �भाग �. २०
वाय.सी.एम. हॉ�ीटलम�े �� ॉम� वाटर लाईन
साफसफाईची,राडारोडा उचलणे व
आरो�िवषयक कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 5,00,000

16 222310294
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० येथील �ोमा
शेजारील प�रसरात िकरकोळ दु��ीची व
देखभालीची कामे करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

17 222310295
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

32 10,00,000 0 1,000

18 222310296
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े
राडारोडा उचलणे व इतर कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

19 222310297
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े �� ॉम�
वाटर लाईन साफसफाईची,राडारोडा उचलणे
व आरो�िवषयक कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

20 222310298
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३० म�े
कासारवाडी प�रसरात �भाग �रावर
िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

30 10,00,000 0 4,00,000

21 222310299
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ म�े
सांगवी प�रसरात �भाग �रावर अित�मण
काय�वाही क�रता यं�णा पुरिवणे.

32 10,00,000 0 1,000

22 222310300
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० येथील
मिनमंगल सोसायटी प�रसरात िकरकोळ
दु��ीची व देखभालीची कामे करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

23 222310301
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात �भाग �रावर िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.

31 15,00,000 0 5,00,000

24 222310302
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० वाय.सी.एम
हॉ�ीटल प�रसरात सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

YCM 10,00,000 0 6,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,85,00,000 0 83,09,000

चालू कामे +निवन कामे 5,25,00,000 74,90,000 1,40,54,000

एकूण 18,73,00,000 1,50,16,000 4,66,32,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- मु�ालय

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310303
सन २०१९-२० साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 32,00,000 0 5,00,000

2 222310304
सन २०१९-२० साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 32,00,000 14,00,000 2,00,000

3 222310305
सन २०१९-२० साठी �भाग �. ३२ म�े जुनी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

32 32,00,000 0 14,00,000

4 222310306
सन २०१९-२० साठी �भाग �. ३२ म�े िविवध
प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

32 32,00,000 0 14,00,000

5 222310307
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. २० म�े संत
तुकाराम नगर भागात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 32,00,000 0 15,00,000

6 222310308
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. २० म�े
कासारवाडी भागात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 32,00,000 7,99,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

7 222310309
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. २० म�े िविवध
भागात मु�ालय �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

20 32,00,000 8,00,000 0

8 222310310
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३० म�े
कासारवाडी दापोडी प�रसरात मु�ालय
�रावर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 32,00,000 4,36,000 8,00,000

9 222310311
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३० म�े
फुगेवाडी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 32,00,000 3,70,000 8,50,000

10 222310312
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३० म�े िविवध
प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

30 32,00,000 4,09,000 8,30,000

11 222310313
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 32,00,000 3,93,000 4,10,000

12 222310314
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 32,00,000 3,93,000 6,20,000

13 222310315
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३१ म�े िविवध
प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

31 32,00,000 3,93,000 6,00,000

14 222310316
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३२ म�े जुनी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

32 32,00,000 0 11,00,000

15 222310317
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३२ म�े िविवध
प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

32 32,00,000 0 11,00,000

16 222310318
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. २० म�े संत
तुकाराम नगर प�रसरात मु�ालय �रावर
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 8,06,000 0

17 222310319
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. २० म�े
कासारवाडी प�रसरात मु�ालय �रावर
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 12,00,000

18 222310320
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३० म�े
कासारवाडी दापोडी प�रसरात मु�ालय
�रावर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 11,00,000

19 222310321
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. २० म�े
फुगेवाडी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 11,00,000

20 222310322
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 20,00,000 3,87,000 6,00,000

21 222310323
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 20,00,000 3,06,000 6,00,000

22 222310324
सन २०२१-२२ साठी यशवंतराव च�ाण
��ालयाम�े मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

YCM 20,00,000 0 14,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 6,20,00,000 68,92,000 1,73,10,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310325
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. २० येथील
मु� र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 36,00,000 0 18,00,000

2 222310326
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. २० येथील
अंतग�त र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 40,00,000 0 20,00,000

3 222310327
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. २०
कासारवाडी येथील मु� र�ांची दु��ीची
कामे करणे.

20 40,00,000 0 20,00,000

4 222310328
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. २० मायानगरी
येथील र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 40,00,000 0 20,00,000

5 222310329
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. २०
एम.आय.डी.सी. येथील र�ांची दु��ीची
कामे करणे.

20 40,00,000 0 20,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

6 222310330
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३० म�े
कासारवाडी प�रसरात मु�ालय �रावर
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

7 222310331
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३० म�े
दापोडी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

8 222310332
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. २० म�े
फुगेवाडी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 20,00,000 0 10,00,000

9 222310333
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 2,000 0 8,01,000

10 222310334
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 2,000 0 1,000

11 222310335
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 2,000 0 1,000

12 222310336
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 2,000 0 1,000

13 222310337
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िविवध
प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

31 2,000 0 1,000

14 222310338
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 2,000 0 1,000

15 222310339
सन २०२२-२३साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 2,000 0 1,000

16 222310340
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ म�े जुनी
सांगवी मधील िविवध प�रसरात मु�ालय
�रावर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

32 30,00,000 0 15,00,000

17 222310341
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ सांगवी
प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

32 40,00,000 0 12,00,000

18 222310342
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 15,00,000 0 8,00,000

19 222310343
सन २०२१-२२ साठी �भाग �.३१ म�े िविवध
प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी र�ाची
दु��ीची कामे करणे.

31 15,00,000 0 8,00,000

20 222310344
सन २०२०-२१ साठी �भाग �.३१ िपंपळे गुरव
प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी र�ाची
दु��ीची कामे करणे.

31 15,00,000 0 8,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,71,14,000 0 1,87,07,000

चालू कामे +निवन कामे 9,91,14,000 68,92,000 3,60,17,000

िकरकोळ दु��ी (डांबरी र�े)- �भाग

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310345
सन २०१९-२० �भाग �. २० म�े संत
तुकाराम नगर �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

20 10,00,000 4,00,000 0

2 222310346
सन २०१८-१९ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 10,00,000 1,85,000 0

3 222310347
सन २०१८-१९ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 10,00,000 5,00,000 2,00,000

4 222310348
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. २० म�े संत
तुकाराम नगर भागात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 10,00,000 4,50,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

5 222310349
सन २०२०-२१साठी �भाग �. ३० म�े दापोडी
प�रसरात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

30 10,00,000 4,00,000 0

6 222310350
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

31 10,00,000 4,00,000 0

7 222310351
सन २०२०-२१ साठी �भाग �. ३२ म�े जुनी
सांगवी प�रसरात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

32 10,00,000 4,50,000 0

8 222310352
सन २०२१-२२ �भाग �. २० म�े
वाय.सी.एम. हॉ�ीटल प�रसरात �भाग
�रावर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

YCM 10,00,000 0 6,20,000

9 222310353
सन २०२१-२२ �भाग �. २० म�े संत
तुकाराम नगर प�रसरात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 10,00,000 4,00,000 50,000

10 222310354
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. २० म�े
कासारवाडी प�रसरात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

20 10,00,000 4,00,000 50,000

11 222310355
सन २०२१-२२ �भाग �. ३० म�े कासारवाडी
व िविवध प�रसरात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 10,00,000 0 6,00,000

12 222310356
सन २०२१-२२ �भाग �. ३० म�े फुगेवाडी व
दापोडी प�रसरात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 10,00,000 0 6,00,000

13 222310357
सन २०२१-२२ �भाग �. ३१ म�े नवी सांगवी
�भाग �रावर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे
करणे.

31 10,00,000 3,00,000 4,00,000

14 222310358
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव भागात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

31 10,00,000 0 4,00,000

15 222310359
सन २०२१-२२ �भाग �. ३२ म�े जुनी सांगवी
प�रसरात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

16 222310360
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३२ म�े िविवध
प�रसरात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,60,00,000 38,85,000 41,20,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310361
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ सांगवी
प�रसरात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

2 222310362
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२० संत
तुकारामनगर येथील र�ांची �भाग �रावर
दु��ी करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

3 222310363
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२०
एम.आय.डी.सी. 'जनरल' �ॉक येथील
र�ांची दु��ी करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

4 222310364
सन २०२२-२३ �भाग �. ३१ म�े नवी सांगवी
�भाग �रावर डांबरी र�ांची दु��ीची कामे
करणे.

31 15,00,000 0 10,00,000

5 222310365
सन २०२२-२३ �भाग �. ३० म�े दापोडी व
िविवध प�रसरात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 10,00,000 0 1,000

6 222310366
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव भागात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

7 222310367
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े नवी
सांगवी प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

8 222310368
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात मु�ालय �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

31 15,00,000 0 5,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

9 222310369
सन २०२२-२३ �भाग �. ३० म�े कासारवाडी
व िविवध प�रसरात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 10,00,000 0 6,00,000

10 222310370
सन २०२२-२३ �भाग �. ३२ म�े जुनी सांगवी
प�रसरात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

11 222310371
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ म�े िविवध
प�रसरात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

12 222310372
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३२ म�े िविवध
प�रसरात आव�कतेनुसार �भाग �रावर
डांबरी र�ांची दु��ीची कामे करणे.

32 10,00,000 0 6,00,000

13 222310373
सन २०२२-२३ साठी �भाग �.२०
एम.आय.डी.सी. 'टी' �ॉक येथील र�ांची
दु��ी करणे.

20 10,00,000 0 6,00,000

14 222310374
सन २०२२-२३ �भाग �. ३० म�े फुगेवाडी व
िविवध प�रसरात �भाग �रावर डांबरी
र�ांची दु��ीची कामे करणे.

30 10,00,000 0 4,00,000

15 222310375
सन २०२२-२३ साठी �भाग �. ३१ म�े िपंपळे
गुरव प�रसरात �भाग �रावर डांबरी र�ांची
दु��ीची कामे करणे.

31 15,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,75,00,000 0 67,04,000

चालू कामे +निवन कामे 3,35,00,000 38,85,000 1,08,24,000

एकूण 13,26,14,000 1,07,77,000 4,68,41,000

एकूण 31,99,14,000 2,57,93,000 9,34,73,000
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�थाप� मु� काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 बी.आर.टी.एस. देखभाल दु��ी

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23053-Repairs & maintenance -
Vehicles

1 222310376
बोपखेल फाटा ते आळंदी या र�ाचे
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

5,00,00,000 62,00,000 0

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222310377

टे�ो र�ावरील दुगा�नगर चौक ते नािशक
हायवे पय�त�ा र�ामधील िविवध
सेवावािह�ा टाक�ासाठी खोदलेले चर
बुजिवणे, फुटपाथची दु��ी करणे.

15,00,00,000 5,62,07,000 0

2 222310378

काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी र�ावर
िविवध सेवा वािह�ांसाठी खोदले�ा चरांची
दु��ी करणे व �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

5,00,00,000 5,24,000 0

3 222310379
िनगडी-दापोडी या र�ावर सेवा वािह�ांचे
चरांची दु��ी करणे.

5,00,00,000 97,37,000 6,49,000

4 222310380
िनगडी-दापोडी या बीआरटीएस कॉरीडॉर
वरील डेडीकेटेड लेनची व बस �ॉपची
दु��ी अनुषंिगक कामे करणे.

5,00,00,000 91,00,000 58,00,000

5 222310381
सांगवी-िकवळे या र�ावर सेवा वािह�ांचे
चरांची दु��ी करणे.

5,00,00,000 94,76,000 0

6 222310382
सांगवी-िकवळे या बीआरटीएस कॉरीडॉर
वरील डेडीकेटेड लेनची व बस �ॉपची
दु��ी अनुषंिगक कामे करणे.

5,00,00,000 69,55,000 37,98,000

7 222310383
नािशक फाटा ते वाकड या र�ावर सेवा
वािह�ांचे चरांची दु��ी करणे.

5,00,00,000 1,00,89,000 0

8 222310384
नािशक फाटा ते वाकड या बीआरटीएस
कॉरीडॉर वरील डेडीकेटेड लेनची व बस
�ॉपची दु��ी अनुषंिगक कामे करणे.

5,00,00,000 57,00,000 17,34,000

9 222310385
काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी या
र�ावर सेवा वािह�ांचे चरांची दु��ी
करणे.

5,00,00,000 78,87,000 0

10 222310386

काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी या
बीआरटीएस कॉरीडॉर वरील डेडीकेटेड
लेनची व बस �ॉपची दु��ी अनुषंिगक
कामे करणे.

5,00,00,000 80,46,000 20,00,000

11 222310387
भोसरी ते वाकड ४५.०० मी. बीआरटीएस
र�ाचे �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

5,00,00,000 0 0

12 222310388
दे� आळंदी या ३०.०० मी. डी.पी.र�ाचे
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

5,00,00,000 47,00,000 59,56,000

13 222310389
टे�ो र�ावरील �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

5,00,00,000 88,99,000 0

14 222310390
िनगडी येथील कै.मधुकर पवळे
उ�ाणपुलाची रंगसफेदी करणे व �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

5,00,00,000 47,00,000 36,39,000

15 222310391
िनगडी-दापोडी मागा�चे सेवा र�े व
फुटपाथची �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ी करणे

3,00,00,000 5,00,000 1,00,00,000

16 222310392
बीआरटीएस कॉरीडॉर �.१ (िनगडी-
दापोडी) डेडीकेटेड लेन व बस �ॉप
देखभाल दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.

3,00,00,000 5,00,000 1,00,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

17 222310393
MDR-31 र�ाचे व पदपथांची देखभाल
दु��ी व इतर �थाप� िवषयक अनुषंिगक
कामे करणे.

1,50,00,000 27,00,000 52,06,000

18 222310394
नािशक फाटा ते वाकड र�ाचे व
पदपथांची देखभाल दु��ी व इतर �था�
िवषयक अनुषंिगक कामे करणे.

2,25,00,000 5,00,000 97,39,000

19 222310395
दे� आळंदी या ३०.०० मी.डी.पी. र�ाचे
देखभाल दु��ी व इतर �थाप� िवषयक
अनुषंिगक कामे करणे

3,00,00,000 5,00,000 1,00,00,000

20 222310396
काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी र�ावरील
खोदले�ा चरांची दु��ी व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे.

2,25,00,000 15,00,000 1,00,00,000

21 222310397
काळेवाडी फाटा ते दे� आळंदी र�ावरील
�ॉम� वॉटर चेबंस�ची सफाई करणे व इतर
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

2,25,00,000 25,00,000 1,00,00,000

22 222310398
बोपखेल फाटा ते आळंदी र�ावरील �ॉम�
वॉटर चेबंस�ची सफाई करणे व इतर
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे करणे.

2,25,00,000 0 70,00,000

23 222310399
टे�ो र�ावरील �ॉम� वॉटर चेबंस�ची
सफाई करणे व इतर �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

2,25,00,000 20,00,000 75,00,000

24 222310400
औधं-रावेत र�ावर जु�ा डेिडकेटेड
लेन�ा �ीलची दु��ी व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

2,25,00,000 20,00,000 57,77,000

25 222310401

भ�ी-श�ी ते िकवळे बीआरटीएस
कॉरीडॉरम�े िठकिठकाणी डेडीकेटेड लेन
रेिलंग माग�दश�क फलक थम��ा� लेन
मािक� ग प�ट व रंगरंगोटी इ.कामे करणे

2,25,00,000 22,00,000 57,00,000

26 222310402
सांगवी-िकवळे र�ावरील काळेवाडी फाटा
व डांगे चौक येथील उ�ाणपुलाचे रंगसफेदी
करणे व �थाप� िवषयक कामे करणे.

2,62,50,000 0 0

27 222310403
सांगवी-िकवळे र�ाचे व पदपथाची
देखभाल दु��ी व इतर �थाप� िवषयक
अनुषंगीक कामे करणे.

3,00,00,000 22,00,000 1,00,00,000

28 222310404
सांगवी-िकवळे र�ावरील चौक
सुशोिभकरण करणे व �थाप� िवषयक
अनुषंगीक कामे करणे.

1,50,00,000 0 0

29 222310405
औधं रावेत बीआरटीएस र�ावरील बस
�ॉप दु��ी व �थाप� िवषयक अनुषंगीक
कामे करणे.

1,50,00,000 17,00,000 65,00,000

30 222310406
बीआरटीएस िवभागाकडील मु� र�ावर
िदशादश�क फलक, मािहती दश�क फलक
लावणे व थम��ा� प�े मारणे.

2,00,00,000 0 0

31 222310407
बीआरटीएस िवभागाकडील अब�न ��� ट
िडझाईन नुसार िवकिसत केले�ा कामांची
अ�ाव�क दु��ीची कामे करणे.

2,00,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,23,87,50,000 16,70,20,000 13,09,99,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222310408
बीआरटी काँराडाँर ४ वरील खोदले�ा
चरांची दु��ी करणे व र�ावरील इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

- 3,00,00,000 0 20,00,000

2 222310409
बीआरटी काँराडाँर ४ वरील बस �ाँप
प�टीग,काँरीडाँर दु��ी, फुटपाथ दु��ी
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 3,00,00,000 0 20,00,000

3 222310410
काँरीडाँर ४ वरील के.एस.वी.चौक व
�ाईनरोड येथील पुलांची रंगसफेदी करणे
व इतर �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 3,00,00,000 0 2,00,000

4 222310411

एम.डी.आर - ३१ या र�ावरील खोदले�ा
चरांची व फुटपाथची दु��ी करणे व
आव��ेनुसार र�ा �ंदीकरण करणे
तसेच र�ावरील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

- 2,00,00,000 0 42,00,000
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5 222310412

टे�ो र�ावरील चरांची व फुटपाथची
दु��ी करणे व आव��ेनुसार र�ा
�ंदीकरण करणे तसेच र�ावरील �थाप�
िवषयक कामे करणे.

- 3,00,00,000 0 42,00,000

6 222310413
बोपखेल फाटा ते आळंदी र�ाचे �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे.

- 3,00,00,000 0 10,00,000

7 222310414

पुणे आळंदी र�ावरील खोदले�ा चरांची
व फुटपाथची दु��ी करणे व
आव��ेनुसार र�ा �ंदीकरण करणे
तसेच र�ावरील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

- 3,00,00,000 0 10,00,000

8 222310415
पुणे आळंदी र�ावर पँचवक�  प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

- 3,00,00,000 0 10,00,000

9 222310416
पुणे आळंदी बीआरटीएस काँरीडाँर वरील
डेडीकेटेड लेनची व बस�ाँपची दु��ी
िवषयक कामे करणे.

- 3,00,00,000 0 10,00,000

10 222310417

नािशक फाटा ते वाकड र�ावरील
खोदले�ा चरांची व फुटपाथची दु��ी
करणे व तसेच र�ावरील �थाप� िवषयक
कामे करणे.

- 1,75,00,000 0 42,00,000

11 222310418
दे� ते आळंदी र�ावरील खोदले�ा
चरांची व फुटपाथची दु��ी करणे व तसेच
र�ावरील �थाप� िवषयक कामे करणे.

- 1,75,00,000 0 42,00,000

12 222310419
बीआरटीएस कॉरीडॉर �.१ या र�ावर
खोदले�ा सेवा वािह�ांचे चरांची दु��ी
करणे.

- 1,75,00,000 0 6,00,000

13 222310420
बीआरटीएस कॉरीडॉर -१ वरील डेडीकेटेड
लेनची व बस �ॉपची दु��ी अनुषंिगक
कामे करणे.

- 1,75,00,000 0 6,00,000

14 222310421
बीआरटीएस कॉरीडॉर -१ मागा�चे सेवा र�े
व फुटपाथची �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ी करणे

- 1,75,00,000 0 6,00,000

15 222310422
बीआरटीएस कॉरीडॉर -१ वरील िनगडी ते
िपपंरी या र�ावर पॅचवक�  प�दतीने
डांबरीकरणे करणे.

- 1,75,00,000 0 6,00,000

16 222310423
बीआरटीएस कॉरीडॉर -१ वरील दापोडी ते
िपपंरी या र�ावर पॅचवक�  प�दतीने
डांबरीकरणे करणे.

- 1,75,00,000 0 6,00,000

17 222310424

बीआरटीएस कॉरीडॉर -१ या र�ावर
िदशादश�क फलक, मािहती दश�क फलक
लावणे, थम��ा� प�े मारणे, �ॉम� वॉटर
चेबंस�ची सफाई करणे व इतर �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

- 1,75,00,000 0 6,00,000

18 222310425
िपपंरी रे�े उ�ाणपुलाखालील अ�ी�ातील
गा�ांचे दु��ी करणे.

- 1,00,00,000 0 6,00,000

19 222310426
सांगवी िकवळे र�ावर राजीव गांधी पुल ते
काळेवाडी फाटा पय�त �थाप� िवषयक
कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 10,00,000

20 222310427
सांगवी िकवळे र�ावर काळेवाडी फाटा ते
संततुकाराम महाराज पुल पय�त �थाप�
िवषयक कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 10,00,000

21 222310428
सांगवी िकवळे र�ावर संततुकाराम
महाराज पुल ते मुकाई चौका पय�त �थाप�
िवषयक कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 5,00,000

22 222310429
िपपंरी िचंचवड शहरातील मु� र�ावर
वाहतुक िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 5,00,000

23 222310430
औधं - रावेत र�ावर खोदले�ा सेवा
वािह�ांचे चरांची दु��ी करणे.

- 2,00,00,000 0 10,00,000

24 222310431
औधं - रावेत र�ाचे �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 10,00,000

25 222310432
औधं - रावेत र�ावरील वाहतुक बेटांचे
सुशोिभकरण करणे.

- 2,00,00,000 0 5,00,000

26 222310433
भ�ी श�ी चौक ते मुकाई चौक र�ावर
वाहतुक िनयोजन िवषयक कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 5,00,000

27 222310434
िपंपरी िचंचवड शहरासाठी वाहतुक बेटांची
�थाप� िवषयक कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 5,00,000
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28 222310435
िपंपरी िचंचवड शहरासाठी मु� र�ांची
वाहतुक िनयोजनाकरीता आव�कती कामे
करणे.

- 2,00,00,000 0 5,00,000

29 222310436
िपंपरी िचंचवड शहरातील वाहतुक बेटांचे
सुशोिभकरण करणे.

- 2,00,00,000 0 5,00,000

30 222310437
भ�ी श�ी चौक परीसरातील �थाप�
िवषयक कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 10,00,000

31 222310438
िपंपरी िचंचवड शहरासाठी वाहतुक
िनयोजनाकरीता आव�कती कामे करणे.

- 2,00,00,000 0 1,00,000

32 222310439
राजीव गांधी पुल ते डांगे चौक पय�त�ा
र�ावरील रेलीगं व दुभाजकास रंगरगोटी
करणे.

- 50,00,000 0 1,00,000

33 222310440
डांगे चौक ते मुकाई चौक पय�त�ा
र�ावरील रेलीगं व दुभाजकास रंगरगोटी
करणे.

- 50,00,000 0 1,00,000

34 222310441

सांगवी िकवळे बीआरटीएस र�ावरील
िविवध सेवा वािह�ासाठी खोदलेला र�ा व
पदपथ यांचे चर बुजवून मजबुतीकरण
करणे.

- 6,00,00,000 0 10,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 74,00,00,000 0 3,90,00,000

एकूण बी.आर.टी.एस. देखभाल दु��ी 1,97,87,50,000 16,70,20,000 16,99,99,000

2 उ�ान दु��ी देखभाल

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222310442
रा�� ीय हॉकी �ध�साठी पॉली�ास हॉकी
मैदान येथे �थाप� िवषयक सुधारणांची
कामे करणे

- 1,40,00,000 1,73,52,500 0

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222310443
अ �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15,00,000 2,00,000 0

2 222310444
ब �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15,00,000 4,81,000 0

3 222310445
क �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15,00,000 1,95,000 0

4 222310446
ड �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15,00,000 11,10,000 0

5 222310447
इ �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15,00,000 1,04,000 0

6 222310448
फ �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15,00,000 1,49,356 0

7 222310449
ग �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15,00,000 3,14,568 0

8 222310450
ह �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15,00,000 93,576 0

एकूण चालू कामे र.�. 2,60,00,000 2,00,00,000 0

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222310451
क �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 25,00,000

2 222310452
ब �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 25,00,000

3 222310453
इ �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 25,00,000

4 222310454
ग �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 25,00,000

5 222310455
अ �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 25,00,000

6 222310456
फ �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 25,00,000
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7 222310457
ड �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 25,00,000

8 222310458
ह �भागातील उ�ानांची �थाप� िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

स.सा 1,00,00,000 0 25,00,605

एकूण निवन कामे र.�. 8,00,00,000 0 2,00,00,605

एकूण उ�ान दु��ी देखभाल 10,60,00,000 2,00,00,000 2,00,00,605

एकूण 2,08,47,50,000 18,70,20,000 18,99,99,605
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

बांधकाम परवानगी व अनािधकृत बांधकाम िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1
अित�मण िवषयक कामासाठी मिशनरी /
यं�सामु�ी पुरिवणे
चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222310459

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह�ीतील
अ,ब,क,ड,ई,फ,ग व ह या �े�ीय काया�लया
अंतग�त अित�मण कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे (२०२०-२०२१)

3,50,00,000 1,20,00,000 1,50,00,000

2 222310460

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह�ीतील
अ,ब,क,ड,ई,फ,ग व ह या �े�ीय काया�लया
अंतग�त अनिधकृत बांधकामावर व
अित�मणावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे (२०२०-२०२१))

3,50,00,000 1,00,00,000 0

एकूण चालू कामे र.�. 7,00,00,000 2,20,00,000 1,50,00,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222310461
अ' �े�ीय काया�लया मधील अनिधकृत
बांधकामावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे (२०२२-२०२३)

स.सा 45,00,000 0 25,00,000

2 222310462
ब' �े�ीय काया�लया मधील अनिधकृत
बांधकामावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे (२०२२-२०२३)

स.सा 45,00,000 0 25,00,000

3 222310463
क' �े�ीय काया�लया मधील अनिधकृत
बांधकामावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे

स.सा 45,00,000 0 25,00,000

4 222310464
ड' �े�ीय काया�लया मधील अनिधकृत
बांधकामावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे (२०२२-२०२३)

स.सा 45,00,000 0 25,00,000

5 222310465
ई' �े�ीय काया�लया मधील अनिधकृत
बांधकामावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे (२०२२-२०२३)

स.सा 45,00,000 0 25,00,000

6 222310466
फ' �े�ीय काया�लया मधील अनिधकृत
बांधकामावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे (२०२१-२०२२)

स.सा 45,00,000 0 25,00,000

7 222310467
ग' �े�ीय काया�लया मधील अनिधकृत
बांधकामावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे

स.सा 45,00,000 0 25,00,000

8 222310468
ह' �े�ीय काया�लया मधील अनिधकृत
बांधकामावर कारवाई करणेकामी िविवध
�कारची यं�सामु�ी पुरिवणे (२०२२-२०२३)

स.सा 45,00,000 0 25,00,000

9 222310469

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका ह�ीतील
अ,ब,क,ड,ई,फ,ग व ह या �े�ीय काया�लया
अंतग�त अनिधकृत बांधकामावर कारवाई
करणेकामी िविवध �कारची यं�सामु�ी पुरिवणे
(२०२२-२०२३)

स.सा 2,00,00,000 0 50,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,60,00,000 0 2,50,00,000

एकूण अित�मण िवषयक कामासाठी
मिशनरी / यं�सामु�ी पुरिवणे

12,60,00,000 2,20,00,000 4,00,00,000

एकूण 12,60,00,000 2,20,00,000 4,00,00,000
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1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222310470
आकुड� येथील मैला शु�दीकरण क� �ाचे
देखभाल व दु��ीचे कामे करणे.

4,00,00,000 21,43,920 0

2 222310471
रावेत येथे 20 एम.एल.डी. �मतेचे
मैलाशु�दीकरण क� �ाची देखभाल व दु��ी
करणे

4,00,00,000 6,91,310 0

3 222310472
कासारवाडी 40 द.ल.िल. मैलाशु�दीकरण
क� � ट�ा 3 चे चालन, देखभाल व दु��ी
करणे

4,00,00,000 60,59,130 0

4 222310473
सांगवी येथील 15 द.ल.िल. �मते�ा
मैलाशु�दीकरण क� �ाचे चालन, देखभाल व
दु��ी करणे.

4,00,00,000 57,62,000 18,24,000

5 222310474
िचखली येथील मैलाशु�दीकरण क� �ाची
चालन, देखभाल व दु��ी करणे (नवीन
काम) ट�ा 1 व 2

6,00,00,000 95,58,310 0

6 222310475
कासारवाडी 40 द.ल.िल. मैलाशु�दीकरण
क� � ट�ा १ चे चालन, देखभाल व दु��ी
करणे

4,00,00,000 1,38,20,860 0

7 222310476
वाय. सी. एम्. ��ालय या िठकाण�ा
वे� वाटर �रसायकिलंग पॅकेज �ंॅटचे पाच
वषा�साठी चालन , देखभाल व दु��ी करणे

50,00,000 7,27,609 0

8 222310477
च-होली येथील मैलाशु�दीकरण क� �ाची
देखभाल व दु��ी करणे

4,00,00,000 5,35,980 0

9 222310478

िचंचवड 30 एम.एल.डी. �मतेचे
मैलाशु�दीकरण क� �ाचे चालन,देखभाल व
दु��ी करणे चालिवणे व देखभाल करणे.
(SBR)

2,90,00,000 51,10,830 0

10 222310479
िचंचवड मैलाशु�दीकरण क� � चालन व
देखभाल दु��ी क�रता करणे. (भाटनगर)

2,90,00,000 51,02,621 0

11 222310480
मलशु�दीकरण क� ��े व पंपीगं �ेशन�ा
�ाडा �णालीची देखभाल दु��ी करणे.

2,00,00,000 19,65,260 0

12 222310481
कासारवाडी (ट�ा-२) ४० एम.एल.डी.
�मतेचे मैलाशु�दीकरण क� �ाचे चालन,
देखभाल व दु��ी करणे.

3,00,00,000 99,28,003 0

13 222310482
िपंपळे िनलख मैलाशु�दीकरण क� �ाचे
चालन, देखभाल व दु��ी करणे.

3,00,00,000 1,01,56,319 0

14 222310483
पया�वरण िवभागाकडील िविवध
�क�ासाठी स�ागार फी अदा करणे.

1,00,00,000 89,330 7,60,000

15 222310484
च�होली २० द.ल.िल. �मतेचे
मलशु�दीकरण क� � ट�ा २ चे चालन,
देखभाल व दु��ी करणे.

2,00,00,000 41,98,510 40,81,200

16 222310485
भोसरी हॉ�ीटल येथील ई.टी.पी. िवषयक
चालन, देखभाल व दु��ीचे कामकाज
करणे

50,00,000 0 15,20,000

17 222310486
वाय.सी.एम. हॉ�ीटल येथील ई.टी.पी. व
एस.टी.पी िवषयक चालन, देखभाल व
दु��ीचे कामकाज करणे.

4,00,00,000 7,14,640 24,32,000

18 222310487
िजजामाता, िपंपरी, आकुड�, मासुळकर
हॉ�ीटल येथील ई.टी.पी. िवषयक, चालन,
देखभाल व दु��ीचे कामकाज करणे.

1,50,00,000 0 38,00,000

19 222310488
अ,ब,फ व ग �भागातील मैलाशु�दीकरण
क� �ामधील �जची वाहतुक करणे.

1,00,00,000 41,20,860 15,20,000

20 222310489
क,ड,ई.व ह प३भागातील मैलाशु�दीकरण
क� �ामधील �जची वाहतुक करणे.

1,00,00,000 33,86,459 13,68,000
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21 222310490

मनपा अंतग�त कासारवाडी फेज १ करीताचे
मैलापाणी पंपहाऊस - काळेवाडी व
िपंपळेसौदागर पंपहाऊसचे चालन देखभाल
व दु��ी करणे.

2,50,00,000 0 0

22 222310491

मनपा अंतग�त कासारवाडी फेज २ करीताचे
मैलापाणी पंपहाऊस - भोसरी स.नं.२१७ ,
भोसरी स.नं.२३१ व लांडेवाडी पी.एस.१ व
लांडेवाडी पी.एस.२ चे चालन देखभाल व
दु��ी करणे.

4,50,00,000 0 0

23 222310492

मनपा अंतग�त कासारवाडी फेज ३ करीताचे
मैलापाणी पंपहाऊस - दापोडी व फुगेवाडी
पंपहाऊसचे चालन देखभाल व दु��ी
करणे.

2,50,00,000 0 0

24 222310493

मनपा अंतग�त िपंपळेिनलख मै.शु.के.
करीताचे मैलापाणी पंपहाऊस - वाकड
पंपहाऊसचे चालन देखभाल व दु��ी
करणे.

2,00,00,000 0 0

25 222310494

मनपा अंतग�त सांगवी मै.शु.के.करीताचे
मैलापाणी पंपहाऊस - सांगवी मुळानगर
पंपहाऊसचे चालन देखभाल व दु��ी
करणे.

2,00,00,000 0 0

26 222310495

मनपा चे िचखली मै.शु.के अंतग�त येणा-या
मैला पंप हाऊसेस चे चालन ,देखभाल व
दु��ी करणे ( िचखली 1253 व
नेवाळेव�ी मैला पंप हाऊस )

2,50,00,000 63,02,790 45,60,000

27 222310496

मनपा चे िचंचवड SBR मै.शु.के अंतग�त
येणा-या मैला पंप हाऊसेस चे चालन
,देखभाल व दु��ी करणे (गोखले पाक� ,
काकडे पाक� , केशवनगर व देऊळमळा
मैला पंप हाऊस )

4,50,00,000 0 0

28 222310497

मनपा चे िचंचवड भाटनगर मै.शु.के अंतग�त
येणा-या मैला पंप हाऊसेस चे �ैवािष�क
चालन ,देखभाल व दु��ी करणे ( िपंपरी
मेन िडल� , िपंपरी वाघेरे, िपंपरी
लो.ले�ल व वैभवनगर मैला पंप हाऊस )

4,00,00,000 0 0

29 222310498
मनपा चे िकवळे मैला पंप हाऊसेस चे
चालन , देखभाल व दु��ी करणे

1,50,00,000 0 0

30 222310499
मनपाचे अ,ब,फ व ग �े�ीय काया�लयांतग�त
मैला शु�दीकरण क� � व पंप हाऊस मधील
िवद्युत िवषयक देखभाल व दु��ी करणे.

1,50,00,000 13,39,950 30,40,000

31 222310500
मनपाचे क,ड,ई व ह �े�ीय काया�लयांतग�त
मैला शु�दीकरण क� � व पंप हाऊस मधील
िवद्युत िवषयक देखभाल व दु��ी करणे.

1,50,00,000 10,71,960 30,40,000

32 222310501

मनपा अंतग�त कासारवाडी फेज १ करीताचे
मैलापाणी पंपहाऊस - काळेवाडी व
िपंपळेसौदागर पंपहाऊसचे चालन देखभाल
व दु��ी करणे.

3,00,00,000 59,45,606 49,40,000

33 222310502

मनपा अंतग�त कासारवाडी फेज २ करीताचे
मैलापाणी पंपहाऊस - भोसरी स.नं.२१७ ,
भोसरी स.नं.२३१ व लांडेवाडी पी.एस.१ व
लांडेवाडी पी.एस.२ चे चालन देखभाल व
दु��ी करणे.

5,00,00,000 1,25,06,200 98,80,000

34 222310503

मनपा अंतग�त कासारवाडी फेज ३ करीताचे
मैलापाणी पंपहाऊस - दापोडी व फुगेवाडी
पंपहाऊसचे चालन देखभाल व दु��ी
करणे.

3,00,00,000 45,88,236 30,40,000

35 222310504

मनपा अंतग�त िपंपळेिनलख मै.शु.के.
करीताचे मैलापाणी पंपहाऊस - वाकड
पंपहाऊसचे चालन देखभाल व दु��ी
करणे.

2,00,00,000 22,88,024 15,20,000

36 222310505

मनपा अंतग�त सांगवी मै.शु.के. करीताचे
मैलापाणी पंपहाऊस - सांगवी मुळानगर
पंपहाऊसचे चालन देखभाल व दु��ी
करणे.

2,00,00,000 22,25,949 18,24,000

37 222310506

मनपा चे िचंचवड SBR मै.शु.के अंतग�त
येणा-या मैला पंप हाऊसेस चे चालन
,देखभाल व दु��ी करणे (गोखले पाक� ,

5,00,00,000 1,07,28,023 83,60,000
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काकडे पाक� , केशवनगर व देऊळमळा
मैला पंप हाऊस )

38 222310507

मनपा चे िचंचवड भाटनगर मै.शु.के अंतग�त
येणा-या मैला पंप हाऊसेस चे चालन
,देखभाल व दु��ी करणे ( िपंपरी मेन
िडल� , िपंपरी वाघेरे, िपंपरी लो.ले�ल व
वैभवनगर मैला पंप हाऊस )

4,50,00,000 1,06,78,347 80,56,000

39 222310508
मनपा चे िकवळे मैला पंप हाऊसेस चे
चालन , देखभाल व दु��ी करणे

1,50,00,000 27,40,500 22,80,000

40 222310509
मनपाचे मैलाशु�दीकरण क� � पंपीगं �ेशन
मधील �ाडा िस�ीमचे चालन, देखभाल व
दु��ी करणे.

2,00,00,000 22,33,250 22,80,000

41 222310510
िचखली येथील मैलाशु�दीकरण क� �ाची
चालन, देखभाल व दु��ीचे काम करणे
(ट�ा १ व २)

10,00,00,000 26,79,900 1,40,60,000

42 222310511

कासारवाडी ट�ा १,२ व ३ या ��ेकी ४०
द.ल.िल. �मतेचे मैलाशु�दीकरण क� �ाचे
चालन, देखभाल व दु��ीचे कामकाज
करणे.

20,00,00,000 62,53,100 3,42,00,000

43 222310512
आकुड� येथील (आय.एस.बी.आर.) ३०
द.ल.िल. �मतेचे मैलाशु�दीकरण क� �ाचे
चालन, देखभाल व दु��ीचे कामे करणे

10,00,00,000 77,28,700 1,17,80,000

44 222310513
िचंचवड (SBR) येथील ३० द.ल.िल.
�मतेचे मैलाशु�दीकरण क� �ाचे चालन,
देखभाल व दु��ीचे काम करणे

10,00,00,000 4,46,650 1,14,00,000

45 222310514
तालेरा व थेरगांव येिथल ETP िवषयक
चालन, देखभाल व दु��ीचे कामकाज
करणे.

2,50,00,000 0 19,00,000

46 222310515
आकुड� मैलाशु�दीकरण क� � येथे �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

2,00,00,000 0 38,00,000

47 222310516
िपंपळे िनलख येथील मैलाशु�दीकरण
क� �ाची (Biotower) चालन, देखभाल व
दु��ी करणे.

5,00,00,000 4,46,650 98,80,000

48 222310517
भाटनगर येथील मैलाशु�दीकरण क� �ाची
चालन देखभाल व दु��ी करणे

5,00,00,000 17,86,600 98,80,000

49 222310518

िचखली मैलाशु�दीकरण क� � �ि�या केलेले
पाणी पाईपलाईन�दारे िप�ा �ित�र�
कामासाठी पुरिवणेसाठी आव�क कामे
करणे व १५ वष� देखभाल दु��ी करणे.

6,00,00,000 32,09,877 15,20,000

50 222310519
च�होली (ट�ा - १) येथील मैलाशु�दीकरण
क� �ाची देखभाल दु��ी करणे.

4,00,00,000 91,11,660 76,00,000

51 222310520
कासारवाडी ४० द.ल.िल. मैलाशु�दीकरण
क� � ट�ा १ चे चालन, देखभाल व दु��ी
करणे

4,00,00,000 0 0

52 222310521
रावेत येथील २० द.ल.िल. �मते�ा
मैलाशु�दीकरण क� �ाची देखभाल व दु��ी
करणे.

6,00,00,000 1,00,86,000 83,60,000

53 222310522
दापोडी येथील मैलाशु�दीकरण क� �ाची
देखभाल व दु��ी करणे.

6,00,00,000 1,32,62,331 34,20,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,02,80,00,000 20,17,32,254 18,79,25,200

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222310523

पया�वरण िवभाग अंतग�त काय�रत असले�ा
Express Feeder चे अंतभु�त HT
Cable / RMU / DP Structure इ. ची
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

2,00,00,000 0 19,00,000

2 222310524
पया�वरण िवभाग अंतग�त उभारणेत आले�ा
सोलार िस�ीमची वाष�क देखभाल
दु��ीची कामे करणे

1,00,00,000 0 7,60,000

3 222310525
दापोडी एस.बी.आर. २० एम.एल.डी.
मैलाशु�दीकरण क� �ाचे चालन, देखभाल व
दु��ीची कामे करणे.

5,00,00,000 0 3,80,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

4 222310526
सांगवी आय.एस.बी.आर. १० एम.एल.डी.
मैलाशु�दीकरण क� �ाचे चालन, देखभाल व
दु��ीची कामे करणे.

5,00,00,000 0 3,80,000

5 222310527

च�होली ट�ा १ - २१ एम.एल.डी. व ट�ा
- २ - २० एम.एल.डी. मैलाशु�दीकरण
क� �ाचे चालन, देखभाल व दु��ीची कामे
करणे.

10,00,00,000 0 7,60,000

6 222310528
मनपा मैलाशु�दीकरण क� � व पंिपंग
�ेशनचे �थाप�िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

1,00,00,000 0 26,60,000

7 222310529
कासारवाडी व इतर मैलाशु�दीकरण क� � व
पंिपंग �ेशन अंतग�त र�ांची दु��ीची
कामे करणे.

2,00,00,000 0 15,20,000

8 222310530

िपं.िचं.मनपा माफ� त न�ाने बांधणेत
येणा�या थेरगांव तालेरा इ�ादी ��ालय
इमारतीसाठी ETP उभारणे व चालन,
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. ( चालन
देखभाल )

2,00,00,000 0 19,00,000

9 222310531
मनपा मैलाशु�दीकरण क� � व पंिपंग
�ेशनचे रंगसफेदी व �थाप�िवषयी
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

1,00,00,000 0 19,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 29,00,00,000 0 1,21,60,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल 2,31,80,00,000 20,17,32,254 20,00,85,200

एकूण 2,31,80,00,000 20,17,32,254 20,00,85,200
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८
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िवद्युत मु� काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1
िकरकोळ दु��ी व देखभाल
भाग-1

चालू कामे
230-Operations &
Maintenance

23040-Hire Charges

1 222310532

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १० म�े िवद्युत िवषयक
कामाक�रता कुशल व अध�-कुशल
कम�चारी पुरवठा करणे व िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

10 50,00,000 0 5,00,000

2 222310533

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ म�े िवद्युत िवषयक
कामाक�रता कुशल व अध�-कुशल
कम�चारी नेमणुक क�न िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

19 30,00,000 0 5,00,000

3 222310534

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १४ व �भाग �. १५ म�े
िवद्युत िवषयक कामाक�रता
कुशल व अध�-कुशल कम�चारी
पुरवठा करणे व िवद्युत िवषयक
कामे करणे.(२०२१-२२)

१४,१५ 1,00,00,000 0 5,00,000

4 222310535
िजजामाता हा��टलमधील
िल�ची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे.

21 6,84,000 5,50,000 2,00,000

23050-Repairs &
maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310536

ड �भाग वाकड उप िवभागाचे
प�रसरातील तसेच बीआरटी र�ा
व �ालगत�ा र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची तसेच
बसथां�ांवरील �व�थेची चालन
देखभाल दु��ी करणे.
२०२०-२१

सव� 50,00,000 11,49,789 0

2 222310537

ड �भाग ताथवडे पुनावळे उप
िवभागाचे प�रसरातील तसेच
बीआरटी र�ा व �ालगत�ा
र�ावरील िदवाब�ीचे केबल,
पोल, िफटीगं िफडर पीलरची
तसेच बसथां�ांवरील �व�थेची
चालन देखभाल दु��ी
करणे.२०२०-२१

25 50,00,000 10,16,159 0

3 222310538

ड �भाग परीसरातील ताथवडे
प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची िदवाब�ी
�व�थेची चालन देखभाल दु��ी
करणे.२०२०-२१

25 50,00,000 10,77,698 0

4 222310539

ड �भाग परीसरातील पुनावळे
प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची िदवाब�ी
�व�थेची चालन देखभाल दु��ी
करणे.२०२०-२१

25 50,00,000 9,78,697 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

5 222310540
ड �भाग अंतग�त िस�ल यं�णेची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे
२०२०-२१

सव� 50,00,000 6,99,074 5,30,224

6 222310541

ड �े�ीय काया�लय क�ेतील बी
आर टी एस र�ावरील िस�ल
�व�थेचे देखभाल व दु��ी
करणे. २०२०-२१

सव� 50,00,000 14,96,546 3,96,254

7 222310542

ड �भाग परीसरातील वाकड उप
िवभागाचे प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची िदवाब�ी
�व�थेची चालन देखभाल दु��ी
करणे.

25 1,00,00,000 9,71,910 9,47,265

8 222310543
ड �ेि�य काय��े�ातील
िवद्युतिवषयक कामांकरीता
स�ागार फी अदा करणे

सव� 50,00,000 5,00,060 10,00,000

9 222310544

ड �भाग वाकड उप िवभागाचे
प�रसरातील तसेच बीआरटी र�ा
व �ालगत�ा र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची तसेच
बसथां�ांवरील �व�थेची चालन
देखभाल दु��ी करणे.
२०२१-२२

सव� 50,00,000 9,98,688 7,91,257

10 222310545

ड �भाग ताथवडे पुनावळे उप
िवभागाचे प�रसरातील तसेच
बीआरटी र�ा व �ालगत�ा
र�ावरील िदवाब�ीचे केबल,
पोल, िफटीगं िफडर पीलरची
तसेच बसथां�ांवरील �व�थेची
चालन देखभाल दु��ी करणे.
२०२१-२२

25 50,00,000 6,08,000 10,00,000

11 222310546

ड �भाग परीसरातील ताथवडे
प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची िदवाब�ी
�व�थेची चालन देखभाल दु��ी
करणे. २०२१-२२

25 50,00,000 6,20,000 10,00,000

12 222310547

ड �भाग परीसरातील पुनावळे
प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची िदवाब�ी
�व�थेची चालन देखभाल दु��ी
करणे. २०२१-२२

25 50,00,000 5,88,000 10,00,000

13 222310548

ड �भाग परीसरातील वाकड
प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची िदवाब�ी
�व�थेची चालन देखभाल दु��ी
करणे. २०२१-२२

25 50,00,000 6,92,000 10,00,000

14 222310549
ड �भाग अंतग�त िस�ल यं�णेची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे
२०२१-२२

सव� 50,00,000 0 10,00,000

15 222310550

ड �े�ीय काया�लय क�ेतील बी
आर टी एस र�ावरील िस�ल
�व�थेचे देखभाल व दु��ी
करणे.२०२१-२२

सव� 50,00,000 0 10,00,000

16 222310551
ड �े�ीय काया�लय परीसरातील
मनपा इमारतीचें फायर से�ी
ऑडीट करणे २०२१-२२

सव� 50,00,000 8,02,379 0

17 222310552
ड �े�ीय काया�लय परीसरातील
मनपा इमारतीचें इले���कल से�ी
ऑडीट करणे २०२१-२२

सव� 50,00,000 70,000 0

18 222310553

ड �े�ीय काया�लय परीसरातील
मनपा इमारतीचें फायर से�ी
ऑडीट �ा अनुषंगाने िववीध
आव�क कामे करणे २०२१-२२

सव� 50,00,000 0 7,50,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

19 222310554

ड �े�ीय काया�लय परीसरातील
मनपा इमारतीचें इले���कल से�ी
ऑडीट �ा अनुषंगाने िववीध
आव�क कामे करणे २०२१-२२

सव� 50,00,000 0 7,50,000

20 222310555

िदघी च-होली उपिवभागातील
�� ीट लाईट िद�ां�ा नादु��
केबल बदलने व अनुषंिगक वािष�क
��पाची कामे करणे.

३,४ 7,82,018 0 0

21 222310556

थेरगाव येथील �खवसरा पाटील
��ालयातील CCTV कॅमे-याची
वाष�क प�दतीने देखभाल दु��ी
करणे.(१८-१९)

24 6,51,786 6,60,000 0

22 222310557
िजजामाता हा��टलमधील
सब�ेशनची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे.

21 10,00,000 0 1,000

23 222310558
िजजामाता हा��टलमधील
जनरेटरची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे.

21 5,72,488 4,00,000 2,00,000

24 222310559
िजजामाता हा��टलमधील
िवद्युतिवषयक कामांची देखभाल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.

21 5,57,786 4,00,000 1,50,000

25 222310560

एम्. एम्. �ुल ते डांगे चौक
�ाया काळेवाडी फाटा या
बी.आर.टी. र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे. (�भाग
�.२३ व २४)(२०-२१)

२३,२४ 4,01,786 3,20,065 0

26 222310561
थेरगाव उपिवभागातील टी-५
फीटीगंची वाष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे.(२०-२१)

२३,२४ 4,50,000 3,16,000 0

27 222310562

एम्. एम्. �ुल ते डांगे चौक
�ाया काळेवाडी फाटा या
बी.आर.टी. र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे. (�भाग
�.२३ व २४)(२१-२२)

२३,२४ 10,00,000 2,00,000 3,00,000

23052-Repairs &
maintenance - Buildings

1 222310563

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�.१९ मधील मनपा�ा िविवध
इमारतीचे िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

19 30,00,000 3,97,900 3,00,000

2 222310564

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध
इमारतीमंधील अि�शमन
�व�थेची वािष�क देखभाल व
दु��ी करणे. (२०२०-२१)

१०,१४,१५,१९ 20,00,000 2,00,000 2,00,000

3 222310565

अ �े�ीय काया�लयातील तारांगण
मधील वातानुकूलन यं�णा व
िवद्युत �व�थेचे चालन व
देखभाल दु��ी करणे.

10 2,00,00,000 0 7,00,000

4 222310566
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध
जलतरण तलावाची देखभाल
दु��ी करणे.(२०२१-२२)

Common 1,00,00,000 3,00,000 7,00,000

5 222310567

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त तीन
वषा� क�रता िविवध इमारतीमधील
वातानुकूलन यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु�� करणे..(२०२१ ते
२४)

Common 1,00,00,000 0 5,00,000

6 222310568

ह �ेि�य काया�लयांतग�त
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�. २० व ३० मधील िदवाब�ी
�व�थेचे चालन देखभाल दु��ी
करणे.

30 10,70,454 0 0
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7 222310569

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सांगवी
उपिवभागातील �भाग �.३१ व ३२
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

31 10,27,152 0 0

8 222310570

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन
२०२०-२१ क�रता सांगवी
उपिवभागातील �भाग �.३१ व ३२
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

३१,३२ 25,00,000 11,41,000 0

9 222310571

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन
२०२०-२१ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

20 14,98,927 0 0

10 222310572

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.२० व ३० मधील हमी कालावधी
संपले�ा एलईडी िद�ांची सन
२०२०-२१ क�रता दु��ी करणे.

२०,३० 9,89,194 6,88,000 0

11 222310573

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन
२०२०-२१ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

30 14,98,927 2,70,000 10,70,000

12 222310574

वाय.सी.एम.एच. येथील APFC
panel ,िगझर, व इ��ट�र/
बॅटरीची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१७-१८)

20 6,00,000 0 0

13 222310575
वाय.सी.एम.एच. येथील UPS
system ची सन २०१८-२०२१
देखभाल दु��ी करणे.

20 15,00,000 2,50,000 2,50,000

14 222310576
वाय.सी.एम.एच. येथील UPS
system मधील आव�कतेनुसार
बॅटरी बदलणे.

20 20,00,000 0 0

15 222310577

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
५०० के.�ी.ए. �मते�ा जिन�
संचाची सन २०१८-२०२१ म�े
देखभाल दु��ी करणे.

20 3,00,000 0 0

16 222310578

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
१०१० के.�ी.ए. जिन� संचाची
�ैवािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९ ते २०२२ पय�त)

20 15,00,000 6,67,168 0

17 222310579

वाय.सी.एम.एच. ��ालयाम�े
ओटीस उ�ादीत िल�ची
�ैवािष�क प�दतीने देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९ते २०२२ पय�त)

20 35,00,000 10,00,000 10,00,000

18 222310580

वाय.सी.एम.एच. येथील
ई.पी.बी.ए.ए�. यं�णेचे सन
२०१९-२०२० म�े देखभाल दु��ी
करणे.

20 10,00,000 0 0

19 222310581

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
५०० के.�ी.ए. �मते�ा जिन�
संचाची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२०२२)

20 15,00,000 0 0

20 222310582

वाय.सी.एम. ��ालयाम�े
एिशयन उ�ादीत िल�ची वािष�क
प�दतीने देखभाल दु��ी करणे.(
सन २०१९-२०)

20 10,00,000 0 0

21 222310583

वाय.सी.एम.एच. ��ालयाम�े
सी.सी. टी.�ी. यं�णेची सन
२०१९-२० करीता वािष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे.

12,00,000 0 0

22 222310584

वाय.सी.एम.एच. येथील अंतग�त
दूर�नी/ई.पी.ए.बी.ए� यं�णेची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

20 30,00,000 6,37,768 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

23 222310585

वाय.सी.एम. ��ालयामधील
पाणीपुरवठा व अि��ितबंधक
यं�णा व ५०० के��ए जिन�
संचाची वािष�क चालन देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२०-२१)

20 50,00,000 14,30,791 0

24 222310586

वाय. सी. एम. एच. येथील
अ�ाव�क िवद्युतीकरण,APFC
Panel,िगझर व
इ��ट�र,ACB/RMU,व
Transformer Substation,
सौरउजा� यं�णा, हायमा� िदवे व
कारं�ाची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२०-२१)

20 75,00,000 17,92,550 0

25 222310587

वाय.सी.एम.एच. येथील UPS
system �ा उव��रत बॅटरी
बदलणे व वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

20 50,00,000 7,41,128 0

26 222310588

वाय.सी.एम.एच. ��ालयाम�े
एिशयन उ�ादीत िल�ची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

20 40,00,000 8,00,000 1,60,000

27 222310589

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
ICU no.१ व २, NICU
,पी.जी.कॉलेज, १ ते ७ ओ.टी
मधील वातानुकुल यं�णेची व
���ट ए.सी.ची वािष�क चालन
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

20 60,00,000 19,36,000 0

28 222310590

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
सी.सी. टी.�ी. यं�णा �.१व २
ची वािष�क प�दतीने देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२०-२१)

20 60,00,000 14,00,000 1,70,500

29 222310591

वाय.सी.एम.एच.येथील िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ी
कामाक�रता कुशल व अध� कुशल
व मदतनीस वािष�क प�तीने
कम�चारी नेमणुक करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

20 60,00,000 13,20,000 0

30 222310592

वाय.सी.एम.एच. येथील अंतग�त
दूर�नी/ई.पी.ए.बी.ए� यं�णेची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

20 30,00,000 0 2,00,000

31 222310593

वाय.सी.एम. ��ालयामधील
पाणीपुरवठा व अि��ितबंधक
यं�णेची वािष�क चालन देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२१-२२)

20 50,00,000 3,10,000 3,00,000

32 222310594

वाय. सी. एम. एच. येथील
अ�ाव�क िवद्युतीकरण,APFC
Panel,िगझर व
इ��ट�र,ACB/RMU,व
Transformer Substation,
सौरउजा� यं�णा, हायमा� िदवे व
कारं�ाची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२१-२२)

20 75,00,000 0 8,00,000

33 222310595

वाय.सी.एम.एच. ��ालयाम�े
एिशयन उ�ादीत िल�ची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

20 40,00,000 0 5,10,000

34 222310596

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
ICU no.१ व २, NICU ,१ ते ७
ओ.टी मधील वातानुकुल यं�णेची
वािष�क चालन देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

20 30,00,000 0 3,50,000

35 222310597

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
���ट ए.सी ची वािष�क चालन
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

20 30,00,000 0 3,00,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

36 222310598

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
पी.जी.कॉलेज क�रता बसिवणेत
आले�ा VRV वातानुकुल यं�णेची
वािष�क चालन देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

20 30,00,000 0 3,00,000

37 222310599

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
सी.सी. टी.�ी. यं�णा �.१ ची
वािष�क प�दतीने देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

20 10,00,000 0 2,00,000

38 222310600

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
सी.सी. टी.�ी. यं�णा �. २
तसेच दुस-या मज�ावरील
(पी.जी) यं�णेची वािष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

60,00,000 0 4,00,000

39 222310601

वाय.सी.एम.एच.येथील िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ी
कामाक�रता कुशल व अध� कुशल
व मदतनीस वािष�क प�तीने
कम�चारी नेमणुक करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

20 60,00,000 0 8,10,000

40 222310602

वाय.सी.एम.एच येथील यु.पी.एस
िस�ीमची (UPS System)
�ैवािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

20 30,00,000 0 3,20,000

41 222310603

वाय.सी.एम.एच येथील यु.पी.एस
िस�ीम�ा (UPS System)
बॅटरी बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

20 50,00,000 16,80,000 0

42 222310604

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
१०१० के.�ी.ए. जिन� संचाची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२ )

20 25,00,000 3,00,000 3,11,000

43 222310605

वाय.सी.एम.��ालयाम�े
अचानक उ�वनारी तातडीची
िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

20 25,00,000 0 0

44 222310606

मनपा�ा
वाय.सी.एम.��ालयामधील
िवद्युत यं�णेचे �य� एज�ी
माफ� त ऑडीट करणे.(सन
२०२१-२२)

20 25,00,000 0 0

23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222310607

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील मोरवाडी व प�रसरातील
िवद्युत �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२०-२१)

10 30,00,000 12,30,000 0

2 222310608

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील संभाजीनगर, शा�नगर व
प�रसरातील िवद्युत �व�थेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

10 30,00,000 12,70,000 0

3 222310609

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील िव�ानगर व प�रसरातील
िवद्युत �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२०-२१)

10 30,00,000 7,40,000 0

4 222310610

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १४
मधील काळभोरनगर, मोहननगर
व प�रसरातील िवद्युत �व�थेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

14 30,00,000 5,73,583 0

5 222310611

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १४
मधील आकुड� गावठाण, गंगानगर
व प�रसरातील िवद्युत �व�थेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

14 30,00,000 5,73,531 0
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र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

6 222310612

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १४
मधील आकुड� द�वाडी,
िवठळवाडी व प�रसरातील िवद्युत
�व�थेचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

14 30,00,000 3,52,554 0

7 222310613

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १५
मधील से.�.२३,२४,२५ व
प�रसरातील िवद्युत �व�थेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

15 30,00,000 5,73,006 0

8 222310614

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १५
मधील से.�.२६,२७,२८ व
प�रसरातील िवद्युत �व�थेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

15 30,00,000 5,73,800 0

9 222310615

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील भाटनगर, िपंपरी माक� ट
प�रसरातील िवद्युत �व�थेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

19 30,00,000 7,50,000 0

10 222310616

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील दळवीनगर, आनंदनगर
प�रसरातील िवद्युत �व�थेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

19 30,00,000 7,00,000 0

11 222310617

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील उ�मनगर, �ीधरनगर,
िलंक रोड व प�रसरातील िवद्युत
�व�थेचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

19 30,00,000 7,00,000 0

12 222310618

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील आनंदनगर व ए�ायर
इ�ेट व प�रसरातील िवद्युत
�व�थेचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

19 30,00,000 7,93,000 0

13 222310619

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध
इमारतीमधील िल�चे वािष�क
चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(२०२०-२१)

Common 30,00,000 2,50,000 5,00,000

14 222310620

अ �ेि�य काया�लयांतग�त िनगडी
�ािधकरण उपिवभागामधील �भाग
�.१४ व १५ येथील िविवध
चौकातील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे.
(२०२०-२१)

१४,१५ 30,00,000 10,98,599 0

15 222310621

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�.१० व �भाग � १९ मिधल
िविवध चौकातील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे.
(२०२०-२१)

१०,१९ 30,00,000 9,56,000 4,00,000

16 222310622
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
� १४ मधील िवद्युत �व�थेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.

14 50,00,000 14,09,965 0

17 222310623
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
� १५ मधील िवद्युत �व�थेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.

15 50,00,000 4,50,860 0

18 222310624

वाड� �. १९ िपंपरी पोिलस �ेशन
येथील भाजी मंडई येथे व
प�रसरातील CCTV यं�णेचे
देखभाल दु��ी करणे.

19 25,00,000 0 3,80,000

19 222310625

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील मोरवाडी व प�रसरातील
िवद्युत �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२१-२२)

10 50,00,000 0 9,00,000

20 222310626

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील संभाजीनगर, शा�नगर व
प�रसरातील िवद्युत �व�थेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन

10 50,00,000 6,81,261 5,50,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

२०२१-२२)

21 222310627

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील िव�ानगर व प�रसरातील
िवद्युत �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२१-२२)

10 50,00,000 6,35,000 5,00,000

22 222310628

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील मनपा�ा िविवध इमारतीचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

10 50,00,000 3,00,000 5,00,000

23 222310629

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील भाटनगर, िपंपरी माक� ट
प�रसरातील �� ीट लाईट �व�थेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

19 30,00,000 4,00,000 7,00,000

24 222310630

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील दळवीनगर, आनंदनगर
प�रसरातील �� ीट लाईट �व�थेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

19 30,00,000 4,00,000 7,00,000

25 222310631

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील उ�मनगर, �ीधरनगर,
िलंक रोड व प�रसरातील �� ीट
लाईट �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२१-२२)

19 30,00,000 4,00,000 7,00,000

26 222310632

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील आनंदनगर व ए�ायर
इ�ेट व प�रसरातील �� ीट लाईट
�व�थेचे देखभाल दु��ी (सन
२०२१-२२)

19 30,00,000 4,00,000 5,30,000

27 222310633

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील �ा. रामकृ� मोरे
�े�गृहामधील अंतग�त �काश
�व�था व �ेज लाईट चे चालन व
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

19 30,00,000 0 5,00,000

28 222310634

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील हमी कालावधी
संपलेले LED िदवे दु��ी करणे
व आव��ेनुसार निवन बदलणे.
(सन २०२१-२२)

19 30,00,000 0 5,00,000

29 222310635

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील �ा. रामकृ� मोरे
�े�गृहामधील म�वत�
वातानुकूलन यं�णेचे चालन व
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

19 30,00,000 0 5,00,000

30 222310636

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील �ा. रामकृ� मोरे
�े�गृहामधील CCTV यं�णा
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

19 30,00,000 0 5,00,000

31 222310637

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �
१० मधील साव�जिनक शौचालयाचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(२०२१-२०२२)

10 30,00,000 0 3,00,000

32 222310638

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �
१४ मधील साव�जिनक शौचालयाचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(२०२१-२०२२)

14 30,00,000 0 1,00,000

33 222310639

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �
१५ मधील साव�जिनक शौचालयाचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(२०२१-२०२२)

15 30,00,000 0 1,00,000

34 222310640

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �
१९ मधील साव�जिनक शौचालयाचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(२०२१-२०२२)

19 30,00,000 2,00,000 1,50,000
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35 222310641
अ �े�ीय काया�लय �भाग �.१४
मधील िवद्युत �व�थेचे देखभाल
दुर�ी करणे.(२०२१-२२)

14 1,00,00,000 25,00,000 10,00,000

36 222310642
अ �े�ीय काया�लय �भाग �.१५
मधील िवद्युत �व�थेचे देखभाल
दुर�ी करणे.(२०२१-२२)

15 1,00,00,000 23,00,000 10,00,000

37 222310643

अ �े�ीय काया�लय �भाग �.१४
व १५ चा उ�ान मधील िवद्युत
�व�थेचे देखभाल दुर�ी
करणे.(२०२१-२२)

१४,१५ 1,00,00,000 25,00,000 10,00,000

38 222310644

अ �ेि�य काया�लयांतग�त िनगडी
�ािधकरण उपिवभागामधील �भाग
�.१४ व १५ येथील िविवध
चौकातील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे.
(२०२१-२२)

१४,१५ 1,00,00,000 9,00,000 2,00,000

39 222310645

अ �े�ीय काय��े�ातील तीन वषा�
क�रता UPS- इ��ट�र यं�णेचे
देखभाल दु��ी करणे. .(२०२१
ते २४)

Common 1,00,00,000 2,00,000 10,00,000

40 222310646

अ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत , दवाखाने इ.
िठकाण�ा तीन वषा�क�रता जिन�
संचाचे (जनरेटरचे) वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे
करणे.(२०२१ ते २४)

Common 1,00,00,000 2,00,000 7,00,000

41 222310647

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त
बसिव�ात आले�ा
सी.सी.टी.�ी. चे देखभाल दु��ी
व अनुषंिगक कामे करणे.
(२०२१-२२)

1,00,00,000 0 7,00,000

42 222310648

मनपा उपिवभागातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर
िपलर बदलने व अनुषंिगक वािष�क
��पाची कामे करणे.

9 30,00,000 0 0

43 222310649

�.�.८ मधील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर
िपलर बदलणे व अनुषंिगक
िदवाब�ी दु��ीची वािष�क
��पाची कामे करणे.

8 25,00,000 3,97,000 0

44 222310650

�भाग �.२ अंतग�त िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे .(सन
२०२०-२१)

2 25,00,000 5,50,000 0

45 222310651
�भाग �.२ अंतग�त जु�ा झाले�ा
िदवाब�ीचे नुतनीकरण करणे व
तातडीची कामे करणे .

2 25,00,000 4,50,000 0

46 222310652
�भाग �.२ मधील नादु��
�खळ�ा दु��ी करणे व
आव�क सुटे भाग बदलणे.

2 25,00,000 4,20,000 0

47 222310653

�भाग �.२ अंतग�त मोशी, बो-
हाडोवाडी येथील िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे .(सन
२०२१-२२)

2 25,00,000 8,13,000 3,50,000

48 222310654

�भाग �.९ अंतग�त मासुळकर
कॉिलनी नेह�नगर खराऴवाडी
येथील िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे .(सन २०२१-२२)

9 25,00,000 5,50,000 4,50,000

49 222310655

�भाग �.८ अंतग�त भोसरी
MIDC तसेच इतर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी िवषयक कामे करणे .(सन
२०२१-२२)

8 25,00,000 5,50,000 4,00,000

50 222310656
�भाग �. ६ अंतग�त भगतव�ी व
इतर प�रसरातील िदवाब�ी 6 25,00,000 5,50,000 4,00,000
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�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे .(सन
२०२१-२२)

51 222310657

सन २०२२ म�े होणा-या िविवध
�धा� व िनवडणुकीसाठी ता�ुर�ा
��पात �िन�ेपण व िवद्युत
�व�था करणे.

२,६,८,९ 50,00,000 9,62,000 15,00,000

52 222310658
क �भागातील िववध
काय��मांसाठी ता�ुरती �नी�ेपण
�व�था करणे.

२,६,८,९ 50,00,000 1,00,000 15,00,000

53 222310659

�भाग �.९ अंतग�त प�रसरातील
नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलणे व िदवाब�ीची अनुषंिगक
वािष�क ��पाची कामे करणे.
.(सन २०२१-२२)

9 25,00,000 3,50,000 3,50,000

54 222310660

�भाग �.९ ने� ��ालय व
नागरी आरो� क� � येथील
िल�ची वािष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे .(सन २०२१-२२)

9 35,00,000 0 5,00,000

55 222310661

�भाग �. ९ मधील नेह�नगर
�शानभूमी येथील
िवद्युतदािहनीचे दोन वषा�करीता
वाष�क प�तीने चालन व देखभाल
दु��ी करणे.

9 50,00,000 0 4,00,000

56 222310662
भोसरी येथील िवद्युत दिहनी ठेका
प�दतीने खाजगी सं�थेस चालन
देखभाल दु��ीक�रता देणे.

3 1,50,00,000 35,40,279 0

57 222310663

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त
चौकातील वाहतुक िस�ल,��ंकर
यं�णेचे वािष�क देखभाल व
दु��ी करणे (सन २०२०-२१).

1,50,00,000 6,78,903 0

58 222310664
भोसरी �शानभूमीतील एअर
कनट� ोल युिनटची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.

50,00,000 0 7,00,000

59 222310665

िदघी च-होली-मोशी
उपिवभागातील �� ीट लाईट
िद�ां�ा नादु�� केबल
बदलने,जं�न बॉ� बदलणे,पोल
अिथग करणे व अनुषंिगक वािष�क
��पाची कामे
करणे.(सन२०२१-२२)

३,४ 40,00,000 0 8,00,000

60 222310666

भोसरी गावठाण,गवळीनगर
उपिवभागातील �� ीट लाईट
िद�ां�ा नादु�� केबल
बदलने,जं�न बॉ� बदलणे,पोल
अिथग करणे व अनुषंिगक वािष�क
��पाची कामे
करणे.(सन२०२१-२२)

५,७ 40,00,000 0 8,00,000

61 222310667

इ �े�ीय काया�लया�ा
काय��े�ांतग�त मनपा�ा िविवध
काय��माकरीता,िनवडणुकी�ा
अनुषंगाने ता�ुर�ा ��पात
�नी�ोपण �व�था, िवद्युत /
�काश �व�था सी.सी.टी.�ी व
�ोजे�र �व�था
करणे.(सन२०२१-२२)

३,४,५,७ 75,00,000 0 1,00,000

62 222310668

भोसरी येथील िवद्युत दिहनी दोन
वषा�क�रता ठेका प�दतीने खाजगी
सं�थेस चालन देखभाल
दु��ीक�रता देणे.(
सन.२०२१-२३)

7 1,50,00,000 8,00,000 35,00,000

63 222310669

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त
चौकातील वाहतुक िस�ल,��ंकर
यं�णेचे वािष�क देखभाल व
दु��ी करणे (सन २०२१-२२).

३,४,५,७ 40,00,000 0 10,00,000

64 222310670
इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध
िवद्युत उपिवभागाम�े देखभाल
व दु��ी करणेकामी

३,४,५,७ 1,00,00,000 0 1,000
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आव�कते�माणे दोन वष�
कालावधीसाठी तां�ीक व अतां�ीक
कम�चारी पुरवठा करणे. (सन
२०२१-२२).

65 222310671

फ �े�ीय काया�लयातील िचखली-
तळवडे उपिवभाग मधील
िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी िवषयक कामे करणे. सन
२०१७-१८

1,12 50,00,000 0 0

66 222310672

फ �े�ीय काया�लयातील िचखली-
तळवडे उपिवभाग मधील
िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी िवषयक कामे करणे.
(सन २०१८-२०१९)

1,12 30,00,000 0 0

67 222310673

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध
जलतरण तलावाची देखभाल
दु��ी िवषयक कामे करणे.
(सन २०१८-२०१९)

1,11,12,13 15,00,000 0 0

68 222310674

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१
अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०१९-२०)

1 18,00,000 0 0

69 222310675

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ कृ�ानगर अंतग�त िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे तसेच कुशल
अकुशल कम�चारी पुरिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे .(सन
२०१९-२०)

11 50,00,000 0 0

70 222310676

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१२
अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०१९-२०)

12 12,00,000 0 0

71 222310677

फ �े�ीय काया�लय �भाग
�.१३अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०१९-२०)

13 18,00,000 0 0

72 222310678

िनगडी येथील से. �. २२ येथील
िवद्युत दािहनाचे वािष�क प�दतीने
चालन व देखभाल दु��ी करणे
(सन २०१९-२०२०)

13 80,00,000 22,93,000 0

73 222310679

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त
होणा�या िविवध काय��माक�रता
ता�ुरती �िन�ेपण �व�था ,
ता�ुरती �काश �व�था
,सी.सी.टी.�ी.कॅमेरे, जिन� संच
भाडेत�ावर वापरणे.(सन
२०१८-२०१९)

1,11,12,13 80,00,000 0 0

74 222310680

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१
अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०२०-२०२१)

1 30,00,000 5,93,000 0

75 222310681

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ कृ�ानगर अंतग�त िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे तसेच कुशल
अकुशल कम�चारी पुरिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे .(सन
२०२०-२०२१)

11 30,00,000 4,42,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
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र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

76 222310682

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१२
अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०२०-२०२१)

12 30,00,000 5,81,000 0

77 222310683

फ �े�ीय काया�लय �भाग
�.१३अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०२०-२०२१)

13 30,00,000 4,45,000 0

78 222310684

�भाग � १ अंतग�त �ािठकाणी
ओ�रहेड स���स वायर �ारे
पोलसाठी जोडणी केली आहे
अ�ा िठकाणी केबल�ारे भूिमगत
जोडणी करणे.

1 1,00,00,000 6,89,000 0

79 222310685

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१३
से.नं.२२ अमरधाम �शानभूमी
म�े िवद्युत दाहीनीचे वािष�क
प�तीने चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२०२१)

13 50,00,000 44,77,000 0

80 222310686

फ �े�ीय काया�लयातील िनगडी
गावठाण उपिवभागामधील
िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी िवषयक कामे करणे. (सन
२०१६-२०१७)

20,00,000 0 0

81 222310687

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
उ�दाब लघुदाब वीजवािह�ा
हलिवणे कामाचे पय�वे�ण शु�
मरािव मंडळास अदा कऱणे व फ
�े�ीय काया�लय काय��े�ातील
��� ट लाईट िवद्युत संच मांडणीचे
िन�र�ण शु� अदा करणे.

1,11,12,13 5,00,000 0 0

82 222310688

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१
अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०२१-२०२२)

1 40,00,000 0 11,65,000

83 222310689

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ कृ�ानगर अंतग�त िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे तसेच कुशल
अकुशल कम�चारी पुरिवणे व
अनुषंिगक कामे करणे ..(सन
२०२१-२०२२)

11 40,00,000 0 11,65,000

84 222310690

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१२
अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०२१-२०२२)

12 40,00,000 0 0

85 222310691

फ �े�ीय काया�लय �भाग
�.१३अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे तसेच कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०२१-२०२२)

13 40,00,000 0 11,65,000

86 222310692

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१३
से.नं.२२ अमरधाम �शानभूमी
म�े िवद्युत दाहीनीचे वािष�क
प�तीने चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२०२२)

13 90,00,000 32,44,000 23,18,000

87 222310693

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
उ�दाब लघुदाब वीजवािह�ा
हलिवणे कामाचे पय�वे�ण शु�
मरािव मंडळास अदा कऱणे व फ

1,11,12,13 1,00,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

�े�ीय काया�लय काय��े�ातील
��� ट लाईट िवद्युत संच मांडणीचे
िन�र�ण शु� अदा करणे व
अितउ� दाब वािहनी (TOWER
LINE) हलिवणे क�रता
म.रा.िव.पारेषण कंपनी िल यांना
र�म अदा करणे

88 222310694

सांगवी �शानभुमी येथील गॅस
शवदािहनीचे सन २०१८ ते २०२०
क�रता चालन व देखभाल दु��ी
करणे.

३१,३२ 42,07,920 4,06,000 0

89 222310695

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सांगवी
उपिवभागातील गॅस शवदािहनीचे
तीन वषा�क�रता चालन देखभाल
दु��ी करणे.

31 50,00,000 24,83,991 0

90 222310696

सांगवी उपिवभागांतग�त िविवध
चौकात बसिवले�ा CCTV
यं�नेचे वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.

३१,३२ 25,00,000 5,98,000 1,40,000

91 222310697

कासारवाडी उपिवभागांतग�त
िविवध चौकात बसिवले�ा CCTV
यं�नेचे वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.

२०,३० 25,00,000 3,00,000 2,00,000

92 222310698

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन
२०२१-२२ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

20 25,00,000 0 2,00,000

93 222310699

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.२० व ३० मधील हमी कालावधी
संपले�ा एलईडी िद�ांची सन
२०२१-२२ क�रता दु��ी करणे.

२०,३० 25,00,000 0 2,00,000

94 222310700

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन
२०२१-२२ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

30 25,00,000 0 2,00,000

95 222310701

सांगवी �शानभुमी येथील गॅस
शवदािहनीचे दोन वषा�क�रता सन
२०२१ ते २०२३ क�रता चालन व
देखभाल दु��ी करणे.

३१,३२ 1,00,00,000 8,50,000 20,00,000

96 222310702

सन २०२०-२१ मधील आयोिजत
होणा-या पवनाथडी ज�ा
काय��माकरीता ता�ुर�ा
��पात �नी�ेपण,�काश
�व�था, सीसीटी�ी यं�णा व
जनरेटर�ारे वीज पुरवठा करणए

३१,३२ 70,00,000 0 0

97 222310703

वाय.सी.एम. ��ालयामधील
पाणीपुरवठा व अि��ितबंधक
यं�णेची चालन देखभाल दु��ी
करणे.(२०१९-२० करीता)

20 15,00,000 0 0

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222310704

मनपा�ा भाटनगर येथील िलंक
र�ावरील िवद्युत दािहनीचे
वािष�क प�तीने चालन देखभाल
दु��ी कऱणे.(सन २०१९-२०)

19 45,00,000 2,11,000 0

2 222310705

मनपा�ा भाटनगर येथील िलंक
र�ावरील िवद्युत दािहनीचे
वािष�क प�तीने चालन देखभाल
दु��ी कऱणे.(सन २०२०-२१)

19 50,00,000 40,28,000 0

3 222310706

मनपा�ा भाटनगर येथील िलंक
र�ावरील िवद्युत दािहनीचे
वािष�क प�तीने चालन देखभाल
दु��ी कऱणे.(सन २०२०-२१)

19 1,00,00,000 0 40,00,000

4 222310707
अ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
तीन वषा� क�रता EPABX यं�णेचे
देखभाल दु��ी व नुतनीकरणाची

Common 1,00,00,000 3,00,000 5,00,000
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कामे करणे.(२०२१-२२)

5 222310708

�भाग �.१८ व २२ मधील
चौकातील सीसीिट�ी यं�णेची
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०१८-१९)

१८,२२ 19,76,678 0 0

6 222310709

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त
म.रा.िव.िव.कं.िल संबंधीत
(उ�दाब �ाहक) संबंधीत िवदयुत
िवषयक सािह�ांची दु��ी
िवषयक कामे करणे.

Commn 22,21,145 2,22,000 0

7 222310710

�ांती�ोित सािव�ीबाई फुले
��ालयातील उदवाहक (LIFT)
यं�णेची ३ वषा�करीता देखभाल व
दु��ी करणे. ( २०२०-२१ )

18 36,72,516 9,00,000 10,00,000

8 222310711

रावेत उपिवभाग प�रसरातील
�भाग �. १६ मधील िद�ांची
�खचा��ा हायड� ॉिलक वाहनाचा
तसेच बांबु िशडीचा वापर क�न
देखभाल व दु��ी
करणे.(२०२०-२१)

16 13,39,285 9,20,000 0

9 222310712

रावेत उपिवभाग प�रसरातील
�भाग �. १७ मधील िद�ांची
�खचा��ा हायड� ॉिलक वाहनाचा
तसेच बांबु िशडीचा वापर क�न
देखभाल व दु��ी
करणे.(२०२०-२१)

17 13,39,285 9,20,000 0

10 222310713
िवद्युत िवषयक कामासाठी
िवद्युत स�ागार नेमणुक करणे.

Commn 80,00,000 0 5,00,000

11 222310714
�.�.१६ व १७ म�े िद�ांची
चालन देखभाल दु��ी
करणे.(२०२१-२२)

१६,१७ 50,00,000 5,00,000 17,50,000

12 222310715
िचंचवड उपिवभाग प�रसरातील
िद�ांची देखभाल व दु��ी
करणे.(२०२१-२२)

18 50,00,000 9,12,439 13,19,256

13 222310716

JNnURM - BSUP शहर
झोपडप�ी पुन�वसन अंतग�त
वेताळनगर येथे बांधणेत आले�ा
इमारतीमधील उ�दवाहकाचे
देखभाल व दु��ी करणे.(
२०२१-२२)

18 1,00,00,000 0 0

14 222310717

िचंचवड येथील �ांती�ोती
सािव�ीबाई फुले ��ालयातील
फायर फायटीगं �व�थेची
देखभाल व दु��ी करणे.(
२०२१-२२)

18 50,00,000 0 5,00,000

15 222310718

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त
�थाप�िवषयक कामांत अडथळा
ठरणारे �� ीट लाईट व
म.रा.िव.िव.कं.चे सािह� �थलांतर
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (
२०२१-२२ )

18 50,00,000 0 22,27,000

16 222310719

रावेत उपिवभाग अंतग�त
�थाप�िवषयक कामांत अडथळा
ठरणारे �� ीट लाईट व
म.रा.िव.िव.कं.चे सािह� �थलांतर
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (
२०२१-२२ )

१६,१७ 50,00,000 9,40,000 8,60,000

17 222310720

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त मनपा
साव�ि�क िनवडणूकीकरीता
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.

18 50,00,000 0 1,000

18 222310721

िचंचवड उपिवभागांतग�त िविवध
िवद्युतिवषयक कामाकरीता
कुशल व अकुशल कम�चारी
पुरिवणे व अनुषंिगक कामे करणे
.(सन २०२१-२२)

१८,२२ 50,00,000 0 5,00,000
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चा अंदाज

19 222310722

�भाग �.२ अंतग�त िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे .(सन
२०१९-२०)

2 25,00,000 2,95,000 0

20 222310723

मनपा उपिवभागातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर
िपलर बदलणे व िदवाब�ीची
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे
करणे.

9 20,00,000 5,20,000 0

21 222310724

�.�.६ मधील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर
िपलर बदलणे व अनुषंिगक
िदवाब�ी दु��ीची वािष�क
��पाची कामे करणे. सन
२०२०-२१

6 25,00,000 4,03,000 0

22 222310725

�.�.९ मधील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर
िपलर बदलणे व अनुषंिगक
िदवाब�ी दु��ीची वािष�क
��पाची कामे करणे.

9 25,00,000 4,20,000 0

23 222310726

मंुबई पुणे महामागा�वरील दापोडी
ते िपंपरी िदवाब�ीची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे व
तदअनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०१९-२२)

Common 25,00,000 5,36,000 1,34,000

24 222310727

मंुबई पुणे महामागा�वरील िपंपरी ते
िनगडी िदवाब�ीची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे व
तदअनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०१९-२२)

Common 25,00,000 4,36,000 4,29,000

25 222310728

नािशक फाटा येिथल भारत र�
जे.आर.टाटा उ�ानपुलावरील
रंगीत िद�ांची देखभाल व दु��ी
करणे. (सन २०१९-२२)

Common 15,00,000 0 1,33,000

26 222310729
मंुबई पुणे महामागा�वरील िद�ांची
चालन देखभाल दु��ीसाठी देणे.
(सन २०१९-२२)

Common 25,00,000 7,82,000 1,53,000

27 222310730

मंुबई पुणे महामागा�वरील
बसिवणेत आले�ा व हमी
कालावधी संपले�ा LED
िफिटंगची दु��ी करणे. (सन
२०१९-२२)

Common 25,00,000 6,89,000 5,26,000

28 222310731

मंुबई पुणे महामागा�वरील BRTS
बस �ेशनमधील िवद्युत
सािह�ांची देखभाल व दु��ी
करणे व तद अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०१९-२२)

Common 25,00,000 7,32,000 3,34,000

29 222310732

मंुबई पुणे र�ावरील बोअरवेलची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
तद अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०१९-२२)

Common 15,00,000 2,15,000 2,00,000

30 222310733

मंुबई पुणे र�ावर िविवध
काय��माक�रता ता�ुरते ��पात
�नी�ेपन,CCTV व िवद्युत
�व�था करणे. (सन २०२०-२३)

Common 15,00,000 0 0

31 222310734

मंुबई पुणे महामागा�वरील सबवे,
अंडरपास, �ीज व र�ावरील
िवद्युत सािह�ांची चालन देखभाल
व दु��ी करणे व तद अनुषंिगक
कामे करणे.. (सन २०२०-२३)

Common 75,00,000 10,00,000 20,00,000

32 222310735

मंुबई पुणे महामागा�वरील िद�ांची
देखभाल व दु��ी करणेकामी
हायड� ॉिलक लॅडर वाहन भाडेकरार
प�दतीने घेणे. (सन २०१९-२२)

Common 20,00,000 8,00,000 0

33 222310736

मंुबई पुणे महामागा�वरील वाहतूक
िनयंञक िद�ांचे देखभाल, दु��ी
करणे. व तद्अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०१९-२२)

35,00,000 8,71,000 0
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34 222310737

मंुबई पुणे र�ावरील बस
�थानकावरील वाहतूक िनयंञक
िद�ांचे देखभाल, दु��ी करणे.
व तद्अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२०-२३)

50,00,000 15,00,000 14,00,000

35 222310738

मंुबई पुणे महामागा�वरील वाहतूक
िनयंञक िद�ांचे चालन व
देखभाल-दु��ी करणे. व
तद्अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२०-२३)

50,00,000 15,00,000 14,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 88,08,41,347 10,60,54,141 7,93,47,756

निवन कामे
230-Operations &
Maintenance
23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222310739

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील मोरवाडी व प�रसरातील
िवद्युत �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२२-२३)

10 30,00,000 0 4,00,000

2 222310740

अ �े�ीय काया�लय आकुड�
MIDC उप िवभागामधील िवद्युत
�व�थेचे देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३)

10 30,00,000 0 4,00,000

3 222310741

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील िव�ानगर व प�रसरातील
िवद्युत �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२२-२३)

10 30,00,000 0 4,00,000

4 222310742

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील मनपा�ा िविवध इमारतीचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

10 30,00,000 0 4,00,000

5 222310743

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १० म�े िवद्युत िवषयक
कामाक�रता कुशल व अध�-कुशल
कम�चारी पुरवठा करणे व िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

10 30,00,000 0 4,00,000

6 222310744

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त म.
फुले जयंती व डॉ. आंबेडकर
जयंती व अ� काय��मासाठी
ता�ु�ा ��पातील िवद्युत
िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 20,00,000 0 1,000

7 222310745

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त म.
फुले जयंती व डॉ. आंबेडकर
जयंती व अ� काय��मासाठी
ता�ुरती जिन�संच, िवद्युत
रोषणाई व अ� िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

10 20,00,000 0 1,000

8 222310746

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १० मधील िविवध
काया��मांका�रता ता�ुरती
�िन�ेपण �काश �व�था
जिन�संच सी.सी.टी.�ी. व अ�
िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

10 20,00,000 0 1,000

9 222310747

अ �े�ीय काया�लयांतग�त आकुड�
एम आई डी सी उप िवभागामधील
िविवध उ�ानात कारंजे व धबधबे
यांचे चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(२०२२-२३)

10 20,00,000 0 4,00,000

10 222310748

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �
१० मधील साव�जिनक शौचालयाचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(२०२२-२३)

10 20,00,000 0 3,00,000
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11 222310749

अ �े�ीय काया�लयांतग�त िनगडी
�ािधकरण उपिवभागातील �� ीट
लाईट िद�ां�ा नादु�� केबल
बदलने,जं�न बॉ� बदलणे,पोल
अिथग करणे व अनुषंिगक वािष�क
��पाची कामे करणे

14,15 30,00,000 0 4,00,000

12 222310750

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त
चौकातील वाहतुक िस�ल,��ंकर
यं�णेचे वािष�क देखभाल व
दु��ी करणे

14,15,19,10 30,00,000 0 4,00,000

13 222310751

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �
१४ अतंग�त �� ीट लाईट िद�ां�ा
नादु�� केबल बदलने,जं�न
बॉ� बदलणे,पोल अिथग करणे
व अनुषंिगक वािष�क ��पाची
कामे करणे

14 30,00,000 0 4,00,000

14 222310752

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �
१५ अतंग�त �� ीट लाईट िद�ां�ा
नादु�� केबल बदलने,जं�न
बॉ� बदलणे,पोल अिथग करणे
व अनुषंिगक वािष�क ��पाची
कामे करणे

15 30,00,000 0 4,00,000

15 222310753

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �
१४ व १५ मधील साव�जिनक
शौचालयाचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे. (२०२२-२३)

14,15 30,00,000 0 4,00,000

16 222310754

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १४ व १५ म�े िवद्युत
िवषयक कामाक�रता कुशल व
अध�-कुशल कम�चारी पुरवठा
करणे व िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14,15 30,00,000 0 4,00,000

17 222310755

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध
इमारतीमधील िल�चे वािष�क
चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(२०२२-२३)

10 1,00,00,000 0 0

18 222310756

अ �े�ीय काया�लयातील तारांगण
मधील वातानुकूलन यं�णा व
िवद्युत �व�थेचे चालन व
देखभाल दु��ी करणे.

10 2,00,00,000 0 4,00,000

19 222310757

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील भाटनगर, िपंपरी माक� ट
प�रसरातील �� ीट लाईट �व�थेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

20 222310758

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील दळवीनगर, आनंदनगर
प�रसरातील �� ीट लाईट �व�थेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

21 222310759

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील उ�मनगर, �ीधरनगर,
िलंक रोड व प�रसरातील �� ीट
लाईट �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

22 222310760

अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील आनंदनगर व ए�ायर
इ�ेट व प�रसरातील �� ीट लाईट
�व�थेचे देखभाल दु��ी (सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

23 222310761

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ म�े िवद्युत िवषयक
कामाक�रता कुशल व अध�-कुशल
कम�चारी नेमणुक क�न िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000
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24 222310762

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�.१९ मधील मनपा�ा िविवध
इमारतीचे िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

25 222310763

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील �ा. रामकृ� मोरे
�े�गृहामधील अंतग�त �काश
�व�था व �ेज लाईट चे चालन व
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 7,00,000

26 222310764

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील हमी कालावधी
संपलेले LED िदवे दु��ी करणे
व आव��ेनुसार निवन बदलणे.
(सन २०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

27 222310765

�भाग �. १९ काय��े�ातील
जिन�संच, रोिह� संच यं�णेचे
देखभाल दु��ी करणे सन (सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

28 222310766

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील �ा. रामकृ� मोरे
�े�गृहामधील म�वत�
वातानुकूलन यं�णेचे चालन व
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

29 222310767

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील �ा. रामकृ� मोरे
�े�गृहामधील अ�ीशामक यं�णेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

30 222310768

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ मधील �ा. रामकृ� मोरे
�े�गृहामधील CCTV यं�णा
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 4,00,000

31 222310769

मनपा�ा भाटनगर येथील िलंक
र�ावरील िवद्युत दािहनीचे
वािष�क प�तीने चालन देखभाल
दु��ी कऱणे.(सन २०२२-२३)

19 1,00,00,000 0 10,00,000

32 222310770

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�. १९ म�े िवद्युत िवषयक
कामाक�रता कुशल व अध�-कुशल
कम�चारी पुरवठा करणे व िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

19 30,00,000 0 0

33 222310771

वाड� �. १९ िपंपरी पोिलस �ेशन
येथील भाजी मंडई येथे व
प�रसरातील CCTV यं�णेचे
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

19 25,00,000 0 2,50,000

34 222310772

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध
इमारतीमधील वातानुकूलन यं�णेचे
वािष�क देखभाल दु��
करणे..(सन २०२२-२३)

14,15,19,10 1,00,00,000 0 4,00,000

35 222310773

अ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत , दवाखाने इ.
िठकाण�ा जिन� संचाचे
(जनरेटरचे) वािष�क देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.)(सन
२०२२-२३)

14,15,19,10 1,00,00,000 0 4,00,000

36 222310774

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त
बसिव�ात आले�ा
सी.सी.टी.�ी. चे देखभाल दु��ी
व अनुषंिगक कामे करणे.
(२०२२-२३)

14,15,19,10 1,00,00,000 0 4,00,000
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37 222310775
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध
जलतरण तलावाची देखभाल
दु��ी करणे.(२०२२-२३)

14,15,19,10 1,00,00,000 0 3,00,000

38 222310776

अ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
EPABX यं�णेचे देखभाल दु��ी
व नुतनीकरणाची कामे
करणे.(२०२२-२३)

14,15,19,10 1,00,00,000 0 4,00,000

39 222310777
अ �े�ीय काय��े�ातील UPS-
इ��ट�र यं�णेचे देखभाल दु��ी
करणे. .(२०२२ ते २३)

14,15,19,10 1,00,00,000 0 4,00,000

40 222310778

अ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.१५ मधील िविवध
काय��माक�रता ता�ुरती
�िन�ेपण, �काश �व�था
जिन�संच,सी.सी. �ी. व अ�
िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन
२२-२३)

15 20,00,000 0 1,000

41 222310779

अ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.१४ मधील िविवध
काय��माक�रता ता�ुरती
�िन�ेपण, �काश �व�था
जिन�संच,सी.सी. �ी. व अ�
िवद्युत िवषयक कामे करणे. (सन
२२-२३)

14 20,00,000 0 1,000

42 222310780
आकुड� हॉ��टल िवदयुतीकरण
जिन�संच रोिह�संच देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

14 20,00,000 0 4,00,000

43 222310781
आकुड� हॉ��टल येथील िल�चे
वािष�क प�दतीने देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

14 20,00,000 0 4,00,000

44 222310782
सावली रा� िनवारा के� येथील
सीसीटी�ी यं�णेचे देखभाल
दु��ी करणे (सन २०२२-२३)

19 25,00,000 0 4,00,000

45 222310783
केशवनगर िचंचवड येथील िवद्युत
दािहनीचे देखभाल दु��ी करणे
.(२०२२-२३)

18 50,00,000 0 10,00,000

46 222310784
िचंचवड उपिवभाग प�रसरातील
िद�ांची देखभाल व दु��ी
करणे.(२०२२-२३)

18 50,00,000 0 1,000

47 222310785

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त
�थाप�िवषयक कामांत अडथळा
ठरणारे �� ीट लाईट व
म.रा.िव.िव.कं.चे सािह� �थलांतर
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (
२०२२-२३ )

18 50,00,000 0 10,00,000

48 222310786

JNnURM - BSUP शहर
झोपडप�ी पुन�वसन अंतग�त
वेताळनगर येथे बांधणेत आले�ा
इमारतीमधील उ�दवाहकाचे
देखभाल व दु��ी
करणे.(२०२२-२३)

18 50,00,000 0 5,00,000

49 222310787

JNnURM - BSUP शहर
झोपडप�ी पुन�वसन अंतग�त
वेताळनगर येथे बांधणेत आले�ा
इमारतीमधील फायर फायटीगं
�व�थेची देखभाल व दु��ी
करणे.(२०२२-२३)

18 50,00,000 0 5,00,000

50 222310788

रावेत-िकवळे उपिवभाग
प�रसरातील िद�ांची
दु��ीक�रता हायड� ॉिलक
वाहनाचा पुरवठा
करणे.(२०२२-२३)

१६,१७ 1,00,00,000 0 1,000

51 222310789

िचंचवड उपिवभाग प�रसरातील
िद�ांची दु��ीक�रता
हायड� ॉिलक वाहनाचा पुरवठा
करणे.(२०२२-२३)

१८,२२ 1,00,00,000 0 1,000
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52 222310790
रावेत िकवळे उपिवभागाअंतग�त
िद�ांची चालन, देखभाल दु��ी
करणे.(२०२२-२३)

१६,१७ 50,00,000 0 10,00,000

53 222310791

�भाग �. २ प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

2 50,00,000 0 10,00,000

54 222310792

�भाग �. २ अंतग�त प�रसरातील
नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलणे व िदवाब�ीची अनुषंिगक
वािष�क ��पाची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

2 50,00,000 0 0

55 222310793

�भाग �.९ प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे .(सन
२०२२-२३)

9 50,00,000 0 10,00,000

56 222310794

�भाग �.९ अंतग�त प�रसरातील
नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलणे व िदवाब�ीची अनुषंिगक
वािष�क ��पाची कामे करणे.
.(सन २०२२-२३)

9 50,00,000 0 0

57 222310795

�भाग �. ८ प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

8 50,00,000 0 10,00,000

58 222310796

�भाग �. ८ अंतग�त प�रसरातील
नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलणे व िदवाब�ीची अनुषंिगक
वािष�क ��पाची कामे करणे.
.(सन २०२२-२३)

8 50,00,000 0 0

59 222310797

�भाग �. ६ अंतग�त च�पाणी
वसाहत, लांडगे व�ी व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे .(सन २०२२-२३)

6 50,00,000 0 0

60 222310798

�भाग �. ६ अंतग�त गुळवेव�ी,
भगतव�ी व इतर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी िवषयक कामे करणे .(सन
२०२२-२३)

6 50,00,000 0 10,00,000

61 222310799

�भाग �. ६ नुतन भोसरी ��ालय
येथील िल�ची वािष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे .(सन
२०२२-२३)

6 50,00,000 0 5,00,000

62 222310800

�भाग �. ६ नुतन भोसरी ��ालय
येथील जिन�संचाची वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे
.(सन २०२२-२३)

6 50,00,000 0 4,00,000

63 222310801

�भाग �. ६ नुतन भोसरी ��ालय
येथील िवद्युतीकरणाची वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
इतर िवद्युतिवषयक कामे करणे
.(सन २०२२-२३)

6 50,00,000 0 7,00,000

64 222310802

�भाग �. ६ नुतन भोसरी ��ालय
येथील वातानुकुलन यं�णेची
वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे .(सन २०२२-२३)

6 50,00,000 0 4,00,000

65 222310803

सन २०२२-२३ म�े होणा-या
िविवध �धा� व काय��मांकरीता
ता�ुर�ा ��पात �िन�ेपण व
िवद्युत �व�था करणे.

2/6/8/9 50,00,000 0 7,00,000

66 222310804
क �भागातील िववध
काय��मांसाठी ता�ुरती �नी�ेपण
�व�था करणे. ( सन २०२२-२३ )

2/6/8/9 50,00,000 0 7,00,000

67 222310805

�भाग �.९ ने� ��ालय व
नागरी आरो� क� � येथील
िल�ची वािष�क प�तीने देखभाल

9 50,00,000 0 5,00,000
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दु��ी करणे .(सन २०२२-२३)

68 222310806

�भाग �.९ ने� ��ालय व
नागरी आरो� क� � येथील
जिन�संचाची वािष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे .(सन
२०२२-२३)

9 50,00,000 0 4,00,000

69 222310807

�भाग �. ९ ने� ��ालय व
नागरी आरो� क� � येथील
रोिह�संचाची वािष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे .(सन
२०२२-२३)

9 50,00,000 0 4,00,000

70 222310808

�भाग �. ९ ने� ��ालय व
नागरी आरो� क� � येथील
िवद्युतीकरणाची वािष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व इतर
िवद्युतिवषयक कामे करणे .(सन
२०२२-२३)

9 50,00,000 0 4,00,000

71 222310809

�भाग �. ९ ने� ��ालय व
नागरी आरो� क� � येथील
वातानुकुलन यं�णेची वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे
.(सन २०२२-२३)

9 50,00,000 0 4,00,000

72 222310810

�भाग �. ६ अंतग�त भोसरी
हॉ�ीटल येथील िवद्युत यं�णे�ा
चालन व देखभाल दु��ी
कामासाठी कुशल अकुशल
कम�चारी पुरिवणे व अनुषंिगक
कामे करणे .(सन २०२२-२३)

6 50,00,000 0 8,00,000

73 222310811

क �ेि�य काया�लयांतग�त देखभाल
दु��ी िवषयक व तातडीची
िवद्युतिवषयक कामे करणे. ( सन
२०२२-२३ )

2/6/8/9 50,00,000 0 0

74 222310812

क �ेि�य काया�लयांतग�त िविवध
िठकाणी बसिव�ात आले�ा
सीसीटी�ी ची वािष�क देखभाल
दु��ी िवषयक व तातडीची
िवद्युतिवषयक कामे करणे. ( सन
२०२२-२३ )

2/6/8/10 50,00,000 0 4,00,000

75 222310813

क �ेि�य काया�लयांतग�त िविवध
िठकाणी बसिव�ात आले�ा
िस�लची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे. ( सन २०२२-२३ )

2/6/8/9 50,00,000 0 6,54,000

76 222310814

ड �भाग परीसरातील वाकड उप
िवभागाचे प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची िदवाब�ी
�व�थेची चालन देखभाल दु��ी
करणे. 2022/23

सव� 50,00,000 0 5,00,000

77 222310815

ड �भाग परीसरातील ताथवडे
पुनावळे उप िवभागाचे प�रसरातील
र�ावरील िदवाब�ीचे केबल,
पोल, िफटीगं िफडर पीलरची
िदवाब�ी �व�थेची चालन
देखभाल दु��ी
करणे.2022/23

सव� 50,00,000 0 5,00,000

78 222310816

ड �भाग वाकड उप िवभागाचे
प�रसरातील तसेच बीआरटी र�ा
व �ालगत�ा र�ावरील
िदवाब�ीचे केबल, पोल, िफटीगं
िफडर पीलरची तसेच
बसथां�ांवरील �व�थेची चालन
देखभाल दु��ी करणे.
2022/23

सव� 50,00,000 0 5,00,000

79 222310817

ड �भाग ताथवडे पुनावळे उप
िवभागाचे प�रसरातील तसेच
बीआरटी र�ा व �ालगत�ा
र�ावरील िदवाब�ीचे केबल,
पोल, िफटीगं िफडर पीलरची

सव� 50,00,000 0 5,00,000
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तसेच बसथां�ांवरील �व�थेची
चालन देखभाल दु��ी करणे.
2022/23

80 222310818
ड �भाग अंतग�त िस�ल यं�णेची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे
2022/23

सव� 50,00,000 0 5,00,000

81 222310819

ड �े�ीय काया�लय क�ेतील बी
आर टी एस र�ावरील िस�ल
�व�थेचे देखभाल व दु��ी
करणे. 2022/23

सव� 50,00,000 0 5,00,000

82 222310820

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त निवन
भोसरी ��ालयामधील
वातानुकुलन यं�णेची वाष�क
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे
व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३).

6 40,00,000 0 1,000

83 222310821

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त निवन
भोसरी ��ालयामधील
उ�ाहकांची (४ नग) वाष�क
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे
व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३).

6 15,00,000 0 1,000

84 222310822

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध
इमारतीमधील अ�ीशमन यं�णेची
वाष�क प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२२-२३).

३,४,५,७ 50,00,000 0 1,000

85 222310823

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�.३ चह�ली येथील र�ावरील
िद�ांची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

3 50,00,000 0 1,000

86 222310824

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�.३ मोशी येथील र�ावरील
िद�ांची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

3 50,00,000 0 1,000

87 222310825

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�.४ िदघी येथील र�ावरील
िद�ांची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

4 50,00,000 0 1,000

88 222310826

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�.४ बोपखेल येथील र�ावरील
िद�ांची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

4 50,00,000 0 1,000

89 222310827

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�.५ गवळीनगर येथील
र�ावरील िद�ांची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

5 50,00,000 0 1,000

90 222310828

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�.7 भोसरी गावठाण येथील
र�ावरील िद�ांची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

7 50,00,000 0 1,000

91 222310829

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध
चौकातील ट� ॅफीक िस�ल, ��कंर
यं�णेची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

3,4,5,7 40,00,000 0 15,00,000

92 222310830

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध
मनपा इमारतीमधील िवद्युत संच
मांडणीची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

3,4,5,7 25,00,000 0 11,00,000
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

93 222310831

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध
मनपा इमारतीवरील सोलर
िस�ीमची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

3,4,5,7 25,00,000 0 1,000

94 222310832

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. ३ व ४ मधील चौकातील
वाहतुक िस�ल,��ंकर यं�णेचे
वािष�क देखभाल व दु��ी करणे
(सन २०२२-२३).

3,4 40,00,000 0 1,000

95 222310833

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त न�ाने
उभारणेत आले�ा निवन भाजी
मंडई व कु�ी �िश�ण क� �ातील
िवद्युत �व�थेची वाष�क प�तीने
चालन देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे (सन
२०२२-२३)

7 20,00,000 0 10,00,000

96 222310834

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१
अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे .(सन २०२२-२०२३)

1 70,00,000 0 25,00,000

97 222310835

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ कृ�ानगर अंतग�त िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी
िवषयक कामे करणे .(सन
२०२२-२०२३)

11 70,00,000 0 25,00,000

98 222310836

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१२
अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे .(सन २०२२-२०२३)

12 70,00,000 0 25,00,000

99 222310837

फ �े�ीय काया�लय �भाग
�.१३अंतग�त िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी िवषयक कामे
करणे .(सन २०२२-२०२३)

13 70,00,000 0 25,00,000

100 222310838

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१३
से.नं.२२ अमरधाम �शानभूमी
म�े िवद्युत दाहीनीचे वािष�क
प�तीने चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२०२३)

13 1,00,00,000 0 1,000

101 222310839

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध
िठकाण�ा उ�ाहकाची
िवद्युतिवषयक देखभाल दु��ी
व अनुषंिगक कामे करणे .(सन
२०२२-२०२३)

common 10,00,000 0 3,50,000

102 222310840

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त
िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी िवषयक कामे करणेकामी
कुशल, अध�कुशल व अकुशल
कम�चारी पुरिवणे .(सन
२०२२-२०२३)

common 2,00,00,000 0 15,00,000

103 222310841

िपंपरी उपिवभागाअंतग�त �.�.२१
िपंपरी व प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे.

21 25,00,000 0 1,000

104 222310842

िपंपरी उपिवभागाअंतग�त �.�.२७
रहाटणी व तापकीरनगर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे.

27 25,00,000 0 1,000

105 222310843

िपंपरी �भाग �.२१ आिण २७
म�े पथिद�ां�ा खांबाची
वीज�वाह रोधक प�ट वाप�न
रंगरंगोटी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

21,27 25,00,000 0 1,000

106 222310844

एम्. एम्. �ुल ते डांगे चौक
�ाया काळेवाडी फाटा या
बी.आर.टी. र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे. (�भाग

२३,२४ 15,00,000 0 3,00,000
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�.23 व 24)(२२-२३)

107 222310845
िपंपरी �.�. २१ मधील जलतरण
तलाव चालन व देखभाल दु��ी
करणे.

21 1,00,00,000 0 3,00,000

108 222310846
सांगवी �शानभुमी येथील गॅस
शवदािहनीचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे. (सन 2022-23)

1,00,00,000 0 1,000

109 222310847

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन
२०२२-२३ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

25,00,000 0 1,000

110 222310848

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.२० व ३० मधील हमी कालावधी
संपले�ा एलईडी िद�ांची सन
२०२२-२३ क�रता दु��ी करणे.

25,00,000 0 1,000

111 222310849

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन
२०२२-२३ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

25,00,000 0 1,000

112 222310850

ह �ेि�य काया�लयांतग�त सन
२०२२-२३ क�रता सांगवी
उपिवभागातील �भाग �.३१ व ३२
मधील िदवाब�ी �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे.

25,00,000 0 1,000

113 222310851

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.३१ व ३२ मधील हमी कालावधी
संपले�ा एलईडी िद�ांची सन
२०२२-२३ क�रता दु��ी करणे.

25,00,000 0 1,000

114 222310852

ह �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�.२० मधील �� ीट लाईट िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

30,00,000 0 1,000

115 222310853

ह �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�.३० मधील �� ीट लाईट िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

30,00,000 0 1,000

116 222310854

ह �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�.३१ मधील �� ीट लाईट िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

30,00,000 0 1,000

117 222310855

ह �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�.३२ मधील �� ीट लाईट िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

30,00,000 0 1,000

118 222310856

ह �ेि�य काया�लयांतग�त
एमआयडीसी प�रसरातील
िदवाब�ीचे चालन देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

1,00,00,000 0 1,000

119 222310857

वाय.सी.एम.एच. येथील अंतग�त
दूर�नी/ई.पी.ए.बी.ए� यं�णेची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

20,00,000 0 1,000

120 222310858

वाय.सी.एम. ��ालयामधील
पाणीपुरवठा व अि��ितबंधक
यं�णेची वािष�क चालन देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

121 222310859

वाय. सी. एम. एच. येथील
अ�ाव�क िवद्युतीकरण,APFC
Panel,िगझर व
इ��ट�र,ACB/RMU,व
Transformer Substation,
सौरउजा� यं�णा, हायमा� िदवे व
कारं�ाची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२२-२३)

30,00,000 0 1,000
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चा अंदाज

122 222310860

वाय.सी.एम.एच. ��ालयाम�े
एिशयन उ�ादीत िल�ची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे.((सन
२०२२-२३)

20,00,000 0 1,000

123 222310861

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
ICU no.१ व २, NICU ,१ ते ७
ओ.टी मधील वातानुकुल यं�णेची
वािष�क चालन देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

124 222310862

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
���ट ए.सी ची वािष�क चालन
देखभाल दु��ी करणे(सन
२०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

125 222310863

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
पी.जी.कॉलेज क�रता बसिवणेत
आले�ा VRV वातानुकुल यं�णेची
वािष�क चालन देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

126 222310864

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
सी.सी. टी.�ी. यं�णा �.१ ची
वािष�क प�दतीने देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

10,00,000 0 1,000

127 222310865

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
सी.सी. टी.�ी. यं�णा �. २
तसेच दुस-या मज�ावरील
(पी.जी) यं�णेची वािष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

30,00,000 0 1,000

128 222310866

वाय.सी.एम.एच.येथील िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ी
कामाक�रता कुशल व अध� कुशल
व मदतनीस वािष�क प�तीने
कम�चारी नेमणुक करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

30,00,000 0 1,000

129 222310867

वाय.सी.एम.एच येथील यु.पी.एस
िस�ीमची (UPS System)
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

20,00,000 0 1,000

130 222310868

वाय.सी.एम.एच. ��ालयामधील
१०१० के.�ी.ए. जिन� संचाची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

131 222310869

वाय.सी.एम.��ालयाम�े
अचानक उ�वनारी तातडीची
िवद्युत िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

132 222310870

मनपा�ा
वाय.सी.एम.��ालयामधील
िवद्युत यं�णेचे �य� एज�ी
माफ� त ऑडीट करणे.(सन
२०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

133 222310871

वाय.सी.एम.एच. ��ालयाम�े
ओटीस उ�ादीत िल�ची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

30,00,000 0 1,000

134 222310872

वाय.सी.एम. ��ालयामधील
पाणीपुरवठा व अि��ितबंधक
यं�णेमधील इले�� ीक मोटर
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

135 222310873

नािशक फाटा येिथल भारत र� जे.
आर. डी टाटा व मधुकर पवळे
तसेच भ�ी श�ी उडडाण
पुलावरील रंगीत िद�ांची देयाभाल
व दु��ी करणे(सन २०२२-२३)

Common 50,00,000 0 5,00,000
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136 222310874
मंुबई पुणे महामागा�वरील िद�ांची
चालन देखभाल दु��ीसाठी देणे
(सन २०२२-२३)

Common 50,00,000 0 5,00,000

137 222310875

मंुबई पुणे महामागा�वरील
बसिवणेत आले�ा व हमी
कालावधी संपले�ा LED िफटीगं
दु��ी करणे (सन २०२२-२३)

Common 50,00,000 0 5,00,000

138 222310876

मंुबई पुणे महामागा�वरील BRTS
बस �ेशनमधील िवद्युत
सािह�ांची तसेच बॅटरी व
इन�रट�रची दकखभाल व
दू��ी करणे व तदअनुशंिगक
कामे करणे (सन २०२२-२३)

Common 50,00,000 0 5,00,000

139 222310877

मंुबई पुणे महामागा�वरील
बोअरवेलची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे व तदअनुशंिगक
कामे करणे (सन २०२२-२३)

Common 50,00,000 0 5,00,000

140 222310878

मंुबई पुणे महामागा�वरील
महामागा�वरील िद�ां�ा देखभाल
व दु��ी करणेकामी हायड� ॉिलक
लॅडर वाहन भाडेत�ावर प�दतीने
घेणे (सन २०२२-२३)

Common 50,00,000 0 0

141 222310879
मंुबई पुणे महामागा�वरील वाहतूक
िनयंञक िद�ांचे चालन व
देखभाल-दु��ी करणे.

1,00,00,000 0 2,00,000

142 222310880

फ �े�ीय काया�लय �भाग �.१३
येथील पय�टन क� �ाचे वािष�क
प�तीने चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२०२३)

13 50,00,000 0 1,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 65,20,00,000 0 5,26,04,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व
देखभाल भाग-1

1,53,28,41,347 10,60,54,141 13,19,51,756

2
िकरकोळ दु��ी व देखभाल
भाग २
चालू कामे
230-Operations &
Maintenance
23050-Repairs &
maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310881
ड �ेि�य काय��े�ातील उ�ानांतील
िवद्युत यं�णेची चालन देखभाल
दु��ी करणे. २०२१-२२

सव� 50,00,000 7,21,000 10,51,000

2 222310882

ड �ेि�य काय��े�ातील
बीआरिटएस निजक�ा
उ�ानांतील िवद्युत यं�णेची चालन
देखभाल दु��ी करणे.
२०२१-२२

सव� 50,00,000 0 0

3 222310883

ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील
िविवध �कारचे बोअरवेल,कारंजे व
धबधबे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२० )

२३,२४ 5,35,713 5,50,000 0

4 222310884

ग �ेि�य काय��े�ातील िपंपरी
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील सव�
िवद्युत यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२०)

२१,२७ 5,35,688 0 0

5 222310885

ग �ेि�य काय��े�ातील िपंपरी
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील
िविवध �कारचे बोअरवेल,कारंजे व
धबधबे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२० )

२१,२७ 5,35,713 5,22,000 0

6 222310886

ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील सव�
िवद्युत यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

२३,२४ 4,01,753 3,19,000 0
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चा अंदाज

7 222310887

ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील
िविवध �कारचे बोअरवेल,कारंजे व
धबधबे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१ )

२३,२४ 4,01,780 3,00,000 0

8 222310888

ग �ेि�य काय��े�ातील िपंपरी
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील सव�
िवद्युत यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

२१,२७ 10,00,000 0 3,22,000

9 222310889

ग �ेि�य काय��े�ातील िपंपरी
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील
िविवध �कारचे बोअरवेल,कारंजे व
धबधबे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१ )

२१,२७ 10,00,000 0 0

10 222310890

ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील सव�
िवद्युत यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

२३,२४ 10,00,000 0 3,30,000

11 222310891

ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील
िविवध �कारचे बोअरवेल,कारंजे व
धबधबे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

२३,२४ 10,00,000 0 2,50,000

12 222310892

ग �ेि�य काय��े�ातील िपंपरी
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील सव�
िवद्युत यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

२१,२७ 10,00,000 0 2,00,000

13 222310893

ग �ेि�य काय��े�ातील िपंपरी
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील
िविवध �कारचे बोअरवेल,कारंजे व
धबधबे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

२१,२७ 10,00,000 0 3,00,000

23052-Repairs &
maintenance - Buildings

1 222310894

सांगवी उपिवभागातील �भाग
�.३१ व ३२ मधील उ�ानातील
िदवाब�ी �व�थेची सन २०२०-२१
क�रता देखभाल दु��ी करणे.

३१,३२ 25,00,000 6,51,000 0

2 222310895

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील मा. महापािलका व
मा. �थायी सिमती सभागृहातील
�नी�ेपण �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे. सन २०१९-२०

10 12,00,000 0 0

3 222310896

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील सब�ेशन,
रोही�संच, साईन बोड�,
ए.पी.एफ.सी व िविवध िवद्युत
पॅनलची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. २०१८-१९

10 20,00,000 0 0

4 222310897

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील िविवध वातानुकुलन
यं�े व जलिशत यं�े, वाँटर
�रीफायर यांची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे.२०१८-१९

10 20,00,000 0 0

5 222310898

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील िवद्युत संच
मांडणीचे व पंपाचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. २०१९-२०

10 20,00,000 0 0

6 222310899

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील जिन�संच व
इ��ट�रची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे.२०१९-२०

10 20,00,000 0 0

7 222310900
मनपा इमारतीतील फायर फाईिटंग
यं�णेची देखभाल दु��ी करणे
२०१९-२०

10 25,00,000 0 0
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चा अंदाज

8 222310901
मनपा �शासकीय इमरतीमधील
फायर फायिटंग यं�णेचे चालन व
देखभाल दु��ी करणे.

10 25,00,000 15,00,000 0

9 222310902

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील सभागृहातील
�नी�ेपण �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे.२०२०-२१

10 15,00,000 7,50,000 50,000

10 222310903

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील िविवध वातानुकुलन
यं�े व जलिशत यं�े यांची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे.
२०२०-२१

10 25,00,000 15,00,000 1,00,000

11 222310904

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील िवद्युतीकरणाची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे. २०२०-२१

10 15,00,000 10,00,000 2,50,000

12 222310905

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील जिन� संचाची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे. २०२०-२१

10 15,00,000 9,00,000 4,00,000

13 222310906

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील िवद्युत
संच,ट� ा�फॉम�र,पॅनेलची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे.
२०२०-२१

10 20,00,000 3,00,000 5,00,000

14 222310907
महापािलका �शासकीय
इमारतीमधील िवद्युतीकरणाचे
उजा� लेखाप�र�ण करणे.

10 10,00,000 0 2,50,000

23053-Repairs &
maintenance - Vehicles

1 222310908

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� १ व १२ प�रसरातील
उदयानामधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.व
अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०२१-२०२२)

1,11 50,00,000 6,72,000 2,00,000

23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222310909

अ �े�ीय काया�लयांतग�त िविवध
उ�ानात कारंजे व धबधबे यांचे
चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(२०१९-२०)

30,00,000 10,00,000 0

2 222310910

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग
�. १४ व १५ मधील िविवध
उ�ानात कारंजे व धबधबे यांचे
चालन व देखभाल दु��ी
करणे.(२०१९-२०)

14 15 30,00,000 4,00,000 6,00,000

3 222310911
अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील िविवध उ�ानाचे देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२१-२२)

10 50,00,000 5,00,000 8,30,000

4 222310912
अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १९
मधील िविवध उ�ानाचे देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२१-२२)

19 25,00,000 4,00,000 8,00,000

5 222310913

क' �ेि�य काया�लय अंतग�त�भाग
�.२ अंतग�त उदयानामधील
िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०१९-२०).(सन
२०१८-२०१९)

2 12,00,000 10,75,000 0

6 222310914
�. �. ६ व ८ येिथल
उ�ानांमिधल िवद्युतिवषयक
दु��ीची कामे करणे. २०२०-२१

६,८ 20,00,000 7,50,000 0

7 222310915
�. �. २ येिथल उ�ानांमिधल
िवद्युतिवषयक दु��ीची कामे
करणे. २०२०-२१

2 20,00,000 4,00,000 4,00,000

8 222310916
�. �. ९ येिथल उ�ानांमिधल
िवद्युतिवषयक दु��ीची कामे
करणे. २०२०-२१.

9 20,00,000 5,03,000 2,00,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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चा अंदाज

9 222310917
�. �. २ येिथल उ�ानांमिधल
िवद्युतिवषयक दु��ीची कामे
करणे. २०२१-२२

2 15,00,000 0 4,55,000

10 222310918
�. �. ९ येिथल उ�ानांमिधल
िवद्युतिवषयक दु��ीची कामे
करणे. २०२१-२२

9 15,00,000 0 5,00,000

11 222310919
�. �. ८ येिथल उ�ानांमिधल
िवद्युतिवषयक दु��ीची कामे
करणे.२०२१-२२

६,८ 15,00,000 0 3,00,000

12 222310920

मनपा�ा 'ई' �ेि�य िवद्युत
िवभागा�ा काय��े�ातील
उदयानातील हायमा�, बोअरवेल,
पंप, कारंजे व िवद्युत िवषयक
बाबीचंी देखभाल दु��ी करणे.
२०२०-२१

common 30,00,000 6,64,538 0

13 222310921

मनपा�ा 'ई' �ेि�य िवद्युत
िवभागा�ा काय��े�ातील
उदयानातील हायमा�, बोअरवेल,
पंप, कारंजे व िवद्युत िवषयक
बाबीचंी देखभाल दु��ी करणे.
२०२१-२२

common 30,00,000 7,00,000 3,00,000

14 222310922

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त
िनगडी गावठाण उपिवभागातील
उदयानामधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०१८-२०१९)

13 16,00,000 0 0

15 222310923

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ कृ�ानगर उपिवभागातील
उदयानामधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.व
अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०१९-२०)

11 50,00,000 0 0

16 222310924

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� १३ कृ�ानगर उपिवभागातील
उदयानामधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.व
अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०१९-२०)

13 50,00,000 2,70,000 0

17 222310925

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� १ अंतग�त उदयानामधील
िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी
करणे.व अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०१९-२०)

1 20,00,000 5,00,000 3,30,000

18 222310926

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� १२ अंतग�त उदयानामधील
िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी
करणे.व अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०१९-२०)

1 20,00,000 5,00,000 3,35,000

19 222310927

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ कृ�ानगर उपिवभागातील
उदयानामधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.व
अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०२०-२१)

11 50,00,000 2,58,000 0

20 222310928

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� १३ िनगडी गावठाण
उपिवभागातील उदयानामधील
िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी
करणे.व अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०२०-२१)

13 50,00,000 2,57,000 0

21 222310929

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ कृ�ानगर उपिवभागातील
उदयानामधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.व
अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०२१-२०२२)

11 50,00,000 0 0
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22 222310930

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� १३ प�रसरातील उदयानामधील
िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी
करणे.व अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०२१-२०२२)

13 50,00,000 0 0

23 222310931

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.२० मधील उ�ानातील िदवाब�ी
�व�थेची सन २०२०-२१ क�रता
देखभाल दु��ी करणे.

20 4,49,174 2,95,000 1,00,000

24 222310932

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.३० मधील उ�ानातील िदवाब�ी
�व�थेची सन २०२०-२१ क�रता
देखभाल दु��ी करणे.

30 4,49,174 0 0

25 222310933

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.२० मधील उ�ानातील िदवाब�ी
�व�थेची सन २०२१-२२ क�रता
देखभाल दु��ी करणे.

20 25,00,000 0 1,50,000

26 222310934

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.३० मधील उ�ानातील िदवाब�ी
�व�थेची सन २०२१-२२ क�रता
देखभाल दु��ी करणे.

30 25,00,000 0 1,50,000

27 222310935

मनपा�ा �शासकीय
इमारतीमधील ओटीस मेक
उ�ाहक �.१ ते ४ ची व
महापािलका सभागृहासाठी वापरात
असले�ा कोने मेक उ�ाहकाची ३
वषा�क�रता देखभाल दु��ी
करणे.( सन सन २०१८-२०२१)

10 36,00,000 7,00,000 0

28 222310936
महापािलका �शासकीय
इमारतीमधील अि�शामक यं�णेचे
उजा� लेखाप�र�ण करणे.

10 15,00,000 0 1,50,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222310937

िचंचवड उपिवगांत�गत येणा-या
उ�ानातील िविवध �कारचे
बोअरवेल पंप, कारंजे / धबधबे व
इतर पंपाचे देखभाल दु��ी
करणे.

१८,२२ 3,77,228 3,80,000 0

2 222310938
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची AMC
अदा करणे. Comtech

Common 20,00,000 2,50,000 2,00,000

3 222310939
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची AMC
अदा करणे. Phonix

Common 20,00,000 2,50,000 2,00,000

4 222310940
वायरलेस यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे.

Common 20,00,000 14,50,000 2,00,000

5 222310941

मनपा इमारतीवरील दूर�नी,
फॅ�, एफ.सी.टी. राउटर
यं�णेची वािष�क त�ावर देखभाल
दू��ी करणे.

Common 20,00,000 14,10,000 2,00,000

6 222310942
सुर�ा िवभागाक�रता वािष�क
त�ावर वॉकी-टॉकी यं�णेची
देखभाल दू��ी करणे.

Common 10,00,000 6,10,000 3,00,000

7 222310943
मनपा �शासकीय इमारतीमधील
IP सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

Common 40,00,000 25,00,000 3,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 14,12,86,223 2,57,07,538 1,12,03,000

निवन कामे
230-Operations &
Maintenance
23050-Repairs &
maintenance
-Infrastructure Assets

1 222310944
अ �े�ीय काया�लय �भाग �. १०
मधील िविवध उ�ानाचे देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

10 50,00,000 0 4,00,000

2 222310945

मनपा�ा 'अ' �ेि�य काय��े�ातील
कारंजे व धबधबे यांचे वाष�क
प�तीने चालन व देखभाल दु��ी

0 30,00,000 0 4,00,000
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करणे.

3 222310946

मनपा�ा 'अ' �ेि�य िवद्युत
काया�लया�ा काय��े�ातील
उदयानातील िवद्युत िवषयक
वीजसंच मांडणीचे वाष�क देखभाल
दु��ी करणे. २०२२-२३

0 30,00,000 0 4,00,000

4 222310947

मनपा�ा 'अ' �ेि�य काय��े�ातील
उदयानातील िविवध �कारचे
बोअरवेल व पंपाचे देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. २०२२-२३

0 30,00,000 0 4,00,000

5 222310948

�भाग � १० मधील कांरजे व
धबधबे यांची चालन व देखभाल
दु��ी करणे व नुतनीकरणाची
कामे करणे.

10 30,00,000 0 4,00,000

6 222310949

�भाग � १० उदयानातील िविवध
�कारचे बोअरवेल व पंपाची
देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. २०२२-२३

10 30,00,000 0 4,00,000

7 222310950

�भाग � १९ उदयानातील िविवध
�कारचे बोअरवेल व पंपाची
देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. २०२२-२३

19 30,00,000 0 4,00,000

8 222310951
�. �. 2 येिथल उ�ानांमिधल
िवद्युतिवषयक दु��ीची कामे
करणे. २०२२-२३

2 30,00,000 0 4,00,000

9 222310952
�. �. 9 येिथल उ�ानांमिधल
िवद्युतिवषयक दु��ीची कामे
करणे. २०२२-२३

9 30,00,000 0 4,00,000

10 222310953
�. �. ८ येिथल उ�ानांमिधल
िवद्युतिवषयक दु��ीची कामे
करणे. २०२२-२३

८ 30,00,000 0 4,00,000

11 222310954
ड �ेि�य काय��े�ातील उ�ानांतील
िवद्युत यं�णेची चालन देखभाल
दु��ी करणे. 2022/23

Common 50,00,000 0 5,00,000

12 222310955

ड �ेि�य काय��े�ातील
बीआरिटएस निजक�ा
उ�ानांतील िवद्युत यं�णेची चालन
देखभाल दु��ी करणे.
2022/23

Common 50,00,000 0 1,000

13 222310956

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध
उ�ानातील िवद्युतसंच मांडणीची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२२-२३)

3,4 25,00,000 0 1,00,000

14 222310957

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� १ व १२ प�रसरातील
उदयानामधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.व
अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०२२-२०२३)

1,12 50,00,000 0 1,000

15 222310958

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ कृ�ानगर उपिवभागातील
उदयानामधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.व
अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०२२-२०२३)

11 50,00,000 0 1,000

16 222310959

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� १३ प�रसरातील उदयानामधील
िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी
करणे.व अनुषंिगक कामे करणे
(सन-२०२२-२०२३)

13 50,00,000 0 1,000

17 222310960

फ' �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग
� ११ पूणा�नगर येथील से.१८
CDC मधील मोकळी जागा �.४
येथे िवकिसत होणा-या पय�टन
क� �ाचे वािष�क प�तीने चालन व
िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ी
करणे.

11 25,00,000 0 1,000
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18 222310961

ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील सव�
िवद्युत यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

23,24 10,00,000 0 2,00,000

19 222310962

ग �ेि�य काय��े�ातील थेरगाव
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील
िविवध �कारचे बोअरवेल,कारंजे व
धबधबे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

23,24 10,00,000 0 2,00,000

20 222310963

ग �ेि�य काय��े�ातील िपंपरी
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील सव�
िवद्युत यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

21,27 10,00,000 0 1,00,000

21 222310964

ग �ेि�य काय��े�ातील िपंपरा
उपिवभाग अंतग�त उ�ानातील
िविवध �कारचे बोअरवेल,कारंजे व
धबधबे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

21,27 10,00,000 0 1,00,000

22 222310965

सांगवी उपिवभागातील �भाग
�.३१ व ३२ मधील उ�ानातील
िदवाब�ी �व�थेची सन २०२२-२३
क�रता देखभाल दु��ी करणे.

31,32 15,00,000 0 1,000

23 222310966

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग
�.२० व ३० मधील उ�ानातील
िदवाब�ी �व�थेची सन २०२२-२३
क�रता देखभाल दु��ी करणे.

20,30 15,00,000 0 1,000

24 222310967

मनपा �शासकीय इमारतीम�े
बसिवले�ा िनऑन साईन बोड�
तसेच रंगीत �काश �व�थेचे
चालन व देखभाल दु��ी करणे

10 25,00,000 0 7,50,000

एकूण निवन कामे र.�. 7,15,00,000 0 59,57,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व
देखभाल भाग २

21,27,86,223 2,57,07,538 1,71,60,000

एकूण 1,74,56,27,570 13,17,61,679 14,91,11,756
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत अ �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन
२०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23040-Hire Charges

1 222310968

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �.१४ येथील िवद्युत
िवषयक कामाक�रता कुशल व अध�-कुशल कम�चारी
पुरवठा करणे व िवद्युत �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे.(१८-१९)

14 9,65,651 4,00,000 0

2 222310969

अ �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �.१९ येथील िवद्युत
िवषयक कामाक�रता कुशल व अध�-कुशल कम�चारी
पुरवठा करणे व िवद्युत �व�थेचे देखभाल दु��ी
करणे .(१८-१९)

19 3,00,000 2,75,000 0

3 222310970

अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १० म�े
िवद्युत िवषयक कामाक�रता कुशल व अध�-कुशल
कम�चारी पुरवठा करणे व िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(२०२०-२१)

10 10,00,000 0 5,68,500

4 222310971

आकुड� रे�े �ेशन ते िपंपरी िचंचवड अिभयांि�की
महािव�ालय पय�तचा १८ मी �ंद र�ा Urban
Street Design नुसार िवकिसत करणे या
कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे करणेसाठी
स�ागार शु� अदा करणे.

15 10,00,000 0 36,000

5 222310972

आकुड� रे�े �ेशन ते गंगानगर �ािधकरण पय�तचा
१८ मी �ंद र�ा Urban Street Design नुसार
िवकिसत करणे या कामांतग�त िवद्युत िवषयक कामे
करणेसाठी स�ागार शु� अदा करणे.

15 10,00,000 0 45,000

23051-Repairs & maintenance - Civic
Amenities

1 222310973
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ मधील
साव�जिनक शौचालयांचे िवद्युत �व�थेचे देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

19 10,00,000 7,36,000 0

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222310974
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१० मधील
मनपा�ा िविवध इमारतीचे िवद्युत िवषयक देखभाल
दु��ी करणे. (२०१९-२०)

10 8,99,000 28,000 0

2 222310975
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१० मधील
मनपा�ा िविवध इमारतीचे िवद्युत िवषयक देखभाल
दु��ी करणे. (२०२०-२१)

10 10,00,000 8,06,000 0

3 222310976
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१९ मधील
मनपा�ा िविवध इमारतीचे िवद्युत िवषयक देखभाल
दु��ी करणे. (२०२०-२१)

19 10,00,000 6,92,000 0

23059-Repairs & maintenance - Others

1 222310977
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त आकुड� एमआयडीसी
उपिवभागातील बड� �ॅली मधील िवद्युत िवषयक
देखभाल दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.(१८-१९)

common 8,22,560 3,00,000 0

2 222310978

अ �े�ीय काया�लयांतग�त िनगडी �ािधकरण उप
िवभागामधील से.�.२३,२४ व २५ येथील िविवध
उ�ानात कारंजे व धबधबे यांचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे.(१८-१९)

15 8,17,797 3,00,000 0

3 222310979
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त िविवध जलतरण
तलावाची देखभाल दु��ी करणे.(२०२०-२१)

१४,१५ 8,92,375 4,00,000 5,50,000

4 222310980
अ �े�ीय काया�लयांतग�त आकुड� एम आई डी सी
उप िवभागामधील िविवध उ�ानात कारंजे व धबधबे
यांचे चालन व देखभाल दु��ी करणे.(२०२०-२१)

10 10,00,000 6,42,000 0

5 222310981
अ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील EPABX यं�णेचे
देखभाल दु��ी व नुतनीकरणाची कामे
करणे.(२०२०-२१)

१४,१५ 8,91,125 9,00,000 0
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6 222310982
अ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील �शासकीय इमारत
, दवाखाने इ. िठकाण�ा जिन� संचाचे (जनरेटरचे)
वािष�क देखभाल दु��ीचे कामे करणे.(२०२०-२१)

१०,१४,१५ 8,90,601 3,00,000 4,67,000

7 222310983
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त बसिव�ात आले�ा
सी.सी.टी.�ी. चे देखभाल दु��ी व अनुषंिगक
कामे करणे. (२०२०-२१)

१४,१५ 8,92,622 0 6,93,000

8 222310984
िचंचवड-२ उपिवभागांतग�त येणा-या िविवध �कारचे
बोअरवेल पंप व इतर पंपाचे देखभाल दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

19 10,00,000 1,25,000 3,00,000

9 222310985
अ �े�ीय काय��े�ातील �. �. १९ मिधल जनरेटर व
UPS- इ��ट�र यं�णेचे देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

19 10,00,000 6,26,000 2,20,000

10 222310986
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ मधील
िविवध उ�ानामधील िवद्युत �व�थेचे देखभाल
दु��ी करणे. (२०२०-२१)

19 10,00,000 7,12,000 0

11 222310987
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ मधील
नादु�� िफडर देखभाल दु��ी करणे व
आव�कतेनुसार बदलणे. (सन २०२०-२१)

19 10,00,000 7,31,000 0

12 222310988
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ मधील
हायमा�चे वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

19 10,00,000 7,20,000 0

13 222310989
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १९ मधील
हमी कालावधी संपलेले LED िदवे दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

19 10,00,000 3,50,000 5,00,000

14 222310990
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १४ मधील
हमी कालावधी संपलेले LED िदवे दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

14 8,88,845 3,50,000 4,00,000

15 222310991
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १५ मधील
हमी कालावधी संपलेले LED िदवे दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

15 8,89,235 3,50,000 4,00,000

16 222310992
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �. १० मधील
हमी कालावधी संपलेले LED िदवे दु��ी करणे.
(सन २०२०-२१)

10 10,00,000 3,50,000 4,00,000

23080-Other operating & maintenance
expenses

1 222310993
मनपाचा मैलाशु�ीकरण क� � व पंप हाउस म�े
आव�कतेनुसार CCTV यं�णा देखभाल दु��ी
करणे. (भाटनगर STP)

19 5,00,000 0 2,20,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,36,49,811 1,00,93,000 47,99,500

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance - Others

1 222310994

िनगडी �ािधकरण उपिवभागातील प�रसरातील मु�
चौकातील हायमा� िद�ांची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 15 10,00,000 0 3,00,000

2 222310995

�.�.१४ आकुड�
गावठाण,िववेकनगर,द�वाडी,िव�लवाडी भागातील
र�ावरील व इतर प�रसरातील र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 3,00,000

3 222310996

�.�.१४ मोहननगर ,रामनगर,िचंचवड
�ेशन,काळभोरनगर,फुलेनगर,गवळीवाडा,आडवानी
रोड,काळभोर इ�ेट भागातील र�ावरील व इतर
प�रसरातील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 3,00,000

4 222310997

�.�.१४ आकुड�
गावठाण,िववेकनगर,द�वाडी,िव�लवाडी भागातील
र�ावरील व इतर प�रसरातील र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 3,00,000

5 222310998

�.�.१४ मोहननगर ,रामनगर,िचंचवड
�ेशन,काळभोरनगर,फुलेनगर,गवळीवाडा,आडवानी
रोड,काळभोर इ�ेट भागातील र�ावरील व इतर
प�रसरातील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे

14 10,00,000 0 3,00,000
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करणे.(सन २०२२-२३)

6 222310999

�.�.१५ से�र २३,२४,२५ व २६ भागातील
र�ावरील व इतर प�रसरातील र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 10,00,000 0 3,00,000

7 222311000

�.�.१५ से�र २८,२७,२७अ,आकुड� गावठाण
प�रसरातील व इतर प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ी �व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 10,00,000 0 3,00,000

8 222311001

�भाग �.१४
िववेकनगर,द�वाडी,िव�लवाडी,काळभोरनगर
प�रसरातील र�ावरील िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग
करणे, RCCB बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 3,00,000

9 222311002

�भाग �.१५ िनगडी �ािधकरण,आकुड� गावठाण
प�रसरातील र�ावरील िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग
करणे, RCCB बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 10,00,000 0 3,00,000

10 222311003

�भाग �.१४
िववेकनगर,द�वाडी,िव�लवाडी,काळभोरनगर
प�रसरातील र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

14 10,00,000 0 3,00,000

11 222311004

�भाग �.१५ िनगडी �ािधकरण,आकुड� गावठाण
प�रसरातील र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

15 10,00,000 0 3,00,000

12 222311005
�भाग �.१० प�रसरातील र�ावरील िद�ांची,
िफडर िपलरची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

10 10,00,000 0 3,00,000

13 222311006
�भाग �.१९ प�रसरातील र�ावरील िद�ांची,
िफडर िपलरची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३

19 10,00,000 0 3,00,000

14 222311007
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त शा�नगर, संभाजीनगर
प�रसरातील CCTV यं�णेची देखभाल दु��ी करणे.

10 10,00,000 0 3,00,000

15 222311008
अ �े�ीय काया�लय अंतग�त उ�ानातील CCTV
यं�णेची देखभाल दु��ी करणे

10 10,00,000 0 3,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,50,00,000 0 45,00,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २ 3,86,49,811 1,00,93,000 92,99,500

एकूण 3,86,49,811 1,00,93,000 92,99,500
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िवद्युत ब �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222311009

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त काया�लये,
��ालये इ. िठकाण बसिवणेत आले�ा
पाणीपंपाची वािष�क देखभाल व दु��ी
करणे. सन २०१८-१९.

Commn 8,94,919 5,00,000 0

2 222311010

�.�.१८ मधील िचंचवडगाव ,वेताळनगर व
र�न कॉलनी प�रसरामधील िदवाब�ी
�व�थेची तसेच िफडर िपलस�ची वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे. (
२०२०-२१ )

18 8,92,807 7,50,000 0

3 222311011

�.�.१८ मधील केशवनगर,तानाजीनगर व
मािणक कॉलनी प�रसरामधील िदवाब�ी
�व�थेची तसेच िफडर िपलस�ची वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे. (
२०२०-२१ )

18 8,92,807 7,49,369 0

4 222311012

�भाग �.२२ म�े �ोितबा नगर व नढेनगर
िदवाब�ी �व�थेची तसेच िफडर िपलस�ची
वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.
सन ( २०२०-२१ )

22 8,92,594 7,00,262 0

5 222311013

�भाग �.२२ िवजयनगर व पवनानगर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे तसेच िफडर
िपलस�ची वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे. सन ( २०२०-२१ )

22 8,92,594 7,00,182 0

6 222311014
िचंचवड उपिवभागातील हायमा� िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे. ( २०२०-२१
)

१८,२२ 8,92,121 1,97,238 5,40,000

7 222311015
िचंचवड उपिवभागातील िद�ां�ा अिथ�ग
करणे, खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे.

१८,२२ 8,92,803 6,90,000 0

8 222311016

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त
काया�लये,��ालये इ.िठकाणी बसिवणेत
आले�ा ईपीिबए� यं�णेची वािष�क
देखभाल व दु��ी करणे. (२०२०-२१ )

Commn 8,91,455 1,75,000 2,50,000

9 222311017

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणी बसिवणेत आले�ा
युपीएस ईन�ट�र यं�णा, जिन� संच व
पॅनलची वािष�क देखभाल व दु��ी करणे.
( २०२०-२१ )

Commn 8,90,454 0 4,00,000

10 222311018

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त काया�लये,
��ालये इ. िठकाणी बसिवणेत आले�ा
पाणीपंपाची वािष�क देखभाल व दु��ी
करणे. ( २०२०-२१ )

१८,२२ 6,69,467 0 2,00,000

11 222311019

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणी बसिवणेत आले�ा
वातानुकुलीन व जलिशतक यं�णेची वािष�क
देखभाल व दु��ी करणे. ( २०२०-२१ )

Commn 8,92,452 0 3,00,000

12 222311020

िचंचवड उपिवभागा अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणची िवद्युतीकरणांची
वािष�क देखभाल व दु��ी करणे. (
२०२०-२१ )

१८,२२ 8,91,343 7,90,040 0

13 222311021
िचंचवड उपिवभागामधील चौकातील
सीसीिट�ी यं�णेची दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे. ( २०२०-२१ )

१८,२२ 8,92,096 9,60,000 0
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14 222311022
रावेत उपिवभागामधील चौकातील सीसीिट�ी
यं�णेची दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे. ( २०२०-२१ )

१६,१७ 8,92,854 9,85,810 0

15 222311023

रावेत उपिवभागामधील बी.आर.टी. बस
�थानकामधील िवद्युत सािह�ांची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (
२०२०-२१ )

१६,१७ 8,92,857 8,04,000 0

16 222311024
िचंचवड उपिवभागामधील िविवध चौकातील
वाहतूक िनयं�क िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे. (२०२०-२१)

१८,२२ 8,92,039 3,00,000 4,00,000

17 222311025
रावेत उपिवभागामधील िविवध चौकातील
वाहतूक िनयं�क िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे. (२०२०-२१)

१६,१७ 8,92,857 5,65,000 0

18 222311026
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १६ मधील
हायमा� िद�ांची देखभाल दु��ी करणे.

16 8,92,849 4,91,764 0

19 222311027
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १७ मधील
हायमा� िद�ांची देखभाल दु��ी करणे.

17 8,92,849 4,93,553 0

20 222311028
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १६ मधील
िद�ां�ा खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे.

16 8,92,857 4,69,827 0

21 222311029
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १७ मधील
िद�ां�ा खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे.

17 8,92,857 4,59,551 0

22 222311030
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १६ मधील
पोल प�टीग करणे व खराब जं�न बॉ�
बदलणे.

16 8,92,857 4,87,225 0

23 222311031
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १७ मधील
पोल प�टीग करणे व खराब जं�न बॉ�
बदलणे.

17 8,92,857 4,84,620 0

24 222311032
िचंचवड उपिवभागा अंतग�त बसिवणेत
आले�ा व हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंगची दु��ी करणे. (२०२०-२१)

१८,२२ 8,92,478 7,41,000 0

25 222311033
रावेत उपिवभागा अंतग�त बसिवणेत आले�ा
व हमी कालावधी संपले�ा LED िफिटंगची
दु��ी करणे. (२०२०-२१)

१६,१७ 8,92,834 5,38,000 0

26 222311034
�� भारत अिभयान अंतग�त िचंचवड
उपिवभागातील साव�जनीक शौचालयाम�े
िवद्युत िवषयक कामे करणे.(२०२०-२१)

१८,२२ 8,92,244 3,00,000 5,00,000

27 222311035
�� भारत अिभयान अंतग�त रावेत
उपिवभागातील साव�जनीक शौचालयाम�े
िवद्युत िवषयक कामे करणे.(२०२०-२१)

१६,१७ 8,92,857 6,32,000 0

28 222311036
�.�. १६ मधील रावेत चौक ते रावेतगाव
BRT बस �ॉप दर�ान िद�ांची खराब
केबल बदलणे(२०२०-२१)

16 8,92,854 3,49,142 0

29 222311037
�.�. १६ मधील रावेतगाव BRT बस �ॉप
ते भोडंवेव�ी BRT बस �ॉप दर�ान
िद�ांची खराब केबल बदलणे(२०२०-२१)

16 8,92,854 3,48,287 0

30 222311038
�.�. १६ मधील भोडंवेव�ी BRT बस �ॉप
ते मुकाई चौक दर�ान िद�ांची खराब
केबल बदलणे(२०२०-२१)

16 8,92,854 3,39,271 0

31 222311039

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त
म.रा.िव.िव.कं.िल संबंधीत (उ�दाब
�ाहक) संबंधीत िवदयुत िवषयक सािह�ांची
दु��ी िवषयक कामे करणे.

Commn 8,92,857 4,88,873 0

32 222311040

�.�.१८ मधील िचंचवडगाव ,वेताळनगर व
र�न कॉलनी प�रसरामधील िदवाब�ी
�व�थेची तसेच िफडर िपलस�ची वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे. (
२०२१-२२ )

18 10,00,000 0 4,00,000

33 222311041

�.�.१८ मधील केशवनगर,तानाजीनगर व
मािणक कॉलनी प�रसरामधील िदवाब�ी
�व�थेची तसेच िफडर िपलस�ची वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे. (
२०२१-२२ )

18 10,00,000 0 4,00,000

34 222311042
�भाग �.२२ म�े �ोितबा नगर व नढेनगर
िदवाब�ी �व�थेची तसेच िफडर िपलस�ची
वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.

22 10,00,000 0 7,00,000
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सन ( २०२१-२२ )

35 222311043

�भाग �.२२ िवजयनगर व पवनानगर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेचे तसेच िफडर
िपलस�ची वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे. सन ( २०२१-२२ )

22 10,00,000 0 7,00,000

36 222311044
िचंचवड उपिवभागातील िद�ां�ा अिथ�ग
करणे, खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे. ( २०२१-२२ )

१८,२२ 10,00,000 0 6,50,000

37 222311045

िचंचवड उपिवभागा अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणची िवद्युतीकरणांची
वािष�क देखभाल व दु��ी करणे. (
२०२१-२२ )

१८,२२ 10,00,000 3,76,000 4,37,000

38 222311046

रावेत उपिवभागा अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणची िवद्युतीकरणांची
वािष�क देखभाल व दु��ी करणे. (
२०२१-२२ )

१६,१७ 10,00,000 3,00,000 5,08,000

39 222311047

रावेत उपिवभागामधील बी.आर.टी. बस
�थानकामधील िवद्युत सािह�ांची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(
२०२१-२२ )

१६,१७ 10,00,000 5,00,000 3,00,000

40 222311048
रावेत उपिवभागामधील िविवध चौकातील
वाहतूक िनयं�क िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे. (२०२१-२२ )

१६,१७ 10,00,000 4,14,181 3,85,000

41 222311049
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १६ मधील
हायमा� िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. (
२०२१-२२ )

16 10,00,000 5,00,000 2,00,000

42 222311050
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १७ मधील
हायमा� िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. (
२०२१-२२ )

17 10,00,000 5,00,000 2,00,000

43 222311051
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १६ मधील
िद�ां�ा खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे. ( २०२१-२२ )

16 10,00,000 4,40,000 2,00,000

44 222311052
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १७ मधील
िद�ां�ा खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे. ( २०२१-२२ )

17 10,00,000 4,50,000 2,00,000

45 222311053
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १६ मधील
पोल प�टीग करणे व खराब जं�न बॉ�
बदलणे. ( २०२१-२२ )

16 10,00,000 5,00,000 2,00,000

46 222311054
रावेत उपिवभागातील �भाग �. १७ मधील
पोल प�टीग करणे व खराब जं�न बॉ�
बदलणे. ( २०२१-२२ )

17 10,00,000 5,00,000 2,27,000

47 222311055
रावेत उपिवभागा अंतग�त बसिवणेत आले�ा
व हमी कालावधी संपले�ा LED िफिटंगची
दु��ी करणे. ( २०२१-२२ )

१६,१७ 10,00,000 3,00,000 3,69,000

48 222311056
िचंचवड उपिवभागा अंतग�त बसिवणेत
आले�ा व हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंगची दु��ी करणे. ( २०२१-२२ )

१८,२२ 10,00,000 0 6,50,000

49 222311057
�� भारत अिभयान अंतग�त रावेत
उपिवभागातील साव�जनीक शौचालयाम�े
िवद्युत िवषयक कामे करणे. ( २०२१-२२ )

१६,१७ 10,00,000 3,00,000 4,80,000

50 222311058
�.�.१६ मधील िफडर िपलरची देखभाल
दु��ी करणे. ( २०२१-२२ )

16 10,00,000 4,00,000 3,05,000

51 222311059
�.�.१७ मधील िफडर िपलरची देखभाल
दु��ी करणे. ( २०२१-२२ )

17 10,00,000 4,00,000 3,02,000

52 222311060

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त िविवध
काय��माक�रता(जन संपक�  िवभागमाफ� त
आयोजीत) ता�ुर�ा ��पात �नी�ेपण,
�काश �व�था, सी.सी.िट.�ी व जिन� संच
यं�णेची �व�था करणे. ( २०२१-२२ )

१८,२२ 10,00,000 0 1,000

53 222311061

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त गणपती िवसज�न
करीता पोलीस िवभाग यांचे मागणीनुसार
ता�ुर�ा ��पात �नी�ेपण, �काश
�व�था, सी.सी.िट.�ी व जिन� संच
यं�णेची �व�था करणे. ( २०२१-२२ )

१८,२२ 10,00,000 0 1,000

54 222311062
�.�.१६ व१७ अंतग�त िविवध
काय��माक�रता(जन संपक�  िवभागमाफ� त
आयोजीत) ता�ुर�ा ��पात �नी�ेपण,

१६,१७ 10,00,000 0 1,000
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�काश �व�था, सी.सी.िट.�ी व जिन� संच
यं�णेची �व�था करणे. ( २०२१-२२ )

55 222311063

�.�.१६ व १७ अंतग�त गणपती
िवसज�नकरीता पोलीस खा�ा�ा
मागणीनुसार ता�ुर�ा ��पात �नी�ेपण,
�काश �व�था, सी.सी.िट.�ी व जिन� संच
यं�णेची �व�था करणे. ( २०२१-२२ )

१६,१७ 10,00,000 0 1,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,14,47,477 2,13,70,195 1,04,07,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222311064

िचंचवडगाव ,वेताळनगर व र�न कॉलनी
प�रसरामधील िदवाब�ी �व�थेची तसेच
िफडर िपलस�ची वािष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे. ( २०२२-२३)

१८ 10,00,000 0 5,00,000

2 222311065

केशवनगर,तानाजीनगर व मािणक कॉलनी
प�रसरामधील िदवाब�ी �व�थेची तसेच
िफडर िपलस�ची वािष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे. ( २०२२-२३)

१८ 10,00,000 0 5,00,000

3 222311066

�ोितबा नगर व नढेनगर िदवाब�ी
�व�थेची तसेच िफडर िपलस�ची वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे. सन (
२०२२-२३)

२२ 10,00,000 0 5,00,000

4 222311067

िवजयनगर व पवनानगर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थेचे तसेच िफडर िपलस�ची
वािष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे.
सन ( २०२२-२३)

२२ 10,00,000 0 5,00,000

5 222311068
िचंचवड उपिवभागातील हायमा� िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.(
२०२२-२३)

१८ 10,00,000 0 5,00,000

6 222311069
िचंचवड उपिवभागातील िद�ां�ा अिथ�ग
करणे, खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे. ( २०२२-२३)

२२ 10,00,000 0 5,00,000

7 222311070

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त
काया�लये,��ालये इ.िठकाणी बसिवणेत
आले�ा ईपीिबए� यं�णेची वािष�क
देखभाल व दु��ी करणे.( २०२२-२३)

सव� 10,00,000 0 5,00,000

8 222311071

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणी बसिवणेत आले�ा
युपीएस ईन�ट�र यं�णा, जिन� संच व
पॅनलची वािष�क देखभाल व दु��ी करणे.(
२०२२-२३)

सव� 10,00,000 0 5,00,000

9 222311072

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त काया�लये,
��ालये इ. िठकाणी बसिवणेत आले�ा
पाणीपंपाची वािष�क देखभाल व दु��ी
करणे.( २०२२-२३)

सव� 10,00,000 0 5,00,000

10 222311073

ब �े�ीय काया�लय अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणी बसिवणेत आले�ा
वातानुकुलीन व जलिशतक यं�णेची वािष�क
देखभाल व दु��ी करणे. ( २०२२-२३)

सव� 10,00,000 0 5,00,000

11 222311074
ब �े�ीय काया�लय िविवध चौकातील वाहतूक
िनयं�क िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. (
२०२२-२३)

सव� 10,00,000 0 5,00,000

12 222311075

िचंचवड उपिवभागा अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणची िवद्युतीकरणांची
वािष�क देखभाल व दु��ी करणे. (
२०२२-२३)

१८,२२ 10,00,000 0 5,00,000

13 222311076

रावेत उपिवभागा अंतग�त काया�लये,
��ालये इ.िठकाणची िवद्युतीकरणांची
वािष�क देखभाल व दु��ी करणे. (
२०२२-२३)

१६,१७ 10,00,000 0 5,00,000

14 222311077

रावेत उपिवभागामधील बी.आर.टी. बस
�थानकामधील िवद्युत सािह�ांची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(
२०२२-२३)

१६,१७ 10,00,000 0 5,00,000
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15 222311078
रावेत उपिवभागामधील िविवध चौकातील
वाहतूक िनयं�क िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे. ( २०२२-२३)

१६,१७ 10,00,000 0 5,00,000

16 222311079
रावेत ,िकवळे, मामुड� प�रसरातील
हायमा� िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. (
२०२२-२३)

१६ 10,00,000 0 5,00,000

17 222311080
वा�ेकरवाडी िबजलीनगर प�रसरातील
हायमा� िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. (
२०२२-२३)

१७ 10,00,000 0 5,00,000

18 222311081
रावेत ,िकवळे, मामुड� प�रसरातील
िद�ां�ा खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे. ( २०२२-२३)

१६ 10,00,000 0 5,00,000

19 222311082
वा�ेकरवाडी िबजलीनगर प�रसरातील
िद�ां�ा खराब केबल व जं�न बॉ�
बदलणे.( २०२२-२३)

१७ 10,00,000 0 5,00,000

20 222311083
रावेत ,िकवळे, मामुड� प�रसरातील पोल
प�टीग करणे व खराब जं�न बॉ� बदलणे.
( २०२२-२३)

१६ 10,00,000 0 5,00,000

21 222311084
वा�ेकरवाडी िबजलीनगर प�रसरातील पोल
प�टीग करणे व खराब जं�न बॉ� बदलणे.
( २०२२-२३)

१७ 10,00,000 0 5,00,000

22 222311085
रावेत ,िकवळे, मामुड� प�रसरात बसिवणेत
आले�ा व हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंगची दु��ी करणे. ( २०२२-२३)

१६ 10,00,000 0 5,00,000

23 222311086

वा�ेकरवाडी िबजलीनगर प�रसरात
बसिवणेत आले�ा व हमी कालावधी
संपले�ा LED िफिटंगची दु��ी करणे. (
२०२२-२३)

१७ 10,00,000 0 5,00,000

24 222311087
िचंचवड उपिवभागा अंतग�त बसिवणेत
आले�ा व हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंगची दु��ी करणे. ( २०२२-२३)

१८,२२ 10,00,000 0 5,00,000

25 222311088

�� भारत अिभयान अंतग�त रावेत िकवळे
मामुड� प�रसरातील साव�जनीक
शौचालयाम�े िवद्युत िवषयक कामे करणे.
( २०२२-२३)

१६ 10,00,000 0 5,00,000

26 222311089
रावेत िकवळे मामुड� प�रसरातील िफडर
िपलरची देखभाल दु��ी करणे. (
२०२२-२३)

१६ 10,00,000 0 5,00,000

27 222311090
वा�ेकरवाडी िबजलीनगर प�रसरातील
िफडर िपलरची देखभाल दु��ी करणे. (
२०२२-२३)

१७ 10,00,000 0 5,00,000

28 222311091
ब �े�ीय काया�लय अंतग�त उ�ानामधील
िवद्युत �व�थेचे देखभाल व दु��ी
करणे.(२०२२-२३)

सव� 10,00,000 0 5,00,000

29 222311092

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त िविवध
काय��माक�रता(जन संपक�  िवभागमाफ� त
आयोजीत) ता�ुर�ा ��पात �नी�ेपण,
�काश �व�था, सी.सी.िट.�ी व जिन� संच
यं�णेची �व�था करणे. ( २०२१-२२ )

१८,२२ 10,00,000 0 1,000

30 222311093

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त िविवध ि�डा
काय��माक�रता(उदा.महापौर चषक,
रा��रीय �ीडा काय��म इ.) ता�ुर�ा
��पात �नी�ेपण, �काश �व�था,
सी.सी.िट.�ी व जिन� संच यं�णेची �व�था
करणे. ( २०२२-२३)

१८,२२ 10,00,000 0 1,000

31 222311094

िचंचवड उपिवभाग अंतग�त गणपती िवसज�न
करीता पोलीस िवभाग यांचे मागणीनुसार
ता�ुर�ा ��पात �नी�ेपण, �काश
�व�था, सी.सी.िट.�ी व जिन� संच
यं�णेची �व�था करणे. ( २०२२-२३)

१८,२२ 10,00,000 0 1,000

32 222311095

�.�.१६ व१७ अंतग�त िविवध
काय��माक�रता(जन संपक�  िवभागमाफ� त
आयोजीत) ता�ुर�ा ��पात �नी�ेपण,
�काश �व�था, सी.सी.िट.�ी व जिन� संच
यं�णेची �व�था करणे.( २०२२-२३)

१६,१७ 10,00,000 0 1,000
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33 222311096

�.�.१६ व १७ अंतग�त गणपती
िवसज�नकरीता पोलीस खा�ा�ा
मागणीनुसार ता�ुर�ा ��पात �नी�ेपण,
�काश �व�था, सी.सी.िट.�ी व जिन� संच
यं�णेची �व�था करणे. ( २०२२-२३)

१६,१७ 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,30,00,000 0 1,40,05,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग
२

8,44,47,477 2,13,70,195 2,44,12,000

एकूण 8,44,47,477 2,13,70,195 2,44,12,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत क �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311097
� � ९ मधील हायमा� िद�ांची सन
२०१८-१९ म�े वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.

9 10,00,000 0 0

2 222311098
� � २ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची सन २०१८-१९ म�े
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

2 10,00,000 3,80,000 0

3 222311099
� � ८ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची सन २०१८-१९ म�े
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

8 10,00,000 0 0

4 222311100
क �भागातील मनपा इमारती मधील
EPABX यं�णेची सन २०१८-१९ म�े
देखभाल दु��ी करणे.

9 5,00,000 0 0

5 222311101
क �े इमारतीमधील जनरेटर व इ��ट�रची
सन २०१८-१९ करीता वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.

9 10,00,000 0 0

6 222311102
कै अ�ासाहेब मगर �ेडीयम मधील
िवद्युतीकरणाची सन २०१८-१९ करीता
देखभाल दु��ी करणे.

9 10,00,000 0 0

7 222311103
क �े काया�लयांतग�त काय�शाळा,�ान
दवाखाना, व कोडंवाडा येथील
िवद्युतीकरणाची देखभाल दु��ी करणे.

8 10,00,000 0 0

8 222311104
क �े काया�लयांतग�त िस�लची सन
२०१९-२० करीता वािष�क देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

common 10,00,000 0 0

9 222311105
क �भागातील मनपा इमारती मधील
EPABX यं�णेची सन २०१९-२० म�े
देखभाल दु��ी करणे.

9 5,00,000 0 0

10 222311106
� � ६ व ८ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची सन २०१९-२० म�े
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

६ व ८ 10,00,000 1,22,000 0

11 222311107
� � ९ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची सन २०१९-२० म�े
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

9 10,00,000 0 0

12 222311108
� � ९ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
सन २०१९-२० म�े वािष�क देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे

9 10,00,000 0 0

13 222311109
क �े काय��े�ातील िविवध इमारतीमधील
वातानुकुलीत यं�णेची सन २०१९-२०
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

9 10,00,000 2,25,011 0

14 222311110

�.�. ६ व ८ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२०)

६ व ८ 10,00,000 75,000 0

15 222311111

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील मनापा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२०)

9 10,00,000 0 0

16 222311112
�.�. २ हमी कलावधी संपु�ात आले�ा
LED िफिटंगची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२०)

2 10,00,000 2,21,000 0

17 222311113

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील हमी
कलावधी संपु�ात आले�ा LED
िफिटंगची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२०)

9 10,00,000 0 0
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18 222311114

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील Toilet
Block चे िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..(सन
२०१९-२०)

9 10,00,000 0 0

19 222311115

�.�. २ मनपा उपिवभागातील Toilet
Block चे िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..(सन
२०१९-२०)

2 10,00,000 50,000 0

20 222311116

� � ६ मधील र�ावरील िद�ां�ा
नादु�� केबल ची सन २०१९-२० म�े
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

6 10,00,000 0 0

21 222311117

� � ८ मधील र�ावरील िद�ां�ा
नादु�� केबल ची सन २०१९-२० म�े
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

8 10,00,000 0 0

22 222311118
� � ९ मधील िदवाब�ी �व�थेचे सन
२०१९-२० म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

9 10,00,000 0 0

23 222311119

� � ८ मधील बालाजीनगर गवळीमाथा व
S-�ॉक MIDC प�रसरातील �� ीट
लाईटची सन २०१९-२० म�े देखभाल
दु��ीची कामे करणे

8 10,00,000 0 0

24 222311120
� � २ मधील �� ीट लाईटची म�े
देखभाल दु��ीची कामे करणे (सन
२०१९-२०)

2 10,00,000 0 0

25 222311121
� � २ मधील हायमा� िद�ांची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे.(सन २०१९-२०)

2 10,00,000 0 0

26 222311122

�. �. २ मधील मोशी प�रसरातील
िद�ां�ा नादु�� केबल बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे
करणे.(सन २०१९-२०)

2 10,00,000 0 0

27 222311123
�. �. २ मधील जाधव वाडी प�रसरातील
िद�ां�ा नादु�� खीळ�ा दु�� करणे
व अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०१९-२०)

2 10,00,000 0 0

28 222311124
�. �. २ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना रंग रंगोटी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०१९-२०)

2 10,00,000 0 0

29 222311125

�. �. २ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे , RCCB बसिवणे,
तुटलेले जं�न बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०१९-२०)

2 10,00,000 0 0

30 222311126

�. �.९ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे , RCCB बसिवणे,
तुटलेले जं�न बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०१९-२०)

9 10,00,000 0 0

31 222311127

क �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग �.२
मधील मनपा�ा शाळा,मनपा इमारतीम�े
िविवध िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे (सन २०१९-२०)

2 10,00,000 0 0

32 222311128
� � २ म�े सन २०२०-२१ म�े होणा-या
िविवध काय��माकरीता �िन�ेपण व
िवद्युत �व�था करणे.

2 10,00,000 2,00,000 4,50,000

33 222311129
� � ६ म�े सन २०२०-२१ म�े होणा-या
िविवध काय��माकरीता �िन�ेपण व
िवद्युत �व�था करणे.

6 10,00,000 2,00,000 4,50,000

34 222311130
� � ८ म�े सन २०२०-२१ म�े होणा-या
िविवध काय��माकरीता �िन�ेपण व
िवद्युत �व�था करणे.

8 10,00,000 7,34,854 0

35 222311131
� � ९ म�े सन २०२०-२१ म�े होणा-या
िविवध काय��माकरीता �िन�ेपण व
िवद्युत �व�था करणे.

9 10,00,000 7,50,000 0

36 222311132

मा.आयु� िनवास�थान (अिव�ार)
येथील जनरेटर व इ��ट�रची सन
२०२०-२१ करीता वािष�क देखभाल दु��ी

9 10,00,000 3,97,933 2,39,000

679



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

करणे. व इतर अनुषंिगक िवद्युतिवषयक
कामे करणे.

37 222311133

क �े इमारतीमधील जनरेटर व इ��ट�रची
सन २०२०-२१ करीता वािष�क देखभाल
दु��ी करणे. व इतर अनुषंिगक
िवद्युतिवषयक कामे करणे.

9 10,00,000 4,00,000 2,36,000

38 222311134

क �े काया�लयांतग�त �. �. ६ व ८ येथील
िविवध इमारतीमधील जनरेटर व
इ��ट�रची सन २०२०-२१ करीता वािष�क
देखभाल दु��ी करणे. व इतर
अनुषंिगक िवद्युतिवषयक कामे करणे.

६,८ 10,00,000 3,00,000 2,00,000

39 222311135
क �े काया�लयांतग�त िस�लची सन
२०२०-२१ करीता वािष�क देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

२,६,८,९ 10,00,000 4,73,000 2,00,000

40 222311136
क �भागातील मनपा इमारती मधील
EPABX यं�णेची सन २०२०-२१ म�े
देखभाल दु��ी करणे.

9 10,00,000 2,00,000 3,00,000

41 222311137
क �े काय��े�ातील िविवध इमारतीमधील
वातानुकुलीत यं�णेची सन २०२०-२१
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

9 10,00,000 4,90,000 0

42 222311138
� � ६ व ८ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची सन २०२०-२१ म�े
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

६,८ 10,00,000 5,99,962 0

43 222311139
� � ९ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची सन २०२०-२१ म�े
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

9 10,00,000 5,91,000 0

44 222311140
� � २ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची सन २०२०-२१ म�े
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

2 10,00,000 4,00,000 1,00,000

45 222311141
� � २ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
सन २०२०-२१ म�े वािष�क देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे

2 10,00,000 2,00,000 3,00,000

46 222311142
� � ६ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
सन २०२०-२१ म�े वािष�क देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे

6 10,00,000 4,69,984 0

47 222311143
� � ८ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
सन २०२०-२१ म�े वािष�क देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे

8 10,00,000 5,81,693 0

48 222311144
� � ९ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
सन २०२०-२१ म�े वािष�क देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे

9 10,00,000 4,95,000 3,00,000

49 222311145

�.�. २ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

2 10,00,000 3,00,000 3,05,000

50 222311146

�.�. ६ व ८ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

६,८ 10,00,000 0 0

51 222311147

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

9 10,00,000 4,02,016 0

52 222311148
�.�. २ हमी कलावधी संपु�ात आले�ा
LED िफिटंगची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

2 10,00,000 4,57,000 30,000

53 222311149
�.�. ६ व ८ हमी कलावधी संपु�ात
आले�ा LED िफिटंगची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२०-२१)

६,८ 10,00,000 5,25,000 0

54 222311150
�.�. ९ हमी कलावधी संपु�ात आले�ा
LED िफिटंगची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

9 10,00,000 4,88,000 0

55 222311151

� � ९ मधील नेह�नगर, खराळवाडी व
इतर प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२०-२१ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

9 10,00,000 3,91,181 0
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56 222311152

� � ९ मधील अजमेरा, मासुळकर
कॉलनी व इतर प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थचे सन २०२०-२१ म�े देखभाल
दु��ीची कामे करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

9 10,00,000 4,95,000 0

57 222311153

� � २ मधील कुदळवाडी व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२०-२१ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

2 10,00,000 5,00,000 1,21,000

58 222311154

� � २ मधील जाधववाडी व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२०-२१ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

2 10,00,000 5,00,000 1,00,000

59 222311155

� � २ मधील बो-हाडेवाडी, मोशी व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२०-२१ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

2 10,00,000 3,00,000 3,00,000

60 222311156

� � ६ मधील धावडेव�ी, भगतव�ी व
इतर प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२०-२१ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

6 10,00,000 5,00,000 0

61 222311157

� � ६ मधील च�पाणी वसाहत,
सद्गु�नगर व इतर प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थचे सन २०२०-२१ म�े देखभाल
दु��ीची कामे करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

6 10,00,000 6,15,000 0

62 222311158

� � ८ मधील मोशी �ाधीकरण व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२०-२१ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

8 10,00,000 5,40,000 0

63 222311159

� � ८ मधील से. �. ३, ७, १०, MIDC
व इतर प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे
सन २०२०-२१ म�े देखभाल दु��ीची
कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

8 10,00,000 5,40,000 0

64 222311160

� � ८ मधील से. �. १, २ व इं�ायणी
नगर प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२०-२१ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

8 10,00,000 5,80,000 0

65 222311161

� � ८ मधील MIDC J Block, EL
Block, S Block व इतर प�रसरातील
िदवाब�ी �व�थचे सन २०२०-२१ म�े
देखभाल दु��ीची कामे करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

8 10,00,000 5,42,000 0

66 222311162

�. �. २ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलने व अनुषंिगक वािष�क ��पाची
कामे करणे. सन २०२०-२१

2 10,00,000 5,50,000 1,50,000

67 222311163

�. �. ६ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलने व अनुषंिगक वािष�क ��पाची
कामे करणे. सन २०२०-२१

6 10,00,000 5,75,000 0

68 222311164

�. �. ८ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलने व अनुषंिगक वािष�क ��पाची
कामे करणे. सन २०२०-२१

8 10,00,000 5,40,000 0

69 222311165

�. �. ९ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलने व अनुषंिगक वािष�क ��पाची
कामे करणे. सन २०२०-२१

9 10,00,000 4,32,000 0

70 222311166

�. �. २ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे , तुटलेले जं�न
बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२०-२१)

2 10,00,000 2,00,000 3,00,000

71 222311167

�. �. ६ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे , तुटलेले जं�न
बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२०-२१)

6 10,00,000 5,25,000 0
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72 222311168

�. �. ८ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे , तुटलेले जं�न
बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२०-२१)

8 10,00,000 4,76,589 0

73 222311169

�. �.९ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे , तुटलेले जं�न
बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२०-२१)

9 10,00,000 3,47,000 0

74 222311170

�.�. ६ व ८ मधील Toilet Block चे
िवद्युतीकरणाची देखभाल दु��ी करणे
व आव�क िवद्युतिवषयक कामे
करणे.(सन २०१९-२०)

६,८ 10,00,000 2,00,000 0

75 222311171

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील Toilet
Block चे िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..(सन
२०१९-२०)

9 10,00,000 3,11,000 0

76 222311172

�.�. २ मनपा उपिवभागातील Toilet
Block चे िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..(सन
२०१९-२०)

2 10,00,000 2,00,000 1,00,000

77 222311173
� � २ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.( सन २०२१-२२)

2 10,00,000 4,00,000 2,50,000

78 222311174
� � २ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( सन २०२१-२२)

2 10,00,000 4,00,000 2,50,000

79 222311175

�.�. २ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

2 10,00,000 0 4,00,000

80 222311176
�.�. २ हमी कलावधी संपु�ात आले�ा
LED िफिटंगची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

2 10,00,000 3,00,000 2,50,000

81 222311177

� � २ मधील कुदळवाडी व इतर
प�रसरातील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

2 10,00,000 4,00,000 1,50,000

82 222311178

� � २ मधील जाधववाडी व इतर
प�रसरातील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे व अनुषंिगक कामे करणे..(सन
२०२१-२२)

2 10,00,000 3,00,000 2,50,000

83 222311179

� � २ मधील बो-हाडेवाडी, मोशी व इतर
प�रसरातील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

2 10,00,000 4,00,000 1,50,000

84 222311180

�. �. २ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल,बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२१-२२

2 10,00,000 3,00,000 2,50,000

85 222311181

�. �. २ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� िफडर िपलर बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२१-२३

2 10,00,000 3,00,000 2,50,000

86 222311182
�. �. २ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाचे तुटलेले जं�न बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

2 10,00,000 3,00,000 2,50,000

87 222311183
�. �. २ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

2 10,00,000 3,00,000 2,50,000

88 222311184

�.�. २ मनपा उपिवभागातील Toilet
Block चे िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..
(सन२०२१-२२)

2 10,00,000 2,00,000 0
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89 222311185
� � ६ व ८ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.( सन २०२१-२२)

६,८ 10,00,000 3,00,000 2,50,000

90 222311186
� � ६ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( सन २०२१-२२)

6 10,00,000 3,00,000 2,50,000

91 222311187
� � ८ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( सन २०२१-२२)

8 10,00,000 3,00,000 2,50,000

92 222311188

�.�. ६ व ८ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

६,८ 10,00,000 3,00,000 2,50,000

93 222311189
�.�. ८ मधील हमी कलावधी संपु�ात
आले�ा LED िफिटंगची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२१-२२)

8 10,00,000 3,00,000 2,50,000

94 222311190
�.�. ६ मधील हमी कलावधी संपु�ात
आले�ा LED िफिटंगची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२१-२२)

6 10,00,000 3,00,000 2,50,000

95 222311191

� � ६ मधील धावडेव�ी, भगतव�ी व
इतर प�रसरातील नादु�� �खळ�ा
दु�� करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

6 10,00,000 3,60,000 2,50,000

96 222311192

� � ६ मधील मोहन नगर, च�पाणी
वसाहत व इतर प�रसरातील नादु��
�खळ�ा दु�� करणे व अनुषंिगक कामे
करणे..(सन २०२१-२२)

6 10,00,000 4,05,000 2,45,000

97 222311193

� � ८ मधील MIDC व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२१-२२ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

8 10,00,000 3,60,000 2,50,000

98 222311194

� � ८ मधील �ाईन र�ा व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२१-२२ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

8 10,00,000 3,00,000 2,50,000

99 222311195

� � ८ मधील इं�ायणीनगर व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२१-२२ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

8 10,00,000 3,00,000 2,50,000

100 222311196

� � ८ मधील से. �. १,२,३ व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२१-२२ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

8 10,00,000 4,25,000 2,30,000

101 222311197

�. �. ६ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल,बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२१-२२

6 10,00,000 2,95,000 2,50,000

102 222311198

�. �. ६ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� िफडर िपलर बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२१-२२

6 10,00,000 4,53,000 2,07,000

103 222311199

�. �. ८ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल,बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२१-२२

8 10,00,000 3,00,000 2,50,000

104 222311200

�. �. ८ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� िफडर िपलर बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२१-२२

8 10,00,000 3,00,000 2,50,000

105 222311201

�. �. ८ मधील MIDC प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नादु�� केबल,
िफडर िपलर बदलने व अनुषंिगक वािष�क
��पाची कामे करणे. सन २०२१-२२

8 10,00,000 3,00,000 2,50,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

106 222311202

�. �. ८ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे, तुटलेले जं�न
बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

8 10,00,000 3,00,000 2,50,000

107 222311203

�. �. ८ मधील MIDC प�रसरातील
िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे, तुटलेले
जं�न बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

8 10,00,000 2,00,000 2,50,000

108 222311204

�. �. ६ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे, तुटलेले जं�न
बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

6 10,00,000 2,00,000 2,50,000

109 222311205

�.�. ६ व ८ मनपा उपिवभागातील
Toilet Block चे िवद्युतीकरणाची
देखभाल दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..
(सन२०२१-२२)

६,८ 10,00,000 4,00,000 1,00,000

110 222311206
� � ९ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.( सन २०२१-२२)

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

111 222311207
� � ९ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( सन २०२१-२२)

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

112 222311208

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

113 222311209
�.�. ९ हमी कलावधी संपु�ात आले�ा
LED िफिटंगची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

114 222311210

� � ९ मधील नेह�नगर व इतर
प�रसरातील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

115 222311211

� � ९ मधील अजमेरा, खराळवाडी व
इतर प�रसरातील नादु�� �खळ�ा
दु�� करणे व अनुषंिगक कामे
करणे..(सन २०२१-२२)

9 10,00,000 3,30,000 2,50,000

116 222311212

�. �. ९ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल,बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२१-२२

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

117 222311213

�. �. ९ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� िफडर िपलर बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२१-२३

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

118 222311214
�. �. ९ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाचे तुटलेले जं�न बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

119 222311215
�. �. ९ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

9 10,00,000 3,00,000 2,50,000

120 222311216

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील Toilet
Block चे िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..
(सन२०२१-२२)

9 10,00,000 4,00,000 2,50,000

121 222311217
�भाग �. २ मोशी येथील ��� ट लाईट सन
२०१८-१९ म�े देखभाल दु��ी कामे
करणे

2 0 7,45,000 0

122 222311218
�भाग �. २ जाधव वाडी येथील ��� ट
लाईट सन २०१८-१९ म�े देखभाल
दु��ी कामे करणे

2 0 7,45,000 0

123 222311219
क �ेि�य काया�लयांतग�त अचानक
होणा�या काय��मा करीता �विन�ेपण व
िवद्युत �व�था करणे २०२०-२१

2/6/8/9 0 7,35,000 0

684



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222311220

�. �. ९ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल, िफडर िपलर
बदलने व अनुषंिगक वािष�क ��पाची
कामे करणे.

9 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 12,00,00,000 3,65,41,223 1,46,63,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311221
�.�.२ मधील िविवध शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.( सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 4,00,000

2 222311222
�.�.२ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 4,00,000

3 222311223

�.�.२ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 2,00,000

4 222311224
�.�. २ हमी कलावधी संपु�ात आले�ा
LED िफिटंगची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 0

5 222311225

�.�.२ मधील कुदळवाडी व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 4,00,000

6 222311226

�.�.२ मधील जाधववाडी व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 4,00,000

7 222311227

�.�.२ मधील बो-हाडेवाडी, मोशी व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची वािष�क
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 4,00,000

8 222311228

�.�.२ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल,बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२२-२३

2 10,00,000 0 4,00,000

9 222311229

�.�.२ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� िफडर िपलर बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२२-२३

2 10,00,000 0 4,00,000

10 222311230
�. �. २ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाचे तुटलेले जं�न बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 0

11 222311231
�. �. २ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

2 10,00,000 0 0

12 222311232

�.�. २ मनपा उपिवभागातील Toilet
Block चे िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..(सन
२०२२-२३)

2 10,00,000 0 4,00,000

13 222311233

�.�. २ मधील िविवध उ�ानांमधील
िवद्युत �व�थेची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..(सन
२०२२-२३)

2 10,00,000 0 1,000

14 222311234

�.�. ६ व ८ मधील िविवध शाळा,
काया�लये व इमारतीमंधील िवद्युत
�व�थेची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.( सन २०२२-२३)

6/8 10,00,000 0 2,00,000

15 222311235
�.�. ६ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( सन २०२२-२३)

6 10,00,000 0 2,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

16 222311236
�.�. ८ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( सन २०२२-२३)

8 10,00,000 0 2,00,000

17 222311237

�.�. ६ व ८ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

6/8 10,00,000 0 2,00,000

18 222311238
�.�. ८ मधील हमी कलावधी संपु�ात
आले�ा LED िफिटंगची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२२-२३)

8 10,00,000 0 0

19 222311239
�.�. ६ मधील हमी कलावधी संपु�ात
आले�ा LED िफिटंगची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२२-२३)

6 10,00,000 0 0

20 222311240

�.�. ६ मधील धावडेव�ी, भगतव�ी व
इतर प�रसरातील नादु�� �खळ�ा
दु�� करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

6 10,00,000 0 4,00,000

21 222311241

�.�. ६ मधील मोहन नगर, च�पाणी
वसाहत व इतर प�रसरातील नादु��
�खळ�ा दु�� करणे व अनुषंिगक कामे
करणे..(सन २०२२-२३)

6 10,00,000 0 4,00,000

22 222311242

�.�. ८ मधील भोसरी MIDC व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२२-२३ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

8 10,00,000 0 4,00,000

23 222311243

�.�. ८ मधील �ाईन र�ा व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२२-२३ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

8 10,00,000 0 4,00,000

24 222311244

�.�. ८ मधील इं�ायणीनगर व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२२-२३ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

8 10,00,000 0 4,00,000

25 222311245

�.�. ८ मधील मोशी �ािधकरण व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थचे सन
२०२२-२३ म�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

8 10,00,000 0 4,00,000

26 222311246

�. �. ६ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल,बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२२-२३

6 10,00,000 0 4,00,000

27 222311247

�. �. ६ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� िफडर िपलर बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२२-२३

6 10,00,000 0 4,00,000

28 222311248

�. �. ८ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल,बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२२-२३

8 10,00,000 0 4,00,000

29 222311249

�. �. ८ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� िफडर िपलर बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२२-२३

8 10,00,000 0 4,00,000

30 222311250

�. �. ८ मधील MIDC प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नादु�� केबल,
िफडर िपलर बदलने व अनुषंिगक वािष�क
��पाची कामे करणे. सन २०२२-२३

8 10,00,000 0 2,00,000

31 222311251

�. �. ८ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे, तुटलेले जं�न
बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

8 10,00,000 0 0
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32 222311252

�. �. ८ मधील MIDC प�रसरातील
िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे, तुटलेले
जं�न बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

8 10,00,000 0 0

33 222311253

�. �. ६ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे, तुटलेले जं�न
बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

6 10,00,000 0 0

34 222311254

�.�. ६ व ८ मनपा उपिवभागातील
Toilet Block चे िवद्युतीकरणाची
देखभाल दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..
(सन२०२२-२३)

6/8 10,00,000 0 4,00,000

35 222311255
�.�. ९ मधील शाळा इमारतीमधील
िवद्युत �व�थेची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.( सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 2,00,000

36 222311256
�.�. ९ मधील काय��े�ातील हायमा�ची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे ( सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 2,00,000

37 222311257

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील मनपा
शाळा, इमारती व उ�ानामधील बोअरवेल
पंपाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 2,00,000

38 222311258
�.�. ९ हमी कलावधी संपु�ात आले�ा
LED िफिटंगची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 0

39 222311259

�.�. ९ मधील नेह�नगर व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ीची कामे करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 4,00,000

40 222311260

�.�. ९ मधील अजमेरा, खराळवाडी व
इतर प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ीची कामे करणे व
अनुषंिगक कामे करणे..(सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 4,00,000

41 222311261

�. �. ९ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� केबल,बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२२-२३

9 10,00,000 0 4,00,000

42 222311262

�. �. ९ मधील प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा नादु�� िफडर िपलर बदलने व
अनुषंिगक वािष�क ��पाची कामे करणे.
सन २०२२-२३

9 10,00,000 0 2,00,000

43 222311263
�. �. ९ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाचे तुटलेले जं�न बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 0

44 222311264
�. �. ९ मधील प�रसरातील िद�ां�ा
खांबाना अिथ�ग करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 2,00,000

45 222311265

�.�. ९ मनपा उपिवभागातील Toilet
Block चे िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व आव�क
िवद्युतिवषयक कामे करणे..
(सन२०२२-२३)

9 10,00,000 0 4,00,000

46 222311266

�.�. २ म�े व इतर िठकाणी होणा-या
िविवध �धा� व काय��मांकरीता ता�ुर�ा
��पात िवद्युत �व�था, �काश�व�था
व �िन�ेपण �व�था करणे. (सन
२०२२-२३)

2 10,00,000 0 4,00,000

47 222311267

�.�. ६ म�े व इतर िठकाणी होणा-या
िविवध �धा� व काय��मांकरीता ता�ुर�ा
��पात िवद्युत �व�था, �काश�व�था
व �िन�ेपण �व�था करणे. (सन
२०२२-२३)

6 10,00,000 0 4,00,000

48 222311268

�.�. ८ म�े व इतर िठकाणी होणा-या
िविवध �धा� व काय��मांकरीता ता�ुर�ा
��पात िवद्युत �व�था, �काश�व�था
व �िन�ेपण �व�था करणे. (सन

8 10,00,000 0 4,00,000
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२०२२-२३)

49 222311269

�.�. ९ म�े व इतर िठकाणी होणा-या
िविवध �धा� व काय��मांकरीता ता�ुर�ा
��पात िवद्युत �व�था, �काश�व�था
व �िन�ेपण �व�था करणे. (सन
२०२२-२३)

9 10,00,000 0 3,30,000

50 222311270
क �भागातील मनपा इमारती मधील
EPABX यं�णेची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 1,00,000

51 222311271
क �े�ीय इमारतीमधील जनरेटर व
इ��ट�रची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 1,00,000

52 222311272
मा.आयु� िनवास�थान आिव�ार येथील
१००के�ीए �मते�ा जनर�टरचे वािष�क
देखभाल दु��ी करणे. सन २०१८-१९.

9 10,00,000 0 1,00,000

53 222311273
क �भागातील मनपा इमारती मधील
वातानुकुलन यं�णेची वािष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे .(सन २०२२-२३)

9 10,00,000 0 1,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,30,00,000 0 1,33,31,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल
भाग २

17,30,00,000 3,65,41,223 2,79,94,000

एकूण 17,30,00,000 3,65,41,223 2,79,94,000
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िवद्युत ड �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222311274
वाकड उपिवभागातील शाळा इमारती म�े व
बीआरटी बस थां�ांवरील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे २०२०-२१

सव� 10,00,000 2,40,580 0

2 222311275

ताथवडे, पुनावळे उपिवभागातील शाळा
इमारतीम�े व बीआरटी बस थां�ांवरील
िवद्युतिवषयक देखभाल दु��ी करणे
२०२०-२१

25 10,00,000 7,49,850 0

3 222311276
ड �भाग काया�लयातील �िन�ेपण व दूर�नी
यं�णेची वािष�क देखभाल दु��ी करणे.
२०२०-२१

सव� 10,00,000 2,21,070 0

4 222311277
ड �भाग इमारती�ंा इले���कल वायरीगं,
जनरेटर व उ�ाहक ची देखभाल दु��ी
करणे. २०२०-२१

सव� 10,00,000 6,20,366 0

5 222311278
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २५ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२०-२१

25 10,00,000 3,24,599 0

6 222311279
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २६ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२०-२१

26 10,00,000 2,39,649 0

7 222311280
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २८ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२०-२१

28 10,00,000 2,33,679 0

8 222311281
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २९ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२०-२१

29 10,00,000 2,29,865 0

9 222311282
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२०-२१

सव� 10,00,000 6,99,324 0

10 222311283

ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त प�रसरातील �� ीटलाईटची
देखभाल दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.
२०२०-२१

25 10,00,000 4,52,316 0

11 222311284
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागातील िफडर
पीलर व जं�न बाँ�ची आव�क देखभाल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे. २०२०-२१

सव� 10,00,000 6,99,223 0

12 222311285

ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे
उपिवभागातील िफडर पीलर व जं�न
बाँ�ची आव�क देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२०-२१

25 10,00,000 4,12,907 0

13 222311286
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागातील वाड�
�. २६, २८ व २९ या हायमा�चे देखभाल
दु��ी व अनषंिगक कामे करणे २०२०-२१

सव� 10,00,000 2,68,869 0

14 222311287
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागाचे परीसरातील हायमा�चे देखभाल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे २०२०-२१

25 10,00,000 5,35,916 0

15 222311288

ड � अंतग�त वाकड उपिवभागा अंतग�त िविवध
काय��माकरीता ता�ुर�ा ��पाची
�िन�ेपण, सीसीटी�ी, जनरेटर व �काश
�व�था करणे. २०२०-२१

सव� 10,00,000 9,54,897 0

16 222311289

ड �े�ीय काया�लय परीसरांतग�त होणा-या
िविवध काय��माकरीता ता�ुर�ा ��पाची
�िन�ेपण, सीसीटी�ी, जनरेटर व �काश
�व�था करणे. २०२०-२१

सव� 10,00,000 9,54,822 0
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17 222311290
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त टी-५
िफटीगंची दु��ी करणे २०२०-२१

सव� 10,00,000 15,666 0

18 222311291
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त टी-५ िफटीगंची दु��ी
करणे. २०२०-२१

25 10,00,000 0 0

19 222311292
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त
नादु�� एलईडी िफटीगंची दु��ी करणे व
बदलणे. २०२०-२१

सव� 10,00,000 1,44,147 0

20 222311293
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त नादु�� एलईडी िफटीगंची
दु��ी करणे व बदलणे. २०२०-२१

25 10,00,000 5,52,436 0

21 222311294
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त
नादु�� एलईडी िफटीगं बदलणे. २०२०-२१

सव� 10,00,000 1,17,281 0

22 222311295
ड �भाग अंत�गत CCTV यं�णेची देखभाल
दु��ी करणे २०२०-२१

सव� 10,00,000 2,88,500 0

23 222311296
ड �ेि�य काय��े�ातील उ�ानांतील िवद्युत
यं�णेची चालन देखभाल दु��ी करणे.
२०२१-२२

सव� 10,00,000 3,00,000 4,38,204

24 222311297
वाकड उपिवभागातील शाळा इमारती म�े व
बीआरटी बस थां�ांवरील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे २०२१-२२

सव� 10,00,000 5,52,240 2,46,724

25 222311298

ताथवडे, पुनावळे उपिवभागातील शाळा
इमारतीम�े व बीआरटी बस थां�ांवरील
िवद्युतिवषयक देखभाल दु��ी करणे
२०२१-२२

25 10,00,000 1,50,000 5,94,980

26 222311299
ड �भाग काया�लयातील �िन�ेपण व दूर�नी
यं�णेची वािष�क देखभाल दु��ी करणे.
२०२१-२२

सव� 10,00,000 0 2,21,123

27 222311300
ड �भाग इमारती�ंा इले���कल वायरीगं,
जनरेटर, CCTV व उ�ाहक ची देखभाल
दु��ी करणे. २०२१-२२

सव� 10,00,000 3,00,000 5,22,487

28 222311301
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २५ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२१-२२

25 10,00,000 3,25,000 4,00,424

29 222311302
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २६ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२१-२२

26 10,00,000 3,25,000 4,37,128

30 222311303
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २८ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२१-२२

28 10,00,000 3,25,000 3,89,328

31 222311304
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २९ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२१-२२

29 10,00,000 3,25,000 3,82,531

32 222311305
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२१-२२

सव� 10,00,000 3,25,000 4,24,758

33 222311306

ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त प�रसरातील �� ीटलाईटची
देखभाल दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.
२०२१-२२

25 10,00,000 3,25,000 4,70,232

34 222311307
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागातील िफडर
पीलर व जं�न बाँ�ची आव�क देखभाल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे. २०२१-२२

सव� 10,00,000 2,50,000 5,09,301

35 222311308

ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे
उपिवभागातील िफडर पीलर व जं�न
बाँ�ची आव�क देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. २०२१-२२

25 10,00,000 1,50,000 6,26,301

36 222311309
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागातील वाड�
�. २६, २८ व २९ या हायमा�चे देखभाल
दु��ी व अनषंिगक कामे करणे २०२१-२२

सव� 10,00,000 4,77,798 2,72,194

37 222311310
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागाचे परीसरातील हायमा�चे देखभाल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे २०२१-२२

25 10,00,000 1,50,000 5,91,457

38 222311311

ड � अंतग�त वाकड उपिवभागा अंतग�त िविवध
काय��माकरीता ता�ुर�ा ��पाची
�िन�ेपण, सीसीटी�ी, जनरेटर व �काश
�व�था करणे. २०२१-२२

सव� 10,00,000 0 6,50,000
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

39 222311312

ड �े�ीय काया�लय परीसरांतग�त होणा-या
िविवध काय��माकरीता ता�ुर�ा ��पाची
�िन�ेपण, सीसीटी�ी, जनरेटर व �काश
�व�था करणे. २०२१-२२

सव� 10,00,000 0 6,50,000

40 222311313

ड �े�ीय काया�लय �े�ातील ताथवडे पुनावळे
वाकड िपंपळे िनलख िपंपळे सौदागर व
िपंपळेगुरव या परीसरांतग�त अचानक होणा-या
िविवध काय��माकरीता ता�ुर�ा ��पाची
�िन�ेपण, सीसीटी�ी, जनरेटर व �काश
�व�था करणे. २०२१-२२

सव� 10,00,000 0 0

41 222311314
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त टी-५
िफटीगंची दु��ी करणे २०२१-२२

सव� 10,00,000 0 0

42 222311315
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त टी-५ िफटीगंची दु��ी
करणे. २०२१-२२

25 10,00,000 0 0

43 222311316
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त
नादु�� एलईडी िफटीगंची दु��ी करणे व
बदलणे. २०२१-२२

सव� 10,00,000 0 0

44 222311317
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त नादु�� एलईडी िफटीगंची
दु��ी करणे व बदलणे. २०२१-२२

25 10,00,000 0 0

45 222311318
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त
नादु�� एलईडी िफटीगं बदलणे. २०२१-२२

सव� 10,00,000 0 0

46 222311319
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त नादु�� एलईडी िफटीगं
बदलणे. २०२१-२२

25 10,00,000 4,00,000 3,38,828

47 222311320
ड �भाग अंतग�त िपंपळे गुरव येथील राजमाता
िजजाऊ उ�ानाचे चालन देखभाल व दु��ी
करणे. २०२१-२२

25 10,00,000 0 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,70,00,000 1,36,36,000 86,66,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222311321
ड �ेि�य काय��े�ातील �भाग �.
२५,२६,२८,२९ मधील उ�ानांतील िवद्युत
यं�णेची देखभाल दु��ी करणे. 2022/23

सव� 10,00,000 0 5,00,000

2 222311322
वाकड उपिवभागातील शाळा इमारती म�े व
बीआरटी बस थां�ांवरील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे 2022/23

सव� 10,00,000 0 5,00,000

3 222311323

ताथवडे, पुनावळे उपिवभागातील शाळा
इमारतीम�े व बीआरटी बस थां�ांवरील
िवद्युतिवषयक देखभाल दु��ी करणे
2022/23

25 10,00,000 0 5,00,000

4 222311324
ड �भाग इमारती�ंा इले���कल वायरीगं,
जनरेटर CCTV व उ�ाहक ची देखभाल
दु��ी करणे. 2022/23

सव� 10,00,000 0 5,00,000

5 222311325
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २५ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. 2022/23

25 10,00,000 0 5,00,000

6 222311326
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २६ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. 2022/23

26 10,00,000 0 5,00,000

7 222311327
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २८ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. 2022/23

28 10,00,000 0 5,00,000

8 222311328
ड �भाग अंत�गत �भाग �. २९ मधील
प�रसरातील �� ीटलाईटची देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. 2022/23

29 10,00,000 0 5,00,000

9 222311329

ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त प�रसरातील �� ीटलाईटची
देखभाल दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.
2022/23

25 10,00,000 0 5,00,000

10 222311330
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागातील िफडर
पीलर व जं�न बाँ�ची आव�क देखभाल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे. 2022/23

सव� 10,00,000 0 5,00,000
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11 222311331

ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे
उपिवभागातील िफडर पीलर व जं�न
बाँ�ची आव�क देखभाल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे. 2022/23

25 10,00,000 0 5,00,000

12 222311332
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागातील वाड�
�. २६, २८ व २९ या हायमा�चे देखभाल
दु��ी व अनषंिगक कामे करणे 2022/23

सव� 10,00,000 0 5,00,000

13 222311333
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागाचे परीसरातील हायमा�चे देखभाल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे 2022/23

25 10,00,000 0 5,00,000

14 222311334

ड � अंतग�त वाकड उपिवभागा अंतग�त िविवध
काय��माकरीता ता�ुर�ा ��पाची
�िन�ेपण, सीसीटी�ी, जनरेटर व �काश
�व�था करणे. 2022/23

सव� 10,00,000 0 5,00,000

15 222311335

ड �े�ीय काया�लय परीसरांतग�त होणा-या
िविवध काय��माकरीता ता�ुर�ा ��पाची
�िन�ेपण, सीसीटी�ी, जनरेटर व �काश
�व�था करणे. 2022/23

सव� 10,00,000 0 5,00,000

16 222311336
ड �भाग अंतग�त वाकड उपिवभागांतग�त
नादु�� एलईडी िफटीगंची दु��ी करणे व
बदलणे. 2022/23

सव� 10,00,000 0 5,00,000

17 222311337
ड �भाग अंतग�त ताथवडे पुनावळे व वाकड
उपिवभागांतग�त नादु�� एलईडी िफटीगंची
दु��ी करणे व बदलणे. 2022/23

25 10,00,000 0 5,00,000

18 222311338
ड �भाग अंतग�त िपंपळे गुरव येथील राजमाता
िजजाऊ उ�ानाचे चालन देखभाल व दु��ी
करणे. 2022/23

25 10,00,000 0 5,00,000

19 222311339
ड �भाग काया�लयातील �िन�ेपण व दूर�नी
यं�णेची वािष�क देखभाल दु��ी करणे.
2022/23

25 10,00,000 0 84,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,90,00,000 0 90,84,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २ 6,60,00,000 1,36,36,000 1,77,50,000

एकूण 6,60,00,000 1,36,36,000 1,77,50,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत इ �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222311340

भोसरी येथील कै.अंकुशराव लांडगे
ना�गृहामधील �नी�ेपण यं�णेचे वाष�क
प�तीने चालन, देखभाल व दु��ी करणे.
(सन २०२०-२२)

7 10,00,000 0 3,00,000

23053-Repairs & maintenance -
Vehicles

1 222311341

सॅडिवक कॉलनी वॉड� �मांक १७ मधील
िदवाब�ीची देखभाल व दु��ी करणे व
अनुषांिगक िवद्युत िवषयक कामे करणे (सन
२०१० - ११)

5 10,00,000 0 1,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311342

इ �भागाअंतग�त िदघी उपिवभागातील िविवध
इमारत, शाळा, काया�लये येथील िवद्युत
�व�थेची देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०१७-१८)

३,४ 1,49,956 0 0

2 222311343

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त भोसरी हॉ�ीटल व
कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह येथील
रोही�संचाची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०१८-१९)

7 10,00,000 4,13,106 0

3 222311344

मनपा�ा 'ई' �ेि�य काय��े�ातील
उदयानातील िवद्युत संच मांडणी, बोअरवेल,
पंप, हायमा�चे आव�कतेनुसार वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे. २०१९-२०

3 10,00,000 5,83,100 0

4 222311345

इ �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ातील िविवध
इमारती, काया�लये येथील वातानुकुलन
यं�णेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०१९-२०)

३,४,५,७ 10,00,000 2,48,484 0

5 222311346

�.�.७ मधील कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह
भोसरी येथील वातानुकुलन यं�णेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०१८-१९)

7 10,00,000 4,36,310 0

6 222311347

इ �भागाअंतग�त भोसरी िवद्युत
उपिवभागातील िविवध इमारती, शाळा,
काया�लये येथील िवद्युत �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०१९-२०)

५,७ 10,00,000 1,43,145 0

7 222311348

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त कै.अंकुशराव
लांडगे ना�गृह व इ �े�ीय काया�लयातील
जिन�संचाची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०१९-२०)

7 10,00,000 2,33,571 0

8 222311349

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त भोसरी
उपिवभागातील हायमा� िद�ांची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०१९-२०)

५,७ 10,00,000 2,11,000 0

9 222311350
जुने भोसरी हॉ�ीटल येथील सी.सी.िट.�ी.
यं�णेची वाष�क प�तीने तीन वषा�साठी
देखभाल दु��ी करणे. सन २०२०-२०२३

7 7,00,000 3,71,000 0

10 222311351

भोसरी येथील कै.अंकुशराव लांडगे
ना�गृहामधील �नी�ेपण यं�णेचे वाष�क
प�तीने चालन, देखभाल व दु��ी करणे.

7 10,00,000 0 0
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२०२०-२१

11 222311352

भोसरी गावठाण येथील कै.अंकुशराव लांडगे
ना�गृहामधील उ�ाहक �. १ व २ चे वाष�क
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे. (
मे.ओमेगा इले�ेटस�, सन २०२०-२१)

7 5,00,000 3,00,000 2,00,000

12 222311353
भोसरी हॉ�ीटलमधील �� ेचर उ�ाहकाचे
वाष�क प�तीने देखभाल व दु��ी करणे.
(मे.एिशयन इले�ेटस�, सन २०२०-२१)

7 3,00,000 2,00,000 1,00,000

13 222311354

इ �ेि�य िवद्युत काय��े�ातील उदयानातील
िवद्युत संच मांडणी, बोअरवेल, पंप,
हायमा�चे आव�कतेनुसार वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे. २०२०-२१

3 10,00,000 4,54,000 2,80,000

14 222311355

निवन �.�.३ मोशी येथील आदश�नगर,
बनकरव�ी, ल�ीनगर दि�ण प�रसरातील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

3 10,00,000 3,00,000 4,12,000

15 222311356

निवन �.�.३ मोशी येथील मोशी गावठाण,
िशवाजीवाडी, डुडुळगाव प�रसरातील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

3 10,00,000 5,99,999 1,81,000

16 222311357

निवन �.�.३ च-होली प�रसरातील बुड�व�ी,
पठारे मळा,भोसलेव�ी,च-होली
गावठाण,कोतवालव�ी व इतर भागातील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

3 10,00,000 6,00,000 1,86,000

17 222311358

निवन �.�.३ च-होली प�रसरातील
साईनगरी,चोिवसावाडी,काळजेवाडी,शा�ी
चौक,वडमुखवाडी गावठाण व इतर भागातील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

3 10,00,000 5,99,899 1,40,000

18 222311359

निवन �.�.४ मधील र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

4 10,00,000 6,00,000 1,87,000

19 222311360

निवन �.�.४ मधील बोपखेल व इतर
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२०-२१)

4 10,00,000 5,90,000 1,87,000

20 222311361

निवन �.�.५ प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ी �व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

5 10,00,000 0 1,00,000

21 222311362

निवन �.�.७ मधील र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

7 10,00,000 3,00,000 3,00,000

22 222311363

इ �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ातील िविवध
इमारती, काया�लये येथील वॉटरकुलर,
वातानुकुलन यं�णेची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

३,४,५,७ 10,00,000 0 50,000

23 222311364

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध इमारती,
काया�लये येथील िवजसंच मांडणी,सोलर
िस�ीम, युपीएस, इ�ट�र, EPABX यं�णेची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

३,४,५,७ 10,00,000 5,60,839 1,50,000

24 222311365

इ �भागाअंतग�त िदघी िवद्युत उपिवभागातील
िविवध इमारत, शाळा, काया�लये येथील
िवद्युत �व�थेची देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

३,४ 10,00,000 4,97,177 2,60,000

25 222311366

इ �भागाअंतग�त भोसरी िवद्युत
उपिवभागातील िविवध इमारत, शाळा,
काया�लये येथील िवद्युत �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन

५,७ 10,00,000 3,00,000 5,23,000
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26 222311367

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त भोसरी हॉ�ीटल व
कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह व इतर
िठकाणी असले�ा रोही�संचाची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२०-२१)

7 10,00,000 3,00,000 3,00,000

27 222311368

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त भोसरी हॉ�ीटल व
कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह व इतर
िठकाणी असले�ा जिन�संचाची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२०-२१)

7 10,00,000 0 2,50,000

28 222311369

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त मु� चौकातील
हायमा� िद�ांची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

३,४,५,७ 10,00,000 3,00,000 3,50,000

29 222311370

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध िठकाणी
बसिवणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वाष�क प�तीने तीन वषा�साठी देखभाल
दु��ी करणे. सन २०२०-२०२३

३,४,५,७ 7,25,000 0 0

30 222311371
जुने भोसरी हॉ�ीटल येथील सी.सी.िट.�ी.
यं�णेची वाष�क प�तीने तीन वषा�साठी
देखभाल दु��ी करणे. सन २०२०-२०२३

7 7,00,000 2,00,000 2,50,000

31 222311372
�भाग �. ३ चह�ली प�रसरातील र�ावरील
LED िद�ांची देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 4,99,305 2,18,000

32 222311373
�भाग �. ३ मोशी उपिवभागातील र�ावरील
LED िद�ांची देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 3,00,000 4,00,000

33 222311374
�भाग �. ४ िदघी प�रसरातील र�ावरील
LED िद�ांची देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 5,36,197 0

34 222311375

�भाग �. ५ गवळीनगर, सॅ�िवक कॉलनी
प�रसरातील र�ावरील LED िद�ांची
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 6,00,000 0

35 222311376

�भाग �. ७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील LED िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. सन
२०२०-२०२१

3 10,00,000 5,43,486 2,00,000

36 222311377

�भाग �.३ मोशी प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे, RCCB
बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 3,00,000 3,11,000

37 222311378

�भाग �.३ चह�ली प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे, RCCB
बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 5,35,349 2,00,000

38 222311379

�भाग �.४ िदघी, बोपखेल प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे,
RCCB बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 4,99,321 2,00,000

39 222311380

�भाग �.५ गवळीनगर, सॅ�िवक कॉलनी
प�रसरातील र�ावरील िद�ां�ा खांबाना
अिथ�ग करणे, RCCB बसिवणे, जं�नबॉ�
बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे. सन
२०२०-२०२१

3 10,00,000 0 50,000

40 222311381

�भाग �.७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे,
RCCB बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 4,99,889 2,20,000

41 222311382

�भाग �.३ मोशी उपिवभाग प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 0 5,00,000

42 222311383

�भाग �.३ चह�ली प�रसरातील र�ावरील
िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे

3 10,00,000 5,35,937 2,00,000
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करणे. सन २०२०-२०२१

43 222311384

�भाग �.४ िदघी-बोपखेल प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 4,87,082 1,90,000

44 222311385

�भाग �.५ गवळीनगर, संॅडिवक कॉलनी
प�रसरातील र�ावरील िद�ांची, िफडर
िपलरची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. सन
२०२०-२०२१

3 10,00,000 2,90,000 3,50,000

45 222311386

�भाग �.७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 3,00,000 3,50,000

46 222311387
मोशी िवद्युत उपिवभागाचे प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 3,00,000 4,00,000

47 222311388
िदघी चह�ली उपिवभागातील प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 0 1,00,000

48 222311389
भोसरी उपिवभागातील प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. सन २०२०-२०२१

3 10,00,000 3,00,000 1,85,000

49 222311390

रामनगरी वॉड� �मांक १६ मधील िदवाब�ीची
देखभाल व दु��ी करणे व अनुषांिगक
िवद्युत िवषयक कामे करणे (सन २०१० -
११)

5 10,00,000 0 1,000

50 222311391
भोसरी, िदघी बोपखेल उपिवभागातील
उभार�ात आलेले हायमा� िद�ांची
देखभाल दु��ी करणे (सन २०१० - ११)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

51 222311392

भोसरी गावठाण येथील कै.अंकुशराव लांडगे
ना�गृहामधील उ�ाहक �. १ व २ चे वाष�क
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे. (
मे.ओमेगा इले�ेटस�,(सन २०२१-२२)

7 10,00,000 0 3,00,000

52 222311393
भोसरी हॉ�ीटलमधील �� ेचर उ�ाहकाचे
वाष�क प�तीने देखभाल व दु��ी करणे.
(मे.एिशयन इले�ेटस�, (सन २०२१-२२)

7 10,00,000 0 3,00,000

53 222311394

इ �ेि�य िवद्युत काय��े�ातील उदयानातील
िवद्युत संच मांडणी, बोअरवेल, पंप,
हायमा�चे आव�कतेनुसार वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे. (सन २०२१-२२)

३,४,५,७ 10,00,000 3,00,000 4,00,000

54 222311395

निवन �.�.३ मोशी येथील बनकरव�ी,
ल�ीनगर दि�ण व इतर प�रसरातील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 4,00,000

55 222311396

निवन �.�.३ मोशी येथील मोशी गावठाण,
िशवाजीवाडी, डुडुळगाव व इतर प�रसरातील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 4,00,000

56 222311397

निवन �.�.३ च-होली प�रसरातील बुड�व�ी,
पठारे मळा,भोसलेव�ी,च-होली गावठाण व
इतर भागातील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 5,00,000

57 222311398

निवन �.�.३ च-होली प�रसरातील
साईनगरी,चोिवसावाडी,काळजेवाडी,शा�ी
चौक,काटे कॉलनी व इतर भागातील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 4,38,469

58 222311399

निवन �.�.४ िदघी मधील र�ावरील व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

4 10,00,000 0 4,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
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र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

59 222311400

निवन �.�.४ मधील बोपखेल व इतर
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

4 10,00,000 0 4,00,000

60 222311401

निवन �.�.५ प�रसरातील र�ावरील
िदवाब�ी �व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे(सन
२०२१-२२)

5 10,00,000 0 4,00,000

61 222311402

निवन �.�.७ मधील र�ावरील िदवाब�ी
�व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

7 10,00,000 0 4,00,000

62 222311403

इ �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ातील िविवध
इमारती, काया�लये येथील वॉटरकुलर,
वातानुकुलन यं�णेची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

३,४,५,७ 10,00,000 3,00,000 4,00,000

63 222311404

�.�.७ मधील कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह
भोसरी येथील वातानुकुलन यं�णेची वाष�क
प�तीने चालन, देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

7 10,00,000 0 4,00,000

64 222311405

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध इमारती,
काया�लये येथील िवजसंच मांडणी,सोलर
िस�ीम, युपीएस, इ�ट�र, EPABX यं�णेची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

३,४,५,७ 10,00,000 0 5,00,000

65 222311406
इ �भागाअंतग�त िविवध काय��माकरीता
आव�कतेनुसार ता�ुर�ा ��पात �नी व
�काश �व�था करणे.(सन २०२१-२२)

३,४,५,७ 10,00,000 0 4,00,000

66 222311407

इ �भागाअंतग�त िदघी िवद्युत उपिवभागातील
िविवध इमारत, शाळा, काया�लये येथील
िवद्युत �व�थेची देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

३,४ 10,00,000 0 5,00,000

67 222311408

इ �भागाअंतग�त भोसरी िवद्युत
उपिवभागातील िविवध इमारत, शाळा,
काया�लये येथील िवद्युत �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

३,४,५,७ 10,00,000 0 5,00,000

68 222311409

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त भोसरी हॉ�ीटल व
कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह व इतर
िठकाणी असले�ा रोही�संचाची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे(सन २०२१-२२)

7 10,00,000 0 3,00,000

69 222311410

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त भोसरी हॉ�ीटल व
कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह व इतर
िठकाणी असले�ा जिन�संचाची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

7 10,00,000 0 4,00,000

70 222311411

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त मु� चौकातील
हायमा� िद�ांची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

३,४,५,७ 10,00,000 0 3,00,000

71 222311412

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त सीटी स��ल�
करीताचे सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वाष�क
प�तीने तीन वषा�साठी देखभाल दु��ी
करणे. सन २०२०-२०२३

३,४,५,७ 10,00,000 0 3,00,000

72 222311413

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध िठकाणी
बसिवणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वाष�क प�तीने तीन वषा�साठी देखभाल
दु��ी करणे. सन २०२०-२०२३

३,४,५,७ 10,00,000 0 3,00,000

73 222311414
जुने भोसरी हॉ�ीटल येथील सी.सी.िट.�ी.
यं�णेची वाष�क प�तीने तीन वषा�साठी
देखभाल दु��ी करणे. सन २०२०-२०२३

7 10,00,000 0 3,00,000

74 222311415

�भाग �. ३ चह�ली व इतर प�रसरातील
र�ावरील LED िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

3 10,00,000 0 5,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
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र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

75 222311416
�भाग �. ३ मोशी उपिवभागातील र�ावरील
LED िद�ांची देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 5,00,000

76 222311417

�भाग �. ४ िदघीव इतर प�रसरातील
र�ावरील LED िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे(सन
२०२१-२२)

4 10,00,000 0 5,00,000

77 222311418

�भाग �. ५ गवळीनगर, सॅ�िवक कॉलनी
प�रसरातील र�ावरील LED िद�ांची
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

5 10,00,000 0 5,00,000

78 222311419

�भाग �. ७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील LED िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

7 10,00,000 0 5,00,000

79 222311420

इ �भागाअंतग�त भोसरी उपिवभागाकरीता
िविवध काय��माकरीता आव�कतेनुसार
�काश व �नी�ेपण �व�था करणे. (सन
२०२१-२२)

५,७ 10,00,000 0 4,00,000

80 222311421

इ �भागाअंतग�त िदघी चह�ली
उपिवभागाकरीता िविवध काय��माकरीता
आव�कतेनुसार �काश व �नी�ेपण
�व�था करणे. (सन २०२१-२२)

३,४ 10,00,000 0 3,00,000

81 222311422

�भाग �.३ मोशी प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे, RCCB
बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 4,00,000

82 222311423

�भाग �.३ चह�ली प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे, RCCB
बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 4,00,000

83 222311424

�भाग �.४ िदघी, बोपखेल प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे,
RCCB बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

4 10,00,000 0 4,00,000

84 222311425

�भाग �.५ गवळीनगर, सॅ�िवक कॉलनी
प�रसरातील र�ावरील िद�ां�ा खांबाना
अिथ�ग करणे, RCCB बसिवणे, जं�नबॉ�
बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

5 10,00,000 0 4,00,000

85 222311426

�भाग �.७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे,
RCCB बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२)

7 10,00,000 0 4,00,000

86 222311427

�भाग �.३ मोशी उपिवभाग प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 4,00,000

87 222311428

�भाग �.३ चह�ली प�रसरातील र�ावरील
िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 4,00,000

88 222311429

�भाग �.४ िदघी-बोपखेल प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२१-२२)

4 10,00,000 0 4,00,000

89 222311430

�भाग �.५ गवळीनगर, संॅडिवक कॉलनी व
इतर प�रसरातील र�ावरील िद�ांची, िफडर
िपलरची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

5 10,00,000 0 4,00,000

90 222311431

�भाग �.७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

7 10,00,000 0 4,00,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

91 222311432
मोशी िवद्युत उपिवभागाचे प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

3 10,00,000 0 3,00,000

92 222311433

िदघी च�होली उपिवभागातील प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. सन (सन
२०२१-२२)

३,४ 10,00,000 0 3,00,000

93 222311434
भोसरी उपिवभागातील प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१-२२)

५,७ 10,00,000 0 3,00,000

94 222311435

भोसरी उपिवभागातील प�रसरातील मु�
चौकातील हायमा� िद�ांची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

५,७ 10,00,000 0 2,06,810

एकूण चालू कामे र.�. 9,30,74,956 1,64,68,196 2,60,28,279

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

Operations & Maintenance- Other

1 222311436

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त निवन भाजी
मंडईमधील उ�ाहकांची ( ३ नग ओटीस मेक
) वाष�क प�तीने देखभाल व दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२२-२३).

3,4,5,७ 10,00,000 0 1,000

2 222311437

भोसरी येथील कै.अंकुशराव लांडगे
ना�गृहामधील �नी�ेपण यं�णेचे वाष�क
प�तीने चालन, देखभाल व दु��ी करणे.
(सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

3 222311438

भोसरी गावठाण येथील कै.अंकुशराव लांडगे
ना�गृहामधील उ�ाहक �. १ व २ चे वाष�क
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे. (
मे.ओमेगा इले�ेटस�,(सन २०२२-२३))

7 10,00,000 0 1,000

4 222311439

निवन भोसरी हॉ�ीटलमधील �� ेचर
उ�ाहकासह एकुण ४ उ�ाहकाचे वाष�क
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे.
(मे.ओमेगा इले�ेटस�, (सन २०२२-२३))

7 10,00,000 0 1,000

5 222311440
भोसरी हॉ�ीटलमधील �� ेचर उ�ाहकाचे
वाष�क प�तीने देखभाल व दु��ी करणे.
(मे.एिशयन इले�ेटस�, (सन २०२२-२३))

7 10,00,000 0 1,000

6 222311441

इ �ेि�य िवद्युत काय��े�ातील िविवध
उदयानातील िवद्युत संच मांडणीचे
आव�कतेनुसार वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

7 222311442

निवन �.�.३ मोशी येथील मोशी-आळंदी
जु�ा र�ा�ा दि�ण भागातील व इतर
प�रसरातील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

8 222311443

निवन �.�.३ मोशी येथील मोशी-आळंदी
जु�ा र�ा�ा उ�र भागातील व इतर
प�रसरातील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

9 222311444

निवन �.�.३ च-होली प�रसरातील बुड�व�ी,
पठारे मळा,भोसलेव�ी,च-होली गावठाण व
इतर भागातील र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

10 222311445

निवन �.�.३ च-होली प�रसरातील साईनगरी,
चोिवसावाडी,काळजेवाडी,शा�ी चौक,काटे
कॉलनी व इतर भागातील र�ावरील
िदवाब�ी �व�थेची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

11 222311446

निवन �.�.४ िदघी मधील र�ावरील व इतर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

4 10,00,000 0 1,000
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12 222311447

निवन �.�.४ मधील बोपखेल व इतर
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

4 10,00,000 0 1,000

13 222311448

निवन �.�.५ गवळीनगर प�रसरातील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

5 10,00,000 0 1,000

14 222311449

निवन �.�.७ भोसरी गावठाण मधील
र�ावरील िदवाब�ी �व�थेची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

15 222311450

इ �े�ीय काया�लया�ा काय��े�ातील िविवध
इमारती, काया�लये येथील वॉटरकुलर,
वातानुकुलन यं�णेची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

16 222311451

�.�.७ मधील कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह
भोसरी येथील वातानुकुलन यं�णेची वाष�क
प�तीने चालन, देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

17 222311452

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध इमारती,
काया�लये येथील िवजसंच मांडणीची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

18 222311453

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध इमारती,
काया�लये येथील सोलर िस�ीम, युपीएस,
इ�ट�र, EPABX यं�णेची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

19 222311454
इ �भागाअंतग�त िविवध काय��माकरीता
आव�कतेनुसार ता�ुर�ा ��पात �नी व
�काश �व�था करणे. (सन २०२२-२३)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

20 222311455

इ �भागाअंतग�त िदघी िवद्युत उपिवभागातील
िविवध इमारत, शाळा, काया�लये येथील
िवद्युत �व�थेची देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

३,४ 10,00,000 0 1,000

21 222311456

इ �भागाअंतग�त भोसरी िवद्युत
उपिवभागातील िविवध इमारत, शाळा,
काया�लये येथील िवद्युत �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

22 222311457

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त निवन भोसरी
हॉ�ीटल येथील िवद्युतसंच मांडणी,
जिन�संच व रोही�संचाची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

23 222311458

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त जुने भोसरी
हॉ�ीटल व कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह व
इतर िठकाणी असले�ा रोही�संचाची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

24 222311459

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त जुने भोसरी
हॉ�ीटल व कै.अंकुशराव लांडगे ना�गृह व
इतर िठकाणी असले�ा जिन�संचाची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

25 222311460

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त मु� चौकातील
हायमा� िद�ांची वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

26 222311461

इ �े�ीय काया�लयाअंतग�त िविवध िठकाणी
बसिवणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२२-२३)

३,४,५,७ 10,00,000 0 1,000

27 222311462
निवन भोसरी हॉ�ीटल येथील सी.सी.िट.�ी.
यं�णेची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी 7 10,00,000 0 1,000
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करणे. (सन २०२२-२३)

28 222311463
जुने भोसरी हॉ�ीटल येथील सी.सी.िट.�ी.
यं�णेची वाष�क प�तीने वषा�साठी देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

29 222311464

�भाग �. ३ चह�ली व इतर प�रसरातील
र�ावरील LED िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

30 222311465
�भाग �. ३ मोशी उपिवभागातील र�ावरील
LED िद�ांची देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

31 222311466

�भाग �. ४ िदघीव इतर प�रसरातील
र�ावरील LED िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

4 10,00,000 0 1,000

32 222311467

�भाग �. ५ गवळीनगर, सॅ�िवक कॉलनी
प�रसरातील र�ावरील LED िद�ांची
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

5 10,00,000 0 1,000

33 222311468

�भाग �. ७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील LED िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे व अनुषंगीक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

34 222311469

इ �भागाअंतग�त भोसरी उपिवभागाकरीता
िविवध काय��माकरीता आव�कतेनुसार
�काश व �नी�ेपण �व�था करणे. (सन
२०२२-२३)

५,७ 10,00,000 0 1,000

35 222311470

इ �भागाअंतग�त िदघी चह�ली
उपिवभागाकरीता िविवध काय��माकरीता
आव�कतेनुसार �काश व �नी�ेपण
�व�था करणे. (सन २०२२-२३)

३,४ 10,00,000 0 1,000

36 222311471

�भाग �.३ मोशी प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे, RCCB
बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

37 222311472

�भाग �.३ चह�ली प�रसरातील र�ावरील
िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे, RCCB
बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

38 222311473

�भाग �.४ िदघी, बोपखेल प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे,
RCCB बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

4 10,00,000 0 1,000

39 222311474

�भाग �.५ गवळीनगर, सॅ�िवक कॉलनी
प�रसरातील र�ावरील िद�ां�ा खांबाना
अिथ�ग करणे, RCCB बसिवणे, जं�नबॉ�
बदलणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

5 10,00,000 0 1,000

40 222311475

�भाग �.७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा खांबाना अिथ�ग करणे,
RCCB बसिवणे, जं�नबॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

41 222311476

�भाग �.३ मोशी उपिवभाग प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

42 222311477

�भाग �.३ चह�ली प�रसरातील र�ावरील
िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

43 222311478

�भाग �.४ िदघी-बोपखेल प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

4 10,00,000 0 1,000

44 222311479

�भाग �.५ गवळीनगर, संॅडिवक कॉलनी व
इतर प�रसरातील र�ावरील िद�ांची, िफडर
िपलरची वाष�क प�तीने देखभाल दु��ी

5 10,00,000 0 1,000
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करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

45 222311480

�भाग �.७ भोसरी गावठाण प�रसरातील
र�ावरील िद�ांची, िफडर िपलरची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

7 10,00,000 0 1,000

46 222311481
मोशी िवद्युत उपिवभागाचे प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

3 10,00,000 0 1,000

47 222311482
िदघी च-होली उपिवभागातील प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

३,४ 10,00,000 0 1,000

48 222311483
भोसरी उपिवभागातील प�रसरातील
र�ावरील िद�ां�ा नाद�� केबल बदलणे
व अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

५,७ 10,00,000 0 1,000

49 222311484

िदघी-बोपखेल उपिवभागातील प�रसरातील
मु� चौकातील हायमा� िद�ांची वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

५,७ 10,00,000 0 1,000

50 222311485

भोसरी उपिवभागातील प�रसरातील मु�
चौकातील हायमा� िद�ांची वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंगीक कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

५,७ 10,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 5,00,00,000 0 50,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग
२

14,30,74,956 1,64,68,196 2,60,78,279

एकूण 14,30,74,956 1,64,68,196 2,60,78,279
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत फ �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23053-Repairs & maintenance
- Vehicles

1 222311486

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त िचखली
तळवडे उपिवभाग अचानक उ�वणारी
िवद्युत िवषयक कामे करणे. सन २०१८
- १९

1,12 6,00,000 0 0

2 222311487
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

11 10,00,000 0 0

3 222311488

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 2,11,000 0

4 222311489

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १३
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 0 1,00,000

5 222311490

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १३
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे करणे
(सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 3,94,000 1,00,000

23059-Repairs & maintenance
- Others

1 222311491

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.३
िचखली मधील आव�क िठकाण�ा
िदवाब�ी �व�थे मधील नादु��
�खळ�ा दु�� करणे , आव�क
देखभाल दु��ी व इतर आव�क
िवद्युत िवषयक कामे करणे. सन
२०१६-१७.

3 10,00,000 0 0

2 222311492

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त िचखली
तळवडे उपिवभागातील शाळा,मनपा
इमारतीम�े िवद्युत िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. सन २०१७ - १८

common 10,00,000 0 0

3 222311493

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील मधील
�शासकीय इमारत, दवाखाने इ.
िठकाण�ा वातानुकूलन यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.सन
२०१७ - १८

common 6,00,000 0 0

4 222311494

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा जिन� संचाचे (जनरेटरचे)
वािष�क देखभाल दु��ीचे कामे
करणे.सन २०१८ - १९

common 8,00,000 0 0

5 222311495

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा EPABX यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे. सन
२०१८ - १९

common 2,00,000 0 0

6 222311496

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील मधील
�शासकीय इमारत, दवाखाने इ.
िठकाण�ा वातानुकूलन यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.सन
२०१८ - १९

common 6,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

7 222311497

फ �े�ीय काया�लय अतग�त िचखली
तळवडे उप िवभाग �भाग � १ मधील
��� ट लाईट पोल वरील खराब नादु��
ज�ंन बॉ� बदलणे.सन २०१८ - १९

1 10,00,000 0 0

8 222311498

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली
तळवडे उप िवभाग �भाग � १ मधील
िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
सन २०१८ - १९

1 10,00,000 3,60,000 0

9 222311499

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त कृ�ानगर
अजंठानगर उप िवभाग मधील िदवाब�ी
�व�थे करीता�ा खराब भुमीगत केबल
बदलणे व केबलची देखभाल देखभाल
दु��ी व इतर आव�क िवद्युत
िवषयक कामे करणे.सन २०१८ - १९

11 10,00,000 3,64,000 0

10 222311500

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िचखली
तळवडे उपिवभागा मधील िदवाब�ी
�व�थे मधील खांबाची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.सन २०१८ - १९

1,12 10,00,000 0 0

11 222311501

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त िनगडी
गावठाण उपिवभागा मधील िदवाब�ी
�व�थे मधील खांबाची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.सन २०१८ - १९

13 6,00,000 0 0

12 222311502

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त िचखली
तळवडे उपिवभागातील शाळा,मनपा
इमारतीम�े िवद्युत िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. सन २०१८ - १९

1,12 10,00,000 0 0

13 222311503

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.०१
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.सन २०१८-२०१९

1 10,00,000 0 100

14 222311504

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.सन २०१८-२०१९

12 10,00,000 6,36,000 0

15 222311505

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील U.P.S.
इन�ाईटची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे व नुतनीकरणाची कामे करणे.(सन
२०१९ - २०२०)

common 10,00,000 0 0

16 222311506

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा जिन� संचाचे (जनरेटरचे)
वािष�क देखभाल दु��ीचे कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

common 10,00,000 0 0

17 222311507

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा EPABX यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे. (सन
२०१९ - २०२०)

common 10,00,000 0 0

18 222311508

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील मधील
�शासकीय इमारत, दवाखाने इ.
िठकाण�ा वातानुकूलन यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.(सन
२०१९ - २०२०)

common 10,00,000 0 0

19 222311509

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

1 10,00,000 0 0

20 222311510

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

11 10,00,000 0 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

21 222311511

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

12 10,00,000 0 0

22 222311512

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

13 10,00,000 0 0

23 222311513

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे.(सन
२०१९-२०२०)

1 10,00,000 0 0

24 222311514

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०१९-२०२०)

11 10,00,000 0 0

25 222311515

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०१९-२०२०)

12 10,00,000 3,73,000 0

26 222311516

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन
२०१९-२०२०)

13 10,00,000 0 0

27 222311517

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०१९-२०२०)

1 10,00,000 3,33,000 0

28 222311518

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०१९-२०२०)

11 10,00,000 0 0

29 222311519

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०१९-२०२०)

12 10,00,000 0 3,33,000

30 222311520

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०१९-२०२०)

13 10,00,000 0 0

31 222311521

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

1 10,00,000 0 0

32 222311522

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग ११
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

11 10,00,000 0 0

33 222311523

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १२
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

12 10,00,000 0 0

34 222311524

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १३
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

13 10,00,000 0 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

35 222311525
फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १ म�े
अचानक उ�वणारी िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (सन २०१९ - २०२०)

1 10,00,000 0 4,05,000

36 222311526

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग ११
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे. (सन २०१९ -
२०२०)

11 10,00,000 0 0

37 222311527

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १२
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे. (सन २०१९ -
२०२०)

12 10,00,000 0 4,00,000

38 222311528

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १३
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे. (सन २०१९ -
२०२०)

13 10,00,000 0 0

39 222311529

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

1 10,00,000 1,93,000 0

40 222311530

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग ११
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

11 10,00,000 0 0

41 222311531

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १२
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

12 10,00,000 0 0

42 222311532

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १३
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

13 10,00,000 0 0

43 222311533

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.०१
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

1 10,00,000 3,45,000 0

44 222311534

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.११
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

11 10,00,000 0 0

45 222311535

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

12 10,00,000 3,42,000 0

46 222311536

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

13 10,00,000 0 0

47 222311537
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

1 10,00,000 0 0

48 222311538
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

12 10,00,000 0 0

49 222311539
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९ - २०२०)

13 10,00,000 0 0

50 222311540

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन २०१९ -

1 10,00,000 0 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

२०२०)

51 222311541

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन २०१९ -
२०२०)

11 10,00,000 0 0

52 222311542

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन २०१९ -
२०२०)

12 10,00,000 0 0

53 222311543

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन २०१९ -
२०२०)

13 10,00,000 0 0

54 222311544

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०१९-२०२०)

1 10,00,000 0 0

55 222311545

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०१९-२०२०)

11 10,00,000 0 0

56 222311546

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०१९-२०२०)

12 10,00,000 2,29,000 0

57 222311547

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०१९-२०२०)

13 10,00,000 0 0

58 222311548

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील U.P.S.
इन�ाईटची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे व नुतनीकरणाची कामे करणे.(सन
२०२० - २०२१)

common 10,00,000 1,96,000 0

59 222311549

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा जिन� संचाचे (जनरेटरचे)
वािष�क देखभाल दु��ीचे कामे
करणे(सन २०२० - २०२१)

common 10,00,000 0 6,71,000

60 222311550

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा EPABX यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.(सन
२०२० - २०२१)

common 10,00,000 1,00,000 2,00,000

61 222311551

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील मधील
�शासकीय इमारत, दवाखाने इ.
िठकाण�ा वातानुकूलन यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.(सन
२०२० - २०२१)

common 10,00,000 1,50,000 3,00,000

62 222311552

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 4,40,000 0

63 222311553

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

11 10,00,000 1,56,000 0

64 222311554

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

12 10,00,000 4,10,000 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

65 222311555

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 88,000 0

66 222311556

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे.(सन
२०२० - २०२१)

1 10,00,000 3,67,000 0

67 222311557

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२० -
२०२१)

11 10,00,000 6,82,000 0

68 222311558

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२० -
२०२१)

12 10,00,000 3,83,000 4,00,000

69 222311559

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२० -
२०२१)

13 10,00,000 1,00,000 0

70 222311560

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 4,03,000 0

71 222311561

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

11 10,00,000 1,11,000 0

72 222311562

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

12 10,00,000 3,71,000 0

73 222311563

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 2,15,000 0

74 222311564

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 6,22,000 0

75 222311565

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग ११
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०२० - २०२१)

11 10,00,000 0 3,46,000

76 222311566

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १२
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०२० - २०२१)

12 10,00,000 1,26,000 4,00,000

77 222311567

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १३
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 99,000 0

78 222311568
फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १ म�े
अचानक उ�वणारी िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 1,50,000 2,00,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

79 222311569

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग ११
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन २०२० -
२०२१)

11 10,00,000 7,02,000 0

80 222311570

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १२
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन २०२० -
२०२१)

12 10,00,000 3,50,000 2,00,000

81 222311571

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १३
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे. (सन २०२० -
२०२१)

13 10,00,000 7,10,000 0

82 222311572

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 3,50,000 3,00,000

83 222311573

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग ११
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

11 10,00,000 2,27,000 0

84 222311574

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १२
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

12 10,00,000 3,50,000 2,99,900

85 222311575

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १३
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 3,03,000 0

86 222311576

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.०१
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 7,30,000 0

87 222311577

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.११
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (सन २०२० - २०२१)

11 10,00,000 2,18,000 0

88 222311578

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२० - २०२१)

12 10,00,000 3,83,000 0

89 222311579
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 2,52,000 0

90 222311580
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२० - २०२१)

11 10,00,000 3,76,000 0

91 222311581
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२० - २०२१)

12 10,00,000 3,04,000 0

92 222311582
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 4,14,000 0

93 222311583

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन २०२० -
२०२१)

1 10,00,000 3,70,000 0

94 222311584

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे.(सन २०२० -
२०२१)

11 10,00,000 7,09,000 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

95 222311585

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे.(सन २०२० -
२०२१)

12 10,00,000 0 2,00,000

96 222311586

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन २०२० -
२०२१)

13 10,00,000 4,26,000 0

97 222311587

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 6,10,000 0

98 222311588

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०२० - २०२१)

11 10,00,000 2,14,000 0

99 222311589

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०२० - २०२१)

12 10,00,000 4,99,000 2,00,000

100 222311590

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 1,72,000 0

101 222311591

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १
मधील हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंग ची दु��ी करणे व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२० - २०२१)

1 10,00,000 7,21,000 0

102 222311592

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंग ची दु��ी करणे व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२० - २०२१)

11 10,00,000 6,89,000 0

103 222311593

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२
मधील हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंग ची दु��ी करणे व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२० - २०२१)

12 10,00,000 7,27,000 0

104 222311594

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३
मधील हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंग ची दु��ी करणे व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 3,99,000 0

105 222311595

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त सी.सी.टी.�ी
यं�णेची देखभाल दु��ी करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे (सन २०२० -
२०२१)

1,11,12,13 10,00,000 0 5,00,000

106 222311596

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त उ�ानामधील
पंपांची, कारंजे व धबधबे याची देखभाल
दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे (सन २०२०-२०२१)

1,11,12,13 10,00,000 2,00,000 4,00,000

107 222311597

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३
मधील अमरधाम �शानभूमीतील िवद्युत
दाहीनीची जुनी िचमणी(धुराडी) काढणे
(सन २०२०-२०२१)

13 5,00,000 0 0

108 222311598

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील अजंठानगर व भीमश�ीनगर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२०-२०२१)

11 10,00,000 2,90,000 0

109 222311599

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील घरकुल,नेवाळेव�ी कुदळवाडी
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२०-२०२१)

11 10,00,000 7,11,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

110 222311600

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३
मधील से�र � २२ ओटा
�ीम,रा�लनगर,बु�नगर,राजनगर
िनगडी वसाहत प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२०२१)

11 10,00,000 3,34,000 0

111 222311601

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त यमुनानगर
��ालय येथील सी.सी.टी.�ी यं�णेची
देखभाल दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे (सन २०२० - २०२१)

13 10,00,000 0 3,00,000

112 222311602

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील U.P.S.
इन�ाईटची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे व नुतनीकरणाची कामे करणे.(सन
२०२१ - २०२२)

common 10,00,000 5,97,000 1,00,000

113 222311603

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा जिन� संचाचे (जनरेटरचे)
वािष�क देखभाल दु��ीचे कामे
करणे(सन २०२१ - २०२२)

common 10,00,000 0 2,00,000

114 222311604

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा EPABX यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.(सन
२०२१ - २०२२)

common 3,00,000 0 1,00,000

115 222311605

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील मधील
�शासकीय इमारत, दवाखाने इ.
िठकाण�ा वातानुकूलन यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.(सन
२०२१ - २०२२)

common 10,00,000 2,00,000 1,00,000

116 222311606

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

1 10,00,000 4,06,000 1,00,000

117 222311607

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 4,56,000 1,00,000

118 222311608

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

12 10,00,000 4,05,000 1,00,000

119 222311609

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील िदवाब�ी �व�थे�ा िफडर िपलर
ची दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.
(सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 3,69,000 1,00,000

120 222311610

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे.(सन
२०२१ - २०२२)

1 10,00,000 2,53,000 1,00,000

121 222311611

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१ -
२०२२)

11 10,00,000 1,75,000 1,00,000

122 222311612

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१ -
२०२२)

12 10,00,000 2,10,000 1,00,000

123 222311613

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील ��� ट लाईट पोल वरील खराब
नादु�� ज�ंन बॉ� बदलणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१ -
२०२२)

13 10,00,000 2,00,000 1,00,000

124 222311614

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर

1 10,00,000 1,50,000 1,00,000
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र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

125 222311615

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 4,50,000 1,00,000

126 222311616

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

12 10,00,000 1,00,000 1,00,000

127 222311617

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३
मधील िदवाब�ी �व�थे करीता�ा खराब
भुमीगत केबल बदलणे व केबलची
देखभाल देखभाल दु��ी व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 3,93,000 1,00,000

128 222311618

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे. (सन २०२१ - २०२२)

1 10,00,000 1,77,000 85,000

129 222311619

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग ११
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 0 1,00,000

130 222311620

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग १२
मधील िदवाब�ी �व�थे मधील खांबाची
व िफडर िपलरची रंगरंगोटी (पेटीगं)
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

12 10,00,000 0 1,00,000

131 222311621
फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १ म�े
अचानक उ�वणारी िवद्युत िवषयक
कामे करणे. (सन २०२१ - २०२२)

1 10,00,000 0 1,00,000

132 222311622

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग ११
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१ -
२०२२)

11 10,00,000 2,00,000 1,00,000

133 222311623

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १२
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१ -
२०२२)

12 10,00,000 0 1,00,000

134 222311624

फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १३
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१ -
२०२२)

13 10,00,000 2,17,000 1,00,000

135 222311625

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

1 10,00,000 1,00,000 1,00,000

136 222311626

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग ११
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 3,94,000 99,000

137 222311627

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १२
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

12 10,00,000 0 1,50,000

138 222311628

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.०१
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१ - २०२२)

1 10,00,000 4,99,000 1,00,000

139 222311629
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.११
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��

11 10,00,000 99,000 1,17,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

140 222311630

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१२
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

12 10,00,000 1,00,000 1,00,000

141 222311631

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१३
मधील आव�क िठकाण�ा िदवाब�ी
�व�थे मधील नादु�� �खळ�ा दु��
करणे , आव�क देखभाल दु��ी व
इतर आव�क िवद्युत िवषयक कामे
करणे. (सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 3,27,000 3,85,000

142 222311632
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

1 10,00,000 4,00,000 1,00,000

143 222311633
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 3,00,000 1,00,000

144 222311634
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

12 10,00,000 3,00,000 1,00,000

145 222311635
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 3,00,000 1,00,000

146 222311636

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे. (सन २०२१ -
२०२२)

1 10,00,000 1,00,000 1,00,000

147 222311637

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे.(सन २०२१ -
२०२२)

11 10,00,000 1,00,000 1,00,000

148 222311638

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे.(सन २०२१ -
२०२२)

12 10,00,000 2,16,000 1,00,000

149 222311639

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे.(सन २०२१ -
२०२२)

13 10,00,000 2,83,000 1,00,000

150 222311640

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे.(सन २०२१ - २०२२)

1 10,00,000 0 2,00,000

151 222311641

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 1,10,000 1,00,000

152 222311642

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १२
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०२१ - २०२२)

12 10,00,000 1,20,000 1,00,000

153 222311643

फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १३
म�े िदवाब�ी �व�थेतील खांबाना व
िफडर िपलरला अिथ�ग करणे व
सुरि�ते�ा��ीने िवद्युत िवषयक कामे
करणे (सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 5,72,000 60,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

154 222311644

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १
मधील हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंग ची दु��ी करणे व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२१ - २०२२)

1 10,00,000 1,00,000 65,000

155 222311645

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंग ची दु��ी करणे व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 4,76,000 1,00,000

156 222311646

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १२
मधील हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंग ची दु��ी करणे व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२१ - २०२२)

12 10,00,000 1,00,000 1,00,000

157 222311647

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३
मधील हमी कालावधी संपले�ा LED
िफिटंग ची दु��ी करणे व इतर
आव�क िवद्युत िवषयक कामे करणे.
(सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 5,46,000 1,00,000

158 222311648

फ �े�ीय काया�लय सभागृहामधील
�िन�ेपण �व�थेची देखभाल दु��ी
करणे. व इतर अनुषंिगक कामे करणे
(सन २०२१ - २०२२)

2,00,000 0 1,00,000

159 222311649

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त सी.सी.टी.�ी
यं�णेची देखभाल दु��ी करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२१ -
२०२२)

common 10,00,000 0 0

160 222311650

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त उ�ानामधील
पंपांची, कारंजे व धबधबे याची देखभाल
दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे (सन २०२१ - २०२२)

common 10,00,000 1,00,000 1,00,000

161 222311651

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील अजंठानगर व भीमश�ीनगर
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 1,00,000 1,00,000

162 222311652

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � ११
मधील घरकुल,नेवाळेव�ी कुदळवाडी
प�रसरातील िदवाब�ी �व�थेची देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२१ - २०२२)

11 10,00,000 3,56,000 1,00,000

163 222311653

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग � १३
मधील से�र � २२ ओटा
�ीम,रा�लनगर,बु�नगर,राजनगर
िनगडी वसाहत प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१ - २०२२)

13 10,00,000 1,00,000 1,59,000

164 222311654

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त यमुनानगर
��ालय येथील सी.सी.टी.�ी यं�णेची
देखभाल दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक
कामे करणे (सन २०२१ - २०२२)

13 10,00,000 0 0

एकूण चालू कामे र.�. 16,44,00,000 3,28,45,000 1,18,75,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance
- Others

1 222311655

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील U.P.S.
इन�ाईटची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे व नुतनीकरणाची कामे करणे.(सन
२०२१ - २०२२)

common 10,00,000 0 2,00,000

2 222311656

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा जिन� संचाचे (जनरेटरचे)
वािष�क देखभाल दु��ीचे कामे
करणे(सन २०२१ - २०२२)

common 10,00,000 0 2,00,000

3 222311657
फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील
�शासकीय इमारत,दवाखाने इ.
िठकाण�ा EPABX यं�णेचे वािष�क

common 10,00,000 0 2,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

देखभाल दु��ीचे कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

4 222311658

फ �े�ीय काया�लय काय��े�ातील मधील
�शासकीय इमारत, दवाखाने इ.
िठकाण�ा वातानुकूलन यं�णेचे वािष�क
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.((सन
२०२२-२३)

common 10,00,000 0 2,00,000

5 222311659

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १ व
१२ मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े
िवद्युत िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३

1,12 10,00,000 0 2,00,000

6 222311660
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � १ व
१२ मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३

1,12 10,00,000 0 2,00,000

7 222311661

फ �े�ीय काया�लय सभागृहामधील
�िन�ेपण �व�थेची देखभाल दु��ी
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे
.(सन २०२२-२३

common 10,00,000 0 1,00,000

8 222311662
फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १ म�े
अचानक उ�वणारी िवद्युत िवषयक
कामे करणे.(सन २०२२-२३

1 10,00,000 0 2,00,000

9 222311663
फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १२
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३

12 10,00,000 0 2,00,000

10 222311664
फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग ११
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३

11 10,00,000 0 2,00,000

11 222311665
फ �ेि�य काया�लय अंतग�त �भाग १३
म�े अचानक उ�वणारी िवद्युत
िवषयक कामे करणे.(सन २०२२-२३

13 10,00,000 0 2,00,000

12 222311666

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग ११
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.((सन २०२२-२३)

11 10,00,000 0 2,00,000

13 222311667

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग १३
मधील शाळा,मनपा इमारतीम�े िवद्युत
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.((सन २०२२-२३

13 10,00,000 0 2,00,000

14 222311668
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
व १३ मधील िस�लची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३

11,13 10,00,000 0 2,00,000

15 222311669
फ �े�ीय काया�लय अतग�त �भाग � ११
व १३ मधील उ�ानातील िवद्युतिवषयक
देखभाल दु��ी करणे.(सन २०२२-२३

11,13 10,00,000 0 2,00,000

16 222311670

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त उ�ानामधील
पंपांची, कारंजे व धबधबे याची देखभाल
दु��ी करणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.(सन २०२२-२३

common 10,00,000 0 2,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,60,00,000 0 31,00,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल
भाग २

18,04,00,000 3,28,45,000 1,49,75,000

एकूण 18,04,00,000 3,28,45,000 1,49,75,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत ग �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

01-Lamp Posts

1 222311671
थेरगाव उपिवभागातील हायमा� िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे. सन
२०१८-१९.

२३,२४ 5,35,714 0 0

2 222311672
�.�.२३ व २४ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०१८-१९ )

२३,२४ 4,01,778 0 0

3 222311673
�.�.२१ व २७ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०१८-१९ )

२१,२७ 4,01,778 0 0

4 222311674
�.�.२३ मधील थेरगाव व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे. ( २०१९-२० )

23 6,69,640 0 0

5 222311675
�.�.२३ मधील थेरगाव व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे. .( २०१९-२० )

23 6,69,638 0 0

6 222311676
�.�.२४ मधील थेरगाव व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे. ( २०१९-२० )

24 6,69,640 0 0

7 222311677
�.�.२४ मधील थेरगाव व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे. .( २०१९-२० )

24 6,69,638 0 0

8 222311678

थेरगाव उपिवभागातील काया�लयीन इमारत,
शाळा, दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक
कामांची देखभाल दु��ी करणे. (
२०१९-२०)

२३,२४ 5,35,715 0 0

9 222311679
�.�.२३ व २४ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०१९-२० )

२३,२४ 4,01,762 0 0

10 222311680
थेरगाव येथील �खवसरा पाटील ��ालयातील
CCTV कॅमे-याची वाष�क प�दतीने देखभाल
दु��ी करणे.(१९-२०)

24 5,35,635 0 0

11 222311681
िपंपरी �भाग �. २१ प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे केबल व जं�न बॉ� बदलणे
(२०१९-२०)

21 6,69,640 0 0

12 222311682
रहाटणी �भाग �. २७ प�रसरातील िदवाब�ी
�व�थेचे केबल व जं�न बॉ� बदलणे
(२०१९-२०)

27 6,69,640 0 0

13 222311683
िपंपरी �.�.२१ परीसरातील िद�ां�ा िफडर
िपलरची देखभाल दु��ी करणे. .( २०१९-२०
)

21 6,69,638 0 0

14 222311684
रहाटणी �.�.२७ परीसरातील िद�ां�ा
िफडर िपलरची देखभाल दु��ी करणे. (
२०१९-२० )

27 6,69,638 0 0

15 222311685
�.�.२१ व २७ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०१९-२० )

२१,२७ 4,01,762 0 0

16 222311686
थेरगाव उपिवभागातील हायमा� िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे. सन
२०२०-२१.

२३,२४ 5,00,000 0 0

17 222311687
�.�.२१ व २७ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०२०-२१ )

२१,२७ 2,67,630 1,50,000 1,50,000

18 222311688
�.�.२३ मधील थेरगावमधील िद�ांची
देखभाल दु��ी करणे.( २०२१-२२ )

23 10,00,000 3,00,000 3,00,000

19 222311689
�.�.२३ मधील थेरगाव व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२१-२२ )

23 10,00,000 2,00,000 3,05,000
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20 222311690
�.�.२३ व २४ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०२१-२२ )

२३,२४ 10,00,000 0 0

21 222311691
थेरगाव येथील �खवसरा पाटील ��ालयातील
CCTV कॅमे-याची वाष�क प�दतीने देखभाल
दु��ी करणे.(२१-२२)

24 10,00,000 0 0

02-School Buildings

1 222311692
थेरगाव उपिवभागातील इमारत, शाळा,
दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामांची
देखभाल दु��ी करणे. ( २०१८-१९)

२३,२४ 5,75,890 0 0

2 222311693

िपंपरी उपिवभागातील काया�लयीन इमारत,
शाळा, दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक
कामांची देखभाल दु��ी करणे. (
२०१९-२०)

२१,२७ 5,35,715 0 0

3 222311694
िपंपरी उपिवभागातील इमारत, शाळा,
दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामांची
देखभाल दु��ी करणे. ( २०२०-२१)

२१,२७ 10,00,000 6,00,000 1,50,000

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222311695
थेरगांव �भाग � २३ व २४ मधील हायमा�
िद�ांची वािष�क देखभाल व दु��ी करणे
सन-१९-२०

२३,२४ 2,67,828 2,37,000 0

2 222311696
�.�.२३ मधील थेरगावमधील िद�ांची
देखभाल दु��ी करणे.( २०२०-२१ )

23 6,69,637 3,30,000 0

3 222311697
�.�.२३ मधील थेरगाव व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२०-२१ )

23 6,69,641 3,25,000 0

4 222311698
�.�.२३ मधील थेरगाव व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे.( २०१०-२१ )

23 6,69,638 4,00,000 0

5 222311699
�.�.२४ थेरगाव मधील िद�ांची देखभाल
दु��ी करणे.(२०-२१

24 6,69,637 3,26,000 0

6 222311700
�.�.२४ मधील थेरगाव व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२०-२१ )

24 6,69,641 4,00,065 0

7 222311701
�.�.२४ मधील थेरगाव व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे. .( २०२०-२१ )

24 6,69,638 4,00,000 0

8 222311702
थेरगाव उपिवभागातील इमारत, शाळा,
दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामांची
देखभाल दु��ी करणे. (२०-२१

२३,२४ 6,69,642 4,50,000 3,00,000

9 222311703
�.�.२३ व २४ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०२०-२१ )

२३,२४ 2,67,630 1,00,000 2,00,000

10 222311704
ग �े�ीय काया�लय क�ेतील CCTV कॅमे-याची
वाष�क प�दतीने देखभाल दु��ी
करणे.(२०-२१)

24 4,01,590 2,00,000 3,00,000

11 222311705
�.�.२१ मधील िपंपरीगाव या भागातील
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे.( २०२०-२१
)

21 6,69,637 5,18,000 0

12 222311706
�.�.२१ मधील िपंपरी व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२०-२१ )

21 6,69,641 5,40,000 0

13 222311707
�.�.२१ मधील िपंपरी व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे. .( २०१०-२१ )

21 10,00,000 0 0

14 222311708
�.�.२७ मधील िद�ांची देखभाल दु��ी
करणे.( २०२०-२१ )

27 6,69,637 3,76,000 0

15 222311709
�.�.२७ मधील रहाटणी व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२०-२१ )

27 6,69,641 1,79,000 0

16 222311710
�.�.२७ मधील रहाटणी व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे. .( २०२०-२१ )

27 10,00,000 0 0

17 222311711
�.�.२३ मधील थेरगाव व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे.( २०२१-२२ )

23 10,00,000 2,00,000 3,34,000

18 222311712
�.�.२४ थेरगाव मधील िद�ांची देखभाल
दु��ी करणे.(२१-२२

24 10,00,000 3,00,000 3,00,000
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19 222311713
�.�.२४ मधील थेरगाव व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे. .( २०२१-२२ )

24 10,00,000 2,00,000 3,30,000

20 222311714
थेरगाव उपिवभागातील इमारत, शाळा,
दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामांची
देखभाल दु��ी करणे. (२१-२२)

२३,२४ 10,00,000 3,00,000 3,00,000

21 222311715
थेरगाव उपिवभागातील हायमा� िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे. सन
२०२१-२२

२३,२४ 10,00,000 0 3,00,000

22 222311716
�.�.२१ मधील िपंपरी मधील िद�ांची
देखभाल दु��ी करणे.( २०२१-२२ )

21 10,00,000 2,00,000 2,89,000

23 222311717
�.�.२१मधील िपंपरी परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२१-२२ )

21 10,00,000 2,00,000 2,00,000

24 222311718
�.�.२१ मधील िपंपरी परीसरातील िद�ां�ा
िफडर िपलरची देखभाल दु��ी करणे.(
२०२१-२२ )

21 10,00,000 0 4,80,000

25 222311719
�.�.२७ रहाटणी मधील िद�ांची देखभाल
दु��ी करणे.(२१-२२)

27 10,00,000 0 4,77,000

26 222311720
�.�.२७ रहाटणी व परीसरातील खराब केबल
व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२१-२२ )

27 10,00,000 0 4,71,000

27 222311721
�.�.२७ रहाटणी परीसरातील िद�ां�ा
िफडर िपलरची देखभाल दु��ी करणे. .(
२०२१-२२ )

27 10,00,000 0 4,46,000

23051-Repairs & maintenance -
Civic Amenities

1 222311722
�.�.२४ मधील थेरगाव व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२१-२२ )

24 10,00,000 2,00,000 3,02,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222311723
िपंपरी उपिवभागातील इमारत, शाळा,
दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामांची
देखभाल दु��ी करणे. (२१-२२)

२१,२७ 10,00,000 0 4,00,000

2 222311724
िपंपरी उपिवभागातील हायमा� िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे. सन
२०२१-२२

२१,२७ 10,00,000 0 4,45,000

3 222311725
�.�.२१ व २७ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०२१-२२ )

२१,२७ 10,00,000 0 4,50,000

4 222311726
िपंपरी CCTV कॅमे-याची वाष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे.(२१-२२)

21 10,00,000 0 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 4,17,53,569 76,31,065 77,29,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222311727
�.�.२३ मधील थेरगावमधील िद�ांची
देखभाल दु��ी करणे.( २०२२-२३ )

23 10,00,000 0 3,00,000

2 222311728
�.�.२३ मधील थेरगाव व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२२-२३ )

23 10,00,000 0 3,00,000

3 222311729
�.�.२३ मधील थेरगाव व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे.( २०२२-२३ )

23 10,00,000 0 1,00,000

4 222311730
�.�.२४ थेरगाव मधील िद�ांची देखभाल
दु��ी करणे.(२२-२३

24 10,00,000 0 3,00,000

5 222311731
�.�.२४ मधील थेरगाव व परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे.( २०२२-२३ )

24 10,00,000 0 3,00,000

6 222311732
�.�.२४ मधील थेरगाव व परीसरातील
िद�ां�ा िफडर िपलरची देखभाल दु��ी
करणे.(२०२२-२३ )

24 10,00,000 0 1,00,000

7 222311733
थेरगाव उपिवभागातील इमारत, शाळा,
दवाखाने येथील िवद्युत िवषयक कामांची
देखभाल दु��ी करणे. (२२-२३)

23,24 10,00,000 0 3,00,000

8 222311734
थेरगाव उपिवभागातील हायमा� िद�ांची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे. सन
२०२२-२३

23,24 10,00,000 0 2,00,000
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9 222311735
�.�.२३ व २४ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे. ( सन
२०२२-२३ )

23,24 10,00,000 0 2,00,000

10 222311736
थेरगाव येथील �खवसरा पाटील ��ालयातील
CCTV कॅमे-याची वाष�क प�दतीने देखभाल
दु��ी करणे.(२२-२३)

24 10,00,000 0 3,00,000

11 222311737
�.�.२१ मधील िपंपरी मधील िदवाब�ी
�व�थेची देखभाल दु��ी करणे.( २०२२-२३
)

21 10,00,000 0 3,00,000

12 222311738
�.�.२१ मधील िपंपरी परीसरातील खराब
केबल व जं�न बॉ� बदलणे व अनुषंिगक
कामे करणे.( २०२२-२३ )

21 10,00,000 0 3,00,000

13 222311739
�.�.२१ मधील िपंपरी परीसरातील िद�ां�ा
िफडर िपलर यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.( २०२२-२३ )

21 10,00,000 0 1,00,000

14 222311740
�.�.२७ रहाटणी मधील िदवाब�ी �व�थेची
देखभाल दु��ी करणे.(२०२२-२३)

27 10,00,000 0 3,00,000

15 222311741
�.�.२७ रहाटणी व परीसरातील खराब केबल
व जं�न बॉ� बदलणे व अनुषंिगक कामे
करणे.( २०२२-२३ )

27 10,00,000 0 3,00,000

16 222311742
�.�.२७ रहाटणी परीसरातील िद�ां�ा
िफडर िपलर यं�णेची देखभाल दु��ी करणे.
.( २०२२-२३ )

27 10,00,000 0 1,00,000

17 222311743

िपंपरी उपिवभागातील इमारत, शाळा,
दवाखाने येथील िवद्युतीकरणाची देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे.
(२०२२-२३)

21,27 10,00,000 0 3,00,000

18 222311744
िपंपरी उपिवभागातील �.�. २१ व २७ मधील
हायमा� िद�ांची देखभाल दु��ी आिण
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२२-२३)

21,27 10,00,000 0 2,00,000

19 222311745
�.�.२१ व २७ मधील वाहतुक िनयं�क
िद�ांची देखभाल दु��ी करणे आिण
अनुषंिगक कामे करणे. ( सन २०२२-२३)

21,27 10,00,000 0 2,00,000

20 222311746
िपंपरी उपिवभागाअंतग�त टाँयलेट �ाँकमधील
िवद्युतिवषयक यं�णेची देखभाल दु��ी
करणे.

21,27 10,00,000 0 1,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,00,00,000 0 46,00,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग
२

6,17,53,569 76,31,065 1,23,29,000

एकूण 6,17,53,569 76,31,065 1,23,29,000
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सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

िवद्युत ह �े�ीय काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल भाग २

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222311747
सांगवी उपिवभागातील इमारतीमधील
वातानुकुलीत यं�णेची सन २०१८-१९
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

0 5,00,000 2,32,000 0

2 222311748
सांगवी उपिवभागातील इमारतीमधील
जनरेटर व इ��ट�रची सन २०१८-१९
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

0 2,93,503 0 0

3 222311749
कासारवाडी उपिवभागातील जनरेटर व
इ��ट�रची सन २०१७-१८ क�रता वािष�क
देखभाल दु��ी करणे.

२०,३० 2,74,374 0 0

4 222311750

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील हायमा� िद�ांची सन
२०१९-२० म�े वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.

२०,३० 9,92,288 0 0

5 222311751

सांगवी उपिवभागातील शाळा,
इमारतीमधील बोअरवेल,पंप बसवणे व
बोअरवेलची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०१९-२०)

३१,३२ 5,00,000 1,50,000 1,50,000

6 222311752

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील शाळा, इमारतीमधील
बोअरवेल,पंप बसवणे व बोअरवेलची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०१९-२०)

२०,३० 10,00,000 2,00,000 6,60,000

7 222311753

सांगवी उपिवभागातील
इमारती,शाळा,काया�लये इ. िठकाण�ा
िवद्युतीकरणाची सन २०१९-२० करीता
देखभाल दु��ी करणे.

३१,३२ 8,12,313 3,00,000 2,00,000

8 222311754

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील इमारती,शाळा,काया�लये इ.
िठकाण�ा िवद्युतीकरणाची सन
२०१९-२० करीता देखभाल दु��ी करणे.

२०,३० 8,91,932 8,50,000 0

9 222311755
सांगवी उपिवभागातील िविवध िठकाणचे
िवद्युत यं�णेचे सुर�ीतते करीता अथ�ग
ची कामे करणे.(सन २०१९-२०)

३१,३२ 2,13,726 0 0

10 222311756

कासारवाडी उपिवभागातील जनरल
अ�णकुमार वै� अि�शमन क� � येथील
सीसीटी�ी यं�णेची सन २०१९-२० क�रता
वािष�क देखभाल दु��ीची कामे करणे.

२०,३० 4,57,760 3,00,000 1,00,000

11 222311757
कासारवाडी व सांगवी उपिवभागातील
मधील ट� ािफक िस�ल यं�णेची देखभाल
दु��ी करणे.(नस २०१९-२०)

२०,३०,३१,३२ 8,92,813 0 0

12 222311758

कासारवाडी उपिवभागातील िविवध
िठकाणचे िवद्युत यं�णेक�रता सन
२०१९-२० म�े सुर�ीतते करीता अथ�ग
ची कामे करणे.

२०,३० 8,92,200 0 0

13 222311759

सन २०१९-२० म�े �भाग �,२० व ३०
मधील िदवे दु��ी क�रता अध� कुशल
कम�चारी नेमणुक करणे व ��� ट लाईट
यं�णेची देखभाल दु��ी करणे..

२०,३० 8,92,796 0 0

14 222311760

कासारवाडी उपिवभाग �भाग �.२० व
३० मधील िविवध उ�ानातील कारं�ाची
सन २०१९-२० म�े चालन देखभाल
दु��ी करणे.

२०,३० 8,92,281 0 3,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

15 222311761

कासारवाडी उपिवभागांतग�त अि�शामक
क� � व ह �ेि�य काया�लय येथील
ई.पी.ए.बी.ए� यं�णेची सन २०१९-२०
क�रता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

20 2,65,953 1,50,000 1,18,000

16 222311762

सांगवी उपिवभागातील िशवसृ�ी उ�ान,
िविवध चौक व इंिदरा गांधी ��ालयात
बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी यं�णेचे व
सन २०१९-२० म�े केबल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे.

31 8,37,803 3,60,000 1,00,000

17 222311763

कासारवाडी उपिवभागातील िविवध
चौकात बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी
यं�णेचे सन २०१९-२० म�े केबल दु��ी
व अनुषंिगक कामे करणे.

२०,३० 5,97,350 4,62,500 2,00,000

18 222311764

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील िविवध उ�ानातील �काश
�व�थेची सन २०१९-२० क�रता देखभाल
दु��ी करणे.

२०,३० 8,92,476 0 0

19 222311765

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील ��� ट लाईट िफडर िपलरची
दु��ी करणे व जीण� िफडर िपलर
बदलणे.

२०,३० 8,92,137 0 0

20 222311766
सांगवी उपिवभागातील ��� ट लाईट िफडर
िपलरची दु��ी करणे व जीण� िफडर
िपलर बदलणे.

३१,३२ 4,17,458 0 0

21 222311767
सन २०१९-२० म�े िपंपळे गुरव येथील
िनळु फुले रंगमंिदर येथील जनरेटरचे
देखभाल दु��ी करणे.

31 2,82,290 0 0

22 222311768
सांगवी उपिवभागातील हमी कालावधी
संपले�ा एलईडी िद�ांची सन २०१९-२०
क�रता दु��ी करणे.

३१,३२ 3,29,364 0 0

23 222311769

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील हमी कालावधी संपले�ा
एलईडी िद�ांची सन २०१९-२० क�रता
दु��ी करणे.

२०,३० 8,92,417 0 0

24 222311770

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील हायमा� िद�ांची सन
२०२०-२१ म�े वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.

२०,३० 9,99,288 0 7,50,000

25 222311771

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील इमारती,शाळा,काया�लये इ.
िठकाण�ा िवद्युतीकरणाची सन
२०२०-२१ करीता देखभाल दु��ी करणे.

20 9,98,964 5,99,999 3,70,000

26 222311772

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील शाळा, इमारतीमधील
बोअरवेल,पंप बसवणे व बोअरवेलची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

20 10,00,000 8,60,000 0

27 222311773
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील ��� ट लाईट िफडर िपलरची दु��ी
करणे व जीण� िफडर िपलर बदलणे.

20 9,99,193 0 7,10,000

28 222311774

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील इमारती,शाळा,काया�लये इ.
िठकाण�ा िवद्युतीकरणाची सन
२०२०-२१ करीता देखभाल दु��ी करणे.

30 10,00,000 6,90,000 0

29 222311775

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील शाळा, इमारतीमधील
बोअरवेल,पंप बसवणे व बोअरवेलची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

30 10,00,000 8,60,000 0

30 222311776
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील ��� ट लाईट िफडर िपलरची दु��ी
करणे व जीण� िफडर िपलर बदलणे.

30 9,99,193 4,00,000 3,50,000

31 222311777
कासारवाडी उपिवभागातील इमारतीमधील
जनरेटर व इ��ट�रची सन २०२०-२१
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

२०,३० 4,99,845 2,99,646 1,25,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

32 222311778
कासारवाडी उपिवभागातील इमारतीमधील
वातानुकुलीत यं�णेची सन २०२०-२१
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

२०,३० 10,00,000 0 3,00,000

33 222311779

कासारवाडी उपिवभागातील जनरल
अ�णकुमार वै� अि�शमन क� � येथील
सीसीटी�ी यं�णेची सन २०२०-२१ क�रता
वािष�क देखभाल दु��ीची कामे करणे.

२०,३० 10,00,000 0 0

34 222311780

कासारवाडी उपिवभागांतग�त अि�शामक
क� � व ह �ेि�य काया�लय येथील
ई.पी.ए.बी.ए� यं�णेची सन २०२०-२१
क�रता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

२०,३० 2,97,867 1,50,000 1,50,000

35 222311781

सांगवी उपिवभागातील शाळा,
इमारतीमधील बोअरवेल,पंप बसवणे व
बोअरवेलची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

३१,३२ 10,00,000 0 2,20,000

36 222311782

सांगवी उपिवभागातील
इमारती,शाळा,काया�लये इ. िठकाण�ा
िवद्युतीकरणाची सन २०२०-२१ करीता
देखभाल दु��ी करणे.

३१,३२ 10,00,000 2,45,000 4,45,000

37 222311783

सांगवी उपिवभागातील िशवसृ�ी
उ�ानाम�े बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी
यं�णेचे व सन २०२०-२१ म�े केबल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.

31 10,00,000 4,00,000 3,20,000

38 222311784

सांगवी येथील इंिदरा गांधी ��ालयात
बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी यं�णेचे व
सन २०२०-२१ म�े केबल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे.

31 10,00,000 2,50,000 2,90,000

39 222311785
सांगवी उपिवभागातील हमी कालावधी
संपले�ा एलईडी िद�ांची सन २०२०-२१
क�रता दु��ी करणे.

३१,३२ 10,00,000 5,89,323 2,85,000

40 222311786

कासारवाडी उपिवभाग �भाग �.२० व
३० मधील िविवध उ�ानातील कारं�ाची
सन २०२१-२२ म�े चालन देखभाल
दु��ी करणे.

२०,३० 10,00,000 0 2,00,000

41 222311787

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील हायमा� िद�ांची सन
२०२१-२२ म�े वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.

20 10,00,000 0 2,00,000

42 222311788

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील इमारती,शाळा,काया�लये इ.
िठकाण�ा िवद्युतीकरणाची सन
२०२१-२२ करीता देखभाल दु��ी करणे.

20 10,00,000 0 2,00,000

43 222311789

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील शाळा, इमारतीमधील
बोअरवेल,पंप बसवणे व बोअरवेलची
वािष�क देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

20 10,00,000 0 2,00,000

44 222311790

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील ��� ट लाईट िफडर िपलरची दु��ी
करणे व जीण� िफडर िपलर बदलणे.
(२०२१-२२)

30 10,00,000 0 2,00,000

45 222311791

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील इमारती,शाळा,काया�लये इ.
िठकाण�ा िवद्युतीकरणाची सन
२०२१-२२ करीता देखभाल दु��ी करणे.

30 10,00,000 0 2,00,000

46 222311792

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील शाळा, इमारतीमधील
बोअरवेल,पंप बसवणे व बोअरवेलची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(२०२१-२२)

30 10,00,000 0 2,00,000

47 222311793

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील ��� ट लाईट िफडर िपलरची दु��ी
करणे व जीण� िफडर िपलर बदलणे.(सन
२०२१-२२)

30 10,00,000 0 2,00,000

48 222311794

कासारवाडी उपिवभागातील िविवध
िठकाणचे िवद्युत यं�णेक�रता सन
२०२१-२२म�े सुर�ीतते करीता अथ�ग ची

२०,३० 10,00,000 0 2,00,000
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कामे करणे.

49 222311795
कासारवाडी उपिवभागातील इमारतीमधील
जनरेटर व इ��ट�रची सन २०२१-२२
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

२०,३० 10,00,000 0 2,00,000

50 222311796
कासारवाडी उपिवभागातील इमारतीमधील
वातानुकुलीत यं�णेची सन २०२१-२२
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

२०,३० 10,00,000 0 2,00,000

51 222311797

कासारवाडी उपिवभागातील िविवध
चौकात बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी
यं�णेचे सन २०२१-२२ म�े केबल दु��ी
व अनुषंिगक कामे करणे.

२०,३० 10,00,000 0 2,00,000

52 222311798

सांगवी उपिवभागातील शाळा,
इमारतीमधील बोअरवेल,पंप बसवणे व
बोअरवेलची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

३१,३२ 10,00,000 0 2,00,000

53 222311799

सांगवी उपिवभागातील
इमारती,शाळा,काया�लये इ. िठकाण�ा
िवद्युतीकरणाची सन २०२१-२२ करीता
देखभाल दु��ी करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 2,00,000

54 222311800

सांगवी उपिवभागातील िशवसृ�ी
उ�ानाम�े बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी
यं�णेचे व सन २०२१-२२ म�े केबल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.

31 10,00,000 0 2,00,000

55 222311801

सांगवी येथील इंिदरा गांधी ��ालयात
बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी यं�णेचे व
सन २०२१-२२ म�े केबल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे.

31 10,00,000 0 2,00,000

56 222311802
सांगवी उपिवभागातील हमी कालावधी
संपले�ा एलईडी िद�ांची सन २०२१-२२
क�रता दु��ी करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 2,00,000

57 222311803
सांगवी उपिवभागांतग�त शौचालयाचे
िवद्युतीकरणाचे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

३१,३२ 10,00,000 0 2,00,000

58 222311804

ह �ेि�य काया�लयांतग�त िनळु फुले
रंगमंिदर येथील साउंड िस�ीमची वािष�क
चालन देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

10,00,000 0 2,00,000

23053-Repairs & maintenance -
Vehicles

1 222311805
ह �ेि�य काया�लयांतग�त इमारतीमधील
जनरेटर व इ��ट�रची सन २०१९-२०
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

२०,३० 4,46,290 4,30,000 0

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311806
कासारवाडी व सांगवी उपिवभागातील
मधील ट� ािफक िस�ल यं�णेची देखभाल
दु��ी करणे.(नस २०२०-२१)

२०,३०,३१,३२ 9,99,951 4,99,852 3,15,000

2 222311807

कासारवाडी उपिवभागातील िविवध
चौकात बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी
यं�णेचे सन २०२०-२१ म�े केबल दु��ी
व अनुषंिगक कामे करणे.

२०,३० 6,69,032 0 3,00,000

3 222311808
कासारवाडी व सांगवी उपिवभागातील
मधील ट� ािफक िस�ल यं�णेची देखभाल
दु��ी करणे.(२०२१-२२)

२०,३० 10,00,000 0 2,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 5,18,22,857 92,78,320 1,07,58,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222311809

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील इमारती,शाळा,काया�लये इ.
िठकाण�ा िवद्युतीकरणाची सन
२०२२-२३ करीता देखभाल दु��ी
करणे.

20 10,00,000 0 1,000

2 222311810
कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील शाळा, इमारतीमधील
बोअरवेल,पंप बसवणे व बोअरवेलची

20 10,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

वािष�क देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

3 222311811

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
मधील ��� ट लाईट िफडर िपलरची दु��ी
करणे व जीण� िफडर िपलर बदलणे.
(२०२२-२३)

20 10,00,000 0 1,000

4 222311812

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील इमारती,शाळा,काया�लये इ.
िठकाण�ा िवद्युतीकरणाची सन
२०२२-२३ करीता देखभाल दु��ी
करणे.

30 10,00,000 0 1,000

5 222311813

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील शाळा, इमारतीमधील
बोअरवेल,पंप बसवणे व बोअरवेलची
वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(२०२२-२३)

30 10,00,000 0 1,000

6 222311814

कासारवाडी उपिवभागातील िविवध
िठकाणचे िवद्युत यं�णेक�रता सन
२०२२-२३म�े सुर�ीतते करीता अथ�ग ची
कामे करणे.

20 10,00,000 0 1,000

7 222311815
कासारवाडी उपिवभागातील इमारतीमधील
जनरेटर व इ��ट�रची सन २०२२-२३
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

20 10,00,000 0 1,000

8 222311816
कासारवाडी उपिवभागातील इमारतीमधील
वातानुकुलीत यं�णेची सन २०२२-२३
करीता वािष�क देखभाल दु��ी करणे.

20 10,00,000 0 1,000

9 222311817

सांगवी उपिवभागातील शाळा,
इमारतीमधील बोअरवेल,पंप बसवणे व
बोअरवेलची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

३१,३२ 10,00,000 0 1,000

10 222311818

सांगवी उपिवभागातील
इमारती,शाळा,काया�लये इ. िठकाण�ा
िवद्युतीकरणाची सन २०२२-२३ करीता
देखभाल दु��ी करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 1,000

11 222311819

सांगवी येथील इंिदरा गांधी ��ालयात
बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी यं�णेचे व
सन २०२२-२३ म�े केबल दु��ी व
अनुषंिगक कामे करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 1,000

12 222311820

ह �ेि�य काया�लयांतग�त िनळु फुले
रंगमंिदर येथील साउंड िस�ीमची वािष�क
चालन देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

31 10,00,000 0 1,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311821

कासारवाडी उपिवभाग �भाग �.२० व
३० मधील िविवध उ�ानातील कारं�ाची
सन २०२२-२३ म�े चालन देखभाल
दु��ी करणे.

२०,३० 10,00,000 0 1,000

2 222311822

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.२०
व ३० मधील हायमा� िद�ांची सन
२०२२-२३ म�े वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.

२०,३० 10,00,000 0 1,000

3 222311823

कासारवाडी उपिवभागातील �भाग �.३०
मधील ��� ट लाईट िफडर िपलरची दु��ी
करणे व जीण� िफडर िपलर बदलणे.(सन
२०२२-२३)

30 10,00,000 0 1,000

4 222311824
कासारवाडी व सांगवी उपिवभागातील
मधील ट� ािफक िस�ल यं�णेची देखभाल
दु��ी करणे.(२०२२-२३)

२०,३०,३१,३२ 10,00,000 0 1,000

5 222311825

कासारवाडी उपिवभागातील िविवध
चौकात बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी
यं�णेचे सन २०२२-२३ म�े केबल दु��ी
व अनुषंिगक कामे करणे.

20 10,00,000 0 1,000

6 222311826

सांगवी उपिवभागातील िशवसृ�ी
उ�ानाम�े बसिवणेत आले�ा सीसीटी�ी
यं�णेचे व सन २०२२-२३ म�े केबल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 1,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

7 222311827
सांगवी उपिवभागातील हमी कालावधी
संपले�ा एलईडी िद�ांची सन २०२२-२३
क�रता दु��ी करणे.

३१,३२ 10,00,000 0 1,000

8 222311828
सांगवी उपिवभागांतग�त शौचालयाचे
िवद्युतीकरणाचे देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

३१,३२ 10,00,000 0 1,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222311829

कासारवाडी उपिवभागातील जनरल
अ�णकुमार वै� अि�शामक क� � येथील
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०१८-१९)

20,30 10,00,000 0 2,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 2,10,00,000 0 2,20,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल
भाग २

7,28,22,857 92,78,320 1,09,78,000

एकूण 7,28,22,857 92,78,320 1,09,78,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

अणुिवद्युत व दूरसंचार िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी देखभाल

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23053-Repairs & maintenance -
Vehicles

1 222311830
ड �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी
उभारणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वािष�क त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 10,00,000 15,00,000

2 222311831
सुर�ा िवभागाक�रता वािष�क त�ावर
वॉकी-टॉकी यं�णेची देखभाल दू��ी
करणे. (2021-22)

common 10,00,000 7,00,000 10,00,000

3 222311832
इ �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी उभारणेत
आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 10,00,000 15,00,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311833
वायरलेस यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (2021-22)

common 20,00,000 10,00,000 50,000

2 222311834

मनपा इमारतीवरील दूर�नी, फॅ�,
एफ.सी.टी. राउटर यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.
(2021-22)

common 20,00,000 14,00,000 3,00,000

3 222311835
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (Vaibhav)

common 2,00,000 2,00,000 2,00,000

4 222311836
फ �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी
उभारणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वािष�क त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 10,00,000 15,00,000

5 222311837
ब �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी उभारणेत
आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 10,00,000 15,00,000

6 222311838
मनपा �शासकीय इमारतीमधील IP
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे.(2021-22)

common 40,00,000 15,00,000 10,00,000

7 222311839
ह �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी उभारणेत
आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 10,00,000 15,00,000

8 222311840
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (Fire)

common 50,00,000 5,00,000 20,00,000

9 222311841
ग �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी उभारणेत
आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 10,00,000 15,00,000

10 222311842
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (Phonix)

common 2,00,000 2,00,000 2,00,000

11 222311843
अ �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी
उभारणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वािष�क त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 10,00,000 15,00,000

12 222311844
क �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी
उभारणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वािष�क त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 10,00,000 15,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 9,44,00,000 1,35,00,000 1,67,50,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222311845
मा�िमक शाळांम�े उभार�ात आले�ा
CCTV यं�णेची वािष�क त�ावर देखभाल
दु��ी करणे

common 2,00,00,000 0 25,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

23052-Repairs & maintenance -
Buildings

1 222311846
मनपा इमारतीवरील दूर�नी, फॅ�,
एफ.सी.टी. राउटर यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 2,00,00,000 0 15,00,000

23053-Repairs & maintenance -
Vehicles

1 222311847
फ �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी
उभारणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वािष�क त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 20,00,000

2 222311848
अ �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी
उभारणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वािष�क त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 20,00,000

3 222311849
ड �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी
उभारणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वािष�क त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 25,00,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311850
क �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी
उभारणेत आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची
वािष�क त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 20,00,000

2 222311851
वायरलेस यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (2022-23)

common 50,00,000 0 15,00,000

3 222311852
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (Fire)

common 50,00,000 0 25,00,000

4 222311853
ब �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी उभारणेत
आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 20,00,000

5 222311854
ह �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी उभारणेत
आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 20,00,000

6 222311855
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (Comtech)

common 10,00,000 0 2,00,000

7 222311856
सुर�ा िवभागाक�रता वािष�क त�ावर
वॉकी-टॉकी यं�णेची देखभाल दू��ी
करणे. (2022-23)

common 25,00,000 0 5,00,000

8 222311857
ग �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी उभारणेत
आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 25,00,000

9 222311858
इ �भाग अंतग�त िविवध िठकाणी उभारणेत
आले�ा सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 25,00,000

10 222311859
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (Vaibhav)

common 2,00,000 0 2,00,000

11 222311860
मनपा �शासकीय इमारतीमधील IP
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 25,00,000

12 222311861
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (Comtech)

common 10,00,000 0 2,00,000

13 222311862
Thermal सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क
त�ावर देखभाल दू��ी करणे.

common 1,00,00,000 0 25,00,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222311863
सी.सी.िट.�ी. यं�णेची वािष�क त�ावर
देखभाल दू��ी करणे. (Phynix)

common 10,00,000 0 2,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 15,57,00,000 0 3,18,00,000

एकूण िकरकोळ दु��ी देखभाल 25,01,00,000 1,35,00,000 4,85,50,000

एकूण 25,01,00,000 1,35,00,000 4,85,50,000
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1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311864
अशु� जलउपसा क� � रावेत येथील पाणी
�वाह मापक यं�ाची वािष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे.

कॉमन 5,01,504 0 0

2 222311865
अशु�द जल उपसा क� �, रावेत येथील ट�ा �
3 व 4 योजनेअंतग�त पंपीगं मिशनरीची वािष�क
प�दतीने देखभाल दु��ी करणेबाबत...

कॉमन 31,73,240 0 0

3 222311866
मनपा�ा थेरगाव गावठाण,स.नं.९,थेरगाव
ल�णनगर येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे देखभाल दु��ी करणे.

कॉमन 26,00,000 0 0

4 222311867
मनपा�ा जशुके से.२३ येथील पंपहाऊसचे
पंिपंग मिशनरीचे व िडझेल जनरेटरचे देखभाल
दु��ी करणे

कॉमन 43,58,250 0 0

5 222311868

अशु� जलउपसा क� � रावेत येथील
पंपगृहातील ट�ा १ ते ४ िडली�री लाइनवरील
�ा�� अ��ुएटस�ची वािष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे.

कॉमन 22,30,000 0 0

6 222311869

अशु�द जलउपसा क� � रावेत येथील
पंपगृहातील ट�ा- १ व २ अंतग�त पंपीग
मिशनरीची वाष�क प�दतीने देखभाल दु��ी
करणे.

कॉमन 60,00,000 0 0

7 222311870
अशु� जलउपसा क� � रावेत येथील ट�ा १ ते
४ अंतग�त िवद्युत मोटस�ची दु��ी व
�रवायिडंग वािष�क प�तीने करणे.

कॉमन 45,00,000 0 0

8 222311871
अशु� जलउपसा क� � रावेत येथील ट�ा १ ते
४ अंतग�त संपवेलमधील गाळ काढणे.

कॉमन 20,00,000 0 0

9 222311872
अशु� जलउपसा क� � रावेत येथील १६००
के�ीए रोिहसंचाची वािष�क देखभाल दु��ी
करणे.

कॉमन 15,50,000 0 0

10 222311873

मनपा�ा काळाखडक वाकड, काळाखडक
बु�र, पुनावळे व ताथवडे येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल
दु��ी करणे.

कॉमन 34,00,000 0 0

11 222311874

मनपा�ा कृ�ानगर, से.२२,
जाधववाडी,पाटीलनगर येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल
दु��ी करणे.

कॉमन 47,43,000 25,34,000 0

12 222311875
मनपाचे लांडेवाडी,िदघी,च-होली व बोपखेल
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे देखभाल दु��ी करणे.

कॉमन 47,43,000 0 0

13 222311876

मनपा�ा िपंपळे गुरव,िपंपळे गुरव
गावठाण,दापोडी येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल दु��ी
करणे.

कॉमन 33,00,000 0 0

14 222311877
मनपा�ा रहाटणी स.नं.२० येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल
दु��ी करणे.

कॉमन 22,00,000 0 0

15 222311878
मनपा�ा स.नं.९६ येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल दु��ी करणे

कॉमन 31,00,000 0 0

16 222311879
मनपा�ा सांगवी पीड�ूडी,सांगवी गावठाण
व सांगवी स.नं.८४ येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल दु��ी करणे

कॉमन 28,00,000 0 0

17 222311880
मनपा�ा से.१० व गवळीमाथा येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे देखभाल
दु��ी करणे

कॉमन 47,43,000 34,50,000 0
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18 222311881
मनपा�ा जशुके से.२३ येथील पंपहाऊसचे
पंिपंग मिशनरीचे व िडझेल जनरेटरचे देखभाल
दु��ी करणे

कॉमन 39,10,000 0 0

19 222311882
रावेत येथील जलउपसा क� � येथे पवना
नदीमधील व इनटेक चॅनेलमधील गाळ व
कचरा काढणे.

कॉमन 36,96,000 0 0

20 222311883

(अचानक उ�वणारी अ�ाव�क कामे
करणे.) अ) अशु�द जलउपसा क� �, रावेत
येथील 22 के�ी वीजक� �ातील उ�दाब
वीजसंच मांडणीची दु��ीिवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे. ब)अशु�द जलउपसा
क� �, रावेत येथील पाणी�वाह मापक यं�ाची
सन 2020 - 21 कालावधीक�रता
दु��ीिवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 19,44,000 2,58,000 3,62,000

21 222311884

मनपा�ा काळाखडक वाकड, काळाखडक
बु�र, रहाटणी बु�र व रहाटणी स.नं.२०
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(21-22 साठी)

कॉमन 1,00,00,000 27,80,000 5,00,000

22 222311885

मनपा�ा कृ�ानगर, से.२२, जाधववाडी
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(21-22 साठी)

कॉमन 1,00,00,000 20,00,000 15,00,000

23 222311886

मनपाचे लांडेवाडी,िदघी,च-होली व बोपखेल
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(21-22 साठी)

कॉमन 1,00,00,000 20,00,000 15,00,000

24 222311887
मनपा�ा िपंपळे गुरव व दापोडी येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे. (21-22 साठी)

कॉमन 1,00,00,000 20,00,000 11,59,000

25 222311888
मनपा�ा रावेत स.नं.९६ व पुनावळे येथील
शु� पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे.(21-22 साठी)

कॉमन 1,00,00,000 20,00,000 12,80,000

26 222311889

मनपा�ा सांगवी पीड�ूडी,सांगवी गावठाण
व सांगवी स.नं.८४ येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे
करणे.(21-22 साठी)

कॉमन 1,00,00,000 13,53,000 14,62,000

27 222311890

मनपा�ा थेरगाव गावठाण, थेरगाव स.नं.९,
थेरगाव ल�णनगर येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे
करणे. (21-22 साठी)

कॉमन 1,00,00,000 17,62,000 12,44,000

28 222311891
मनपा�ा से.१० व गवळीमाथा येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे. (21-22 साठी)

कॉमन 1,00,00,000 24,87,000 19,50,000

29 222311892

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील ट�ा �.
1 व 2 योजनेअंतग�त सन 2020 - 21
कालावधीक�रता पंपीगं मिशनरीची
दु��ीिवषयक कामे करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

कॉमन 80,00,000 19,98,000 12,23,000

30 222311893

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील ट�ा �.
3 व 4 योजनेअंतग�त सन 2020 - 21
कालावधीक�रता पंपीगं मिशनरीची
दु��ीिवषयक व अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 80,00,000 20,00,000 40,20,000

31 222311894

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील 3.3
के.�ी. �ी.सी.बी.ंची व डी.सी. पॅनेलची सन
2020 - 21 कालावधीक�रता दु��ीिवषयक
व अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 1,20,00,000 5,96,100 20,97,000

32 222311895

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील 1600
के.�ी. ए. �मते�ा रोही� संचाची, वीजसंच
मांडणीची व �ेकस�ची सन 2020 - 21
कालावधीक�रता �रवायंिडंग , दु��ीिवषयक
व अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 1,00,00,000 28,87,000 11,77,000

33 222311896
अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील सन
2020 - 21 या कालावधीक�रता ट�ा �. 1
ते 4 चे संपमधील गाळ काढणे.

कॉमन 40,00,000 15,75,000 15,65,000
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34 222311897

रावेत अशु�द जलउपसा क� � येथील सन
2020 - 21 कालावधीक�रता पवना
नदीमधील व इनटेक चॅनेलमधील गाळ व
कचरा काढणे.

कॉमन 90,00,000 19,05,000 32,67,000

35 222311898

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील नादु��
�ॉ�� अ�ुएटस�ची सन 2020 - 21
कालावधीक�रता दु��ीिवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

कॉमन 44,00,000 12,82,000 14,81,000

36 222311899

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील 3.3
के.�ी �मते�ा उ�दाब मोटस�ची सन 2020
- 21 कालावधीक�रता दु��ीिवषयक व
अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 90,00,000 13,66,000 9,08,000

37 222311900

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील 22
के.�ी. इनडोअर �ेकस�ची सन 2020 - 21
कालावधीक�रता दु��ीिवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

कॉमन 10,00,000 0 0

38 222311901

से.�.23 जलशु�दीकरण क� � येथील
सी.सी.टी.�ी. यं�णेची सन 2020 - 21
कालावधीक�रता दु��ीिवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

कॉमन 50,00,000 5,25,000 1,00,000

39 222311902

से.�.23 जलशु�दीकरण क� � येथील पंिपंग
मिशनरी , सब�ेशन, वीजसंचमांडणी व
जिन�संचाची सन 2020 - 21
कालावधीक�रता दु��ीिवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.

कॉमन 1,50,00,000 47,98,000 53,76,000

40 222311903

मनपा�ा काळाखडक वाकड, काळाखडक
बु�र, रहाटणी बु�र व रहाटणी स.नं.२०
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(२२-२३ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 12,00,000

41 222311904

मनपा�ा कृ�ानगर, से.२२, जाधववाडी
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(२२-२३ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 13,00,000

42 222311905

मनपाचे लांडेवाडी,िदघी,च-होली व बोपखेल
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(२२-२३ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 13,00,000

43 222311906
मनपा�ा िपंपळे गुरव व दापोडी येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे. (२२-२३ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 12,00,000

44 222311907
मनपा�ा रावेत स.नं.९६ व पुनावळे येथील
शु� पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे.(२२-२३ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 12,00,000

45 222311908

मनपा�ा सांगवी पीड�ूडी,सांगवी गावठाण
व सांगवी स.नं.८४ येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे
करणे.(२२-२३ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 12,00,000

46 222311909

मनपा�ा थेरगाव गावठाण, थेरगाव स.नं.९,
थेरगाव ल�णनगर येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे
करणे. (२२-२३ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 12,00,000

47 222311910
मनपा�ा से.१० व गवळीमाथा येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे.(२२-२३ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 13,00,000

48 222311911

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील ट�ा �.
1 व 2 योजनेअंतग�त सन 2021 - 22
कालावधीक�रता पंपीगं मिशनरीची वािष�क
प�दतीने देखभाल दु��ी करणे व आनुषंिगक
कामे करणे.

कॉमन 1,25,00,000 0 12,00,000

49 222311912

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील ट�ा �.
3 व 4 योजनेअंतग�त सन 2021 - 22
कालावधीक�रता पंपीगं मिशनरीची वािष�क
प�दतीने देखभाल दु��ी करणे व आनुषंिगक
कामे करणे.

कॉमन 1,25,00,000 0 12,00,000
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50 222311913

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील 3.3
के.�ी. �ी.सी.बी.ंची सन 2021- 22
कालालधीक�रता वािष�क प�दतीने देखभाल
दु��ी करणे व आनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 30,00,000 0 0

51 222311914

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील 1600
के.�ी. ए. �मते�ा रोही� संचाची व �ेकस�ची
सन 2021 - 22 कालावधीक�रता वािष�क
प�दतीने देखभाल दु��ी करणे व आनुषंिगक
कामे करणे.

कॉमन 50,00,000 0 17,00,000

52 222311915
अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील सन
2021 - 22 या कालावधीक�रता ट�ा �. 1
ते 4 चे संपमधील गाळ काढणे.

कॉमन 50,00,000 0 17,00,000

53 222311916
सन 2021 - 22 कालावधीक�रता रावेत
अशु�द जलउपसा क� � येथील पवना नदीमधील
व इनटेक चॅनेलमधील गाळ व कचरा काढणे.

कॉमन 50,00,000 0 17,00,000

54 222311917

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील नादु��
�ॉ�� अ�ुएटस�ची सन 2021 - 22
कालावधीक�रता वािष�क प�दतीने देखभाल
दु��ी करणे व आनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 90,00,000 0 10,00,000

55 222311918

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील 3.3
के.�ी �मते�ा उ�दाब मोटस�ची सन 2021
- 22 कालावधीक�रता वािष�क प�दतीने
देखभाल दु��ी करणे व आनुषंिगक कामे
करणे.

कॉमन 60,00,000 0 10,00,000

56 222311919

अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील
डी.सी.पॅनलेस्, इनडोअर �ेकस�ची तसेच 22
के.�ी. वीजसंच मांडणीची सन 2021 - 22
कालावधीक�रता वािष�क प�दतीने देखभाल
दु��ी करणे व आनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 1,00,00,000 0 5,00,000

57 222311920

से.�.23 जलशु�दीकरण क� � येथील
सी.सी.टी.�ी. यं�णेची सन 2021 - 22
कालावधीक�रता वािष�क प�दतीने देखभाल
दु��ी करणे व आनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 25,00,000 0 0

58 222311921

से.�.23 जलशु�दीकरण क� � येथील सन
2021 - 22 कालावधीक�रता पंपीगं मिशनरी,
रोही� संचाची व जिन� संचाची वािष�क
प�दतीने देखभाल दु��ी करणे व आनुषंिगक
कामे करणे.

कॉमन 25,00,000 0 20,00,000

59 222311922
अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील ट�ा �.
1 व 2 योजनेक�रता पाणी�वाह मापक यं�ांची
वािष�क दु��ी करणे.

कॉमन 50,00,000 0 3,00,000

60 222311923
अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील ट�ा �.
1 व 2 �ा संपजवळ capacitor bank
room बांधणे.

कॉमन 15,00,000 0 0

61 222311924
अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील
पाणीपुरवठा व �थाप�िवषयक देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 1,60,00,000 0 0

62 222311925
मनपाचे �ॅ��टी झोन अंतग�त िविवध पंपगृहात
व आवारात �काश�व�थेची दु��ीिवषयक
कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 25,00,000 0 0

63 222311926
मनपाचे पंिपंग झोन अंतग�त िविवध पंपगृहात व
आवारात �काश�व�थेची दु��ीिवषयक
कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 80,00,000 0 10,00,000

64 222311927अचानक उ�वणारी अ�ाव�क कामे करणे. कॉमन 25,00,000 0 9,75,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222311928
मनपा�ा सांगवी गावठाण,सांगवी
पीड�ूडी,सांगवी स.नं.८४, िपंपळे गुरव व
दापोडी येथील पंप हाऊसचे चालन करणे.

कॉमन 1,00,00,000 15,35,900 0

2 222311929

मनपा�ा थेरगाव गावठाण,थेरगाव स.नं.९
,थेरगाव ल�णनगर , काळाखडक वाकड व
काळाखडक बु�र,पुनावळे येथील पंप
हाऊसचे चालन करणे.

कॉमन 1,00,00,000 15,40,000 0

3 222311930
मनपा�ा रहाटणी, स.नं.९६ व लांडेवाडी,
िदघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे
चालन करणे.

कॉमन 1,00,00,000 12,27,000 0
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4 222311931
मनपा�ा कृ�ानगर,से.२२, पाटीलनगर,
जाधववाडी, से.१० व गवळीमाथा येथील पंप
हाऊसचे चालन करणे.-

कॉमन 1,00,00,000 14,82,000 0

5 222311932
मनपा�ा सांगवी गावठाण,सांगवी
पीड�ूडी,सांगवी स.नं.८४, िपंपळे गुरव व
दापोडी येथील पंप हाऊसचे चालन करणे.

कॉमन 1,50,00,000 82,60,000 40,00,000

6 222311933

मनपा�ा थेरगाव गावठाण,थेरगाव स.नं.९
,थेरगाव ल�णनगर , काळाखडक वाकड व
काळाखडक बु�र,पुनावळे येथील पंप
हाऊसचे चालन करणे.

कॉमन 1,50,00,000 83,10,000 42,00,000

7 222311934
मनपा�ा रहाटणी, स.नं.९६ व लांडेवाडी,
िदघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे
चालन करणे.

कॉमन 1,70,00,000 1,01,00,000 50,00,000

8 222311935
मनपा�ा कृ�ानगर,से.२२, पाटीलनगर,
जाधववाडी, से.१० व गवळीमाथा येथील पंप
हाऊसचे चालन करणे.-

कॉमन 1,70,00,000 1,07,25,000 55,00,000

9 222311936

मनपा�ा सांगवी गावठाण,सांगवी
पीड�ूडी,सांगवी स.नं.८४, िपंपळे गुरव व
दापोडी येथील पंप हाऊसचे चालन
करणे.(22-23 साठी)

कॉमन 2,00,00,000 0 20,00,000

10 222311937

मनपा�ा थेरगाव गावठाण,थेरगाव स.नं.९
,थेरगाव ल�णनगर , काळाखडक वाकड व
काळाखडक बु�र,पुनावळे येथील पंप
हाऊसचे चालन करणे.(22-23 साठी)

कॉमन 2,00,00,000 0 20,00,000

11 222311938
मनपा�ा रहाटणी, स.नं.९६ व लांडेवाडी,
िदघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे
चालन करणे.(22-23 साठी)

कॉमन 2,00,00,000 0 20,00,000

12 222311939
मनपा�ा कृ�ानगर,से.२२, जाधववाडी, से.१०
व गवळीमाथा येथील पंप हाऊसचे चालन
करणे.-(22-23 साठी)

कॉमन 2,00,00,000 0 20,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 57,13,91,994 8,47,36,000 8,30,46,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222311940
अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील ट�ा �.
1 व 2 �ा संपजवळ capacitor bank
room बांधणे.

कॉमन 50,00,000 0 1,00,000

2 222311941
मनपा�ा रावेत स.नं.९६ व पुनावळे येथील
शु� पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे.(२३-२४ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 1,00,000

3 222311942
मनपा�ा जल शु�ीकरण क� � से.�.२३ येथील
CCTV यं�णेचे वािष�क प�तीने देखभाल
दु��ी व अनुषंिगक कामे करणे

कॉमन 20,00,000 0 1,00,000

4 222311943

से.�.23 जलशु�दीकरण क� � येथील पंिपंग
मिशनरी , सब�ेशन, वीजसंचमांडणी व
जिन�संचाची दु��ीिवषयक व अनुषंिगक
कामे करणे.(२३-२४ साठी)

कॉमन 70,00,000 0 1,00,000

5 222311944

मनपाचे �ॅ��टी झोन अंतग�त िविवध पंपगृहात
व आवारात �काश�व�थेची दु��ीिवषयक
कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(२३-२४
साठी)

कॉमन 20,00,000 0 1,00,000

6 222311945
मनपा�ा िपंपळे गुरव व दापोडी येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे. (२३-२४ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 1,00,000

7 222311946
अशु�द जलउपसा क� �, रावेत येथील
पाणीपुरवठा व �थाप�िवषयक देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

कॉमन 1,50,00,000 0 1,00,000

8 222311947

"मनपा�ा सांगवी पीड�ूडी,सांगवी गावठाण
व सांगवी स.नं.८४ येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे
करणे.(२३-२४ साठी) "

कॉमन 60,00,000 0 1,00,000

9 222311948

मनपा�ा अशु�द जल उपसा क� � आिण
शु�ीकरण क� � से.�.२३ येथील �ेनचे वािष�क
प�तीने देखभाल दु��ी व अनुषंिगक कामे
करणे

कॉमन 20,00,000 0 1,00,000
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10 222311949
मनपा�ा से.१० व गवळीमाथा येथील शु�
पाणीपुरवठा करणा-या पंपहाऊसचे
दु��ीिवषयक कामे करणे.(२३-२४ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 1,00,000

11 222311950

मनपा�ा काळाखडक वाकड, काळाखडक
बु�र, रहाटणी बु�र व रहाटणी स.नं.२०
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(२३-२४ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 1,00,000

12 222311951

मनपा�ा कृ�ानगर, से.२२, जाधववाडी
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(२३-२४ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 1,00,000

13 222311952

"मनपा�ा थेरगाव गावठाण, थेरगाव स.नं.९,
थेरगाव ल�णनगर येथील शु� पाणीपुरवठा
करणा-या पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे
करणे. (२३-२४ साठी) "

कॉमन 60,00,000 0 1,00,000

14 222311953

मनपाचे पंिपंग झोन अंतग�त िविवध पंपगृहात व
आवारात �काश�व�थेची दु��ीिवषयक
कामे करणे व अनुषंिगक कामे करणे.(२३-२४
साठी)

कॉमन 20,00,000 0 1,00,000

15 222311954

मनपाचे लांडेवाडी,िदघी,च-होली व बोपखेल
येथील शु� पाणीपुरवठा करणा-या
पंपहाऊसचे दु��ीिवषयक कामे करणे.
(२३-२४ साठी)

कॉमन 60,00,000 0 1,00,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222311955
मनपा�ा रहाटणी, स.नं.९६ व लांडेवाडी,
िदघी, च-होली व बोपखेल येथील पंप हाऊसचे
चालन करणे.(२३-२४ साठी)

कॉमन 1,50,00,000 0 1,00,000

2 222311956

मनपा�ा थेरगाव गावठाण,थेरगाव स.नं.९
,थेरगाव ल�णनगर , काळाखडक वाकड व
काळाखडक बु�र,पुनावळे येथील पंप
हाऊसचे चालन करणे.(२३-२४ साठी)

कॉमन 1,50,00,000 0 1,00,000

3 222311957

मनपा�ा सांगवी गावठाण,सांगवी
पीड�ूडी,सांगवी स.नं.८४, िपंपळे गुरव व
दापोडी येथील पंप हाऊसचे चालन
करणे.(२३-२४ साठी)

कॉमन 1,50,00,000 0 1,00,000

4 222311958
मनपा�ा कृ�ानगर,से.२२, जाधववाडी, से.१०
व गवळीमाथा येथील पंप हाऊसचे चालन
करणे.-(२३-२४ साठी) )

कॉमन 1,50,00,000 0 1,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 14,30,00,000 0 19,00,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल 71,43,91,994 8,47,36,000 8,49,46,000

एकूण 71,43,91,994 8,47,36,000 8,49,46,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८
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पाणीपुरवठा मु� काया�लय

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1
िकरकोळ दु��ी व देखभाल
भाग २
चालू कामे
230-Operations &
Maintenance

23010-Power & Fuel

1 222311959

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका
ह�ीबाहेर आव�कतेनुसार टँकरने
पाणीपुरवठा करणे. (
उदा.शेवाळेवाडी, िनरगुडी ) (सन
२०२१ - २२ )

2,00,000 0 2,00,000

23050-Repairs &
maintenance
-Infrastructure Assets

1 222311960

अ�यनगर, आनंदनगर भागात
आव�कतेनुसार डी.आय
पाईपलाईन टाकणे व
दु��ीिवषयक कामे कऱणे. (सन
२०१९-२०)

3 10,00,000 0 0

2 222311961

सन २०२०-२१ करीता मोशी व
च-होली प�र�े�ातील पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल व िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

3 25,00,000 6,27,000 0

3 222311962

सन २०२०-२१ करीता िदघी व
बोपखेल प�र�े�ातील पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल व िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

4 25,00,000 15,39,000 0

4 222311963

सन २०२०-२१ करीता भोसरी
गावठाण व सँडिवक कॉलनी
प�र�े�ातील पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल व िकरकोळ दु��ीची
कामे करणे.

5 25,00,000 15,00,000 0

5 222311964
इ �भागात पाईपलाईन
दु��ीिवषयक कामे करणे.

3 75,00,000 27,65,000 0

6 222311965

�भाग �.३ अंतग�त मोशी,डुडुळगाव
भागात िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे (सन
२०२१-२२)

3 30,00,000 10,00,000 9,00,000

7 222311966

�भाग �.४ अंतग�त िदघी,बोपखेल
भागात िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे (सन
२०२१-२२)

4 30,00,000 10,00,000 10,00,000

8 222311967

�भाग �.३ अंतग�त च-होली
वडमुखवाडी मॅगझीन भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे
(सन २०२१-२२)

3 30,00,000 0 20,00,000

9 222311968

�भाग �्.४ अंतग�त िदघी व बोपखेल
भागात पाणीपुवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे (सन २०२१-२२)

4 30,00,000 0 20,00,000

10 222311969

�भाग �्.५ संत तुकाराम नगर
पा�ा�ा टा�ा�ा प�रसरातील
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे कऱणे
(सन २०२१-२२)

5 30,00,000 5,00,000 13,00,000

11 222311970
�भाग �. ७ भागातील पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे (सन २०२१-२२)

7 30,00,000 0 18,00,000
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12 222311971

इ �भाग अंतग�त पाणीपुरवठा
िवषयक सल� मु� जलवाही�ांची
अनुषंिगक देखभाल दु��ीचे कामे
करणे (सन २०२१-२२)

३,४,५,७ 3,00,00,000 0 1,08,000

13 222311972
इ �भागात िविवध िठकाणी
बोअरवेल घेणे व दु��ीिवषयक
कामे करणे (सन २०२१-२२)

३,४,५,७ 30,00,000 0 25,00,000

14 222311973
से�र �.२३ िनगडी जलशु�ीकरण
क� � येथील अंतग�त र�े िवकिसत
करणे

3,00,00,000 0 30,00,000

23052-Repairs &
maintenance - Buildings

1 222311974

जलशु�दीकरण क� � से.�. २३
येथील िववध युिनट्स ची ���रल
ऑडीट �ा अहवालानुसार देखभाल
दु��ी करणे, ट�ा �.१ �ा शु�
पा�ा�ा टाकीला नवीन छताची
उभारणी करणे व त�अनुषंिगक
कामे करणे

5,00,00,000 2,25,00,000 1,40,00,000

2 222311975

से�र �.२३ िनगडी जलशु�ीकरण
क� � येथे ट�ा �. १ व २ साठी
पी.ए.सी. टाकी उभारणे व
त�अनुषंिगक कामे करणे (िनिवदा
र.�.६०,२२,५२२/-)

1,53,00,000 0 62,10,000

23053-Repairs &
maintenance - Vehicles

1 222311976

अ �ेि�य काया�लयांतग�त अंतग�त
शा�नगर, संभाजीनगर प�रसरात
आव�कतेनुसार पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

10 24,00,000 0 0

23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222311977

जल�े� �.अ/७ द�वाडी,
िव�लवाडी प�रसरात दैनंिदन
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

15 20,00,000 0 0

2 222311978

जल�े� �.अ/७ आकुड� गावठाण,
पंचतारानगर प�रसरात दैनंिदन
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

16 20,00,000 0 0

3 222311979

अ �ेि�य काया�लय अंतग�त काळभोर
नगर, मोहननगर, िचंचवड �ेशन
भागात पाणीपुरवठा िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे.

10 20,00,000 0 0

4 222311980

अ �ेि�य काया�लय अंतग�त टॅकर
ड� ाय�र व जल�े� �.अ/७ साठी
खंडोबामाळ उंच पा�ा�ा
टा�ाव�न पाणीपुरवठा �व�थापन
करणेकरीता मजूर कम�चारी पुरिवणे
( सन २०१७-१८)

19 60,00,000 0 0

5 222311981

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�.१५िनगडी �ािधकरण येथील पेठ
�.२८, गंगानगर आिण इतर
भागातील पाणीपुरवठा िवषयक सव�
�कारची कामे करणे.

15 20,00,000 0 0

6 222311982

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १५ मधील पेठ �.२३
वाहतुकनगरी, िनगडी गावठाण, पेठ
�.२४ व �भागातील इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.

15 20,00,000 0 0

7 222311983

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १५ मधील पेठ �.२५, पेठ
�.२६ व �भागातील इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.

15 20,00,000 0 0
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8 222311984

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १९ आंनदनगर व �भागातील
इतर भागात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल व दु��ीची
कामे करणे.

19 14,00,000 0 0

9 222311985

अ �ेि�य काया�लयांतग�त
आव�कतेनुसार िठकिठकाणी
बोअरवेल घेणे व जु�ा बोअरवेलची
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(सन २०१८-१९ अ�ेका एकि�त)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

10,00,000 0 0

10 222311986

अ �ेि�य काया�लयांतग�त द�वाडी,
िव�लवाडी प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

14 22,00,000 0 0

11 222311987

अ �ेि�य काया�लयांतग�त
तुळजाईव�ी, �ाने�र कॉलनी,
सुभाष पांढरकरनगर, दवाबाझार
भागात पाणीपुरवठा सुधारणा
करणेसाठी देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

14 22,00,000 0 0

12 222311988

अ �ेि�य काया�लयांतग�त आकुड�
गावठाण प�रसरात पाणीपुरवठा
सुधारणा करणेसाठी देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

15 22,00,000 0 0

13 222311989
�भाग �.१० मधील जलिवतरण
�े�ाम�े देखभाल दु��ीची कामे
करणे

9 32,00,000 0 0

14 222311990

अ �ेि�य काया�लयअंतग�त �भाग
�.१४ काळभोरनगर, मोहननगर
भागात पाणीपुरवठा िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे.

14 24,00,000 0 0

15 222311991

अ �ेि�य काया�लय अंतग�त नवीन
�भाग �.१४,१५,१९ व १० या
प�रसरात पाणी गळती काढणे,
दुिषत पाणी त�ार िनवारण
इ.करीता कर�ात आलेले ट� ��ेस,
पे�ीगं �ॉक, बी.बी.एम.प�दतीने
बुजिवणे.

१४,१५,१९ व
१०

24,00,000 13,50,000 0

16 222311992

अ �ेि�य काया�लयअंतग�त �भाग
�.१४ िचंचवड �ेशन, फुलेनगर,
रामनगर भागात पाणीपुरवठा
िवषयक कामाची देखभाल दु��ी
करणे.

14 24,00,000 0 0

17 222311993

�भाग �.१० मधील संत
�ाने�रनगर, मोरवाडी, अमृते�र
कॉलनी, लालटोपीनगर भागात
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

10 50,00,000 0 0

18 222311994

�भाग �.१० मधील न�ाने िवकिसत
होणा-या ��दा हे�रटेज व स�ट� ल
मॉल�ा पाठीमागील प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीिवषयक कामे करणे.

10 18,00,000 0 0

19 222311995

अ �ेि�य काया�लयातील
संभाजीनगर, शा�नगर,
के.एस.बी.चौक प�रसर इ.भागात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीिवषयक कामे करणे.

10 18,00,000 0 0

20 222311996

अ �ेि�य काया�लयातील �भाग
�.१० मधील िव�ानगर, द�नगर,
शंकरनगर, कंुभार ग�ी, दातीर
पाटील चाळ, इंिदरानगर,
अ�ासाहेब मगर झोपडप�ी,
साय� पाक� , ऑटो क�र प�रसर
इ.भागात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीिवषयक कामे
करणे.

10 30,00,000 0 0
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21 222311997

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ म�े िव�लवाडी, द�वाडी,
तुळजाईव�ी, �ाने�र
कॉलनी,दवाबाझार, िचंचवड रे�े
�थानक प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

14 24,00,000 0 0

22 222311998

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१५ म�े आकुड� गावठाण,
पंचतारानगर प�रसरात प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

15 10,00,000 0 0

23 222311999

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ म�े काळभोरनगर, िचंचवड
�ेशन, मोहननगर, रामनगर व
फुलेनगर प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

14 30,00,000 0 0

24 222312000

अ �ेि�य काया�लयातील �भाग
�.१५ मधील पेठ �.२३
वाहतुकनगरी, पेठ �.२४,२५,२६ व
िनगडी गावठाण व इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे..(सन
२०१९-२०)

15 30,00,000 0 0

25 222312001

अ �ेि�य काया�लयातील �भाग
�.१०,१४,१५ व १९ जु�ा
बोअरवेलची दु��ी व नवीन
बोअरवेल घेणे. (सन २०१९-२०)

१०,१४,१५ व
१९

10,00,000 8,32,000 0

26 222312002

अ �ेि�य काया�लयातील �भाग
�.१५ मधील पेठ
�.२७,२७-अ,२८, गंगानगर व इतर
भागात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

15 30,00,000 0 0

27 222312003

अ �ेि�य काया�लयातील �भाग
�.१०,१४,१५ व १९ या भागात
दु��ीकामी नवीन जलवािहनी
टाकणेक�रता खोदलेले ट� े�ेस
डांबरीकरण करणे. (सन २०१९-२०)

१०,१४,१५ व
१९

18,00,000 0 0

28 222312004

अ �ेि�य काया�लयांतग�त िविवध
िठकाण�ा उंच पा�ा�ा
टाकीव�न �ॉ�� ऑपरेशन
�व�थापन करणेकरीता मजुर
कम�चारी व मनपा टॅकरसाठी
ड� ाय�र पुरिवणे (२०१९-२०)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

7,48,00,000 41,29,000 10,00,000

29 222312005

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ म�े द�वाडी िव�लवाडी,
तुळजाईव�ी, दवाबाझार इ.भागात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

14 30,00,000 12,26,000 7,72,000

30 222312006

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१५ म�े पंचतारानगर,
संभाजीनगर, पांढरकरव�ी,
गु�देवनगर इ.भागात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

15 20,00,000 0 10,00,000

31 222312007

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१० मधील संभाजीनगर व
शा�नगर भागात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

10 32,00,000 18,39,000 50,000

32 222312008

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ मधील काळभोरनगर व
मोहननगर भागात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

14 17,00,000 17,15,000 50,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

33 222312009

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१० अंतग�त िव�ानगर, शंकरनगर
व द�नगर व परशुराम चौक प�रसर
भागात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

10 28,00,000 10,00,000 9,00,000

34 222312010

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१० व १४ मधील अ�ासाहेब
मगर, इंिदरानगर, रामनगर,
फुलेनगर, दातीर पाटील चाळ
इ.भागात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२०-२१)

10 17,00,000 17,62,000 50,000

35 222312011

अ �ेि�य काया�लय प�रसर व �भाग
�.१५ मधील से.�.२३ ते २६
िनगडी गावठाण प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

15 17,00,000 20,10,000 1,00,000

36 222312012

अ �ेि�य काया�लय प�रसर व �भाग
�.१९ मधील आनंदनगर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

19 24,00,000 9,00,000 3,90,000

37 222312013

अ �ेि�य काया�लय प�रसर व �भाग
�.१०,१४,१५ व १९ मधील प�रसरात
पाणीपुरवठा दु��ीव नवीन
जलवािह�ा टाकणेक�रता खोदलेले
ट� े�ेसने डांबरीकरण करणे.

१०,१४,१५ व
१९

32,00,000 0 0

38 222312014

�भाग �.१० मधील नवीन �ाडा
मोरवाडी व अमृते�र कॉलनी
प�रसरात देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

10 32,00,000 2,00,000 10,000

39 222312015
अ �ेि�य काया�लयांतग�त उंच
पा�ा�ा टा�ांची शा�ीय प�दतीने
साफसफाई करणे.

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

24,00,000 12,09,000 5,77,000

40 222312016

�भाग �.१५ मधील
से.�.२७,२७-अ व इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

15 24,00,000 15,08,000 1,00,000

41 222312017

�भाग �.१५ मधील से.�.२८ व
गंगानगर व इतर भागात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

15 24,00,000 15,08,000 1,00,000

42 222312018

सन २०२१-२२ क�रता मोरवाडी,
�ाडा, लालटोपीनगर इ.
प�रसराम�े पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(२०२१-२२)

10 10,00,000 2,00,000 4,50,000

43 222312019

अ �ेि�य काया�लयातील �भाग
�.१० मधील िव�ानगर, द�नगर,
शंकरनगर, कंुभार ग�ी, दातीर
पाटील चाळ, इंिदरानगर,
अ�ासाहेब मगर झोपडप�ी,
साय� पाक� , ऑटो क�र प�रसर
इ.भागात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीिवषयक कामे
करणे.(२०२१-२२)

10 32,00,000 2,00,000 6,50,000

44 222312020

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१० मधील संभाजीनगर व
शा�नगर भागात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

10 32,00,000 2,00,000 7,80,000

45 222312021

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ म�े िववेकनगर,
तुळजाईव�ी, द�वाडी, िव�लवाडी
इ.भागात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(२०२१-२२)

14 32,00,000 2,00,000 6,50,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

46 222312022

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ म�े िचंचवड �ेशन,
दवाबाझार, आय.डी.बी.आय. बॅक
प�रसरात पाणीपुरवठा देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (२०२१-२२)

14 24,00,000 2,00,000 6,50,000

47 222312023

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ म�े काळभोरनगर,
मोहननगर व इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (२०२१-२२)

14 32,00,000 2,00,000 6,50,000

48 222312024

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ म�े गवळीवाडा,िचंचवड
�ेशन, मोहननगर, काळभोरनगर
भागात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(२०२१-२२)

14 32,00,000 2,00,000 6,50,000

49 222312025

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१५ आकुड� गावठाण,
पंचतारानगर प�रसरात पाणीपुरवठा
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(२०२१-२२)

15 30,00,000 2,00,000 6,50,000

50 222312026

�भाग �.१५ मधील
से.�.२७,२७-अ व इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

15 32,00,000 2,00,000 6,50,000

51 222312027

�भाग �.१५ मधील से.�.२८ व
गंगानगर व इतर भागात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

15 32,00,000 2,00,000 6,50,000

52 222312028

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १५ मधील पेठ �.२३
वाहतुकनगरी, िनगडी गावठाण, पेठ
�.२४ व �भागातील इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

15 32,00,000 2,00,000 6,50,000

53 222312029

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १५ मधील पेठ �.२५, पेठ
�.२६ व �भागातील इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

15 32,00,000 2,00,000 6,50,000

54 222312030

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १९ आंनदनगर व �भागातील
इतर भागात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

19 32,00,000 1,50,000 4,80,000

55 222312031

�भाग �मांक १९ म�े भाटनगर व
इतर प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

19 40,00,000 1,50,000 4,80,000

56 222312032

�भाग �मांक १९ म�े �ा.रामकृ�
मोरे नाटयगृह प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक िकरकोळ देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

19 40,00,000 1,50,000 4,80,000

57 222312033

अ �ेि�य काया�लयांतग�त िविवध
िठकाण�ा उंच पा�ा�ा
टा�ाव�न तसेच आनंदनगर,
संभाजीनगर प�रसरात पाणीपुरवठा
�व�थापन करणेक�रता मजूर
कम�चारी तसेच मनपा टँकरवर
वाहनचालक पुरिवणे (२०२१-२२)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

1,20,00,000 0 70,00,000

58 222312034
अ �ेि�य काया�लयांतग�त उंच
पा�ा�ा टा�ांची शा�ीय प�दतीने
साफसफाई करणे. (२०२१-२२)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

32,00,000 0 7,12,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

59 222312035

सन २०१८-१९ साठी काळेवाडी,
िवजयनगर उपिवभागा पाणीपुरवठा
होणा-या िवतरण �व�थेचे प�रचालन
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

22 87,14,000 0 0

60 222312036

सन २०१८-१९ साठी से.�. २९
येथील टाकीव�न पाणीपुरवठा
होणा-या िवतरण �व�थेचे प�रचालन
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

16 1,00,00,000 0 0

61 222312037

सन २०१८-१९ साठी स.नं. ९६ रावेत
गायरान मामुड� उपिवभागा अंतग�त
पाणीपुरवठा होणा-या िवतरण
�व�थेचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ी करणे.

16 1,15,20,000 0 0

62 222312038
सन २०१८-१९ साठी िचंचवड
उपिवभागा अंतग�त देखभाल दु��ी
करणे.

१६,१७,१८,२२ 30,00,000 0 5,00,000

63 222312039

सन २०१८-१९ साठी .बी/५ अंतग�त
असणा-या MIDC िबजलीनगर
पा�ाची टाकी रंगिवणे, शौचालय
बांधणे, वॉचमन �ॉट�र बांधणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ीचू कामे करणे.

17 60,00,000 30,00,000 5,00,000

64 222312040

सन २०१८-१९ साठी ए��ो पा�ाची
टाकी व प�रसरातील जल�े�ांचे
दैनंिदन प�रचालन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

18 1,00,00,000 0 0

65 222312041

सन २०१८-१९ साठी िबजलीनगर
उपिवभागा अंतग�त प�रसरातील
जल�े�ांचे दैनंिदन प�रचालन करणे
व पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

17 95,02,000 0 0

66 222312042

सन २०१८-१९ साठी �ेमलोक पाक�
उपिवभागा अंतग�त प�रसरातील
जल�े�ांचे दैनंिदन प�रचालन करणे
व पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

17 51,65,000 0 0

67 222312043

सन २०१८-१९ साठी िचंचवड गु��
उपिवभागा अंतग�त एम.एस. गु��
वािहनीची से�र �.२३ पासून
भाटनगरपय�त देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

१६,१७,१८,२२ 22,50,000 0 0

68 222312044
सन २०१८-१९ साठी िचंचवड गु��
उपिवभागात आव�कतेनुसार
टँकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

१६,१७,१८,२२ 15,00,000 0 0

69 222312045
सन २०१८-१९ साठी िचंचवड
उपिवभागाम�े नवीन बोअरवेल घेणे
व देखभाल दु��ी करणे.

१६,१७,१८,२२ 25,00,000 10,00,000 0

70 222312046
सन २०१९-२० साठी िचंचवड गु��
उपिवभागात आव�कतेनुसार
टँकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

सामाईक 20,00,000 0 0

71 222312047
ब �भाग पाणीपुरवठा अंतग�त जु�ा
कामांची अंितम बीले देणे, भाववाढ
फरक देणे.

सामाईक 30,00,000 0 0

72 222312048
ब अंतग�त पंपीगं �ेशन साठी
असले�ा जनरेटरसाठी िडझेल
पुरिवणे.

सामाईक 20,00,000 0 0

73 222312049

सन २०२०-२१ साठी िबजलीनगर व
�ेमलोक पा�ा�ा टा�ांवरील
जल�ेञाम�े दैनंिदन प�रचालन
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

17 1,54,00,000 67,00,000 81,00,000

74 222312050

सन २०२०-२१ साठी ए��ो
परीसरातील जल�े�ाचे देनिदन
परीचालन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

18 1,46,00,000 45,00,000 56,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

75 222312051

सन २०२०-२१ साठी से�र कं २९
रावेत पा�ा�ाटाकीवरील
जल�ेञाम�े दैनंिदन प�रचालण
देखभाल दु��ी करणे.

19 1,23,00,000 57,01,000 68,00,000

76 222312052

सन २०२०-२१ साठी िकवळे, मामुड�
व रावेत स.नं.९६ येथील
जल�े�ाम�े पाणीपुरवठा हेणा-या
िवतरण �व�थेचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ी करणे.

16 1,58,00,000 40,00,000 78,00,000

77 222312053

स.नं. ९ नायडु पा�ा�ा टाकीवरील
व �ावरील बायपास या
जल�ेञाम�े दैनंिदन प�रचालन
करणे व पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

22 1,10,00,000 40,00,000 65,00,000

78 222312054
से.�. २३ ते भाटनगर पय�त सन
२०२०-२१ साठी गु�� वािहनीचे
देखभाल दु��ी करणे.

सामाईक 50,00,000 13,00,000 0

79 222312055
सन २०२०-२१ साठी रावेत �ॅ��टी व
मामुड� पंपीगंसाठी गु�� वािहनीचे
देखभाल दु��ी करणे.

16 36,00,000 12,36,000 2,00,000

80 222312056
िचंचवड पाणीपुरवठा उपिवभागातील
पा�ा�ा टा�ांची साफसफाई
करणे.

सामाईक 30,00,000 10,00,000 2,00,000

81 222312057

सन २०२०-२१ साठी ब �ेिञय
काया�लया अंतग�त तसेच अ �ेिञय
काया�लयाकडील �भाग �. १९
तसेच ग �ेिञय काया�लयाकडील
�भाग �. २१ इ. भागात टँकरने
पाणीपुरवठा करणे.

सामाईक 60,00,000 24,49,000 0

82 222312058

सन २०२०-२१ साठी ब �ेिञय
काया�लया अंतग�त बोअरवेल करणे व
तसेच जु�ा बोअरवेलची दु��ी
करणे.

सामाईक 40,00,000 7,00,000 9,00,000

83 222312059

अ �ेिञय काया�लया अंतग�त तसेच ब
�ेिञय काया�लया अंतग�त तसेच ग
�ेि�य काया�लय अतंग�त जु�ा
कामांची अंितम िबले देणे. तसेच
भाववाढ फरकाची िबले देणे.

सामाईक 20,00,000 0 5,00,000

84 222312060
सन २०२०-२१ करीता काळेवाडी,
िवजयनगर येथील प�रसरात
टँकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

21 35,08,000 24,68,000 0

85 222312061
सन २०२०-२१ करीता काळेवाडी,
िवजयनगर येथील प�रसरात
िठकिठकाणी बोअरवेल करणे.

21 16,00,000 0 0

86 222312062
�भाग �मांक १६,१७,१८,१९ इ�ादी
प�रसराम�े टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे

सामाईक 60,00,000 0 0

87 222312063

�भाग �मांक १६,१७,१८,१९ इ�ादी
प�रसराम�े नवीन बोअरवेल करणे
तसेच जु�ा बोअरवेलची दु��ी
करणे

सामाईक 60,00,000 0 0

88 222312064
से�र � २३ पासून भाट नगर
ना�ापय�त िचंचवड �ािवटीचे
दु��ीचे काम करणे.

सामाईक 60,00,000 0 0

89 222312065
से�र � २३ पासून भाट नगर
ना�ापय�त सांगवी �ािवटीचे
दु��ीचे काम करणे.

सामाईक 60,00,000 0 0

90 222312066
�भाग � १६ म�े रावेत प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

सामाईक 50,00,000 0 0

91 222312067
�भाग � १६ म�े िकवळे व मामुड�
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

16 50,00,000 0 0

92 222312068
�भाग � १७ म�े वा�ेकरवाडी व
इतर प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

17 50,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

93 222312069
�भाग � १७ म�े िबजलीनगर व
इतर प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

17 50,00,000 0 0

94 222312070
�भाग � १७ म�े �ेमलोक व इतर
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

17 50,00,000 0 0

95 222312071
�भाग � १८ म�े िचंचवडगाव व
इतर प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

18 50,00,000 0 0

96 222312072
�भाग � १८ म�े केशवनगर व
इतर प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

18 50,00,000 0 0

97 222312073

सन २०२१-२२ साठी िबजलीनगर व
�ेमलोक पा�ा�ाटाकीवरील
जल�ेञाम�े दैनंिदन प�रचालन व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

17 1,40,00,000 0 0

98 222312074

सन २०२१-२२ साठी ए��ो
पा�ा�ाटाकीवरील जल�ेञाम�े
दैनंिदन प�रचालन व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे.

18 1,60,00,000 0 0

99 222312075

सन २०२१-२२ साठी से�र कं २९
रावेत पा�ा�ाटाकीवरील
जल�ेञाम�े दैनंिदन प�रचालन व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

16 1,20,00,000 0 0

100 222312076

सन २०२१-२२ साठी िकवळे मामुड�
व रावेत स.न.९६
पा�ा�ाटाकीवरील जल�ेञाम�े
दैनंिदन प�रचालन व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे.

16 1,30,00,000 0 0

101 222312077

सन २०२१-२२ क�रता काळेवाडी
िवजयनगर येथील पाणीपुरवठा
होणा-या िवतरण �व�थेचे प�रचलन
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

22 1,00,00,000 0 0

102 222312078
सन २०२१-२२ क�रता काळेवाडी,
िवजयनगर येथील प�रसरात देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

22 50,00,000 0 0

103 222312079
सन २०२१-२२ क�रता काळेवाडी
िवजयनगर येथील प�रसरात
टँकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

22 10,00,000 0 0

104 222312080
सन २०२१-२२ क�रता काळेवाडी
िवजयनगर येथील प�रसरात
िठकिठकाणी बोअरवेल घेणे.

22 10,00,000 0 0

105 222312081
ब �भाग पाणीपुरवठा अंतग�त जु�ा
कामांची अंितम बीले देणे,

सामाईक 20,00,000 0 0

106 222312082
इ �भागातील िविवध टा�ांव�न
पाणीपुरवठा करणेसाठी मजुर
पुरिवणे

3 2,60,00,000 0 0

107 222312083
इ �भागात िठकिठकाणी टंॅकरने
पाणी पुरवठा करणे (सन २०१८-१९)

3 20,00,000 0 0

108 222312084

च�होली येथे िठकिठकाणी
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे (सन
२०१८-१९)

3 32,00,000 0 0

109 222312085
मोशी भागात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ी करणे (सन
२०१८-१९)

3 20,00,000 0 0

110 222312086
डुडुळगाव भागात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे
(सन २०१८-१९ )

3 20,00,000 0 0

111 222312087
ई �भागातील िविवधा टा�ांव�न
पाणी पुरवठा कर�ासाठी मजुर
पुरिवणे(सन २०१८-१९)

3 3,30,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
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र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

112 222312088
इ �भाग पाणीपुरवठा िवभागातील
पाणीपुरवठा िवषयक दु��ीची
कामे करणे.(सन २०१९-२०)

3 20,00,000 0 0

113 222312089
डुडुळगाव टाकीव�न िवतरण
होणा�या भागात दु��ीिवषयक
कामे करणे(सन २०१९-२०)

3 20,00,000 0 0

114 222312090

सन २०१९-२० करीता मोशी व
च-होली प�र�े�ातील पा�ा�ा
टाकीचे प�रचलन करणे व िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

3 1,50,00,000 53,00,000 0

115 222312091

िदघी येथील जुनी व निवन पा�ाची
टाकीचे �थाप� व पाणी पुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे (सन २०१९-२०)

4 20,00,000 0 0

116 222312092
इ �भागात िठकिठकाणी टंॅकरने
पाणी पुरवठा करणे (सन २०१९-२०)

3 20,00,000 0 0

117 222312093
इ �भागात िविवध िठकाणी
बोअरवेल घेणे व दु��ी िवषयक
कामे करणे.(सन २०१९-२०)

3 20,00,000 0 0

118 222312094

आळंदी रोड भागात
आव�कतेनुसार डी.आय
पाईपलाईन टाकणे व
दु��ीिवषयक कामे कऱणे. (सन
२०१९-२०)

5 10,00,000 0 0

119 222312095

िदघी येथील जुनी व निवन पा�ाची
टाकीचे जागेत �थाप� िवषयक व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.
(सन२०१९-२०)

4 40,00,000 0 0

120 222312096

भोसरी गावठाण आ�मशाळा
इं�ायणीनगर येथील पा�ची टाकी व
भोसरी संप/पंप हाऊस येथील
टा�ांची साफसफाई करणे व
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०१९-२०)

7 30,00,000 6,98,000 5,00,000

121 222312097
म.न.पा. ह�ीबाहेर टँकरने
पाणीपुरवठा करणे.(सन २०१९-२०)

5 50,00,000 4,17,000 0

122 222312098

इ �भागात िठकिठकाणी जुनी
वापरात नसलेली टाकी पाडणे व
इतर अनुषंगीक दु��ी िवषयक
कामे करणे

३,४,५,७, 30,00,000 0 1,000

123 222312099

संत तुकाराम नगर प�रसरात इ�ादी
प�रसरात पाणी पुरवठा िवषय
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(२०१८-१९)

20 20,00,000 0 0

124 222312100

ए�ायर इ�ेट, नाणेकर चाळ
प�रसरात इ�ादी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषय देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (२०१८-१९)

20 24,00,000 0 0

125 222312101
कासारवाडी प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीचे कामे
करणे. (२०१८-१९)

30 24,00,000 0 0

126 222312102
फुगेवाडी प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयदेखभाल दु��ीचे कामे करणे.
(२०१८-१९)

30 24,00,000 0 0

127 222312103
सन २०१८-१९ करीता दापोडी,
सांगवी प�रसरात व िविवध िठकाणी
टँकरने पाणीपुरवठा करणे.

३०, ३१ 22,50,000 0 0

128 222312104

सन २०१८-१९ करीता दापोडी
प�रसरातील टाकीवरती �थाप�
िवषयक व सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

30 24,00,000 0 0

129 222312105

सन २०१९-२० क�रता �भाग �.३०
अंतग�त कासारवाडी पा�ा�ा
टाकीवरील पाणीपुरवठा �े�ात तसेच
फुगेवाडी या प�रसरात प�रचालन
करणे व देखभाल दु��ीचे कामे
करणे.

30 40,00,000 0 6,00,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

130 222312106

सन २०१९-२० क�रता सांगवी,
दापोडी उप िवभागांसाठी नवीन
कूपनिलका करणे व जु�ा
कुपनलीकांचे देखभाल दु��ी
करणे.

30,31 22,50,000 7,00,000 2,00,000

131 222312107

सन २०१९-२० क�रता संत तुकाराम
नगर, व�भ नगर, फुले नगर, र�ा
हॉटेल, लांडेवाडी, कासारवाडी,
फुगेवाडी या भागात टँकरने
पाणीपुरवठा करणे.

20 22,50,000 2,00,000 0

132 222312108

सन २०१९-२० क�रता संत तुकाराम
नगर, व�भ नगर, फुले नगर, र�ा
हॉटेल, लांडेवाडी, कासारवाडी,
फुगेवाडी उप िवभागांसाठी नवीन
कूपनिलका करणे व जु�ा
कुपनलीकांचे देखभाल दु��ी
करणे.

20,30 22,50,000 4,00,000 0

133 222312109

सन २०२० - २१ क�रता �भाग �.
२० मधील व�भनगर, संत तुकाराम
नगर व कासारवाडी प�रसरात
टँकरने पाणीपुरवठा करणे.

20 25,00,000 2,00,000 7,50,000

134 222312110

सन २०२० - २१ क�रता सांगवी
प�रसरातील टाकीवरती �थाप�
िवषयक व सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

31 25,00,000 35,00,000 1,20,00,000

135 222312111
सन २०२० - २१ क�रता दापोडी
जल�े�ाचे प�रचालन करणे.

30 75,00,000 0 0

136 222312112
सन २०२० - २१ क�रता दापोडी
जल�े�ाचे देखभाल दु��ीचे कामे
करणे.

30 60,00,000 0 0

137 222312113
सन २०२० - २१ क�रता जुनी
सांगवी, नवी सांगवी जल�े�ाचे
प�रचालन करणे.

31,32 75,00,000 0 0

138 222312114
सन २०२० - २१ क�रता जुनी
सांगवी, नवी सांगवी जल�े�ाचे
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.

31,32 50,00,000 0 0

139 222312115
सन २०२० - २१ करीता सांगवी
दापोडी, भागात टँकरने पाणीपुरवठा
करणे.

30,31 25,00,000 15,60,000 7,00,000

140 222312116

सन २०२० - २१ क�रता दापोडी,
जुनी सांगवी, नवी सांगवी भागातील
पा�ा�ा टा�ाची शा�ीय प�दतीने
साफसफाई करणे.

30,31,32 25,00,000 10,00,000 15,00,000

141 222312117

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका
ह�ीबाहेर आव�कतेनुसार टँकरने
पाणीपुरवठा करणे. (
उदा.शेवाळेवाडी, िनरगुडी ) (सन
२०२० - २१ )

50,00,000 49,63,000 15,00,000

142 222312118
सन २०२१ - २२ क�रता जुनी
सांगवी, नवी सांगवी जल�े�ाचे
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

३१, ३२ 12,00,000 1,00,000 20,00,000

143 222312119
जलशु�दीकरण से.�.२३ मधील
�ोरीनेटस�ची सुधारणा क�न �ांची
�मता वाढिवणे.

6,00,00,000 0 1,75,55,000

144 222312120

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ांतग�त ट�ा �.३ व
४ खाजगीकरणाने
चालिवणे(२०१५-१६)

5,50,00,000 69,00,000 31,00,000

145 222312121

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ांतग�त ट�ा �.२ व
केिमकल हाउस खाजगीकरणाने
चालिवणे (२०१५-१६)

6,50,00,000 83,20,000 35,30,000

146 222312122

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ांतग�त ट�ा
�.२,३,४ व केिमकल हाउस
खाजगीकारणाने चालिवणे (िनिवदा
र.�.५,४२,५५,६७२/-)

7,00,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

147 222312123

जलशु�दीकरण क� � से.�. २३
येथील ट�ा �.१ �ा िफ�र बेड
ची वाळू बदलणे, सुर�ा आवरण
करणे व त�अनुषंिगक कामे करणे

2,50,00,000 90,00,000 75,00,000

148 222312124

जलशु�दीकरण क� � से.�. २३
येथील ट�ा �.२ �ा िफ�र बेड
ची वाळू बदलणे, सुर�ा आवरण
करणे व त�अनुषंिगक कामे करणे

2,50,00,000 0 15,00,000

149 222312125

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ा�ा आवाराम�े
सुशोिभकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे

50,00,000 5,88,000 0

150 222312126

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ाचे यांि�क व तांि�क
िवषयक देखभाल दु��ी करणे(
िनयिमत िनगा व कामकाज सुरळीत
राख�ासाठी)(2019-20)

1,40,00,000 42,05,000 0

151 222312127

से�र �.२३ िनगडी येथील
जलशु�ीकरण क� � ट�ा �. १,२,३
४ मधील िविवध युिनट्स साठी
उपल� असलेले �ॉ��स बदलणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे

3,00,00,000 29,56,000 0

152 222312128

जलशु�दीकरण से.�.२३ व
शहरातील ठीक िठकाण�ा पा�ाचा
टा�ां�ा येथे काया���त असले�ा
�ाडा �णालीची देखभाल दु��ी
करणे(िनिवदा र.�.८०५४७४७२/-)

10,00,00,000 1,66,00,000 1,70,00,000

153 222312129

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ातील िविवध युिनट्स
मिधल गाळ पाणबु�ा�ा सह्�ाने
ऑनलाईन प�तीने काढणे.
(पा�ाची गुणव�ा राख�ा साठी)

2,00,00,000 15,20,000 0

154 222312130

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ातील
�ॅ�र�ॉ�ुलेटर�ा ि�जचे रोटेिटंग
असे��ी बदल�ाचे काम करणे व
इतर त�अनुषंिगक कामे करणे

2,00,00,000 16,40,000 22,15,000

155 222312131

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण ट�ा �. १,२,३ व ४ ची
�थाप� िवषयक कामे करणे व इतर
देखभाल दु��ीची कामे करणे
(िनिवदा र.�.६५,०८,३७८/-)

1,80,00,000 40,00,000 38,50,000

156 222312132

से�र �.२३ िनगडी जलशु�ीकरण
क� � येथील केिमकल टाकयांना
agitator system बसिवणे व
काया���त करणे (िनिवदा
र.�.४२,६०,०४२/-)

1,05,00,000 39,20,000 0

157 222312133

से�र �.२३ िनगडी येथील
जलशु�ीकरण क� �ामधील ट�ा �.
१ �ा �ुअर वॉटर संप साठी सुर�ा
आवरण करणे व त�अनुषंिगक कामे
करणे. (िनिवदा
र.�.६५,०८,३७८/-)

2,00,00,000 16,40,000 38,60,000

158 222312134

से�र �.२३ िनगडी येथील
जलशु�ीकरण क� �ामधील िविवध
युिनट्स करीता E.O.T Crane
पुरिवणे, बसिवणे व काया���त
करणे. (िनिवदा
र.�.२४,९२,७२०/-)

60,00,000 15,00,000 9,30,000

159 222312135

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ा�ा आवाराम�े
सुशोिभकरण करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

50,00,000 5,50,000 8,70,000

160 222312136
जलशु�दीकरण से.�.२३ मधील
िविवध युिनटची यांि�क प�दतीने
साफ सफाई करणे.

40,00,000 13,90,000 15,62,000

745



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

161 222312137

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ाचे यांि�क व तांि�क
िवषयक देखभाल दु��ी करणे(
िनयिमत िनगा व कामकाज सुरळीत
राख�ासाठी) (िनिवदा
र.�.९९,९३,३११/-)

1,50,00,000 50,00,000 40,00,000

162 222312138

से�र �.२३ िनगडी जलशु�ीकरण
क� � येथील िविवध युिनट्स व पाईप
लाईन ची गळती थांबिवणेसाठी
उपाय योजना करणे

60,00,000 0 5,00,000

163 222312139
िपंपरी िचंचवड शहरातील पाणी
नमुने �य� सं�थे माफ� त तपासणी
क�न घेणे

60,00,000 9,50,000 27,50,000

164 222312140

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ातील िविवध युिनट्स
मिधल गाळ पाणबु�ा�ा सह्�ाने
ऑनलाईन प�तीने काढणे.
(पा�ाची गुणव�ा राख�ा साठी)

3,00,00,000 0 25,00,000

165 222312141
से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� � खाजगीकारणाने
चालिवणे

7,00,00,000 0 1,20,00,000

166 222312142

से�र �.२३ िनगडी येथील
जलशु�ीकरण क� �ामधील
�योगशाळेकरीता आव�क रसायने
व उपकरणे पुरिवणे बसिवणे व
काया���त करणे.

1,00,00,000 0 18,00,000

167 222312143

से�र �.२३ िनगडी येथील
जलशु�ीकरण क� �ामधील िविवध
युिनट्स करीता FRP GRATING
पुरिवणे, बसिवणे व त�अनुषंिगक
कामे करणे.

1,00,00,000 0 5,00,000

168 222312144

से�र �.23 िनगडी येिथल
जलशुद्घीकरण क� �ातील
�ो�रनेटस� व �ोरीन हाउसची
वेळोवेळी देखभाल दु��ी ची कामे
करणे. (आयु�मान व काय��मता
वाढिवणे)

50,00,000 0 5,00,000

169 222312145

से�र �.२३ िनगडी येथील
जलशुद्घीकरण क� �ावरील व तसेच
रावेत पासून जलशु�ीकरण
क� �ापय�त येणा�या मु�
जलवािह�ांवरील पाणीपुरवठा बंद
�ा िदवशी करावयाची पाणीपुरवठा
व �थाप� िवषयक तातडीची व
आव�क कामे करणे

2,00,00,000 0 20,00,000

170 222312146

से�र �.२३ िनगडी येथील
जलशु�ीकरण क� � ट�ा �. १,२,३
४ मधील िविवध युिनट्स साठी
उपल� असलेले �ॉ��स बदलणे व
इतर अनुषंिगक कामे करणे

1,60,00,000 0 5,00,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222312147
नेह�नगर परी�े�ातील पा�ाचे
टा�ाचे प�रचलन करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

9 2,50,00,000 29,58,000 0

2 222312148
इं�ायणीनगर परी�े�ातील पा�ाचे
टा�ाचे प�रचलन करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

8 1,00,00,000 14,00,000 0

3 222312149
पांजरपोळ परी�े�ातील पा�ाचे
टा�ाचे प�रचलन करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

6 1,50,00,000 16,00,000 0

4 222312150
मोशी-बो-हाडेवाडी परी�े�ातील
पा�ाचे टा�ाचे प�रचलन करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

2 2,00,00,000 27,80,000 0

5 222312151
अजमेरा टाकी परी�े�ातील पा�ाचे
टा�ाचे प�रचलन करणे व
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

9 1,00,00,000 16,86,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

6 222312152

सन २०१८-१९ क�रता क �भाग
मु�ालय देखभाल दु��ी अंतग�त
िवद्युत पंप व अनिधकृत नळ
तोडणेसाठी मजुरासह वाहन पुरिवणे
(२०१८-१९)

एकि�त 25,00,000 0 0

7 222312153
क �भागात िठकिठकाणी बोअरवेल
घेणे व दु�� करणे(२०१८-१९)

एकि�त 25,00,000 0 0

8 222312154

�भाग �. २ मधील पाणीपुरवठा
सुरळीत राह�ाकामी आव�क
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (
सन २०१९-२०)

2 10,50,000 0 0

9 222312155

�भाग �. ६ मधील पाणीपुरवठा
सुरळीत राह�ाकामी आव�क
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (
सन २०१९-२०)

6 10,50,000 23,000 0

10 222312156

�भाग �. ८ मधील पाणीपुरवठा
सुरळीत राह�ाकामी आव�क
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (
सन २०१९-२०)

8 10,50,000 0 0

11 222312157

�भाग �. ९ मधील पाणीपुरवठा
सुरळीत राह�ाकामी आव�क
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (
सन २०१९-२०)

9 10,50,000 0 0

12 222312158
क �भागातील जु�ा कामांची िबले
अदायगी करणे.

एकि�त 30,00,000 0 2,00,000

13 222312159
बालाजीनगर प�रसरातील िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

8 8,00,000 0 0

14 222312160

�भाग �. ६३ प�रसरात
आव�कतेनुसार पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

63 20,00,000 0 0

15 222312161
बालाजीनगर प�रसरात निवन
डी.आय. पाईपलाईन टाकणे.

8 12,00,000 0 0

16 222312162

�भाग �. ४० प�रसरात
आव�कतेनुसार पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

40 12,00,000 0 0

17 222312163

सन २०२०-२१ क�रता देखभाल
दु��ी अंतग�त नेह�नगर,
यशवंतनगर,खराळवाडी, गांधीनगर
इ. या भागात पाणीपुरवठा व
देखभाल दु��ी करणे

9 30,00,000 5,10,000 2,00,000

18 222312164

सन २०२०-२१ क�रता िवशाल टाकी,
िपंपरी �ेशन, ए�ायर इ�ेट इ.
प�रसरात पाणीपुरवठा देखभाल
दु��ी करणे

9 28,00,000 6,28,000 1,00,000

19 222312165

सन २०२०-२१ क�रता क �भागाम�े
मु�लय देखभाल दु��ी अंतग�त
आव�कतेनुसार जलवािहनी टाकणे
व देखभाल दु��ीची कामे करणे

एकि�त 24,00,000 0 0

20 222312166

पुणे-नािशक महामागा��ा पुव� बाजुस
असणा-या प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे
करणे. (सन २०२०-२१)

५,६ 20,00,000 5,43,000 2,00,000

21 222312167

पुणे-नािशक महामागा��ा पि�म
बाजुस असणा-या प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

६,८ 20,00,000 0 8,00,000

22 222312168
�भाग �. ६ म�े पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे
करणे. (सन २०२०-२१)

6 20,00,000 5,12,000 1,00,000

23 222312169

�भाग �. ८ मधील इं�ायणीनगर
मधील से.�. ७ व १० प�रसरात
पाणीपुरवठा सुरळीत पाह�ासाठी
आव�क देखभाल दु��ीची कामे
करणे. ( सन २०२०-२१)

8 30,00,000 6,00,000 2,00,000
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24 222312170

�भाग �. ८ मधील भागात
पाणीपुरवठा सुरळीत राह�ासाठी
आव�क देखभाल दु��ीची काम
करणे. (सन २०२०-२१)

8 30,00,000 6,00,000 2,00,000

25 222312171
�भाग �. २ मोशी येथील भागाम�े
दु��ी देखभाल कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

2 30,00,000 5,37,000 2,00,000

26 222312172

क �भागातील दे� र�ा, नागे�र
नगर, गायकवाड व�ी,बो-
हाडेवाडी,िवनायकनगर, �खरीडव�ी
व इतर प�रसराम�े देखभाल
दु��ीची कामे करणे.( सन
२०२०-२१)

2 40,00,000 5,93,000 3,00,000

27 222312173

अजमेरा,वा�ुउ�ोग व मासुळकर
काँलनी प�रसराम�े पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

9 24,00,000 5,02,000 4,00,000

28 222312174

सन २०२०-२१ क�रता क �भाग
मु�ालय दु��ी अतग�त िवद्युत
पंप व अनिधकृत नळ तोड�ासाठी
मजुरासह वाहन पुरिवणे

एकि�त 10,00,000 0 0

29 222312175
क �भागातील पा�ाचा टा�ांवर
पाणीपुरवठा संबंिधत �ॉ��
ऑपरेशन करणेक�रता मजूर पुरिवणे

9 2,25,00,000 87,98,000 1,00,00,000

30 222312176

सन २०२०-२१ क�रता क �भाग
प�र�े�ातील पा�ा�ा टा�ांचे
प�रचालन करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे

एकि�त 2,49,00,000 0 0

31 222312177

WD4 जल�े�ामधील मोशी,बो-
हाडेवाडी तसेच आव�कतेनुसार
िविवध प�रसरात देखभाल दु��ीची
कामे करणे

2 16,00,000 0 6,00,000

32 222312178

WD4 जल�े�ामधील दे�
र�ा,से.४,६,९,११ तसेच
आव�कतेनुसार िविवध प�रसरात
देखभाल दु��ीची कामे करणे

2 16,00,000 0 6,00,000

33 222312179

च�पाणी वसाहत, भगतव�ी,
गुळवेव�ी तसेच आव�कतेनुसार
िविवध प�रसरात देखभाल दु��ीची
कामे करणे

6 12,00,000 0 5,00,000

34 222312180

आळंदीरोड,अ�यनगर,आनंदनगर
तसेच आव�कतेनुसार िविवध
प�रसरात देखभाल दु��ीची कामे
करणे

6 12,00,000 0 5,00,000

35 222312181
बालाजीनगर,खंडेव�ी तसेच
आव�कतेनुसार िविवध प�रसरात
देखभाल दु��ीची कामे करणे

8 12,00,000 0 5,00,000

36 222312182
इं�ायणीनगर,से.७,१० तसेच
आव�कतेनुसार िविवध प�रसरात
देखभाल दु��ीची कामे करणे

8 12,00,000 0 5,00,000

37 222312183
गांधीनगर,खराळवाडी तसेच
आव�कतेनुसार िविवध प�रसरात
देखभाल दु��ीची कामे करणे

9 16,00,000 0 5,00,000

38 222312184
नेह�नगर,यशवंतनगर तसेच
आव�कतेनुसार िविवध प�रसरात
देखभाल दु��ीची कामे करणे

9 16,00,000 0 5,00,000

39 222312185

अजमेरा,वा�ुउ�ोग व मासुळकर
काँलनी प�रसराम�े पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

9 16,00,000 0 5,00,000

40 222312186

सन २०२१-२२ क�रता क �भागातील
पा�ाचा टा�ांवर पाणीपुरवठा
संबंिधत �ॉ�� ऑपरेशन
करणेक�रता मजूर पुरिवणे

एकि�त 3,00,00,000 0 0

41 222312187

बो-हाडेवाडी जल�े�ामधील
िशवर�ा, वाघे�र कॉलमी , �खरीड
व�ी ,बनकर व�ी, गायकवाड

2 24,00,000 0 5,00,000
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व�ी तसेच आव�कतेनुसार िविवध
प�रसरात देखभाल दु��ीची कामे
करणे

42 222312188
क �भाग अंतग�त िवद्युत पंप व
अनािधकृत नळ तोड�य़ासाठी
मजूरासह वाहन पुरिवणे

एकि�त 18,00,000 0 5,00,000

43 222312189

क �भागातील नेह�नगर जलकुभ
प�रसरात पा�ा�ा टा�ां�ा
आवारात �थाप�य़िवषयक कामे
करणे.

9 16,00,000 0 5,00,000

44 222312190
क �भागात िठकिठकाणी बोअरवेल
घेणे व दु��ी करणे.

एकि�त 16,00,000 0 5,00,000

45 222312191
क �भागात टँकरने िठकिठकाणी
पाणीपुरवठा करणे.

एकि�त 16,00,000 0 5,00,000

46 222312192

क �भाग प�रसरातील िविवध
िठकाण�ा पा�ा�ा टा�ांची
िनयिमत साफसफाई करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

एकि�त 16,00,000 0 5,00,000

47 222312193
पांजरपोळ जलकंुभ प�रसरात
�थाप� िवषयक कामे करणे व
रंगरंगोटी करणे.

6 16,00,000 0 5,00,000

48 222312194
गवळीमाथा व इं�ायणीनगर जलकंुभ
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे व रंगरंगोटी करणे.

8 15,00,000 0 5,00,000

49 222312195
मोशी,बो-हाडेवाडी जलकंुभ
प�रसरात �थाप� िवषयक कामे
करणे व रंगरंगोटी करणे.

2 16,00,000 0 5,00,000

50 222312196
अजमेरा जलकंुभ प�रसरात �थाप�
िवषयक कामे करणे व रंगरंगोटी
करणे.

9 16,00,000 0 5,00,000

51 222312197

सन २०१७-१८ जल�े� �.ड/१ ते
१५ आिण बी/८ मधील सव� जु�ा
पा�ा�ा टा�ांचे व संप चे
स�ागार नेमणुक क�न ���रल
ऑिडट करणे.

सामाईक 50,00,000 0 0

52 222312198
सन २०१८-१९ क�रता िपंपळे
िनलख, क�टेव�ी उपिवभागासाठी
टॅकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

26 15,00,000 0 0

53 222312199
सन २०१८-१९ क�रता रहाटणी,
काळेवाडी, थेरगाव उपिवभागासाठी
टॅकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

27 20,00,000 0 0

54 222312200

सन २०१८-१९ क�रता िपंपळे
सौदागर, िपंपळे गुरव
उपिवभागासाठी टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

28 20,00,000 0 0

55 222312201

सन २०१८-१९ �भाग �.२५ िपंपळे
िनलख गावठाण टाकीवरील �थाप�
िवषयक व सुशािभकरणाची कामे
करणे.

25 20,00,000 0 0

56 222312202

सन २०१८-१९ �भाग �.२५ वाकड,
भगवाननगर टाकी�ा आवारात
�थाप� िवषयक व सुशािभकरणाची
कामे करणे.

25 40,00,000 0 0

57 222312203

सन २०१८-१९ क�रता िपंपळे
िनलख, क�टे व�ी जल�े�ाचे
प�रचलन करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

26 1,20,00,000 0 0

58 222312204

सन २०१८-१९ क�रता वाकड,
भगवान नगर जल�े�ाचे प�रचलन
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

25 1,00,00,000 5,51,000 0

59 222312205

सन २०१८-१९ क�रता ताथवडे,
पुनावळे, काळाखडक जल�े�ाचे
प�रचलन करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

25 1,25,00,000 0 25,00,000
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60 222312206
सन २०१८-१९ क�रता िपंपळे
सौदागर जल�े�ाचे प�रचालन करणे
व देखभाल दु��ीची कामे करणे.

28 1,40,00,000 10,50,000 0

61 222312207
सन २०१८-१९ क�रता िपंपळे गुरव
जल�े�ाचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

29 1,12,50,000 10,50,000 0

62 222312208

सन २०१८-१९ क�रता िपंपळे
सौदागर पूल ते दापोडी एम.एस.
गु��वािहनी वरील देखभाल
दु��ीची कामे करणे, �ा��
बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे
करणे.

सामाईक 50,00,000 0 0

63 222312209
सन २०१९-२० क�रता िपंपळे
िनलख, क�टेव�ी उपिवभागासाठी
टॅकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

26 15,00,000 0 0

64 222312210
सन २०१९-२० क�रता वाकड
प�रसरासाठी टॅकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

25 15,00,000 2,96,000 0

65 222312211
सन २०१९-२० क�रता रहाटणी
उपिवभागासाठी टॅकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

27 15,00,000 0 0

66 222312212
सन २०१९-२० क�रता िपंपळे
सौदागर उपिवभागासाठी टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

28 15,00,000 0 25,000

67 222312213
सन २०१९-२० क�रता िपंपळे गुरव
उपिवभागासाठी टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

29 15,00,000 4,02,000 0

68 222312214

सन २०१९-२० क�रता िपंपळे
िनलख, रहाटणी, वाकड, ताथवडे,
पुनावळे उपिवभागांसाठी निवन
कुपननिलका करणे व जु�ा
कुपनिलकांची देखभाल दु��ी
करणे.

सामाईक 45,00,000 1,00,000 8,00,000

69 222312215

सन २०१९-२० क�रता िपंपळे
सौदागर, िपंपळे गुरव
उपिवभागांसाठी नवीन कुपनिलका
करणे व जु�ा कुपनिलकांची
देखभाल दु��ी करणे.

28 40,00,000 3,00,000 5,00,000

70 222312216

सन २०१९-२०क�रता ड
�भागाअंतग�त थेरगाव
गु��वािहनीवरील देखभाल
दु��ीची कामे करणे, �ा��
बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे
करणे.

सामाईक 75,00,000 27,57,000 20,00,000

71 222312217

सन २०१९-२०क�रता िपंपळे सौदागर
पूल ते दापोडी एम.एस.
गु��वािहनी वरील देखभाल
दु��ीची कामे करणे, �ा��
बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे
करणे.

सामाईक 50,00,000 7,79,000 0

72 222312218

सन २०१९-२० क�रता
वाकड,रहाटणी,िपंपळे िनलख,
िपंपळे गुरव पा�ा�ा टा�ांवरील
जिन�संच चालिव�ाकरीता िडझेल
पुरिवणे.

सामाईक 15,00,000 0 0

73 222312219
ड �भागाअंतग�त पाणीपुरवठा
िवभागातील उपल� अिभलेख तसेच
न�ा यांचे बाईंडीगं करणे

सामाईक 15,00,000 0 0

74 222312220
सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे
िनलख, क�टेव�ी उपिवभागासाठी
टॅकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

26 15,00,000 9,70,000 0

75 222312221
सन २०२०-२१ क�रता वाकड
प�रसरासाठी टॅकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

25 15,00,000 4,00,000 4,00,000

76 222312222
सन २०२०-२१ क�रता रहाटणी-
िशवराजनगर उपिवभागासाठी
टॅकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

27 15,00,000 10,50,000 0
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77 222312223
सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे
सौदागर उपिवभागासाठी टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

28 15,00,000 4,00,000 4,00,000

78 222312224
सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे गुरव
उपिवभागासाठी टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

29 15,00,000 7,18,000 4,00,000

79 222312225
सन २०२०-२१ क�रता
ताथवडे,पुनावळे उपिवभागासाठी
टँकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

25 15,00,000 0 10,00,000

80 222312226

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे
िनलख, रहाटणी, वाकड, ताथवडे,
पुनावळे उपिवभागांसाठी निवन
कुपननिलका करणे व देखभाल
दु��ी करणे.

सामाईक 45,00,000 0 0

81 222312227

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे
सौदागर, िपंपळे गुरव
उपिवभागांसाठी नवीन कुपनिलका
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

२८, २९ 45,00,000 0 0

82 222312228

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे िनलख
गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन करणे.

26 60,00,000 0 0

83 222312229

सन २०२०-२१ क�रता वाकड,
भगवान नगर टाकी व �ावरील
बायपास जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे प�रचलन करणे.

25 60,00,000 0 0

84 222312230

सन २०२०-२१ क�रता ताथवडे,
पुनावळे, काळाखडक टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन करणे.

25 60,00,000 0 0

85 222312231
सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
व वैदु व�ी जल�े�ाचे प�रचालन
करणे.

28 60,00,000 0 0

86 222312232

सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचलन करणे.

28 60,00,000 0 0

87 222312233

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे गुरव
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचलन करणे.

29 60,00,000 0 0

88 222312234

सन २०२०-२१ क�रता ड
�भागाअंतग�त थेरगाव
गु��वािहनीवरील देखभाल
दु��ीची कामे करणे, �ा��
बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे
करणे.

सामाईक 70,00,000 0 0

89 222312235

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे
सौदागर पूल ते दापोडी एम.एस.
गु��वािहनी वरील देखभाल
दु��ीची कामे करणे, �ा��
बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे
करणे.

सामाईक 50,00,000 0 0

90 222312236

सन २०२०-२१ क�रता पाणीपुरवठा
गु�� िवभागासाठी काय��े�ातील
पा�ा�ा टा�ांवरील जिन�संच
चालिव�ाकरीता िडझेल पुरिवणे.

सामाईक 15,00,000 0 0

91 222312237

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे िनलख
गावठाण प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

26 35,00,000 0 0

92 222312238

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे
िनलख-क�टे व�ी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

26 50,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

93 222312239

सन २०२०-२१ क�रता नायडु टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ांमधील
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

23 50,00,000 0 0

94 222312240

सन २०२०-२१ क�रता िपंक िसंटी
रोड, द�मंिदर रोड, कावेरीनगर,
चौधरी पाक� , वाकड गावठाण,
भगवाननगर प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

25 75,00,000 0 0

95 222312241

सन २०२०-२१ क�रता भगवान नगर
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ांमधील पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

25 75,00,000 0 0

96 222312242

सन २०२०-२१ क�रता रहाटणी,
कुणाल आयकॉन प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

27 45,00,000 0 0

97 222312243

सन २०२०-२१ क�रता रहाटणी-
िशवराज नगर प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

27 45,00,000 0 0

98 222312244
सन २०२०-२१ क�रता ताथवडे
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

25 45,00,000 0 0

99 222312245
सन २०२०-२१ क�रता पुनावळे
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

25 45,00,000 0 0

100 222312246
सन २०२०-२१ क�रता काळाखडक
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

25 45,00,000 0 0

101 222312247

सन २०२०-२१क�रता िपंपळे
सौदागर, सुदश�न नगर,
जवळकरनगर, वैदु व�ी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

२८, २९ 50,00,000 0 0

102 222312248

सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
गावठाण, िव�शांती कॉलनी, पवना
नगर व इ. प�रसराम�े पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

28 50,00,000 0 0

103 222312249

सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
प�रसर िशवसाई र�ा व इ.प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

28 50,00,000 0 0

104 222312250

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे गुरव
गावठाण प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

29 60,00,000 0 0

105 222312251

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे गुरव-
जवळकर नगर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

29 60,00,000 0 0

106 222312252

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे गुरव-
सुदश�न नगर प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

29 60,00,000 0 0

107 222312253
सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
टाकी�ा आवारात �थाप� िवषयक
व सुशािभकरणाची कामे करणे.

28 50,00,000 0 15,00,000

108 222312254

सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
गावठाण टाकी�ा आवारात �थाप�
िवषयक व सुशािभकरणाची कामे
करणे.

28 50,00,000 0 0

109 222312255

सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
गाड�न टाकी�ा आवारात �थाप�
िवषयक व सुशािभकरणाची कामे

28 50,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

करणे.

110 222312256
थेरगाव गु��वािहनी वरील
पा�ा�ा टा�ांची ��ता करणे.

सामाईक 50,00,000 6,00,000 3,00,000

111 222312257

�भाग �.२६ भागातील िपंपळे
िनलख गावठाण र�क सोसायटी
जगताप डेअरी क�टे व�ी येथील
पाईपलाईन दु��ी करणे.

26 50,00,000 0 0

112 222312258

�भाग �.२६ भागातील िपंपळे
िनलख गावठाण र�क सोसायटी
जगताप डेअरी क�टे व�ी येथील
जुने पा�ाचे �ोत पुन�जीवीत करणे
व जिमनीम�े पावसाचे पाणी
पुन�भरण करणे साठी यं�णा
उभारणे.

26 50,00,000 0 0

113 222312259

�भाग �.२६ भागातील िपंपळे
िनलख गावठाण र�क येथील
टाकीसाठी बु�र योजना करणे व
संप उभारणे.

26 75,00,000 0 0

114 222312260

िपंपळे िनलख मधील जु�ा
पाईपलाईनचे हायड� ो�ुमॅटीक
िस�ीम क�न िलकेज काढणे व
जु�ा पाईपलाईन बंद करणे.

26 75,00,000 0 0

115 222312261

वाकड मधील जु�ा पाईपलाईनचे
हायड� ो�ुमॅटीक िस�ीम क�न
िलकेज काढणे व जु�ा पाईपलाईन
बंद करणे.

25 75,00,000 0 0

116 222312262

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे िनलख
गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

26 1,35,00,000 52,95,000 30,00,000

117 222312263

सन २०२०-२१ क�रता वाकड,
भगवान नगर टाकी व �ावरील
बायपास जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे प�रचालन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

25 1,35,00,000 57,75,000 40,00,000

118 222312264

सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
व वैदु व�ी जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे प�रचालन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

28 1,50,00,000 68,10,000 30,00,000

119 222312265

सन २०२०-२१ क�रता िपंपळे गुरव
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

29 1,20,00,000 65,33,000 30,00,000

120 222312266

सन २०२०-२१क�रता िपंपळे सौदागर
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

28 1,20,00,000 0 0

121 222312267

सन २०२०-२१ साठी काळाखडक,
ताथवडे, पुनावळे येथील जल�े�ांचे
प�रचालन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

25 1,95,00,000 68,54,000 40,00,000

122 222312268
सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे
िनलख, क�टेव�ी उपिवभागासाठी
टॅकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

26 15,00,000 0 10,00,000

123 222312269
सन २०२१-२२ क�रता वाकड
प�रसरासाठी टॅकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

25 15,00,000 0 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

124 222312270
सन २०२१-२२ क�रता रहाटणी-
िशवराजनगर उपिवभागासाठी
टॅकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

27 15,00,000 0 0

125 222312271
सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे
सौदागर उपिवभागासाठी टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

28 15,00,000 0 10,00,000

126 222312272
सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे गुरव
उपिवभागासाठी टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

29 15,00,000 0 10,00,000

127 222312273

सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे
िनलख, रहाटणी, वाकड, उप
िवभागांसाठी निवन कुपननिलका
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

26 45,00,000 0 0

128 222312274

सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे
सौदागर, िपंपळे गुरव उप
िवभागांसाठी नवीन कुपनिलका
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

२८, २९ 45,00,000 0 0

129 222312275

सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे िनलख
गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

26 1,25,00,000 0 0

130 222312276

सन २०२१-२२ क�रता वाकड,
भगवान नगर टाकी व �ावरील
बायपास जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे प�रचलन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

25 1,25,00,000 0 0

131 222312277

सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे
सौदागर व वैदु व�ी जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

28 1,25,00,000 0 0

132 222312278

सन २०२१-२२क�रता िपंपळे सौदागर
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

28 1,20,00,000 0 0

133 222312279

सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे गुरव
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचलन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

29 1,00,00,000 0 0

134 222312280

सन २०२१-२२ क�रता ड
�भागाअंतग�त थेरगाव
गु��वािहनीवरील देखभाल
दु��ीची कामे करणे, �ा��
बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे
करणे.

सामाईक 70,00,000 0 0

135 222312281

सन २०२१-२२ क�रता िपंपळे
सौदागर पूल ते दापोडी एम.एस.
गु��वािहनी वरील देखभाल
दु��ीची कामे करणे, �ा��
बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे
करणे.

सामाईक 50,00,000 0 25,00,000

136 222312282
सन २०२१-२२ क�रता थेरगाव
गु��वािहनी वरील पा�ा�ा
टा�ांची ��ता करणे.

सामाईक 50,00,000 0 0

137 222312283

सन २०२१-२२ िपंपळे गुरव जल�े�
प�रसरात व सुशोिभकरण व �थाप�
िवषयक व सुशािभकरणाची कामे
करणे.

29 80,00,000 0 20,00,000

138 222312284
सन २०२१-२२ करीता ताथवडे,
पुनावळे काळा खडक जल�े�ाचे
प�रचालन करणे व देखभाल

25 75,00,000 0 0
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दु��ीची कामे करणे.

139 222312285
सन २०२१-२२ करीता काळा खडक
जल�े�ाचे देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

25 30,00,000 0 0

140 222312286
सन २०२१-२२ करीता पुनावळे
जल�े�ाचे देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

25 30,00,000 0 0

141 222312287
सन २०२१-२२ करीता ताथवडे
जल�े�ाचे देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

25 30,00,000 0 0

142 222312288

मु�ालय / �ेि�य काया�लय
प�रसरातील पाणीपुरवठा िवषयक
िविवध कामांचे उव�रीत व अंितम
िबल अदा करणे.

सामाईक 20,00,000 4,62,000 0

143 222312289

सन २०१९-२० करीता िदघी व
बोपखेल प�र�े�ातील पा�ा�ा
टाकीचे प�रचलन करणे व िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

4 1,40,00,000 52,17,000 0

144 222312290

सन २०१९-२० करीता भोसरी पंपीग,
भोसरी गावठाण, आ�मशाळा
शांतीनगर व संत तुकारामनगर
प�र�े�ातील पा�ा�ा टाकीचे
प�रचलन करणे व िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

7 1,50,00,000 57,48,000 0

145 222312291
इ �भागात िविवध टा�ा व
संपव�न पािणपुरवठा करणेकामी
मजुर पुरिवणे.

३,४,५,७ 3,00,00,000 0 50,00,000

146 222312292
इ �भागात िठकिठकाणी टँकरने
पािणपुरवठा करणे.

3 30,00,000 15,00,000 6,00,000

147 222312293
इ �भागात िविवध िठकाणी
बोअरवेल घेणे व इतर दु��ी
िवषयक कामे करणे.

7 10,25,000 9,46,000 0

148 222312294
इ �भागात व मनपा ह�ीबाहेर
टँकरने पािणपुरवठा करणे.

7 25,00,000 14,94,000 5,00,000

149 222312295
सन २०२०-२१ करीता इ �भागातील
पा�ा�ा टाकीचे ���रल ऑडीट
करणे.

4 75,00,000 0 20,00,000

150 222312296
इ �भागातील पा�ा�ा टा�ा व
संपची रंगरंगोटी करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे

३,४,५,७, 30,00,000 10,00,000 8,50,000

151 222312297

इ �भागात �भाग � ३, ४, ५ व ७
म�े िवद्युत पंप व अनिधकृत
कने�न तोड�ासाठी मजुरासह
यं�णा पुरिवणे

३,४,५,७, 45,00,000 0 1,000

152 222312298
सन २०२१ व सन २०२२ क�रता
मोशी डुडुळगाव पा�ा�ा टाकी�ा
प�र�े�ातील प�रचलन करणे

3 90,00,000 16,00,000 69,00,000

153 222312299

सन २०२१ व सन २०२२ क�रता
च-होली वडमुखवाडी व मॅगझीन
टाकी�ा प�र�े�ातील पा�ाचे
प�रचलन करणे

3 90,00,000 16,00,000 61,00,000

154 222312300
सन २०२१ व सन २०२२ क�रता िदघी
व बोपखेल प�र�े�ातील पा�ा�ा
टाकीचे प�रचलन करणे

4 90,00,000 15,90,000 69,00,000

155 222312301

सन २०२१ व सन २०२२ क�रता
भोसरी पंपीग,भोसरी गावठाण व
आ�मशाळा ,शांतीनगर पा�ा�ा
टाकीचे व पंपीग �ेशनचे
प�र�े�ातील प�रचलन करणे

7 90,00,000 16,00,000 69,00,000

156 222312302
सन २०२१व सन २०२२ क�रता
भोसरी संततुकाराम नगर पा�ा�ा
टाकीचे प�र�े�ातील प�रचलन करणे

5 90,00,000 12,43,000 47,00,000

157 222312303
ई �भागअंतग�त िविवध िठकाणी व
म.न.पा. ह�ीबाहेर टॅकरने
पाणीपुरवठा करणे (सन २०२१-२२)

३,४,५,७ 30,00,000 0 20,00,000
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158 222312304

�भाग � ३ च-होली येथे सैिनक
कॉलनी िस��िवनायकनगर अशा
िठकाणी िप�ाचे पा�ाची सोय
करणेसाठी �तं� टँकरने
पाणीपुरवठा करणे

3 22,50,000 0 18,90,000

159 222312305
फ �े�ीय काया�लयाअंतग�त
कृ�ानगर व इतर िठकाणी �ॉ��
ऑपरेशन क�रता मजूर पुरिवणे

एकि�त 1,00,00,000 52,87,000 0

160 222312306

फ �े�ीय काया�लयाअंतग�त
कृ�ानगर S1,S2 व पंप हाउस
प�रसराम�े आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक कामे करणे.

एकि�त 30,00,000 6,52,000 0

161 222312307

�भाग �.१ म�े पाटीलनगर,
िचखली, धम�राजनगर, रामदासनगर,
शेलारव�ी, सोनवणेव�ी,
गणेशनगर, दुगा�नगर, महादेवनगर,
पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे साठी
िकरकोळ दु��ी करणे. व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

1 28,00,000 0 0

162 222312308

�भाग �.१३ मधील PCMC
वसाहत, ल�ीनगर, िनगडी
गावठाण, साईनाथनगर, येथे
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 25,00,000 13,22,000 0

163 222312309

�भाग �.१३ मधील बौ�नगर,
दळवीनगर, ओटा�ीम, रा�लनगर,
आंबेडकर वसाहत, राजनगर,
संजयनगर येथे पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

13 25,00,000 13,20,000 0

164 222312310

�भाग �.१३ अंतग�त यमुनानगर व
से.�.२२ मधील पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची
िकरकोळ कामे करणे.

13 25,00,000 13,22,000 0

165 222312311

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १२ येथील �पी हौ.सोसायटी,
घारजाई सोसायटी इ�ादी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. व
िठकिठकाणी �ॉ�� बसिवणे. तसेच
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

12 25,00,000 6,32,000 9,53,000

166 222312312

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १ मोरेव�ी मधील अ�िवनायक
चौक व प�रसरातील िचखली,
�े�ेव�ी, िचंचेचामळा रोड ते वाघू
साने चौक, िचखली आकुड� रोड
भागात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

1 25,00,000 0 16,46,000

167 222312313
फ �े�ीय काया�लयाचे प�रसरात
िविवध िठकाणी �ॉ��
ऑपरेशनक�रता मजूर पुरिवणे.

एकि�त 1,00,00,000 24,00,000 72,00,000

168 222312314
फ �भाग अंतग�त िठकिठकाणी
आव�कतेनुसार बोअरवेल घेणे व
दु��ी करणे.

एकि�त 20,00,000 18,59,000 0

169 222312315

�भाग �.११ म�े नेवाळेव�ी,
घरकुल, कोयनानगर, अ.नगर,
हरगुडेव�ी, पवारव�ी भागात
पाणीपुरवठा सुरळीत राहणेक�रता
देखभाल दु��ीची व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

11 25,00,000 15,00,000 4,61,000

170 222312316

�भाग �.११ म�े पूणा�नगर,
म.फुलेनगर, िशवतेजनगर,
कृ�ानगर, कुदळवाडी, शरदनगर
भागात पाणीपुरवठा सुरळीत
राहणेक�रता देखभाल दु��ीची व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

11 25,00,000 16,72,000 0
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171 222312317

�भाग �.११ कृ�ानगर येथील
एस.२ टाकी व ि�वेणीनगर टाकी
प�रसरातील �ॉ�� बसिवणे, व
देखभाल दु��ी करणे.

11 25,00,000 16,45,000 0

172 222312318

�भाग �.१ म�े िचखली येथील
स��ंगी सोसायटी, गीताई कॉलनी,
िचखली आकुड� र�ा, रोकडे व�ी,
महादेवनगर, िचखली गावठाण,
पाटील नगर, सोनवणेव�ी या
प�रसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत
ठेवणेकामी िकरकोळ दु��ी करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

1 25,00,000 13,04,000 0

173 222312319

�भाग �.२ म�े जाधववाडी येथील
बो�ाई मळा, वडाचा मळा, िशव
र�ा, आहेरवाडी, कुदळवाडी या
प�रसरात पाणीपुरवठा सुरळीत
ठेवणे कामी िकरकोळ दु��ी
करणे. व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

2 25,00,000 11,20,000 10,00,000

174 222312320

�भाग �.२ म�े जाधववाडी येथील
पवारव�ी, बालघरेव�ी या
प�रसरात पाणीपुरवठा सुरळीत
ठेवणेकामी िकरकोळ दु��ी करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

2 25,00,000 13,14,000 0

175 222312321

�भाग �.१ म�े िचखली येथील
गीताई कॉलनी, स��ंगी सोसायटी,
िचखली आकुड� र�ा, रोकडे व�ी,
महादेवनगर, सोनवणेव�ी, िचखली
गावठाण, पाटील नगर या
प�रसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत
ठेवणेकामी िकरकोळ दु��ी करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

1 25,00,000 0 7,08,000

176 222312322

�भाग �.२ म�े जाधववाडी येथील
िशव र�ा, बो�ाई मळा, वडाचा
मळा, आहेरवाडी, कुदळवाडी या
प�रसरात पाणीपुरवठा सुरळीत
ठेवणे कामी िकरकोळ दु��ी
करणे. व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

2 25,00,000 0 8,00,000

177 222312323

�भाग �.२ म�े जाधववाडी येथील
पवारव�ी, बालघरेव�ी या
प�रसरात पाणीपुरवठा सुरळीत
ठेवणेकामी िकरकोळ दु��ी करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

2 25,00,000 0 8,00,000

178 222312324

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १२ येथील �पी हौ.सोसायटी,
घारजाई सोसायटी इ�ादी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. व
िठकिठकाणी �ॉ�� बसिवणे. तसेच
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

12 25,00,000 0 7,08,000

179 222312325

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १२ तळवडे प�रसरातील, च�ाण
व�ी, व गावठाण, तळवडे रोड व
�ोितबानगर, ि�वेणीनगर,
ता�ाणेव�ी प�रसरातील
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. व अनुषंिगक
कामे करणे.

12 25,00,000 0 7,08,000

180 222312326

�भाग �.१२ गणेशनगर,
�ोतीबानगर, सोनावणेव�ी
तळवडे, ि�वेणीनगर प�रसरातील
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. व अनुषंिगक
कामे करणे.

12 25,00,000 0 7,08,000

181 222312327

�भाग �.१ मोरेव�ी, िचखली
प�रसरातील पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे. व

1 25,00,000 0 7,08,000
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अनुषंिगक कामे करणे.

182 222312328

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १ मोरेव�ी मधील अ�िवनायक
चौक व प�रसरातील िचखली,
�े�ेव�ी, िचंचेचामळा रोड ते वाघू
साने चौक, िचखली आकुड� रोड
भागात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची व
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

1 25,00,000 0 7,08,000

183 222312329

�भाग �.१३ मधील PCMC
वसाहत, साईनाथनगर, ल�ीनगर,
िनगडी गावठाण, येथे पाणीपुरवठा
िवषयक िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 25,00,000 0 7,08,000

184 222312330

�भाग �.१३ मधील बौ�नगर,
दळवीनगर, ओटा�ीम, राजनगर,
संजयनगर, रा�लनगर, आंबेडकर
वसाहत येथे पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

13 25,00,000 0 7,08,000

185 222312331

�भाग �.१३ अंतग�त यमुनानगर व
से.�.२२ मधील पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची
िकरकोळ कामे करणे.

13 25,00,000 0 7,08,000

186 222312332

�भाग �.११ म�े नेवाळेव�ी,
कोयनानगर, घरकुल, हरगुडेव�ी,
कुदळवाडी, पवारव�ी,
तुळजाईव�ी प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे.

11 25,00,000 0 8,00,000

187 222312333

�भाग �.११ म�े
कृ�ानगर,म.फुलेनगर,
िशवतेजनगर, िशवाजी-पाक� ,
पूणा�नगर, RTO, अ.नगर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 0 8,00,000

188 222312334

�भाग �.११ म�े ि�वेणीनगर
प�रसरातील उंचजलकंुभ आवारात
�थाप� िवषयक दु��ीची व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

11 25,00,000 0 8,00,000

189 222312335

�भाग �.११ म�े कृ�ानगर
प�रसरातील उंचजलकंुभ आवारात
�थाप� िवषयक दु��ीची व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

11 25,00,000 0 8,00,000

190 222312336
फ �े�ीय काया�लयाचे �े�ा अंतग�त
बोअरवेल घेणे व दु��ीची कामे
करणे.

एकि�त 25,00,000 0 8,94,000

191 222312337
फ �े�ीय काया�लयाअंतग�त
कृ�ानगर व इतर िठकाणी �ॉ��
ऑपरेशन क�रता मजूर पुरिवणे

एकि�त 1,00,00,000 0 1,000

192 222312338
फ �े�ीय काया�लायाचे अंतग�त उंच
जलकंुभ व संप शा�ीय प�तीने
साफ सफाई करणे.

एकि�त 25,00,000 0 8,80,000

193 222312339

�भाग �.११ म�े ि�वेणीनगर,
कृ�ानगर पा�ा�ा टाकी
प�रसराम�े �ाडा �मची
दु��ीची कामे करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

11 25,00,000 0 8,80,000

194 222312340
फ �भागाअंतग�त असणा�या
पा�ा�ा टा�ा व वा�ंूना रंगरंगोटी
करणे.

एकि�त 25,00,000 0 8,08,000

195 222312341
फ �भागा अंतग�त प�रसरात
पाणीपुरवठा �व�थापनासाठी
प�रचालनाची कामे करणे.

एकि�त 1,00,00,000 0 1,000

196 222312342
फ �भागाअंतग�त प�रसरात टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

एकि�त 25,00,000 0 7,20,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

197 222312343

सन २०१८-१९ साठी ल�णनगर व
गणेशनगर येथील टाकीव�न
पाणीपुरवठा होणा-या िवतरण
�व�थेचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ी करणे.

24 1,20,00,000 3,44,000 0

198 222312344

सन २०१८-१९ साठी थेरगाव येथील
जल�े�ांम�े पाणीपुरवठा होणा-या
िवतरण �व�थेचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ी करणे.

23 1,20,00,000 20,00,000 0

199 222312345

सन २०१८-१९ साठी िपंपरी येथील
अशोक िथएटर टाकी व नव महारा��
िव�ालय टाकीव�न पाणीपुरवठा
होणा-या िवतरण �व�थेचे प�रचालन
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

21 1,95,00,000 0 0

200 222312346
सन २०१८-१९ साठी िपंपरी येथील
टा�ांची रंगसफेदी करणे, �थाप�
िवषयक कामे करणे.

21 15,00,000 0 0

201 222312347
सन २०१८-१९ साठी थेरगाव येथील
टा�ांची रंगसफेदी करणे, �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 20,00,000 0 0

202 222312348
थेरगाव एम.एस. गु��वािहनीची
देखभाल दु��ी करणे.

सामा ईक 45,00,000 10,00,000 0

203 222312349
ग मु�ालय अंतग�त गणेशनगर,
ल�णनगर प�रसरात टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

24 15,00,000 0 0

204 222312350

सन २०१८-१९ साठी �ीनगर
टाकीव�न पाणीपुरवठा होणा-या
िवतरण �व�थेचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ी करणे.

27 89,41,000 3,15,000 0

205 222312351
सन २०१८-१९ साठी निवन बोअरवेल
घेणे व देखभाल दु��ी करणे.

27 22,50,000 5,00,000 1,00,000

206 222312352
ग मु�ालय अंतग�त �ीनगर
प�रसरात टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

27 15,00,000 0 0

207 222312353
िपंपरीनगर व िपंपरीगाव म�े
एम.एस. गु�� वािहनीची देखभाल
दु��ी करणे.

21 22,50,000 0 0

208 222312354
थेरगाव उपिवभागाअंतग�त थेरगाव
प�रसरात टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

23 15,00,000 0 0

209 222312355
सन २०१८-१९ क�रता िपंपरीनगर व
िपंपरीगाव प�रसरात टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

21 15,00,000 0 0

210 222312356
सन २०१९-२० क�रता थेरगाव येथील
टा�ांची रंगसफेदी करणे, �थाप�
िवषयक कामे करणे.

23 20,00,000 1,01,000 0

211 222312357

सन २०१९-२० क�रता ग मु�ालय
अंतग�त गणेशनगर, ल�णनगर
प�रसरात टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

24 20,00,000 5,37,000 0

212 222312358
सन २०१९-२० क�रता थेरगाव
उपिवभागाअंतग�त थेरगाव प�रसरात
टँकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

23 20,00,000 3,29,000 0

213 222312359

सन २०१९-२० क�रता थेरगाव
उपिवभागाअंतग�त येणा-या पा�ा�ा
टा�ांवरील जिन�संच
चालिव�ाकरीता िडझेल पुरिवणे.

21 15,00,000 0 0

214 222312360
सन २०१९-२० क�रता ग
िवभागाअंतग�त प�रसरात
िठकिठकाणी बोअरवेल घेणे.

23 25,00,000 0 5,00,000

215 222312361
सन २०१९-२० क�रता थेरगाव
प�रसरातील पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

23 50,00,000 11,64,000 0

216 222312362
सन २०१९-२० क�रता िपंपरी
परीसरात टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

21 12,50,000 0 0
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

217 222312363

सन २०१९-२० क�रता िपंपरी
प�रसरात नवीन बोअरवेल घेणे व
आव�क िठकाणी जु�ा
बोअरवेलची दु��ी करणे.

21 15,00,000 0 0

218 222312364
�भाग �.२१ म�े पाणीपुरवठा
िवषयक िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

21 25,00,000 0 0

219 222312365
�ीनगर टाकी जल�े�ांमधील
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

27 60,00,000 0 0

220 222312366
�ीनगर टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणे.

27 50,00,000 0 0

221 222312367
�ीनगर टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

27 25,00,000 17,50,000 0

222 222312368
ल�णनगर व गणेशनगर टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचालन करणे.

24 75,00,000 0 0

223 222312369
थेरगाव टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणे.

23 75,00,000 0 0

224 222312370
थेरगाव येथील �थाप� िवषयक कामे
करणे.

23 50,00,000 0 0

225 222312371
ग मु�ालय अंतग�त गणेशनगर,
ल�णनगर प�रसरात टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

24 20,00,000 16,67,000 0

226 222312372
थेरगाव उपिवभागाअंतग�त थेरगाव
प�रसरात टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

23 20,00,000 16,67,000 0

227 222312373
ग �ेि�य काया�लयाचे काय��े�ातील
पा�ा�ा टा�ांवरील जिन�संच
चालिव�ाकरीता िडझेल पुरिवणे.

सामा ईक 15,00,000 2,00,000 0

228 222312374
ग िवभागाअंतग�त प�रसरात
िठकिठकाणी बोअरवेल घेणे व
देखभाल दु��ी करणे.

सामा ईक 25,00,000 0 0

229 222312375
सन २०२०-२१ क�रता द�नगर
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणे.

24 30,00,000 0 0

230 222312376
थेरगाव टाकी जल�े�ांमधील
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

23 50,00,000 0 0

231 222312377
द�नगर जल�े�ांमधील पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

24 50,00,000 0 0

232 222312378

ल�णनगर, गणेशनगर टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ांमधील
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

24 50,00,000 0 0

233 222312379
पडवळनगर, पवारनगर, भोरडेनगर
प�रसरातील पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

23 50,00,000 0 0

234 222312380
िपंपरी पा�ा�ा टा�ांवरील
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणे.

21 2,00,00,000 0 0

235 222312381

अ �ेिञय काया�लय, ब �ेिञय
काया�लय तसेच ग �ेिञय
काया�लया�ा आवारात येणा-या
पा�ा�ा टा�ांचे ���रल ऑडीट
�माणे मजबुतीकरण करणे तसेच
अनुषंिगक कामे करणे.

सामा ईक 50,00,000 0 0

236 222312382

िपंपरी पा�ा�ा टा�ांवरील
जल�े�ातील िपंपरी गाव व इतर
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

21 30,00,000 0 0

237 222312383
िपंपरी पा�ा�ा टा�ांवरील
जल�े�ातील िपंपरी नगर व इतर
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक

21 40,00,000 0 0
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चा अंदाज

दु��ीची कामे करणे.

238 222312384

थेरगाव उप िवभागाअंतग�त येणा-या
जु�ा पाईपलाईनचे हायड� ो�ुमॅटीक
िस�ीम क�न िलकेज काढणे व
जु�ा पाईपलाईन बंद करणे.

सामा ईक 75,00,000 0 0

239 222312385

�भाग �.२१, िपंपरी प�रसरातील
पावसाचे पाणी गोळा क�न
िठकिठकाणी बोअरवेल क�न
जिमनीत मुरिवणे.

21 15,00,000 1,00,000 9,00,000

240 222312386

सन २०२०-२१ क�रता �ीनगर टाकी
व �ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल-
दु��ी करणे.

27 1,10,00,000 65,00,000 34,82,000

241 222312387

सन २०२०-२१ क�रता थेरगाव टाकी
जल�े�ांमधील िवतरण �व�थेचे
प�रचलन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल-दु��ी करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

23 1,25,00,000 81,34,000 43,65,000

242 222312388

सन २०२०-२१ क�रता द�नगर
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचलन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल-दु��ी करणे.

24 80,00,000 52,00,000 28,00,000

243 222312389

सन २०२०-२१ करीता
ल�णनगर,गणेशनगर टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

24 1,25,00,000 73,00,000 58,83,000

244 222312390

सन २०२०-२१ साठी िपंपरी
पा�ा�ा टा�ावरील जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक कामांची
देखभाल दु��ी करणे.

21 2,50,00,000 1,12,60,000 87,58,000

245 222312391

सन २०२१-२२ क�रता �ीनगर टाकी
व �ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचालन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

27 75,00,000 0 0

246 222312392
�ीनगर टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

27 25,00,000 0 5,00,000

247 222312393

सन २०२१-२२ क�रता ल�णनगर व
गणेशनगर टाकी व �ावरील
बायपास जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे प�रचालन करणे
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

24 1,25,00,000 0 0

248 222312394
ग मु�ालय अंतग�त गणेशनगर,
ल�णनगर प�रसरात टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

24 20,00,000 0 5,00,000

249 222312395

सन २०२१-२२ क�रता थेरगाव टाकी
व �ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचालन करणे
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

23 1,25,00,000 0 0

250 222312396
थेरगाव उपिवभागाअंतग�त थेरगाव
प�रसरात टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

23 20,00,000 0 5,00,000

251 222312397

सन २०२१-२२ क�रता द�नगर
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणे व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे.

24 50,00,000 0 0

252 222312398

थेरगाव गावठाण व स.नं.९ येथील
पा�ाची टाकी प�रसरात �थाप�
िवषयक सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

23 80,00,000 0 5,00,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

253 222312399

सन २०२१-२२ साठी िपंपरी येथील
अशोक िथएटर टाकी, िडल�
थीएटर टाकी, िदलीप कुदळे
पा�ाची टाकी व नव महारा��
िव�ालय टाकीव�न पाणीपुरवठा
होणा-या िवतरण �व�थेचे प�रचालन
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

21 2,50,00,000 0 0

254 222312400

सन २०२१-२२ साठी िपंपरी येथील
अशोक िथएटर टाकी, िडल�
थीएटर टाकी, िदलीप कुदळे
पा�ाची टाकी व नव महारा��
िव�ालय टाकी प�रसरात �थाप�
िवषयक सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

21 80,00,000 0 0

255 222312401
�भाग �.२१, िपंपरी गाव व िपंपरी
नगर प�रसरात टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

21 20,00,000 0 5,00,000

256 222312402
�भाग �.२१, िपंपरी प�रसरात
िठकिठकाणी नवीन बोअरवेल करणे
व दु��ी करणे

21 30,00,000 0 5,00,000

257 222312403
सन २०२१-२२ साठी िपंपरी गाव व
िपंपरी नगर येथील पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे.

21 40,00,000 0 30,00,000

258 222312404

मु�ालय / �ेि�य काया�लय
प�रसरातील पाणीपुरवठा िवषयक
िविवध कामांचे उव�रीत व अंितम
िबल अदा करणे.

सामा ईक 10,00,000 0 5,00,000

259 222312405
सन २०१८-१९ करीता दापोडी
जल�े�ाचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.

30 1,25,00,000 0 0

260 222312406
सन २०१८-१९ करीता सांगवी
जल�े�ाचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.

31 1,25,00,000 0 0

261 222312407

सन २०१९-२० क�रता �भाग �.२०
मधील व�भ नगर पा�ा�ा
टाकीवरील पाणीपुरवठा �े�ात
प�रचालन करणे व देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

20 60,00,000 0 0

262 222312408

सन २०२० - २१ क�रता ह
�भागातील संत तुकाराम नगर व
कासारवाडी टाकी प�रसरातील
�ॉ� ऑपरेशनसाठी मजूर पुरिवणे.

20 60,00,000 30,00,000 35,00,000

263 222312409

सन २०२० - २१ क�रता सांगवी,
दापोडी उपिवभागांसाठी नवीन
कुपनिलका करणे व जु�ा
कूपनिलकेची देखभाल दु��ी
करणे.

30,31 25,00,000 0 0

264 222312410

सन २०२१-२२ क�रता �भाग
�.२०व३० मधील व�भ नगर व
कासारवाडी पा�ा�ा टाकी
प�रसरात �ॉ� ऑपरेशनसाठी
मजूर पुरिवणे.

20 60,00,000 0 20,00,000

265 222312411

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२०
मधील लांडेवाडी, महा�ा फुले नगर
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.

20 14,00,000 0 9,00,000

266 222312412

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२०
मधील व�भ नगर, संत तुकाराम
नगर, महेश नगर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

20 16,00,000 0 10,00,000

267 222312413

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२०
मधील कासारवाडी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

20 16,00,000 0 10,00,000

268 222312414
सन २०२१ - २२ क�रता �भाग �.
२० मधील व�भनगर, संत तुकाराम 20 16,00,000 0 8,00,000
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नगर व कासारवाडी प�रसरात
टँकरने पाणीपुरवठा करणे.

269 222312415

सन २०२१ - २२ क�रता �भाग �.
२० म�े आव�कतेनुसार िविवध
िठकाणी नवीन बोअरवेल घेणे व
जु�ा बोअरवेलची देखभाल दु��ी
करणे.

20 16,00,000 0 10,00,000

270 222312416

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२०
व३० मधील कासारवाडी व व�नगर
पा�ा�ा टाकीवरील पाणीपुरवठा
�े�ात प�रचालन करणे व देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

30 2,00,000 0 10,00,000

271 222312417

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.३०
मधील शा�ीनगर, केशव नगर व
कासारवाडी प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीचे कामे
करणे.

30 16,00,000 0 10,00,000

272 222312418

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.३०
मधील फुगेवाडी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

30 16,00,000 0 10,00,000

273 222312419

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.३०
मधील जवळकर चाळ, वंजारी चाळ
व कासारवाडी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

30 16,00,000 0 10,00,000

274 222312420

सन २०२१ - २२ क�रता �भाग �.
३० मधील फुगेवाडी व कासारवाडी
प�रसरात टँकरने पाणीपुरवठा
करणे.

30 16,00,000 0 5,00,000

275 222312421

सन २०२१ - २२ क�रता �भाग �.
३० मधील फुगेवाडी व कासारवाडी
भागात आव�कतेनुसार िविवध
िठकाणी नवीन बोअरवेल घेणे व
जु�ा बोअरवेलची देखभाल दु��ी
करणे.

30 16,00,000 0 0

276 222312422

सन २०२१-२२ करीता व�भ नगर,
कासारवाडी येथील पा�ा�ा
टा�ांची शा�ीय प�तीने
साफसफाई करणे.

20,30 10,00,000 0 3,50,000

277 222312423

सन २०२०-२१ क�रता ह �भागातील
संत तुकाराम नगर व कासारवाडी
टाकी प�र�े�ात प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

20,30 1,00,000 0 0

278 222312424

सन २०२१-२२ क�रता �भाग �.२०
मधील नाणेकर चाळ, ए�ायर इ�ेट
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.

20 16,00,000 0 0

279 222312425
सन २०२० - २१ क�रता दापोडी
जल�े�ाचे प�रचालन करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

30 1,20,00,000 60,00,000 30,00,000

280 222312426

सन २०२० - २१ क�रता जुनी
सांगवी, नवी सांगवी जल�े�ाचे
प�रचालन करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

31,32 1,60,00,000 1,07,25,000 23,00,000

281 222312427
सन २०२१ - २२ करीता सांगवी
दापोडी भागात टँकरने पाणीपुरवठा
करणे.

30,31 16,00,000 0 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 3,08,94,75,000 36,73,42,000 38,68,92,000

निवन कामे
230-Operations &
Maintenance

23020-Bulk Purchases

1 222312428

�भाग �.०२ जाधववाडी,
कुदळवाडी, बो�ाईमळा प�रसरात
पाणी पुरवठा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

2 30,00,000 0 6,00,000
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2 222312429

�भाग �.०२ जाधववाडी, म�े
पवारव�ी, बालघरेव�ी, आहेरवाडी
भागात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

2 30,00,000 0 6,00,000

3 222312430

�भाग �.०२ जाधववाडी म�े
िशवर�ा, वडाचामळा, दे� आळंदी
र�ा प�रसरात पाणी पुरवठा
िवषयक िकरकोळ दु��ीची कामे
करणे.

2 30,00,000 0 6,00,000

4 222312431

�भाग �.०२ िचखली गावठाण,
�र�र रेिसडे�ी, ऐ�य�म हमारा
प�रसरात पाणी पुरवठा िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

2 30,00,000 0 6,00,000

5 222312432

�भाग �.११ म�े तुळजाईव�ी,
घरकुल, नेवाळेव�ी प�रसरात पाणी
पुरवठा िवषयक िकरकोळ दु��ीची
कामे करणे.

11 30,00,000 0 6,00,000

6 222312433

�भाग �.११ म�े कोयनानगर,
सानेचौक, शरदनगर, सुदश�ननगर
प�रसरात पाणी पुरवठा िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

11 30,00,000 0 6,00,000

7 222312434

�भाग �.११ म�े कृ�ानगर,
म.फुलेनगर, िशवतेजनगर प�रसरात
पाणी पुरवठा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

11 30,00,000 0 8,00,000

8 222312435

�भाग �.११ म�े िशवाजी पाक� ,
पूणा�नगर, अ.नगर, हरगुडेव�ी
प�रसरात पाणी पुरवठा िवषयक
िकरकोळ दु��ीची कामे करणे.

11 30,00,000 0 9,00,000

9 222312436

�भाग �.११ म�े ि�वेणीनगर
पा�ा�ा टाकी�ा आवारात
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

11 30,00,000 0 9,00,000

10 222312437

�भाग �.११ म�े एस-१, एस-२,
कृ�ानगर पा�ा�ा टाकी�ा
आवारात �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

11 30,00,000 0 9,00,000

11 222312438
�भाग �.११ म�े िचखली STP
येथील उंच जलकंुभाचे संर�णासाठी
िसमा िभंत बांधणे.

11 48,00,000 0 1,000

12 222312439
�भाग �.११ म�े िचखली STP येथे
उंच जलकंुभाचे आवारात �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे.

11 44,00,000 0 1,000

13 222312440
�भाग �.०२ म�े जाधववाडी येथे
उंच जलकंुभाचे संर�णासाठी िसमा
िभंत बांधणे.

2 48,00,000 0 1,000

14 222312441

�भाग �.०२ म�े जाधववाडी येथे
उंच जलकंुभ १ व २ चे आवारात
�थाप� िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

2 48,00,000 0 1,000

15 222312442
फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�.०१,११,१२,१२, व ०२ अंशतः  म�े
बोअरवेल घेणे व दु��ी करणे.

एकि�त 44,00,000 0 6,00,000

16 222312443

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.०१, ११, १२,१३ व ०२ अंशतः
म�े पा�ा�ा टा�ा व संप
शा�ीय प�तीने साफसफाई करणे.

१,११ 40,00,000 0 6,00,000

17 222312444

�भाग �.११ म�े कृ�ानगर व
ि�वेणीनगर पा�ा�ा टाकीचे
प�रसरात �ाडा �मची व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

11 40,00,000 0 1,000

18 222312445

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.१,१२,१३ म�े िठकिठकाणी
पाणीपुरवठा �व�थापनासाठी
प�रचालनाची कामे करणे

१,१२,१३ 2,00,00,000 0 30,00,000
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19 222312446

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.११,०२ अंशतः  म�े िठकिठकाणी
पाणीपुरवठा �व�थापनासाठी
प�रचालनाची कामे करणे

११,०२ 2,00,00,000 0 30,00,000

20 222312447
फ �े�ीय काया�लया अंतग�त
पा�ा�ा टा�ांना रंगरंगोटी करणे.

एकि�त 48,00,000 0 5,91,000

21 222312448

�भाग �.१ म�े िचखली येथील
गीताई कॉलनी, स��ंगी सोसायटी,
िचखली आकुड� र�ा, रोकडे व�ी,
महादेवनगर, सोनवणेव�ी, िचखली
गावठाण, पाटील नगर या
प�रसरातील पाणीपुरवठा सुरळीत
ठेवणेकामी िकरकोळ दु��ी करणे
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

1 30,00,000 0 5,00,000

22 222312449

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १२ येथील �पी हौ.सोसायटी,
घारजाई सोसायटी इ�ादी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. व
िठकिठकाणी �ॉ�� बसिवणे. तसेच
इतर अनुषंिगक कामे करणे.

12 30,00,000 0 5,00,000

23 222312450

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १२ तळवडे प�रसरातील, च�ाण
व�ी, व गावठाण, तळवडे रोड व
�ोितबानगर, प�रसरातील
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. व अनुषंिगक
कामे करणे.

12 30,00,000 0 5,00,000

24 222312451

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १२ ि�वेणीनगर, ता�ाणेव�ी
प�रसरातील पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे. व
अनुषंिगक कामे करणे.

12 30,00,000 0 5,00,000

25 222312452

�भाग �.१२ गणेशनगर,
�ोतीबानगर, सोनावणेव�ी
तळवडे, ि�वेणीनगर प�रसरातील
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. व अनुषंिगक
कामे करणे.

12 30,00,000 0 6,00,000

26 222312453

�भाग �.१ मोरेव�ी, िचखली
प�रसरातील पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे. व
अनुषंिगक कामे करणे.

1 30,00,000 0 6,00,000

27 222312454

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १ मोरेव�ी मधील अ�िवनायक
चौक व प�रसरातील िचंचेचामळा
रोड ते वाघू साने चौक, िचखली
आकुड� रोड भागात पाणीपुरवठा
िवषयक िकरकोळ देखभाल
दु��ीची व इतर अनुषंिगक कामे
करणे.

1 30,00,000 0 6,00,000

28 222312455

फ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. १ मोरेव�ी, �े�ेव�ी, भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

1 30,00,000 0 6,00,000

29 222312456
�भाग �.१३ मधील यमुनानगर येथे
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 0 6,00,000

30 222312457

�भाग �.१३ मधील PCMC
वसाहत, साईनाथनगर, ल�ीनगर,
िनगडी गावठाण, येथे पाणीपुरवठा
िवषयक िकरकोळ देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 0 6,00,000

31 222312458

�भाग �.१३ मधील बौ�नगर,
दळवीनगर, ओटा�ीम, राजनगर,
संजयनगर, रा�लनगर, आंबेडकर
वसाहत येथे पाणीपुरवठा िवषयक

13 30,00,000 0 6,00,000
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िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

32 222312459

�भाग �.१३ अंतग�त यमुनानगर व
से.�.२२ मधील पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची
िकरकोळ कामे करणे.

13 30,00,000 0 6,00,000

23040-Hire Charges

1 222312460
भोसरी व शांतीनगर येथील पा�ाची
टाकी व पंपीग �ेशन क�रता मजूर
पुरवणे.

7 1,20,00,000 0 1,00,000

2 222312461
मोशी व डूडूळगाव येथील पा�ाची
टाकी क�रता मजूर पुरवणे.

3 1,20,00,000 0 1,00,000

3 222312462
च-ह�ली, वडमुखवाडी व मॅगझीगं
येथील पा�ाची टाकी व पंपीग
�ेशन क�रता मजूर पुरवणे..

3 1,20,00,000 0 1,00,000

4 222312463
संत तुकाराम नगर, भोसरी येथील
पा�ाची टाकी क�रता मजूर
पुरवणे..

5 1,20,00,000 0 1,00,000

5 222312464
िदघी व बोपखेल येथील पा�ाची
टाकी क�रता मजूर पुरवणे.

4 1,20,00,000 0 1,00,000

6 222312465
इ �भागात िठकिठकाणी
आव�कतेनुसार टँकरने
पािणपुरवठा करणे (२२-२३)

3 45,00,000 0 15,20,000

7 222312466
इ �भागात मनपा ह�ीबाहेर
िठकिठकाणी आव�कतेनुसार
टँकरने पािणपुरवठा करणे (२२-२३)

3 25,00,000 0 11,00,000

23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222312467

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त
िव�लवाडी, द�वाडी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे (२०२२-२३)

10 70,00,000 0 45,000

2 222312468

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त
िववेकनगर, तुळजाईव�ी,
से.�.२७-अ ओटा व इतर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे (२०२२-२३)

15 70,00,000 0 4,50,000

3 222312469
अ �ेि�य काया�लयांतग�त उंच
पा�ा�ा टा�ांची शा�ीय प�दतीने
साफसफाई करणे. (२०२२-२३)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

50,00,000 0 5,00,000

4 222312470

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त
संभाजीनगर, शा�नगर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे (२०२२-२३)

10 70,00,000 0 4,50,000

5 222312471

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१० मधील िव�ानगर, द�नगर,
इंिदरानगर प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे (२०२२-२३)

10 60,00,000 0 45,000

6 222312472

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१४ मधील रामनगर,
काळभोरनगर, गवळीवाडी व
िचंचवड �ेशन प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे (२०२२-२३)

14 50,00,000 0 7,50,000

7 222312473

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त �भाग
�.१० व १४ मधील प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे (२०२२-२३)

10 व 14 70,00,000 0 45,000

8 222312474

अ �ेि�य काया�लयांतग�त िविवध
िठकाण�ा उंच पा�ा�ा
टा�ाव�न तसेच आनंदनगर,
संभाजीनगर प�रसरात पाणीपुरवठा
�व�थापन करणेक�रता मजूर
कम�चारी तसेच मनपा टँकरवर
वाहनचालक पुरिवणे (२०२२-२३)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

1,20,00,000 0 1,00,000
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9 222312475

�भाग �.१५ मधील
से.�.२७,२७-अ व इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

15 30,00,000 0 5,00,000

10 222312476

�भाग �.१५ मधील से.�.२८ व
गंगानगर व इतर भागात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

15 20,00,000 0 45,000

11 222312477

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १५ मधील पेठ �.२३
वाहतुकनगरी, िनगडी गावठाण, पेठ
�.२४ व �भागातील इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

15 30,00,000 0 45,000

12 222312478

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १५ मधील पेठ �.२५, पेठ
�.२६ व �भागातील इतर भागात
पाणीपुरवठा िवषयक िकरकोळ
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

15 30,00,000 0 45,000

13 222312479

अ �ेि�य काया�लयाअंतग�त येणा-या
उंच पा�ा�ा टा�ां�ा आवारातील
देखभाल दु��ीची कामे करणे
(२०२२-२३)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

80,00,000 0 7,95,000

14 222312480

अ �ेि�य काया�लय प�रसर व �भाग
�.१०,१४,१५ व १९ मधील प�रसरात
पाणीपुरवठा दु��ीव नवीन
जलवािह�ा टाकणेक�रता खोदलेले
ट� े�ेसने डांबरीकरण करणे.
(२०२२-२३)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

70,00,000 0 1,45,000

15 222312481

अ �ेि�य काया�लयांतग�त
आव�कतेनुसार िठकिठकाणी
बोअरवेल घेणे व जु�ा बोअरवेलची
देखभाल दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३ अ�ेका एकि�त)

अ �ेि�य
काया�लय
एकि�त

20,00,000 0 1,45,000

16 222312482

अ �ेि�य काया�लयांतग�त �भाग
�मांक १९ आंनदनगर व �भागातील
इतर भागात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (२०२२-२३)

19 40,00,000 0 5,45,000

17 222312483

अ �ेि�य काया�लयांतग�त
पंचतारानगर जय गणेश �ीजन,
आ�ासाहेब मगर झोपडप�ी व
इतर भागात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (२०२२-२३)

14 40,00,000 0 50,000

18 222312484

�भाग �.१० मधील संत
�ाने�रनगर, �ाडा मोरवाडी येथे
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(२०२२-२३)

10 30,00,000 0 5,000

19 222312485

�भाग �.१० मधील मोरवाडी
गावठाण, लालटोपीनगर, अमृते�र
कॉलनी येथे पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(२०२२-२३)

10 30,00,000 0 5,000

20 222312486
सन २०२२-२३ क�रता �भाग �मांक
१६,१७,१८,१९ इ�ादी प�रसराम�े
टँकर�ारे पाणीपुरवठा करणे

१६,१७,१८,१९ 50,00,000 0 5,00,000

21 222312487

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �मांक
१६,१७,१८,१९ इ�ादी प�रसराम�े
नवीन बोअरवेल करणे तसेच जु�ा
बोअरवेलची दु��ी करणे

१६,१७,१८,१९ 20,00,000 0 5,00,000

22 222312488

सन २०२२-२३ क�रता ए��ो
पा�ा�ा टाकीमाफ� त होणा-या
जल�े�ा�ा प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे

18 90,00,000 0 5,00,000
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करणे.

23 222312489
सन २०२२-२३ क�रता से�र � २३
पासून भाट नगर ना�ापय�त िचंचवड
�ािवटीचे दु��ीचे काम करणे.

एकि�त 50,00,000 0 5,00,000

24 222312490
सन २०२२-२३ क�रता से�र � २३
पासून भाट नगर ना�ापय�त सांगवी
�ािवटीचे दु��ीचे काम करणे.

एकि�त 40,00,000 0 5,00,000

25 222312491

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६
म�े रावेत प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

16 60,00,000 0 5,00,000

26 222312492

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १६
म�े िकवळे व मामुड� प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

16 70,00,000 0 5,00,000

27 222312493

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १७
म�े वा�ेकरवाडी व इतर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

17 50,00,000 0 5,00,000

28 222312494

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १७
म�े िबजलीनगर व इतर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

17 70,00,000 0 5,00,000

29 222312495

सन २०२२-२३ क�रता �भाग � १७
म�े �ेमलोक व इतर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

17 70,00,000 0 5,00,000

30 222312496
�भाग � १८ म�े िचंचवडगाव व
इतर प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

18 30,00,000 0 5,00,000

31 222312497

सन २०२२-२३ साठी िबजलीनगर व
�ेमलोक पा�ा�ाटाकीवरील
जल�ेञाम�े दैनंिदन प�रचालन व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

17 2,00,00,000 0 5,00,000

32 222312498

सन २०२२-२३ साठी ए��ो पा�ा�ा
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणेसाठी मजूर पुरिवणे
.

18 2,00,00,000 0 5,00,000

33 222312499

सन २०२२-२३ साठी से�र कं २९
रावेत पा�ा�ाटाकीवरील
जल�ेञाम�े दैनंिदन प�रचालन व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

16 1,50,00,000 0 5,00,000

34 222312500

सन २०२२-२३ साठी िकवळे मामुड�
व रावेत स.न.९६
पा�ा�ाटाकीवरील जल�ेञाम�े
दैनंिदन प�रचालन व पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे.

16 1,70,00,000 0 5,00,000

35 222312501
सन २०२२-२३ क�रता काळेवाडी
िवजयनगर उपिवभागासाठी टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

22 60,00,000 0 5,00,000

36 222312502
सन २०२२-२३ क�रता काळेवाडी
िवजयनगर येथील प�रसरात
िठकिठकाणी बोअरवेल घेणे.

22 15,00,000 0 5,00,000

37 222312503
ब �भाग पाणीपुरवठा अंतग�त जु�ा
कामांची अंितम बीले देणे,

एकि�त 30,00,000 0 4,00,000

38 222312504

सन २०२२-२३ क�रता स.नं. ९
नायडु पा�ा�ा टाकीवरील व
�ावरील बायपास या जल�ेञाम�े
दैनंिदन प�रचालन करणे व
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

23 1,20,00,000 0 4,48,000

39 222312505
सन २०२२-२३ क�रता स.नं. ९६
रावेत पा�ाची टाकी येथे
�थाप�िवषयक कामे करणे.

16 80,00,000 0 4,00,000
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40 222312506
सन २०२२-२३ क�रता स�� नं. ९६
व मामुड� येथील टा�ांचे रंगसफेदी
करणे.

16 70,00,000 0 4,00,000

41 222312507
सन २०२२-२३ क�रता से�र �. २९
येथील टा�ांची रंगसफेदी करणे.

16 60,00,000 0 4,00,000

42 222312508
सन २०२२-२३ क�रता िबजलीनगर
येथील टा�ांची रंगसफेदी करणे व
�थाप�िवषयक कामे करणे.

17 50,00,000 0 5,00,000

43 222312509
सन २०२२-२३ क�रता �ेमलोक पाक�
येथील टा�ांची रंगसफेदी करणे व
�थाप�िवषयक कामे करणे.

17 50,00,000 0 5,00,000

44 222312510
सन २०२२-२२ क�रता ए��ो येथील
टा�ांची रंगसफेदी करणे व
�थाप�िवषयक कामे करणे.

18 50,00,000 0 5,00,000

45 222312511
से�र �. २९ रावेत येथील टाकी�ा
प�रसरात �थाप�िवषयक कामे
करणे.

16 80,00,000 0 5,00,000

46 222312512

सन २०२२-२३ क�रता स.नं. ९
नायडू पा�ा�ा टाकी�ा आवारात
िसमािभंत बांधणे व �थाप�िवषयक
कामे करणे.

23 80,00,000 0 5,00,000

47 222312513

सन २०२२-२३ क�रता काळेवाडी
िवजयनगर प�रसरात आव�क
िठकाणी नवीन पाईपलाईन टाकणे
�ा� बसिवणे तसेच इतर
आव�क कामे करणे.

22 50,00,000 0 5,00,000

48 222312514
ब �भाग पाणीपुरवठा
उपिवभागातील पा�ा�ा टा�ांची
साफसफाई करणे.

एकि�त 20,00,000 0 3,00,000

49 222312515

भोसरी व शांतीनगर येथील पा�ा�ा
टाकी परीसरातील पाणी पुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

7 30,00,000 0 10,00,000

50 222312516

मोशी व डूडूळगाव येथील पा�ा�ा
टाकी परीसरातील पाणी पुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

3 30,00,000 0 10,00,000

51 222312517

च-ह�ली, वडमुखवाडी व मॅगझीगं
येथील पा�ा�ा टाकी परीसरातील
पाणी पुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

3 30,00,000 0 9,00,000

52 222312518

संत तुकाराम नगर, भोसरी येथील
पा�ा�ा टाकी परीसरातील पाणी
पुरवठा िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

5 30,00,000 0 9,00,000

53 222312519
िदघी येथील पा�ा�ा टाकी
परीसरातील पाणी पुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

4 25,00,000 0 10,00,000

54 222312520
बोपखेल येथील पा�ा�ा टाकी
परीसरातील पाणी पुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

4 25,00,000 0 10,00,000

55 222312521

आळंदी रोड, शा�ञी चौक येथील
पा�ा�ा टाकी परीसरातील पाणी
पुरवठा िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

5 25,00,000 0 10,00,000

56 222312522

से�र �.२३ िनगडी येथील
जलशु�ीकरण क� � मधील िविवध
�ॉ��ससाठी लावलेले अ◌ॅ��ूएटर
बदलणे व इतर अनुषंिगक कामे
करणे

- 3,00,00,000 0 1,00,000

57 222312523

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ाचे यांि�क व तांि�क
िवषयक देखभाल दु��ी करणे(
िनयिमत िनगा व कामकाज सुरळीत
राख�ासाठी)

- 2,00,00,000 0 25,00,000
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58 222312524

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ातील ट�ा �.३ �ा
�ॅ�र�ॉ�ुलेटर�ा ि�जचे रोटेिटंग
असे��ी बदल�ाचे काम करणे व
इतर त�अनुषंिगक कामे करणे

- 1,00,00,000 0 1,00,000

59 222312525

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण ट�ा �. १,२,३ व ४ ची
�थाप� िवषयक कामे करणे व इतर
देखभाल दु��ीची कामे करणे

- 1,00,00,000 0 25,00,000

60 222312526

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ासाठी िविवध सुर�ा
उपकरणे पुरिवणे,
बसिवणे,काया���त करणे

- 50,00,000 0 1,00,000

61 222312527

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ांतग�त ट�ा �.४
येथील बॅकवॉश �ा टाकीला सुर�ा
आवरण क�न घेणे व तद्अनुषंिगक
कामे करणे

- 1,00,00,000 0 1,00,000

62 222312528

से�र �.२३ िनगडी येथील जल
शु�ीकरण क� �ातील िविवध युिनट्स
क�रता आव�कतेनुसार सुर�ा
आवरण करणे.

- 50,00,000 0 1,00,000

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222312529

�भाग �.९ मधील नेह�नगर,
अजमेरा, मिहं�ा व �ेडीयम टाकी
प�र�े�ात पाणीपुरवठा संबंिधत
�ॉ� ऑपरेशन करणे क�रता मजूर
पुरिवणे (सन २०२२-२३)

9 80,00,000 0 18,00,000

2 222312530

गवळीमाथा संप, से�र ७/१०,
WD4 व इं�ायणीनगर टाकी
प�र�े�ात पाणीपुरवठा संबंिधत
�ॉ� ऑपरेशन करणे क�रता मजूर
पुरिवणे (सन २०२२-२३)

8 50,00,000 0 15,00,000

3 222312531

पांजरपोळ, गुळवे मैदान टाकी
प�र�े�ात पाणीपुरवठा संबंिधत
�ॉ� ऑपरेशन करणे क�रता मजूर
पुरिवणे (सन २०२२-२३)

2 50,00,000 0 15,00,000

4 222312532

�भाग �.२ मधील मोशी-बो-
हाडेवाडी (WD4) टाकी प�र�े�ात
पाणीपुरवठा संबंिधत �ॉ�
ऑपरेशन करणे क�रता मजूर
पुरिवणे (सन २०२२-२३)

2 50,00,000 0 18,00,000

5 222312533

�भाग �.६ जल�े� �.३मधील
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
िकरकोळ देखभाल दु��ीची कामे
करणे (सन २०२२-२३)

6 15,00,000 0 4,00,000

6 222312534

�भाग �. ८ इं�ायणीनगर मधील
से.�.१,२ व ३ प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक आव�क
देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

8 15,00,000 0 4,00,000

7 222312535

�भाग �.२ मधील मोशी-बो-
हाडेवाडी,इं�ायणीपाक� ,गायकवाड
व�ी, व इतर प�रसरात देखभाल
दु��ी िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

2 15,00,000 0 4,00,000

8 222312536

�भाग �.९ अजमेरा व मासुळकर
कॉलनी व प�रसराम�े पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

9 15,00,000 0 4,00,000

9 222312537

�भाग �.९ यशवंतनगर, गवळीमाथा
व प�रसराम�े पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

9 20,00,000 0 4,00,000

10 222312538
नेह�नगर, अजमेरा, मिहं�ा व
�ेडीयम प�र�े�ातील पा�ा�ा
टा�ांचे प�रचालन करणे (सन

9 75,00,000 0 1,00,000
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२०२२-२३)

11 222312539

गवळीमाथा संप, से�र ७/१०,
WD4, इं�ायणीनगर व पांजरपोळ
प�र�े�ातील पा�ा�ा टा�ांचे
प�रचालन करणे (सन २०२२-२३)

8 50,00,000 0 1,00,000

12 222312540

सन २०२२-२३ क�रता क �भाग
अंतग�त िवद्युत पंप व अनािधकृत
नळ तोड�य़ासाठी मजूरासह वाहन
पुरिवणे

10,00,000 0 3,00,000

13 222312541
क �भागातील प�रसरात
आव�कतेनुसार टँकरने
पाणीपुरवठा करणे.

20,00,000 0 3,00,000

14 222312542
क �भागातील पा�ा�ा टा�ांची
िनयिमत साफसफाई करणे व इतर
अनुषंिगक कामे करणे.

18,00,000 0 4,77,000

15 222312543

सन २०२२-२३ क�रता िपंपळे गुरव
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

29 75,00,000 0 28,00,000

16 222312544

सन २०२२-२३ क�रता िपंपळे गुरव
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचलन करणे कामी मजूर पुरिवणे.

29 50,00,000 0 38,00,000

17 222312545

सन २०२२-२३क�रता िपंपळे सौदागर
व वैदु व�ी जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

28 75,00,000 0 28,00,000

18 222312546

सन २०२२-२३क�रता िपंपळे सौदागर
व वैदु व�ी जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे प�रचलन कामी मजूर
पुरिवणे.

28 50,00,000 0 40,00,000

19 222312547

सन २०२२-२३क�रता िपंपळे सौदागर
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

28 75,00,000 0 10,00,000

20 222312548

सन २०२२-२३क�रता िपंपळे सौदागर
टाकी व �ावरील बायपास
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचलन कामी मजूर पुरिवणे.

28 50,00,000 0 14,24,000

21 222312549
सन २०२२-२३ क�रता वाकड
प�रसरासाठी टॅकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

25 20,00,000 0 10,00,000

22 222312550
सन २०२२-२३ क�रता रहाटणी-
िशवराजनगर उपिवभागासाठी
टॅकर�ारे पाणीपुरवठा करणे.

28 20,00,000 0 10,00,000

23 222312551

सन २०२२-२३ क�रता िपंपळे िनलख
गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

26 75,00,000 0 28,00,000

24 222312552

सन २०२२-२३ क�रता िपंपळे िनलख
गावठाण, रहाटणी स.नं.२० टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन क�रता
मजूर पुरिवणे .

26 75,00,000 0 40,00,000

25 222312553

सन २०२२-२३ क�रता वाकड,
भगवान नगर टाकी व �ावरील
बायपास जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

25 75,00,000 0 30,00,000

26 222312554

सन २०२२-२३ क�रता वाकड,
भगवान नगर टाकी व �ावरील
बायपास जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे प�रचलन क�रता मजूर

25 75,00,000 0 40,00,000
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पुरिवणे .

27 222312555

सन २०२२-२३ क�रता ताथवडे,
पुनावळे, काळाखडक टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

25 75,00,000 0 30,00,000

28 222312556

सन २०२२-२३ क�रता ताथवडे,
पुनावळे, काळाखडक टाकी व
�ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन क�रता
मजूर पुरिवणे .

25 75,00,000 0 52,00,000

29 222312557

सन २०२२-२३ क�रता िपंपळे िनलख
गावठाण व क�टे व�ी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

26 50,00,000 0 25,00,000

30 222312558

सन २०२२-२३ क�रता िपंक िसंटी
रोड, द�मंिदर रोड, कावेरीनगर,
चौधरी पाक� , वाकड गावठाण,
भगवाननगर प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

25 50,00,000 0 25,00,000

31 222312559

सन २०२२-२३ क�रता ताथवडे,
पुनावळे व काळाखडक प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

25 45,00,000 0 25,00,000

32 222312560

सन २०२२-२३ वाकड भगवान नगर
प�रसरात टा�ांचे रंगसाफेदीकरण ,
सुशोिभकरण व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 50,00,000 0 25,00,000

33 222312561

सन २०२२-२३ ताथवडे, पुनावळे,
प�रसरात टा�ांचे रंगसाफेदीकरण ,
सुशोिभकरण व �थाप� िवषयक
कामे करणे.

25 50,00,000 0 25,00,000

34 222312562

सन २०२२-२३ िपंपळे िनलख
,रहाटणी स.नं.२० प�रसरात टा�ांचे
रंगसाफेदीकरण,सुशोिभकरण व
�थाप� िवषयक कामे करणे.

26 5,00,00,000 0 25,00,000

35 222312563

सन २०२२-२३ क�रता ड
�भागाअंतग�त थेरगाव
गु��वािहनीवरील देखभाल
दु��ीची कामे करणे, �ा��
बदलणे व इतर अनुषांिगक कामे
करणे.

सामाईक 70,00,000 0 35,00,000

36 222312564

सन २०२२-२३ क�रता िपंपळे
सौदागर, िपंपळे गुरव उप
िवभागांसाठी नवीन कुपनिलका
करणे व देखभाल दु��ी करणे.

सामाईक 20,00,000 0 10,00,000

37 222312565

सन २०२२-२३ क�रता �ीनगर टाकी
व �ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे.

27 75,00,000 0 25,00,000

38 222312566

सन २०२२-२३ क�रता �ीनगर टाकी
व �ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचालन
करणेसाठी मजूर पुरिवणे .

27 75,00,000 0 25,00,000

39 222312567
�ीनगर टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

27 25,00,000 0 5,00,000

40 222312568

सन २०२२-२३ क�रता ल�णनगर व
गणेशनगर टाकी व �ावरील
बायपास जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ी करणे.

24 1,00,00,000 0 34,00,000

41 222312569

सन २०२२-२३ क�रता ल�णनगर व
गणेशनगर टाकी व �ावरील
बायपास जल�े�ातील िवतरण
�व�थेचे प�रचलन करणेसाठी मजूर
पुरिवणे .

24 1,00,00,000 0 36,00,000
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42 222312570
ग मु�ालय अंतग�त गणेशनगर,
ल�णनगर प�रसरात टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

24 20,00,000 0 5,00,000

43 222312571

सन २०२२-२३ क�रता थेरगाव टाकी
व �ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ी करणे.

23 1,25,00,000 0 34,00,000

44 222312572

सन २०२२-२३ क�रता थेरगाव टाकी
व �ावरील बायपास जल�े�ातील
िवतरण �व�थेचे प�रचलन
करणेसाठी मजूर पुरिवणे .

23 1,00,00,000 0 30,00,000

45 222312573
थेरगाव उपिवभागाअंतग�त थेरगाव
प�रसरात टँकर�ारे पाणीपुरवठा
करणे.

23 20,00,000 0 5,00,000

46 222312574

सन २०२२-२३ क�रता द�नगर
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ी करणे.

24 50,00,000 0 24,00,000

47 222312575

सन २०२२-२३ क�रता द�नगर
जल�े�ातील िवतरण �व�थेचे
प�रचालन करणेसाठी मजूर पुरिवणे
.

24 50,00,000 0 26,00,000

48 222312576

ल�णनगर व गणेशनगर येथील
पा�ाची टाकी प�रसरात �थाप�
िवषयक सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

24 80,00,000 0 5,00,000

49 222312577

सन २०२२-२३ साठी िपंपरी येथील
अशोक िथएटर टाकी, िडल�
थीएटर टाकी, िदलीप कुदळे
पा�ाची टाकी व नव महारा��
िव�ालय टाकीव�न पाणीपुरवठा
होणा-या िवतरण �व�थेचे देखभाल
दु��ी करणे.

21 90,00,000 0 34,00,000

50 222312578

सन २०२२-२३ साठी िपंपरी येथील
अशोक िथएटर टाकी, िडल�
थीएटर टाकी, िदलीप कुदळे
पा�ाची टाकी व नव महारा��
िव�ालय टाकीव�न पाणीपुरवठा
होणा-या िवतरण �व�थेचे प�रचलन
करणेसाठी मजूर पुरिवणे .

21 1,50,00,000 0 35,00,000

51 222312579

सन २०२२-२३ साठी िपंपरी येथील
अशोक िथएटर टाकी, िडल�
थीएटर टाकी, िदलीप कुदळे
पा�ाची टाकी व नव महारा��
िव�ालय टाकी प�रसरात �थाप�
िवषयक सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

21 80,00,000 0 25,00,000

52 222312580
�भाग �.२१, िपंपरी गाव व िपंपरी
नगर प�रसरात टँकर�ारे
पाणीपुरवठा करणे.

21 20,00,000 0 5,00,000

53 222312581
�भाग �.२१, िपंपरी प�रसरात
िठकिठकाणी नवीन बोअरवेल करणे
व दु��ी करणे

21 30,00,000 0 1,00,000

54 222312582

अ �ेिञय काया�लय, ब �ेिञय
काया�लय तसेच ग �ेिञय
काया�लया�ा आवारात येणा-या
पा�ा�ा टा�ांचे ���रल ऑडीट
�माणे मजबुतीकरण करणे तसेच
अनुषंिगक कामे करणे.

सामा ईक 80,00,000 0 1,00,000

55 222312583

मु�ालय / �ेि�य काया�लय
प�रसरातील पाणीपुरवठा िवषयक
िविवध कामांचे उव�रीत व अंितम
िबल अदा करणे.

सामा ईक 10,00,000 0 86,000

56 222312584

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
व ३० मधील संत तुकाराम नगर व
कासारवाडी जल�े�ाचे प�रचालन
करणे.

20-23 70,00,000 0 30,00,000

773



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

57 222312585

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
मधील लांडेवाडी, महा�ा फुले नगर
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.

20 25,00,000 0 10,00,000

58 222312586

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
मधील व�भ नगर, संत तुकाराम
नगर, महेश नगर प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

20 25,00,000 0 15,00,000

59 222312587

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
मधील कासारवाडी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

20 25,00,000 0 15,00,000

60 222312588

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
मधील व�भनगर, संत तुकाराम
नगर व कासारवाडी प�रसरात
टँकरने पाणीपुरवठा करणे.

20 10,00,000 0 5,00,000

61 222312589

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग
�.२० म�े आव�कतेनुसार िविवध
िठकाणी नवीन बोअरवेल घेणे व
जु�ा बोअरवेलची देखभाल दु��ी
करणे.

20 10,00,000 0 5,00,000

62 222312590

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३०
मधील शा�ीनगर, केशव नगर व
कासारवाडी प�रसरात पाणीपुरवठा
िवषयक देखभाल दु��ीचे कामे
करणे.

30 25,00,000 0 12,00,000

63 222312591

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३०
मधील फुगेवाडी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

30 25,00,000 0 12,00,000

64 222312592

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.३०
मधील जवळकर चाळ, वंजारी चाळ
व कासारवाडी प�रसरात
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल
दु��ीचे कामे करणे.

30 25,00,000 0 14,50,000

65 222312593

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग
�.३० मधील फुगेवाडी व
कासारवाडी प�रसरात टँकरने
पाणीपुरवठा करणे.

30 10,00,000 0 5,00,000

66 222312594

सन २०२२ - २३ क�रता �भाग
�.३० मधील फुगेवाडी व
कासारवाडी भागात
आव�कतेनुसार िविवध िठकाणी
नवीन बोअरवेल घेणे व जु�ा
बोअरवेलची देखभाल दु��ी करणे.

30 10,00,000 0 5,00,000

67 222312595

सन २०२२-२३ करीता व�भ नगर,
कासारवाडी येथील पा�ा�ा
टा�ांची शा�ीय प�तीने
साफसफाई करणे.

20 6,00,000 0 3,00,000

68 222312596

सन २०२२-२३ क�रता �भाग �.२०
मधील नाणेकर चाळ, ए�ायर इ�ेट
प�रसरात पाणीपुरवठा िवषयक
देखभाल दु��ीचे कामे करणे.

20 25,00,000 0 10,00,000

69 222312597

सन २०२२ - २३ क�रता सांगवी
प�रसरातील टाकीवरती �थाप�
िवषयक व सुशोिभकरणाची कामे
करणे.

31-32 25,00,000 0 12,50,000

70 222312598

सन २०२२ - २०२३ क�रता �भाग
�. ३१, ३२ जुनी सांगवी, नवी
सांगवी प�रसरात िकरकोळ
दु��ीची कामे करणे.

31-32 25,00,000 0 12,50,000

71 222312599
सन २०२२ - २३ करीता सांगवी,
दापोडी भागात टँकरने पाणीपुरवठा
करणे.

30-31-32 25,00,000 0 12,50,000

72 222312600
सन २०२२ - २३ क�रता सांगवी,
दापोडी उपिवभागांसाठी नवीन 30-31-32 25,00,000 0 12,50,000
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कुपनिलका करणे व जु�ा
कूपनिलकेची देखभाल दु��ी
करणे.

73 222312601

सन २०२२ - २३ क�रता दापोडी,
जुनी सांगवी, नवी सांगवी भागातील
पा�ा�ा टा�ाची शा�ीय प�दतीने
साफसफाई करणे.

31-32 25,00,000 0 18,18,000

74 222312602

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका
ह�ीबाहेर आव�कतेनुसार टँकरने
पाणीपुरवठा करणे. (
उदा.शेवाळेवाडी, िनरगुडी ) (सन
२०२२ - २३ )

- 70,00,000 0 50,00,000

75 222312603

सन २०२२ - २३ क�रता सांगवी
प�रसरातील पा�ा�ा टाकीवरील
जनरेटर साठी इंधन ( िडझेल )
पुरोवठा करणे.

31-32 5,00,000 0 2,50,000

76 222312604

सन २०२२ - २३ क�रता दापोडी
प�रसरातील पा�ा�ा टाकीवरील
जनरेटर साठी इंधन ( िडझेल )
पुरोवठा करणे.

30 5,00,000 0 2,50,000

77 222312605
सन २०२२ - २३ क�रता दापोडी
जल�े�ाचे प�रचालन करणे.

30 80,00,000 0 50,00,000

78 222312606
सन २०२२ - २३ क�रता दापोडी
जल�े�ाचे देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

30 75,00,000 0 50,00,000

79 222312607
सन २०२२ - २३ क�रता जुनी
सांगवी, नवी सांगवी जल�े�ाचे
प�रचालन करणे.

31-32 80,00,000 0 50,00,000

80 222312608
सन २०२२ - २३ क�रता जुनी
सांगवी, नवी सांगवी जल�े�ाचे
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

31-32 75,00,000 0 50,00,000

81 222312609
दापोडी येथील उपल� असले�ा
जागेम�े नवीन उंच टाकी बांधणे.

30 4,00,00,000 0 10,00,000

82 222312610 अंितम बीले अदा करणे. - 20,00,000 0 8,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,09,89,00,000 0 20,87,29,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व
देखभाल भाग २

4,18,83,75,000 36,73,42,000 59,56,21,000

2
िकरकोळ दु��ी
देखभाल(जलिन:सारण)

चालू कामे
230-Operations &
Maintenance
23050-Repairs &
maintenance
-Infrastructure Assets

1 222312611

िपं.िचं.म.न.पा �ा इ �भागातील
जलिन:सारण निलकांची वािष�क
ठेकेदारी प�तीने साफसफाई करणे
व चोकअप काढणे.

इ �भाग 2,00,00,000 82,00,000 20,00,000

23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222312612

िपंपरी िचंचवड म.न.पा. ह�ीतील अ
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यंञा�ा सहा�ाने करणे.

स सा 1,35,00,000 1,35,00,000 1,42,00,000

2 222312613

िपंपरी िचंचवड म.न.पा. ह�ीतील ब
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यंञा�ा सहा�ाने करणे.

स सा 1,35,00,000 1,35,00,000 1,35,00,000

3 222312614

िपंपरी िचंचवड म.न.पा. ह�ीतील क
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यंञा�ा सहा�ाने करणे.

स सा 1,35,00,000 1,35,00,000 1,50,00,000

4 222312615

िपंपरी िचंचवड म.न.पा. ह�ीतील ड
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यंञा�ा सहा�ाने करणे.

स सा 1,35,00,000 1,35,00,000 1,30,00,000
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5 222312616

िपंपरी िचंचवड म.न.पा. ह�ीतील इ
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यंञा�ा सहा�ाने करणे.

स सा 1,35,00,000 1,35,00,000 1,35,00,000

6 222312617

िपंपरी िचंचवड म.न.पा. ह�ीतील फ
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यंञा�ा सहा�ाने करणे.

स सा 1,35,00,000 1,35,00,000 1,30,00,000

7 222312618

िपंपरी िचंचवड म.न.पा. ह�ीतील ग
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यंञा�ाा सहा�ाने करणे.

स सा 1,35,00,000 1,35,00,000 1,29,00,000

8 222312619

िपंपरी िचंचवड म.न.पा. ह�ीतील ह
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यंञा�ा सहा�ाने करणे.

स सा 1,35,00,000 1,30,57,000 1,29,00,000

9 222312620

िपंपरी िचंचवड मनपा चे अ
�भागातील जलिन:सारण निलकांची
वािष�क ठेकेदार प�दतीने साफसफाई
करणे व चोकअप काढणे.

सव� �भाग 9,00,00,000 32,66,000 0

10 222312621

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १० मधील जलिन:सारण निलका
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

10 40,00,000 0 0

11 222312622

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १४ मधील जलिन:सारण निलका
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

14 40,00,000 0 0

12 222312623

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १५ मधील जलिन:सारण निलका
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

15 40,00,000 0 0

13 222312624

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १९ मधील जलिन:सारण निलका
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

19 40,00,000 0 0

14 222312625

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १० म�े आव�कतेनुसार
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

10 60,00,000 26,80,000 13,96,000

15 222312626

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १४ म�े आव�कतेनुसार
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

14 60,00,000 25,00,000 0

16 222312627

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १५ म�े आव�कतेनुसार
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

15 60,00,000 25,67,000 0

17 222312628

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १९ म�े आव�कतेनुसार
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

19 60,00,000 26,09,000 0

18 222312629

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १० मधील जलिन:सारण निलका
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

10 60,00,000 0 22,88,000

19 222312630

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १४ मधील काळभोरनगर,
मोहननगर प�रसरातील
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

14 60,00,000 5,00,000 15,49,000
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20 222312631

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १४ मधील द�वाडी, िव�लवाडी
प�रसरातील जलिन:सारण निलका
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

14 60,00,000 0 21,38,000

21 222312632

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १५ मधील जलिन:सारण निलका
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

15 60,00,000 0 21,20,000

22 222312633

अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. १९ मधील जलिन:सारण निलका
सुधारणा िवषयक कामे करणे व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

19 60,00,000 5,00,000 15,57,000

23 222312634

अ, ब, ड,ग या �भाग काय��े�ातील
जलिन:सारण निलकाचे सव��ण
क�न जीओ टॉिगंग (Gio
Tagging) करणेकामी तं�
स�ागारांची नेमणुक करणे.

अ,ब,ड,ग
�भाग

1,00,00,000 0 0

24 222312635

िपंपरी िचंचवड म.न.पा.चे ब
�भागातील जलिन:सारण निलकांची
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
साफसफाई करणे व चोकअप
काढणे.

स.सा. 1,13,66,500 5,26,400 0

25 222312636
िकवळे पंपीगं �ेशन अंतग�त
देखभाल दु��ीसह इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे

16 30,00,000 0 0

26 222312637

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १६
मधील रावेत प�रसराम�े वािष�क
ठेकेदारी प�दतीने ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

16 70,00,000 38,23,000 0

27 222312638

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १६
मधील िकवळे प�रसराम�े वािष�क
ठेकेदारी प�दतीने ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

16 70,00,000 0 0

28 222312639

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १६
मधील मामुड� प�रसराम�े वािष�क
ठेकेदारी प�दतीने ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

16 80,00,000 0 0

29 222312640
ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १७
म�े जलिनः सारण िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

17 60,00,000 0 0

30 222312641
ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १८
म�े जलिनः सारण िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

18 60,00,000 36,91,000 0

31 222312642
ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� २२
म�े जलिनः सारण िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

22 60,00,000 0 0

32 222312643

िपंपरी िचंचवड म.न.पा.चे ब
�भागातील जलिन:सारण निलकांची
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
साफसफाई करणे व चोकअप
काढणे.

स.सा. 7,00,00,000 70,49,600 1,00,00,000

33 222312644

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १६
मधील रावेत व लगत�ा
प�रसराम�े वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

16 50,00,000 32,19,000 0

34 222312645

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १६
मधील िकवळे, मामुड� व लगत�ा
प�रसराम�े वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

16 50,00,000 32,18,000 0

35 222312646

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १७
मधील िचंचवडेनगर वा�ेकरवाडी
प�रसराम�े वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

17 50,00,000 27,79,000 0
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36 222312647

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १८
मधील िचंचवड केशवनगर
प�रसराम�े वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

18 50,00,000 20,00,000 8,92,000

37 222312648

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� २२
मधील नढेनगर, कोकणेनगर,
�ांतीवीरनगर, नंदादीप कॉलनी
काळेवाडी प�रसराम�े वािष�क
ठेकेदारी प�दतीने ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

22 35,00,000 19,28,000 0

38 222312649

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� २२
मधील पवनानगर, िवजयनगर,
िकनारा कॉलनी, शांती कॉलनी
प�रसर काळेवाडी प�रसराम�े
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने ड� ेनेज
लाईन व च�बस�ची देखभाल दु��ी
करणे.

22 35,00,000 21,57,000 0

39 222312650

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १६
मधील िकवळे, मामुड� व लगत�ा
प�रसराम�े जु�ा जलिन:सारण
निलका बदलणे व ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

16 70,00,000 0 13,65,000

40 222312651

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १६
मधील रावेत व गु��ारा प�रसराम�े
जु�ा जलिन:सारण निलका बदलणे
व ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी करणे.

16 70,00,000 0 13,65,000

41 222312652

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १७
मधील वा�ेकरवाडी व लगत�ा
प�रसराम�े जु�ा जलिन:सारण
निलका बदलणे व ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

17 70,00,000 0 13,65,000

42 222312653

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १७
मधील प�रसराम�े जु�ा
जलिन:सारण निलका बदलणे व
ड� े नेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी करणे.

17 70,00,000 0 13,65,000

43 222312654

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १८
मधील िचंचवडगाव प�रसराम�े
जु�ा जलिन:सारण निलका बदलणे
व ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी करणे.

18 70,00,000 0 13,65,000

44 222312655

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� १८
मधील केशवनगर, तानाजीनगर
प�रसराम�े जु�ा जलिन:सारण
निलका बदलणे व ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

18 70,00,000 0 13,65,000

45 222312656

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� २२
मधीलनढेनगर, कोकणेनगर,
�ांतीवीरनगर प�रसराम�े जु�ा
जलिन:सारण निलका बदलणे व
ड� े नेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी करणे.

22 70,00,000 0 13,65,000

46 222312657

ब �ेि�य काया�लयाअंतग�त �.� २२
मधील पवनानगर, िवजयनगर,
शांतीनगर आदश�नगर प�रसराम�े
जु�ा जलिन:सारण निलका बदलणे
व ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी करणे.

22 70,00,000 0 13,65,000

47 222312658
ब �ेि�य काया�लया अंतग�त जु�ा
कामांची देयके अदा करणे.

स.सा. 30,00,000 0 13,65,000

48 222312659

िपं िच मनपाचे क �भागातील
जलिनः सारण निलकाची वाष�क
ठेकेदारी प�तीने साफ सफाई करणे
व चोकअप काढणे.

२,६,८,९ 1,05,51,276 1,35,64,000 0
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49 222312660

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त �भाग �. ६ म�े वािष�क
ठेकेदारी प�तीने ड� ेनेज लाईन व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

6 40,00,000 0 0

50 222312661

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �.२ म�े वािष�क ठेकेदारी
प�तीने ड� ेनेज लाईन व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

2 60,00,000 0 0

51 222312662

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त �भाग �. ९ म�े वािष�क
ठेकेदारी प�तीने ड� ेनेज लाईन व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

9 60,00,000 0 0

52 222312663

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त �भाग �.६ म�े वािष�क
ठेकेदारी प�तीने ड� ेनेज लाईन व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

6 60,00,000 0 0

53 222312664

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त �भाग �. ८ म�े वािष�क
ठेकेदारी प�तीने ड� ेनेज लाईन व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

8 60,00,000 0 0

54 222312665

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. २ म�े वािष�क ठेकेदारी
प�तीने ड� ेनेज लाईन व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

2 30,00,000 19,20,000 0

55 222312666

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त �भाग �. ६ म�े वािष�क
ठेकेदारी प�तीने ड� ेनेज लाईन व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

6 30,00,000 22,00,000 0

56 222312667

क �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. ८ इं�ायणीनगर म�े वािष�क
ठेकेदारी प�तीने ड� ेनेज लाईन व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

8 30,00,000 18,40,000 0

57 222312668

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त �भाग �. ९ मधील
नेह�नगर, खराळवाडी, गांधीनगर,
मासुळकर कॉलनी म�े वािष�क
ठेकेदारी प�तीने ड� ेनेज लाईन व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

9 30,00,000 17,50,000 0

58 222312669

िपं िच मनपाचे क �भागातील
जलिनः सारण निलकाची वाष�क
ठेकेदारी प�तीने साफ सफाई करणे
व चोकअप काढणे.

२,६,८,९ 5,50,00,000 8,00,000 97,00,000

59 222312670

च-होली मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
�भाग �. २ म�े वािष�क ठेकेदारी
प�तीने ड� ेनेज लाईन व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

2 50,00,000 10,00,000 11,70,000

60 222312671

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त �भाग �. ६ मधील
सदगु�नगर ,च�पाणी वसाहत, व
इतर िठकाणी वािष�क ठेकेदारी
प�तीने ड� ेनेज लाईन व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

6 50,00,000 10,00,000 8,80,000

61 222312672

क �े�ीय काया�लयाअंतग�त �भाग
�. ८ म�े वािष�क ठेकेदारी प�तीने
ड� े नेज लाईन व च�बरची देखभाल
दु��ी करणे.

8 50,00,000 10,00,000 11,50,000

62 222312673

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त �भाग �. ९ म�े वािष�क
ठेकेदारी प�तीने ड� ेनेज लाईन व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

9 50,00,000 10,00,000 10,50,000

63 222312674
क �े�ीय काया�लयांतग�त �भातील
मलिन:सारण निलकांची देखभाल
दु��ी करणे.

सव�साधारण 37,50,000 10,00,000 10,00,000

64 222312675

क �े�ीय काया�लयांतग�त �भातील
मलिन:सारण निलका व�रल च�बस�
र�ा�ा समपातळीस घेणे व
दु��ी करणे

सव�साधारण 37,50,000 4,00,000 16,00,000

779



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

65 222312676

क �े�ीय काया�लयांतग�त �भातील
मलिन:सारण निलका व�रल च�बस�
र�ा�ा समपातळीस घेणे व
दु��ी करणे

सव�साधारण 20,00,000 0 0

66 222312677
�भाग �. २५ मधील जलिनः सारण
निलकांची देखभाल दु��ी करणे.

25 45,00,000 0 0

67 222312678

वाड� �ः - २६ िपंपळे िनलख,
िवशालनगर, क�टे व�ी परीसर
येथील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
िकरकोळ देखभाल व दु��ी
करणे. 

26 45,00,000 0 0

68 222312679
�भाग �. २८ मधील जलिनः सारण
निलकांची देखभाल दु��ी करणे.

28 45,00,000 0 0

69 222312680
�भाग �. २९ मधील जलिनः सारण
निलकांची देखभाल दु��ी करणे.

29 45,00,000 0 0

70 222312681

�भाग �. २८ मधील िपंपळे सौदागर
व रहाटणी प�रसरातील ड� ेनेज लाईन
व च�बस�ची देखभाल दु��ीची कामे
करणे

28 90,00,000 20,00,000 44,40,000

71 222312682

�भाग �. २५ मधील वाकड,
ताथवडे व पुनावळे प�रसरातील
ड� े नेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

25 90,00,000 27,64,800 22,89,000

72 222312683

वाड� �ः - २६ िपंपळे िनलख,
िवशालनगर, क�टे व�ी परीसर
येथील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. 

26 90,00,000 39,15,376 16,00,000

73 222312684
ड �े�ीय काया�लयाअंतग�त नदी व
ना�ामधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
देखभाल व दु��ीची कामे करणे. 

सव� साधारण 90,00,000 30,00,000 22,82,000

74 222312685
ड �े�ीय काया�लयाअंतग�त
जलिनः सारण िवषयक रािहले�ा
अंतीम िबलाची देयक अदा करणे.

ड �े�ीय
काया�लय

30,00,000 0 10,00,000

75 222312686

िपं. िच. मनपा�ा ड �भागातील
जलिनः सारण निलकांची वािष�क
ठेकेदारी प�तीने साफसफाई करणे
व चोकअप काढणे.

सव� साधारण 11,00,00,000 30,00,000 90,00,000

76 222312687
�भाग �. २५ वाकड प�रसरातील
जलिनः सारण निलका व च�बस�ची
देखभाल दु��ी कामे करणे.

25 90,00,000 0 25,00,000

77 222312688

�भाग �. २५ पुनावळे ताथवडे
प�रसरातील जलिनः सारण निलका व
च�बस�ची देखभाल दु��ी कामे
करणे.

25 90,00,000 0 25,00,000

78 222312689

वॉड� �. २६ िपंपळे िनलख, वाकड
येथील क�टेव�ी िवशालनगर
प�रसरातील मलवाही�ांची व
च�बस�ची िकरकोळ देखभाल दु��ी
कामे करणे.

26 90,00,000 0 25,00,000

79 222312690

वॉड� �. २८ रहाटणी व िपंपळे
सौदागर प�रसरातील जलिनः सारण
निलका व च�बस�ची िकरकोळ
देखभाल दु��ी कामे करणे.

28 90,00,000 0 22,00,000

80 222312691

�भाग �. २९ िपंपळे गुरव
प�रसरातील जलिनः सारण निलका व
च�बस�ची देखभाल दु��ी कामे
करणे.

29 90,00,000 0 20,00,000

81 222312692

िपंपरी िचंचवड म.न.पा.ह�ीतील ई
�भागातील मलिन:सारण निलका व
मॅन होल च�बस�ची सफाई आधुिनक
यं�ा�ा सहा�ाने करणे.

सव� साधारण 1,35,00,000 0 0

82 222312693

िपं.िचं.म.न.पा �ा इ �भागातील
जलिन:सारण निलकांची वािष�क
ठेकेदारी प�तीने साफसफाई करणे
व चोकअप काढणे.

इ �भाग 1,08,00,000 35,00,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

83 222312694

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.३ मधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

3 50,00,000 0 0

84 222312695

इ �ेञीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. ३ मधील मोशी गावठाण,
डुडूळगांव, साई मंिदर, भोसरी
येथील शा�ञीचौक प�रसरातील
च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
देखभाल व दु��ी करणे.

3 50,00,000 8,25,000 0

85 222312696

इ �ेञीय काया�लया अंतग�त �भाग
�. ३ मधील मोशी, डुडूळगांव, साई
मंिदर प�रसरातील ना�ातील
मलिन:सारण निलकांवरील च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने देखभाल
व दु��ी करणे व डांबरी
र�ाखाली गेलेले च�बस� र�ा�ा
समपातळीस घेणे.

3 50,00,000 0 0

86 222312697

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.४ मधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

4 50,00,000 0 0

87 222312698

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.५ मधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

5 50,00,000 0 0

88 222312699

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.७ मधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

7 50,00,000 0 0

89 222312700

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.३ मोशी - च-होली मधील ड� ेनेज
लाईन व च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे.

3 60,00,000 28,02,000 0

90 222312701

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.४ िदघी मधील ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी प�तीने
देखभाल व दु��ी करणे.

4 50,00,000 27,98,000 0

91 222312702

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.४ बोपखेल मधील ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी प�तीने
देखभाल व दु��ी करणे.

4 30,00,000 12,00,000 0

92 222312703

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.५ मधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

5 60,00,000 34,00,000 0

93 222312704

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.७ मधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

7 60,00,000 26,00,000 0

94 222312705

िपं.िचं.म.न.पा �ा इ �भागातील
जलिन:सारण निलकांची वािष�क
ठेकेदारी प�तीने साफसफाई करणे
व चोकअप काढणे.

इ �भाग 7,50,00,000 0 0

95 222312706

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.३ मोशी - च-होली मधील ड� ेनेज
लाईन व च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे व
डांबरी र�ाखाली गेलेले च�बस�
र�ा�ा समपातळीस घेणे.

3 1,00,00,000 20,00,050 31,00,000

96 222312707

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.३ मोशी - च-होली मधील
ना�ातील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

3 80,00,000 18,95,500 21,00,000

97 222312708
इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.४ िदघी मधील ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी प�तीने

4 80,00,000 18,95,500 15,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

देखभाल व दु��ी करणे.

98 222312709

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.४ बोपखेल मधील ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी प�तीने
देखभाल व दु��ी करणे.

4 80,00,000 18,95,500 15,00,000

99 222312710

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.५ मधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

5 80,00,000 18,95,500 20,00,000

100 222312711

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.५ गवळी नगर मधील ड� ेनेज
लाईन व च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे.

5 80,00,000 18,95,500 20,00,000

101 222312712

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.७ भोसरी गावठाण मधील ड� ेनेज
लाईन व च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी
प�तीने देखभाल व दु��ी करणे.

7 80,00,000 18,95,500 15,00,000

102 222312713

इ �े�ीय काया�लया अंतग�त �भाग
�.७ मधील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
वािष�क ठेकेदारी प�तीने देखभाल व
दु��ी करणे.

7 90,00,000 18,95,500 25,00,000

103 222312714

मनपा�ा फ �भागातील
जलिन:सारण निलकांची वािष�क
ठेकेदार प�दतीने साफसफाई करणे
व चोकअप काढणे.

सव� 5,65,00,000 4,97,810 0

104 222312715

�भाग �. १ िचखली प�रसरातील
च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

1 50,00,000 25,21,322 0

105 222312716

�भाग �. ११ कृ�ानगर
िशवतेजनगर प�रसरातील च�बस� व
ड� े नेज लाईनची आव�कतेनुसार
देखभाल दु��ी करणे.

11 50,00,000 32,64,442 0

106 222312717

�भाग �. १२, तळवडे, �पीनगर व
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

12 50,00,000 23,65,124 0

107 222312718

�भाग �. १३, िनगडी, यमुनानगर व
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

13 50,00,000 13,90,244 0

108 222312719

�भाग �. १ िचखली प�रसरातील
शेलार व�ी, सोनावणे व�ी,
पाटीलनगर, रामदासनगर प�रसरात
च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

1 50,00,000 16,75,534 0

109 222312720

�भाग �. १ िचखली मोरेव�ी,
�े�ेव�ी प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज
लाईनची आव�कतेनुसार देखभाल
दु��ी करणे.

1 50,00,000 20,23,191 0

110 222312721

�भाग �. ११ कृ�ानगर
िशवतेजनगर प�रसरातील च�बस� व
ड� े नेज लाईनची आव�कतेनुसार
देखभाल दु��ी करणे.

11 50,00,000 22,89,208 0

111 222312722

�भाग �. १२, तळवडे, �पीनगर व
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

12 50,00,000 27,65,615 0

112 222312723

�भाग �. १२ ि�वेणीनगर
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

12 50,00,000 27,95,007 0

113 222312724

�भाग �. १३, िनगडी, यमुनानगर व
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

13 50,00,000 18,27,840 0
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114 222312725
फ �ेि�य काया�लया�ा काय��े�ातील
जलिन:सारण निलकांची साफसफाई
करणे व चोकअप काढणे.

13 7,00,00,000 89,14,287 90,00,000

115 222312726

�भाग �. १ िचखली पाटीलनगर,
रामदासनगर व प�रसरात च�बस� व
ड� े नेज लाईनची आव�कतेनुसार
देखभाल दु��ी करणे.

1,00,00,000 10,85,000 0

116 222312727

�भाग �. १ िचखली मोरेव�ी व
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

1,00,00,000 10,85,000 0

117 222312728

�भाग �. ११ �ाईन र�ा
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

1,00,00,000 10,88,000 0

118 222312729

�भाग �. ११ िभमश�ीनगर,
नेवाळेव�ी व प�रसरातील च�बस� व
ड� े नेज लाईनची आव�कतेनुसार
देखभाल दु��ी करणे.

1,00,00,000 10,65,376 0

119 222312730

�भाग �. १२, तळवडे गावठाण
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

1,00,00,000 10,65,000 0

120 222312731

�भाग �. १२ �पीनगर व
सहयोगनगर प�रसरातील च�बस� व
ड� े नेज लाईनची आव�कतेनुसार
देखभाल दु��ी करणे.

1,00,00,000 10,65,000 0

121 222312732

�भाग �. १२ ि�वेणीनगर
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

1,00,00,000 11,65,000 0

122 222312733

�भाग �. १३, िनगडी गावठाण
प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज लाईनची
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ी
करणे.

1,00,00,000 11,65,000 0

123 222312734

�भाग �. १३, से. �.
२२प�रसरातील च�बस� व ड� ेनेज
लाईनची आव�कतेनुसार देखभाल
दु��ी करणे.

1,00,00,000 12,65,000 0

124 222312735

िपंपरी िचंचवड म.न.पा.चे 'ग'
�भागातील जलिन:सारण निलकांची
यांि�की प�दतीने वािष�क साफसफाई
करणे व चोकअप काढणे.(५ वष�
मुदत )

ग �ेि�य
काया�लय

5,46,89,000 1,14,00,000 1,00,00,000

125 222312736

ग' �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �.
२१ िपंपरी म�े ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी व इतर
आक��तपणे उ�वणारी
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

21 45,00,000 0 0

126 222312737

ग' �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �.
२३ थेरगाव म�े जलिनः सारण
निलका च�बस�ची देखभाल दु��ी व
जलिनः सारण िवषयक आक��त
कामे करणे.

23 45,00,000 0 0

127 222312738

ग' �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �.
२४ थेरगाव म�े जलिनः सारण
निलका च�बस�ची देखभाल दु��ी व
जलिनः सारण िवषयक आक��त
कामे करणे.

24 45,00,000 31,00,000 11,25,000

128 222312739

ग' �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग �.
२७ रहाटणी म�े ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी व इतर
आक��तपणे उ�वणारी
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

27 45,00,000 0 0

129 222312740

सन २०२०-२१ क�रता 'ग' �ेि�य
काया�लयांतग�त �भाग �.२१ िपंपरी
म�े ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची

21 48,00,000 28,93,000 50,000

783



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

देखभाल दु��ी व इतर
आक��तपणे उ�वणारी
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

130 222312741

सन २०२०-२१ क�रता 'ग' �ेि�य
काया�लयांतग�त �भाग �.२३ थेरगाव
म�े जलिन:सारण निलका च�बस�ची
देखभाल दु��ी व जलिनः सारण
िवषयक आक��त कामे करणे.

23 48,00,000 28,75,000 1,00,000

131 222312742

सन २०२०-२१ क�रता 'ग' �ेि�य
काया�लयांतग�त �भाग �.२४ थेरगाव
म�े जलिन:सारण निलका च�बस�ची
देखभाल दु��ी व जलिनः सारण
िवषयक आक��त कामे करणे.

24 48,00,000 30,00,000 1,00,000

132 222312743

सन २०२०-२१ क�रता 'ग' �ेि�य
काया�लयांतग�त �भाग �.२७
रहाटणी म�े ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी व इतर
आक��तपणे उ�वणारी
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

27 48,00,000 30,00,000 1,00,000

133 222312744

ग' �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग
�.२१ िपंपरी प�रसराम�े ड� ेनेज
लाईन व च�बस�ची देखभाल दु��ी व
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

21 80,00,000 0 17,00,000

134 222312745

ग' �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग
�.२३ थेरगाव गावठाण प�रसराम�े
ड� े नेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी व जलिनः सारण िवषयक
कामे करणे.

23 80,00,000 10,44,000 7,06,000

135 222312746

ग' �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग
�.२४ थेरगाव प�जीिमल,
गणेशनगर प�रसराम�े ड� ेनेज लाईन
व च�बस�ची देखभाल दु��ी व
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

24 80,00,000 0 17,70,000

136 222312747

ग' �े�ीय काया�लयांतग�त �भाग
�.२७ रहाटणी प�रसराम�े ड� ेनेज
लाईन व च�बस�ची देखभाल दु��ी व
जलिनः सारण िवषयक कामे करणे.

27 80,00,000 0 17,45,000

137 222312748

िपं िच मनपाचे ह �भागातील
जलिनः सारण निलकाची वाष�क
ठेकेदारी प�तीने साफ सफाई करणे
व चोकअप काढणे.

सव�साधारण 1,20,00,000 1,18,80,000 1,28,67,000

138 222312749

�भाग �. २० संत तुकाराम नगर,
गंगानगर, महा�ाफुलेनगर,
कासारवाडी गावठाण प�रसर व
ऊव�रीत भागाम�े वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

20 1,00,00,000 14,53,000 0

139 222312750

�भाग �. ३० मधीलदापोडी,
फुगेवाडी, कासारवाडी प�रसर व
ऊव�रीत भागाम�े वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने  ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

30 1,00,00,000 24,74,000 0

140 222312751

�भाग �. ३१ मधील प�रसरात
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
 िकत�नगर, िवनायकनगर,
समथ�नगर व ऊव�रीत भागाम�े
ड� े नेज लाईनची व च�बरची देखभाल
दु��ी करणे.

31 1,00,00,000 13,49,500 0

141 222312752

�भाग �. ३२ मधील प�रसरात
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने सांगवी
गावठाण,मुळानगर,मधुबन सोसायटी
व उव��रत भागाम�े ड� ेनेज लाईनची
व च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

32 1,00,00,000 13,12,500 0

142 222312753

ह �े�ीय काया�लय अंतग�त येणा�या
�भाग �. २०, ३०, ३१ व ३२ मधील
प�रसरात वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
 ड� ेनेज लाईनची व च�बरची देखभाल
दु��ी करणे.

सव�साधारण 1,00,00,000 0 0
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143 222312754

�भाग �. २० मधील कासारवाडी,
कंुदननगर, िवशाल िथएटर प�रसर,
व�भनगर, लांडेवाडी व उव�रीत
प�रसरात वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
 ड� ेनेज लाईनची व च�बरची देखभाल
दु��ी करणे.

20 75,00,000 24,94,000 0

144 222312755

�भाग �. ३० मधील आव�क
�ािठकाणी वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने  ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

30 75,00,000 13,51,700 0

145 222312756

�भाग �. ३१ मधील प�रसरात
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
 समतानगर, गणेशनगर, कवडेनगर,
�ामी िववेकानंद नगर व उव�रीत
भागाम�े ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

31 50,00,000 16,38,000 0

146 222312757

�भाग �. ३२ मधील प�रसरात
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
ममतानगर, जयमालानगर, मधुबन,
सांगवी व उव��रत भागाम�े ड� ेनेज
लाईनची व च�बरची देखभाल दु��ी
करणे.

32 50,00,000 13,62,300 0

147 222312758

�भाग �. २० मधील कासारवाडी,
संततुकारामनगर महा�ा फुलेनगर व
उव�रीत प�रसरात वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने  ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

20 1,00,00,000 0 25,59,000

148 222312759

�भाग �. ३० मधील आव�क
�ािठकाणी वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने  ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

30 1,00,00,000 0 26,45,800

149 222312760

�भाग �. ३१ मधील प�रसरात
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
 आदश�नगर, िकत�नगर,
कवडेनगर, नेताजीनगर व उव�रीत
भागाम�े ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

31 1,00,00,000 0 29,33,000

150 222312761

�भाग �. ३२ मधील प�रसरात
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने
ि�यदिश�नीनगर, जयमालानगर,
मधुबन, सांगवी गावठाण व उव��रत
भागाम�े ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

32 1,00,00,000 0 26,95,200

23080-Other operating &
maintenance expenses

1 222312762

िपं. िचं. मनपा�ा ड �भागातील
जलिनः सारण निलकांची वािष�क
ठेकेदारी प�तीने साफसफाई करणे
व चोकअप काढने.

सव� साधारण 1,20,00,000 1,25,54,480 0

2 222312763
�भाग �. २९ मधील िपंपळे गुरव
प�रसरातील ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची
देखभाल दु��ीची कामे करणे

29 90,00,000 23,93,344 26,77,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,61,61,06,776 34,52,70,550 26,20,59,000

निवन कामे
230-Operations &
Maintenance
23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222312764

"अ" �े�ीय काया�लयाअंतग�त
संभाजीनगर, शा�नगर प�रसरात
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

10 60,00,000 0 10,00,000

2 222312765

"अ" �े�ीय काया�लयाअंतग�त
मोरवाडी प�रसरात जलिन:सारण
निलका सुधारणा िवषयक कामे
करणे व च�बस�ची देखभाल दु��ी
करणे.

10 60,00,000 0 10,00,000
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3 222312766

"अ" �े�ीय काया�लयाअंतग�त
काळभोरनगर मोहननगर प�रसरात
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

14 60,00,000 0 10,00,000

4 222312767

"अ" �े�ीय काया�लयाअंतग�त
द�वाडी, िववेकनगर प�रसरात
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

14 60,00,000 0 10,00,000

5 222312768

"अ" �े�ीय काया�लयाअंतग�त िनगडी
�ािधकरण प�रसरात जलिन:सारण
निलका सुधारणा िवषयक कामे
करणे व च�बस�ची देखभाल दु��ी
करणे.

15 60,00,000 0 15,00,000

6 222312769

"अ" �े�ीय काया�लयाअंतग�त
सुदश�ननगर, �ीधरनगर प�रसरात
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

19 60,00,000 0 10,00,000

7 222312770

"अ" �े�ीय काया�लयाअंतग�त
दळवीनगर, संतोषनगर प�रसरात
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

19 60,00,000 0 10,00,000

8 222312771

"अ" �े�ीय काया�लयाअंतग�त िलंक
रोड, भाटनगर प�रसरात
जलिन:सारण निलका सुधारणा
िवषयक कामे करणे व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

19 60,00,000 0 10,00,000

9 222312772
अ �े�ीय काया�लयाअंतग�त जुनी
अंितम िबले अदायकी करणे.

सव�साधारण 20,00,000 0 7,06,000

10 222312773

िपंपरी िचंचवड मनपा चे अ
�भागातील जलिन:सारण निलकांची
वािष�क ठेकेदार प�दतीने साफसफाई
करणे व चोकअप काढणे.

सव�साधारण 9,00,00,000 82,34,000 98,46,000

11 222312774

िकवळे, मामुड� व लगत�ा
प�रसराम�े जु�ा जलिन:सारण
निलका बदलणे व ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

16 60,00,000 0 15,74,800

12 222312775

रावेत व गु��ारा प�रसराम�े जु�ा
जलिन:सारण निलका बदलणे व
ड� े नेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी करणे.

16 60,00,000 0 15,74,200

13 222312776

वा�ेकरवाडी व लगत�ा
प�रसराम�े जु�ा जलिन:सारण
निलका बदलणे व ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

17 60,00,000 0 15,74,800

14 222312777

िचंचवडगाव व पवनानगर
प�रसराम�े जु�ा जलिन:सारण
निलका बदलणे व ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

18 60,00,000 0 15,74,800

15 222312778

केशवनगर, तानाजीनगर
प�रसराम�े जु�ा जलिन:सारण
निलका बदलणे व ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची देखभाल दु��ी करणे.

18 60,00,000 0 15,74,800

16 222312779

काळेवाडी नढेनगर, कोकणेनगर,
�ांतीवीरनगर प�रसराम�े जु�ा
जलिन:सारण निलका बदलणे व
ड� े नेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी करणे.

22 60,00,000 0 15,74,800

17 222312780

काळेवाडी पवनानगर, िवजयनगर,
शांतीनगर आदश�नगर प�रसराम�े
जु�ा जलिन:सारण निलका बदलणे
व ड� ेनेज लाईन व च�बस�ची देखभाल
दु��ी करणे.

22 60,00,000 0 15,74,800
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18 222312781

कासारवाडी मैलाशु�ीकरण
क� �ांतग�त यशवंतनगर ते गांधीनगर,
खराळवाडी, नेह�नगर व
धावडेव�ी, भगतव�ी
च�पाणीवसाहत व उव��रत
प�रसरातील ड� ेनेज लाईन व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

६,९ 1,00,00,000 0 51,75,000

19 222312782

कासारवाडी व च-होली
मैलाशु�ीकरण क� �ांतग�त
बालाजीनगर, गवळीमाथा, खंडेव�ी
व िचखली-जाधववाडी, मोशी-बो-
हाडेवाडी व उव��रत प�रसरातील
ड� े नेज लाईन व च�बरची देखभाल
दु��ी करणे.

२,८ 1,50,00,000 0 51,75,000

20 222312783
�भाग �. २५ म�े वाकड प�रसरात
जलिनः सारण निलका व च�बस�ची
देखभाल दु��ी कामे करणे.

25 90,00,000 0 12,12,000

21 222312784
�भाग �. २५ ताथवडे प�रसरातील
जलिनः सारण निलकांची व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

25 90,00,000 0 12,00,000

22 222312785
�भाग �. २५ पुनावळे प�रसरातील
जलिनः सारण निलकांची व च�बस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

25 90,00,000 0 12,00,000

23 222312786
िपंपळे सौदागर प�रसरात
जलिनः सारण निलकांची व चेबस�ची
देखभाल दु��ी कामे करणे.

28 90,00,000 0 12,00,000

24 222312787
रहाटणी प�रसरात जलिनः सारण
निलकांची व चेबस�ची देखभाल
दु��ी कामे करणे.

28 90,00,000 0 12,00,000

25 222312788
िपंपळेिनलख गावठाण व िवशालनगर
प�रसरातील ड� ेनेज लाईन व चेबस�ची
देखभाल दु��ी करणे.

26 90,00,000 0 12,00,000

26 222312789

क�टे व�ी, कावेरीनगर, वेणूनगर
व द� मंिदर प�रसरातील ड� ेनेज
लाईनची व चेबस�ची देखभाल
दु��ी कामे करणे.

26 90,00,000 0 12,00,000

27 222312790
िपंपळेगुरव प�रसरात जलिनः सारण
निलकांची व चेबस�ची देखभाल
दु��ी कामे करणे.

29 90,00,000 0 12,00,000

28 222312791

िपं.िचं.म.न.पा �ा इ �भागातील
जलिन:सारण निलकांची वािष�क
ठेकेदारी प�तीने साफसफाई करणे
व चोकअप काढणे.

इ 7,50,00,000 0 80,00,000

29 222312792

सन २०२२-२३ करीता इ �े�ीय
काया�लया अंतग�त मोशी,च-होली,
वडमुखवाडी, डुडूळगाव मधील
ड� े नेज लाईन व च�बस�ची वािष�क
ठेकेदारी प�तीने देखभाल व दु��ी
करणे व डांबरी र�ाखाली गेलेले
च�बस� र�ा�ा समपातळीस घेणे.

इ 2,00,00,000 0 15,00,000

30 222312793

सन २०२२-२३ करीता इ �े�ीय
काया�लया अंतग�त भोसरी, िदघी,
बोपखेल मधील ड� ेनेज लाईन व
च�बस�ची वािष�क ठेकेदारी प�तीने
देखभाल व दु��ी करणे व डांबरी
र�ाखाली गेलेले च�बस� र�ा�ा
समपातळीस घेणे.

इ 2,00,00,000 0 15,00,000

31 222312794

िचखली मधील सोनावणे व�ी,
रामदासनगर पाटीलनगर मोरेव�ी ,
प�रसरात व इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार भुयारी गटर
निलका टाकणे व दु��ी करणे

1 1,00,00,000 0 19,00,000

32 222312795

िचखली येथील मोरेव�ी ,
�े�ेव�ीर व ता�णेव�ी प�रसरात
व इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
भुयारी गटर निलका टाकणे व
दु��ी करणे

1 1,00,00,000 0 19,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
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चा सुधारीत
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सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

33 222312796

हरगुडेव�ी, घरकुल, कुदळवाडी
प�रसरात व इतर िठकाणी
आव�कतेनुसार भुयारी गटर
निलका टाकणे व दु��ी करणे

11 1,00,00,000 0 19,00,000

34 222312797

शरदनगर, कोयनानगर,
भीमश�ीनगर प�रसरात व इतर
िठकाणी आव�कतेनुसार भुयारी
गटर निलका टाकणे व दु��ी
करणे

11 1,00,00,000 0 19,00,000

35 222312798

�पीनगर, सहयोगनगर प�रसरात व
इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
भुयारी गटर निलका टाकणे व
दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 19,00,000

36 222312799

तळवडे, �ोतीबानगर प�रसरात व
इतर िठकाणी आव�कतेनुसार
भुयारी गटर निलका टाकणे व
दु��ी करणे

12 1,00,00,000 0 19,00,000

37 222312800
िनगडी, से�र२२ भागातील
आव�कतेनुसार भुयारी गटर
निलका टाकणे व दु��ी करणे

13 1,00,00,000 0 19,00,000

38 222312801

से�र २१ यमुनानगर व कृ�ानगर
भागातील आव�कतेनुसार भुयारी
गटर निलका टाकणे व दु��ी
करणे

13 1,00,00,000 0 19,00,000

39 222312802
थेरगाव प�रसराम�े जलिनः सारण
निलका व च�बस�ची दु��ी िवषयक
कामे करणे.

२३,२४ 1,00,00,000 0 43,04,000

40 222312803
रहाटणी व िपंपरी प�रसराम�े
जलिनः सारण निलका व च�बस�ची
दु��ी िवषयक कामे करणे.

२७,२१ 1,00,00,000 0 40,00,000

41 222312804

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण
क� �ाअंतग�त वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने  संत तुकाराम नगर,
गंगानगर, व�भनगर ,
कासारवाडी, कंुदननगर, िवशाल
िथएटर प�रसर महा�ा फुलेनगर व
उव�रीत भागाम�े ड� ेनेज लाईनची व
च�बरची देखभाल दु��ी करणे.

20 50,00,000 0 8,50,000

42 222312805

कासारवाडी मैलाशु�दीकरण
क� �ाअंतग�त वािष�क ठेकेदारी
प�दतीने दापोडी, फुगेवाडी,
कासारवाडी प�रसर व उव�रीत
भागाम�े ड� ेनेज लाईनची व च�बरची
देखभाल दु��ी करणे.

20 50,00,000 0 8,50,000

43 222312806

सांगवी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने नवी
सांगवी प�रसर व उव�रीत भागाम�े
ड� े नेज लाईनची व च�बरची देखभाल
दु��ी करणे.

20 50,00,000 0 8,50,000

44 222312807

सांगवी मैलाशु�दीकरण क� �ाअंतग�त
वािष�क ठेकेदारी प�दतीने जुनी
सांगवी प�रसर व उव�रीत भागाम�े
ड� े नेज लाईनची व च�बरची देखभाल
दु��ी करणे.

30 50,00,000 0 8,50,000

45 222312808

भोसरी, भोसरी M.I.D.C., िदघी व
बोपखेल भागातील ना�ांची आिण
C. D. Works ची वािष�क प�तीने
साफसफाई करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

46 222312809

च-होली, चोिवसावाडी व
वडमुखवाडी भागातील ना�ांची
आिण C. D. Works ची वािष�क
प�तीने साफसफाई करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

47 222312810

मोशी भागातील ना�ांची आिण C.
D. Works ची वािष�क प�तीने
साफसफाई करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0
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48 222312811

िचखली व तळवडे भागातील
ना�ांची आिण C. D. Works ची
वािष�क प�तीने साफसफाई करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

49 222312812

िकवळे, मामुड� व रावेत भागातील
ना�ांची आिण C. D. Works ची
वािष�क प�तीने साफसफाई करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

50 222312813

पुनावळे, ताथवडे व वाकड
भागातील ना�ांची आिण C. D.
Works ची वािष�क प�तीने
साफसफाई करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

51 222312814

थेरगाव व रहाटणी भागातील
ना�ांची आिण C. D. Works ची
वािष�क प�तीने साफसफाई करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

52 222312815

िपंपळे सौदागर, िपंपळे गुरव व
सांगवी भागातील ना�ांची आिण C.
D. Works ची वािष�क प�तीने
साफसफाई करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

53 222312816

कासारवाडी, फुगेवाडी व दापोडी
भागातील ना�ांची आिण C. D.
Works ची वािष�क प�तीने
साफसफाई करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

54 222312817

िपंपळे िनलख भागातील ना�ांची
आिण C. D. Works ची वािष�क
प�तीने साफसफाई करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

55 222312818

िपंपरी M.I.D.C., नेह�नगर व संत
तुकारामनगर भागातील ना�ांची
आिण C. D. Works ची वािष�क
प�तीने साफसफाई करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

56 222312819

िपंपरी गाव व नगर भागातील
ना�ांची आिण C. D. Works ची
वािष�क प�तीने साफसफाई करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

57 222312820

िनगडी, आकुड� व िचंचवड
भागातील ना�ांची आिण C. D.
Works ची वािष�क प�तीने
साफसफाई करणे व अनुषंगीक
कामे करणे.

सव�साधारण 2,00,00,000 0 0

एकूण निवन कामे र.�. 77,40,00,000 82,34,000 8,79,41,000

एकूण िकरकोळ दु��ी
देखभाल(जलिन:सारण)

2,39,01,06,776 35,35,04,550 35,00,00,000

एकूण 6,57,84,81,776 72,08,46,550 94,56,21,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

पया�वरण अिभयांि�की िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 देखभाल दु��ी

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222312821

मोशी कचरा डेपो येथील वे� टू एनज�
�ॅ� चालन, देखभाल व दु��ी करणे
तसेच सॅिनटरी लॅ�िफलचे देखभाल दु��ी
करणे (स�ागार फी व िटपीगं फी सह

30,00,00,000 19,39,00,000 14,20,00,000

2 222312822
मोशी कचरा डेपोम�े जमा होणा�या
िलचेटवर �ि�या करणेक�रता असले�ा
�ॅ�ची चालन, देखभाल व दु��ी करणे

1,50,00,000 29,00,000 21,30,000

3 222312823
मनपा काय��े�ाम�े C & D Waste
�ि�या �क� चालिवणेकामी िटपीगं फी
अदा करणे. (स�ागार फी सह)

10,00,00,000 69,00,000 71,00,000

4 222312824
मोशी कचरा डेपोतील जु�ा डंिपंग केले�ा
कच�याचे बायोमायिनंग करणे

70,00,00,000 4,59,00,000 3,55,00,000

5 222312825
मोशी कचरा डेपो येथील जु�ा डंपीगं
केले�ा कच�याचे बायोमायिनंग करणे.
(ट�ा - २)

1,00,00,00,000 0 0

6 222312826
मोशी कचरा डेपो येथील िवद्युत �व�था व
िदवाब�ीचे चालन, देखभाल व दु��ी
करणे व अनुषंिगक कामे करणे.

50,00,000 0 3,55,000

एकूण चालू कामे र.�. 2,12,00,00,000 24,96,00,000 18,70,85,000

निवन कामे

230-Operations & Maintenance

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222312827
मोशी कचरा डेपो येथे �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ी कामे करणे

1,00,00,000 0 36,92,000

एकूण निवन कामे र.�. 1,00,00,000 0 36,92,000

एकूण देखभाल दु��ी 2,13,00,00,000 24,96,00,000 19,07,77,000

एकूण 2,13,00,00,000 24,96,00,000 19,07,77,000
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

झोपडप�ी िनमु�लन व पुनव�सन (�थाप�) िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी देखभाल

चालू कामे
230-Operations &
Maintenance
23051-Repairs &
maintenance - Civic
Amenities

1 222312828

JnNURM- BSUP अंतग�त बांधणेत
आले�ा पुनव�सन �क�ातील
इमारतीचंी �थाप� िवषयक दु��ीची
कामे करणे.

ससा 50,00,000 25,00,000 20,00,000

2 222312829
�भाग �. २ व ७ मधील
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे.

२ व ७ 15,00,000 0 0

3 222312830
�भाग �. ७ शांतीनगर झोपडप�ीतील
मनपा इमारत, शौचालय, पाथवे,
पे��ंग देखभाल दु��ी करणे

7 15,00,000 0 0

4 222312831

�भाग �. २१ िपंपरी, संजयगांधीनगर
येथील झोपडप�ीम�े िकरकोळ
देखभाल दु��ीची �थाप� िवषयक
कामे करणे.(2/40-2018-19)

ससा 7,50,000 0 0

5 222312832

�भाग �. २० मधील महा�ा फुलेनगर
(भोसरी) झोपडप�ीतील पाथवे, गटर,
च�बस�, पे�ीगं �ॉक देखभाल दु��ी
करणे(२०१९-२०)

20 17,00,000 7,00,000 0

6 222312833

�भाग �. ११ मधील झोपडप�ी
�े�ासाठी नामिनद�शंक िदशादश�क
फलक ,इतर आव�क आशयाचे
फलक बनिवणे व बसिवणे तसेच इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

11 15,00,000 5,00,000 11,00,000

7 222312834

सन २०१९-२० म�े �भाग �. १३
से.�. २२ इंिदरा नगर, राज नगर
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 24,00,000 9,48,000 0

8 222312835

सन २०१९-२० म�े �भाग �. १३
से.�. २२ संजय नगर, दळवी नगर,
रा�ल नगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 24,00,000 11,56,000 0

9 222312836

सन २०१९-२० म�े �भाग �. १३
से.�. २२ PCMC कॉलनी, कम�वीर
नगर �िमक नगर झोपडप�ीम�े
शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

13 22,50,000 0 0

10 222312837

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील
संजयनगर, राजनगर, दळवी नगर व
इंिदरानगर प�रसरातील समाजमंिदर व
कंपाउंड वॉलची दु��ी करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामांची देखभाल व
दु��ी करणे.

13 18,00,000 0 13,00,000

11 222312838

सन २०१९-२० म�े �भाग �. १३
से.�. २२ येथे आव�कतेनुसार
िठकिठकाणी �� ॉम वॉटर पाईप
टाकणे, गटर, पाथवे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे

13 22,50,000 8,10,000 0
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करणे.

12 222312839

सन २०१९-२० म�े �भाग �. १३
से.�. २२ संजयनगर, राजनगर,
दळवी नगर, इंिदरानगर, िमिलंद नगर
झोपडप�ीम�े टाकले�ा जलवािहनी
व मल:िनसारण निलकेवर �ॉ�ीट
पे��ंग करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 24,00,000 9,23,000 0

13 222312840
िपंपरी इंिदरानगर येथील झोप�प�ीतील
�थाप� िवषयक कामांची दु��ी
करणे.( सन २०१९-२०)

21 15,00,000 0 0

14 222312841

िपंपरी गणेशनगर व तापिकरनगर
येथील झोप�प�ीतील �थाप� िवषयक
कामांची दु��ी करणे.( सन
२०१९-२०)

21 25,00,000 0 0

15 222312842
�भाग �. १९ मधील सँिनटरी चाळ,
िभमनगर प�रसरात दु��ी करणे.
(सन २०१९-२०)

19 10,00,000 4,34,000 0

16 222312843

�भाग �. १९ मधील प�ाशेड िलंकरोड
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामांची दु��ी करणे. (सन
२०१९-२०)

19 10,00,000 3,11,000 0

17 222312844

�भाग �. १९ मधील आंबेडकरनगर,
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामांची दु��ी करणे. (सन
२०१९-२०)

19 10,00,000 5,09,000 0

18 222312845
�भाग �. ४२ मधील प�ाशेड मधील
�थाप� िवषयक कामाची ंदु��ी
करणे,(सन २०१९-२०)

17 10,00,000 3,14,000 0

19 222312846
�भाग �. २० येथील वैशालीनगर
झोपडप�ीत �थाप� िवषयक कामे
करणे. (सन २०१९-२०)

स.सा. 10,50,000 4,98,000 0

20 222312847
वैशालीनगर झोपडप�ीत र�ाचे
�ॉ�ीटीकरण करणे. (सन २०१९-२०)

20 15,00,000 8,00,000 0

21 222312848

�भाग �. २४ येथील �ातोबानगर
झोपडप�ीत �थाप� िवषयक कामांची
िकरकोळ दु��ी व देखभालाची कामे
करणे. (सन २०१९-२०)

24 15,00,000 1,01,000 0

22 222312849
ग' �भागातील झोपडप�ाम�े र�ाचे
Hot-Mix प�दतीने डांबरीकरण
करणे.

सव�साधारण 30,00,000 0 0

23 222312850

�भाग �. २ येथील संजयगांधीनगर
(मोशी - बो-हाडेवाडी) झोपडप�ी व
इतर झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

2 50,00,000 15,31,000 0

24 222312851

�भाग �. २ येथील संजयगांधीनगर
(मोशी - बो-हाडेवाडी) झोपडप�ी व
इतर झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
मनपा इमारती व शौचालय देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२०-२१)

2 25,00,000 12,50,000 0

25 222312852

�भाग �. ७ येथील शांतीनगर
झोपडप�ी व इतर झोपडप�ीमधील
िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

7 25,00,000 10,85,000 0

26 222312853
�भाग �. ७ येथील शांतीनगर
झोपडप�ीम�े ट� ेच�स चे मजबुतीकरण
क�न र�े डांबरीकरण करणे.

7 25,00,000 12,75,000 0

27 222312854

�भाग �. ७ येथील शांतीनगर
झोपडप�ी व इतर झोपडप�ीमधील
िविवध िठकाणी मनपा इमारती व
शौचालय देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

7 25,00,000 13,00,000 0

792



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

28 222312855

�भाग �. ७ येथील शांतीनगर
झोपडप�ी व इतर झोपडप�ीमधील
िविवध िठकाणी�ा र�ेचे ट� ेचेस भरणे
व हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२०-२१)

7 25,00,000 12,75,000 0

29 222312856

�भाग �. ८ येथील गवळीमाथा,
बालाजीनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

8 50,00,000 18,41,000 0

30 222312857

�भाग �. ८ येथील गवळीमाथा,
बालाजीनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी मनपा
इमारती व शौचालय देखभाल दु��ी
करणे.

8 25,00,000 10,75,000 2,00,000

31 222312858

�भाग �. ८ येथील खंडेव�ी,
गणेशनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

8 50,00,000 18,00,000 3,50,000

32 222312859

�भाग �. ८ येथील खंडेव�ी,
गणेशनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी मनपा
इमारती व शौचालय देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

8 25,00,000 11,50,000 0

33 222312860

�भाग �. ९ येथील िव�लनगर,
आंबेडकरनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

9 50,00,000 18,20,000 0

34 222312861

�भाग �. ९ येथील िव�लनगर,
आंबेडकरनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी मनपा
इमारती व शौचालय देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

9 25,00,000 12,49,000 0

35 222312862

�भाग �.२० येथील महा�ा
फुलेनगर(भोसरी) झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

20 50,00,000 17,12,000 0

36 222312863

�भाग �.२० येथील महा�ा
फुलेनगर(भोसरी) झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी मनपा
इमारती व शौचालय देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२०-२१)

20 25,00,000 10,57,000 0

37 222312864

�भाग �.२० येथील लांडेवाडी
(भोसरी) झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

20 50,00,000 19,00,000 0

38 222312865

�भाग �.२० येथील लांडेवाडी
(भोसरी) झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी मनपा
इमारती व शौचालय देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२०-२१)

20 25,00,000 11,00,000 0

39 222312866

�भाग �.३० येथील िलंबोरेव�ी,
महा�ा फुलेनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

30 50,00,000 19,60,000 0
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40 222312867

�भाग �.३० येथील िलंबोरेव�ी,
महा�ा फुलेनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी मनपा
इमारती व शौचालय देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

30 25,00,000 13,00,000 0

41 222312868

�भाग �.३० येथील
िस�दाथ�नगर,संजयगांधीनगर
(फुगेवाडी) झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

30 50,00,000 16,34,000 0

42 222312869

�भाग �.३० येथील
िस�दाथ�नगर,संजयगांधीनगर
(फुगेवाडी) झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी मनपा
इमारती व शौचालय देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

30 25,00,000 12,75,000 0

43 222312870

�भाग �. ३० येथील गुलाबनगर,
जयिभमनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

30 50,00,000 24,00,000 0

44 222312871

�भाग �.३० येथील गुलाबनगर,
जयिभमनगर झोपडप�ी व इतर
झोपडप�ीमधील िविवध िठकाणी मनपा
इमारती व शौचालय देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

30 25,00,000 11,49,000 0

45 222312872

ह' �ेि�य काया�लयाचे ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीम�े र�ाचे
ट� ेचेस भरणे व हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.(सन २०२०-२१)

30 50,00,000 21,25,000 0

46 222312873

क' �ेि�य काया�लयाचे ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीम�े र�ाचे
ट� ेचेस भरणे व हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.(सन २०२०-२१)

8 व 9 50,00,000 21,25,000 0

47 222312874

ह,क, ई' �ेि�य काया�लयाचे ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीम�े र�ाचे
ट� ेचेस भरणे व हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.(सन २०२०-२१)

2,8,9,30 50,00,000 21,15,000 0

48 222312875

�भाग �. २१ मधील संजय गांधीनगर,
सुभाषनगर व इतर झोपडप�ीम�े
िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
व देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

21 25,00,000 5,85,000 0

49 222312876

�भाग �. २१ मधील इंिदरानगर,
महा�ा गांधीनगर, कैलास व इतर
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे व देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२०-२१)

21 25,00,000 11,50,000 1,00,000

50 222312877

�भाग �. २१ मधील
शा�ीनगर,बलदेवनगर,गणेशनगर व
इतर झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे व देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

21 25,00,000 5,84,000 0

51 222312878

�भाग �. २१ मधील आदश�नगर,
िमिलंदनगर,रामकृ�नगर व इतर
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामे व देखभाल दु��ी
करणे. (सन २०२०-२१)

21 25,00,000 5,85,000 0

52 222312879

�भाग �. ३१ मधील िपंपळेगुरव येथील
राजीवगांधीनगर व इतर झोपडप�ीम�े
िविवध िठकाणी �थाप� िवषयक कामे
व देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२०-२१)

31 25,00,000 11,15,000 0
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53 222312880

�भाग �. २७ मधील तापिकरनगर व
इतर झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी
�थाप� िवषयक कामे व देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२०-२१)

27 25,00,000 5,70,000 0

54 222312881
ग' �भागातील झोपडप�ाम�े र�ाचे
Hot-Mix प�दतीने डांबरीकरण
करणे. (सन २०२०-२१)

ससा 50,00,000 18,32,000 0

55 222312882

�भाग �. १९ येथील आंबेडकरनगर,
(िपंपरी), िभमनगर, सँिनटरी चाळ या
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामाची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

19 37,50,000 18,00,000 3,00,000

56 222312883

�भाग �. १९ येथील िनराधारनगर,
बौ�दनगर, रमाबाईनगर या
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामाची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

19 50,00,000 19,09,000 0

57 222312884

�भाग �. १९ येथील िलंकरोड -
प�ाशेड या झोपडप�ीम�े िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक कामाची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

19 25,00,000 11,87,000 0

58 222312885

�भाग �. १९ येथील उ�ोगनगर,
संतोषनगर, िवजयनगर, सुदश�नगर या
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामाची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

19 50,00,000 19,17,000 0

59 222312886

�भाग �. १९ येथील आनंदनगर,
साईबाबानगर या झोपडप�ीम�े िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक कामाची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

19 50,00,000 10,18,000 0

60 222312887

�भाग �. १० येथील लालटोपीनगर,
आ�ासाहेब मगरनगर, इंिदरानगर या
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामाची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

10 50,00,000 8,94,000 0

61 222312888

�भाग �. १८ येथील वेताळनगर,
मोरयानगर व �भाग �. १७ मधील
नागसेन नगर या झोपडप�ीम�े िविवध
िठकाणी �थाप� िवषयक कामाची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

18 50,00,000 7,05,000 0

62 222312889

�भाग �. १६ येथील एम.बी. कँ� या
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी �थाप�
िवषयक कामाची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२०-२१)

16 25,00,000 6,03,000 0

63 222312890

�भाग �. १० येथील इंिदरानगर येथील
मोक�ा जागेस िसमाभीतं बांधणे व
इतर �थाप� िवषयक कामाची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२०-२१)

10 50,00,000 26,00,000 0

64 222312891

आंनदनगर, इंिदरानगर, रमाबाईनगर
इ. अ �े�ीय काया�लयातील
झोपडप�ामधील HOT MIX प�दतीने
डांबरीकरण करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१)

ससा 50,00,000 20,66,000 0

65 222312892
अ �ेि�य काया�लयातील
झोपडप�ाम�े साईन बोड�, ब�चेस
पुरिवणे व बसिवणे, (सन २०२०-२१)

ससा 25,00,000 6,98,000 0

66 222312893
अ व ब �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे.

ससा 25,00,000 10,00,000 0

67 222312894
क व ड �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे.

ससा 25,00,000 10,00,000 0
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68 222312895
ई व फ �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे.

ससा 25,00,000 10,00,000 0

69 222312896
ग व ह �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे.

ससा 25,00,000 10,00,000 0

70 222312897

�� भारत अिभयान अंतग�त
शौचालय देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२०-२१)

ससा 13,50,000 13,50,000 0

71 222312898

�भाग �. ९ येथील गांधीनगर
झोपडप�ीम�े र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

9 25,00,000 11,29,000 0

72 222312899

�भाग �. ९ येथील गांधीनगर
झोपडप�ीम�े पाथवे करीता कॉ�ीट
पे�ीगं करणे, कॉ�ीट �ॉक बसिवणे,
इतर �थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

9 25,00,000 11,77,000 0

73 222312900

�भाग �. ९ येथील गांधीनगर
झोपडप�ीम�े गटर बांधणे, �� ॉम
वॉटर लाईन टाकणे व इतर �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

9 25,00,000 11,39,000 0

74 222312901

�भाग �. २५ येथील काळाखडक
झोपडप�ीम�े र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, कॉ�ीट �ॉक बसिवणे, इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

25 25,00,000 6,93,000 0

75 222312902

�भाग �. २६ येथील आ�ाभाऊ
साठेनगर झोपडप�ीम�े र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, कॉ�ीट �ॉक
बसिवणे, इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२०-२१)

26 25,00,000 13,00,000 0

76 222312903

�भाग �. २४ येथील �ातोबानगर
झोपडप�ीम�े र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, कॉ�ीट �ॉक बसिवणे, इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२०-२१)

24 25,00,000 5,85,000 0

77 222312904

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १०
अंतग�त द�नगर झोपडप�ी येथे
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

10 25,00,000 14,97,000 0

78 222312905

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १०
अंतग�त िव�ानगर झोपडप�ी येथे
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

10 25,00,000 15,10,000 0

79 222312906

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १०
द�नगर झोपडप�ीम�े गटर, पाथवेची
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

10 25,00,000 16,00,000 0

80 222312907

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १०
िव�ानगर झोपडप�ीम�े गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

10 25,00,000 6,41,000 0
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सन २०२१-२०२२
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चा अंदाज

81 222312908

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १०
द�नगर झोपडप�ीमधील मनपा
इमारत, शौचालय व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

10 25,00,000 17,00,000 0

82 222312909

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १०
िव�ानगर झोपडप�ीमधील मनपा
इमारत, शौचालय व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

10 25,00,000 15,10,000 0

83 222312910

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १०
�� भारत अिभयान अंतग�त
शौचालय देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

10 37,50,000 11,29,000 0

84 222312911

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. ११
अंजठानगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 10,50,000 0

85 222312912

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. ११
दुगा�नगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 10,50,000 0

86 222312913

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. ११
मोरेव�ी / िभमश�ीनगर
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 10,55,000 0

87 222312914

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. ११
अंतग�त झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

11 25,00,000 12,11,000 0

88 222312915

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. ११
�� भारत अिभयान अंतग�त
शौचालय देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 11,62,000 0

89 222312916

�भाग �. ११ मधील झोपडप�ी
�े�ासाठी नामिनद�शंक िदशादश�क
फलक ,इतर आव�क आशयाचे
फलक बनिवणे व बसिवणे तसेच इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे.

11 25,00,000 12,25,000 0

90 222312917

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ िमिलंद नगर,बौ� नगर
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 13,95,000 0

91 222312918

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ इंिदरा नगर, राज नगर
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 18,42,000 0

92 222312919

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ संजय नगर, दळवी नगर,
रा�ल नगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 18,28,000 0

93 222312920
सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ PCMC कॉलनी, कम�वीर
नगर �िमक नगर झोपडप�ीम�े

13 30,00,000 18,08,000 0
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शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

94 222312921

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ आ�ाभाऊसाठे वसाहत
येथील २५६ व ५७६ गाळे प�रसरातील
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 5,00,000 8,00,000

95 222312922

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील
संजयनगर, राजनगर, दळवी नगर व
इंिदरानगर प�रसरातील समाजमंिदर व
कंपाउंड वॉलची दु��ी करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामांची देखभाल व
दु��ी करणे.

13 30,00,000 14,00,000 0

96 222312923

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील िमिलंद
नगर, िवलास नगर प�रसरातील
समाजमंिदर व कंपाउंड वॉलची
दु��ी करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामांची देखभाल व दु��ी करणे.

13 30,00,000 17,21,000 0

97 222312924

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील बौ�
नगर, रा�ल नगर, �िमक नगर
प�रसरातील समाजमंिदर व कंपाउंड
वॉलची दु��ी करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामांची देखभाल व दु��ी
करणे.

13 30,00,000 14,99,000 0

98 222312925

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ येथे आव�कतेनुसार
िठकिठकाणी �� ॉम वॉटर पाईप
टाकणे, गटर, पाथवे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

13 32,50,000 16,68,000 0

99 222312926

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ संजयनगर, राजनगर,
दळवी नगर, इंिदरानगर, िमिलंद नगर
झोपडप�ीम�े टाकले�ा जलवािहनी
व मल:िनसारण निलकेवर �ॉ�ीट
पे��ंग करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 30,00,000 18,71,000 0

100 222312927

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ बौ� नगर, रा�ल नगर,
�िमक नगर, , िवलास नगर
झोपडप�ीम�े टाकले�ा जलवािहनी
व मल:िनसारण निलकेवर �ॉ�ीट
पे��ंग करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 30,00,000 14,44,000 0

101 222312928

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ �� भारत अिभयान
अंतग�त शौचालय देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 37,50,000 17,44,000 0

102 222312929

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १४
आंबेडकरनगर झोपडप�ीम�े
शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

14 37,50,000 7,10,000 0

103 222312930

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १४
रामनगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

14 37,50,000 16,67,000 0

104 222312931

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १४
महा�ा फुलेनगर झोपडप�ीम�े
शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�

14 37,50,000 18,00,000 0
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िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

105 222312932

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १४
जयम�ारनगर झोपडप�ीम�े
शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

14 25,00,000 13,00,000 0

106 222312933

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १४
अंतग�त झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

14 25,00,000 15,00,000 0

107 222312934

सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १४
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी ��
भारत अिभयान अंतग�त शौचालय
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

14 30,00,000 0 1,00,000

108 222312935
सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १४
झोपडप�ीमधील अंतग�त र�े
समपातळीवर घेऊन िवकिसत करणे.

14 30,00,000 15,15,000 0

109 222312936

सन २०२०-२१ म�े 'अ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ाम�े
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

ससा 35,00,000 18,36,000 0

110 222312937

सन २०२०-२१ म�े 'फ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ाम�े
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

ससा 37,50,000 17,41,000 0

111 222312938

सन २०२०-२१ म�े 'अ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ामधील खोदले�ा
र�ावरील ट� ेच�स जी.एस.बी व
बी.बी.एम. प�दतीने भरणे.

ससा 30,00,000 14,99,000 0

112 222312939

सन २०२०-२१ म�े 'फ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ामधील खोदले�ा
र�ावरील ट� ेच�स जी.एस.बी व
बी.बी.एम. प�दतीने भरणे.

ससा 25,00,000 14,00,000 0

113 222312940

सन २०२०-२१ मधील 'फ' �भागातंग�त
िविवध झोपडप�ातील चौकांची
देखभाल दु��ी करणे व
सभोवताल�ा प�रसरात
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

ससा 25,00,000 8,00,000 0

114 222312941

सन २०२०-२१ मधील 'अ' �भागातंग�त
िविवध झोपडप�ातील चौकांची
देखभाल दु��ी करणे व
सभोवताल�ा प�रसरात
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

ससा 25,00,000 13,20,000 0

115 222312942

सन २०१८-१९ म�े 'अ' �े�ीय
काया�लय अतंग�त असले�ा
झोपडप�ामधील पी ची मनपाचे पोट�ल
सारथी वरील �ा� त�ारी सोडिवणे ,
राडा रोडा उचलणे व आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे

ससा 25,00,000 11,85,000 0

116 222312943

सन २०१८-१९ म�े 'फ' �े�ीय
काया�लय अतंग�त असले�ा
झोपडप�ामधील पी ची मनपाचे पोट�ल
सारथी वरील �ा� त�ारी सोडिवणे ,
राडा रोडा उचलणे व आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे

ससा 25,00,000 11,85,000 0

117 222312944
अ,फ �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे.

ससा 25,00,000 93,32,000 66,00,000
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118 222312945

�भाग �. १० मधील िव�ानगर,
रामनगर , द�नगर व इतर
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

10 32,00,000 15,00,000 5,00,000

119 222312946

�भाग �. १० मधील िव�ानगर,
रामनगर , द�नगर व इतर
झोपडप�ीतील मनपा इमारती,
साव�जिनक शौचालय, पाथवे व गटरची
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

10 32,00,000 15,00,000 5,00,000

120 222312947

�भाग �. १० मधील इंिदरानगर,
आ�ासाहेबनगर , लालटोपीनगर व
इतर झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

10 32,00,000 5,00,000 12,00,000

121 222312948

�भाग �. १० मधील इंिदरानगर,
आ�ासाहेबनगर , लालटोपीनगर व
इतर झोपडप�ीतील मनपा इमारती,
साव�जिनक शौचालय, पाथवे व गटरची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

10 32,00,000 10,00,000 9,00,000

122 222312949

�भाग �. १४ मधील आंबेडकरनगर,
साईबाबानगर , जयम�ारनगर व इतर
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

14 32,00,000 12,00,000 9,00,000

123 222312950

�भाग �. १४ मधील आंबेडकरनगर,
साईबाबानगर , जयम�ारनगर व इतर
झोपडप�ीतील मनपा इमारती,
साव�जिनक शौचालय, पाथवे व गटरची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

14 32,00,000 12,00,000 8,00,000

124 222312951

�भाग �. १४ मधील महा�ा
फुलेनगर, काळभोरनगर व इतर
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

14 32,00,000 12,00,000 9,00,000

125 222312952

�भाग �. १४ मधील महा�ा
फुलेनगर, काळभोरनगर व इतर
झोपडप�ीतील मनपा इमारती,
साव�जिनक शौचालय, पाथवे व गटरची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

14 32,00,000 12,00,000 9,00,000

126 222312953

�भाग �. १९ मधील रमाबाईनगर,
बौ�दनगर, आनंदनगर व इतर
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

19 32,00,000 0 20,00,000

127 222312954

�भाग �. १९ मधील आंबेडकरनगर,
िभमनगर-सँिनटरी चाळ व इतर
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२२)

19 32,00,000 13,00,000 7,00,000

128 222312955

�भाग �. १९ मधील आंबेडकरनगर,
िभमनगर-सँिनटरी चाळ व इतर
झोपडप�ीतील मनपा इमारती,
साव�जिनक शौचालय, पाथवे व गटरची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२१-२२)

19 32,00,000 13,00,000 7,00,000

129 222312956

�भाग �. १९ मधील उ�ोगनगर,
िवजयनगर,संतोषनगर, गोलांडेनगर,
सुदश�ननगर व इतर झोपडप�ीतील
�थाप� िवषयक कामाची देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२१-२२)

19 32,00,000 15,01,000 7,00,000

130 222312957
�भाग �. १९ मधील उ�ोगनगर,
िवजयनगर,संतोषनगर, गोलांडेनगर व
सुदश�ननगर व इतर झोपडप�ीतील

19 32,00,000 8,00,000 12,00,000

800
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मनपा इमारती, साव�जिनक शौचालय,
पाथवे व गटरची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

131 222312958

�भाग �. १९ मधील आनंदनगर,
बौ�दनगर व इतर झोपडप�ीतील
�थाप� िवषयक कामाची देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२१-२२)

19 32,00,000 12,00,000 8,00,000

132 222312959

�भाग �. १९ मधील आनंदनगर,
आंबेडकरनगर व इतर झोपडप�ीतील
�थाप� िवषयक कामाची देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२१-२२)

19 32,00,000 8,00,000 12,00,000

133 222312960

�भाग �. ९ मधील गांधीनगर
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे, मनपा इमारती व शौचालय
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

9 20,00,000 5,00,000 7,00,000

134 222312961

�भाग �. ९ मधील गांधीनगर
झोपडप�ीत ग�ीबोळात पाथवेकरीता
कॉ�ीटीकरण करणे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

9 20,00,000 5,00,000 7,00,000

135 222312962

�भाग �. ९ मधील गांधीनगर
झोपडप�ीत गटाराची दु��ी करणे,
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

9 20,00,000 10,00,000 2,00,000

136 222312963

�भाग �. ९ मधील िव�लनगर,
आंबेडकरनगर झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, गटर करणे,
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

9 32,00,000 16,00,000 4,00,000

137 222312964

क �भागाअंतग�त िठकिठकाण�ा
झोपडप�ीम�े र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, गटर करणे, �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

8 व 9 32,00,000 16,00,000 4,00,000

138 222312965

�भाग �. ८ मधील गवळीनगर
झोपडप�ीत व इतर िठकिठकाण�ा
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

8 32,00,000 8,00,000 11,00,000

139 222312966

�भाग �. ८ मधील बालाजीनगर
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

8 32,00,000 0 20,00,000

140 222312967

�भाग �. ८ गणेशनगर येथे �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

8 20,00,000 0 11,50,000

141 222312968

�भाग �.८ बालाजीनगर
झोपडप�ीम�े र�ाचे ट� ेच�स भरणे व
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.(सन २०२१-२२)

8 32,00,000 23,00,000 0

142 222312969

�भाग �. ८ गवळीमाथा
झोपडप�ीम�े र�ांचे ट� ेच�स भरणे व
हॉटिम� प�दतीने डांबरीकरण
करणे.(सन २०२१-२२)

8 32,00,000 23,00,000 0

143 222312970

�भाग �. ८ खंडेव�ी झोपडप�ीम�े
र�ांचे ट� ेच�स भरणे व हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.(सन
२०२१-२२)

8 32,00,000 23,00,000 0
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144 222312971

�भाग �. २ येथील संजयगांधीनगर
(मोशी-बो-हाडेवाडी) झोपडप�ीम�े
मु� र�ांचे ट� ेच�स भरणे व हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे.(सन
२०२१-२२)

2 32,00,000 23,00,000 0

145 222312972

�भाग �. २ संजयगांधीनगर (मोशी)
झोपडप�ीम�े ग�ी बोळातील
र�ाचे ट� ेच�स भरणे व हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२१-२२)

32,00,000 23,00,000 0

146 222312973

�भाग �. २ संजयगांधीनगर (मोशी)
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

2 32,00,000 8,00,000 12,00,000

147 222312974

�भाग �. ७ मधील शांतीनगर
(भोसरी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

7 32,00,000 8,00,000 12,00,000

148 222312975

�भाग �. २० मधील लांडेवाडी
(भोसरी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

20 32,00,000 8,00,000 12,00,000

149 222312976

�भाग �. २० मधील महा�ा फुलेनगर
(भोसरी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

20 32,00,000 8,00,000 12,00,000

150 222312977

�भाग �. २० मधील गु�द�नगर,
भारतनगर, वैशालीनगर झोपडप�ीतील
र�ाचे कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम�
वॉटर लाईन टाकणे, गटर करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल व
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

20 20,00,000 0 12,50,000

151 222312978

�भाग �. ३० मधील रितलाल
भगवानदास झोपडप�ीत व इतर
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

30 20,00,000 5,00,000 7,00,000

152 222312979

�भाग �. ३१ मधील राजीव गांधीनगर
(िपंपळे गुरव) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

31 20,00,000 11,75,000 0

153 222312980

�भाग �. ३० मधील िलंबोरेव�ी,
संजयगांधीनगर झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

30 20,00,000 5,00,000 7,00,000

154 222312981

�भाग �. ३० मधील िस�दाथ�नगर
(दापोडी) झोपडप�ीत व इतर
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

30 32,00,000 0 12,50,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

155 222312982

�भाग �. ३० मधील गुलाबनगर
(दापोडी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

30 20,00,000 5,00,000 7,00,000

156 222312983

�भाग �. ३० मधील महा�ा फुलेनगर
(दापोडी) झोपडप�ीत व इतर
िठकिठकाण�ा र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२१-२२)

30 32,00,000 8,00,000 12,00,000

157 222312984

�भाग �. ३० मधील जयिभमनगर
(दापोडी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

30 20,00,000 5,00,000 7,00,000

158 222312985

क' व 'इ' �े�ीय काया�लय ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीमधील मनपा
इमारती व शौचालयांची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

ससा 20,00,000 0 12,50,000

159 222312986

ह' �े�ीय काया�लय ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीमधील मनपा
इमारती व शौचालयांची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

ससा 20,00,000 0 12,50,000

160 222312987

क' व 'इ' �े�ीय काया�लय ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीमधील
र�ाचे ट� ेचेस भरणे व हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२१-२२)

ससा 32,00,000 0 22,75,000

161 222312988

ह' �े�ीय काया�लय ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीमधील
र�ाचे ट� ेचेस भरणे व हॉटिम�
प�दतीने डांबरीकरण करणे. (सन
२०२१-२२)

ससा 32,00,000 0 22,75,000

162 222312989

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
संजयगांधीनगर व िविवध
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२१-२२)

21 32,00,000 15,00,000 10,00,000

163 222312990

िपंपरी �भाग �. २१ मधील सुभाषनगर
व िविवध झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

21 32,00,000 15,00,000 10,00,000

164 222312991

िपंपरी �भाग �. २१ मधील महा�ा
गांधीनगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

21 32,00,000 10,00,000 15,00,000

165 222312992

िपंपरी �भाग �. २१ मधील इंिदरानगर
व िविवध झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२१-२२)

21 32,00,000 10,00,000 15,00,000

166 222312993

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
बलदेवनगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

21 32,00,000 13,99,000 9,00,000

167 222312994

िपंपरी �भाग �. २१ मधील शा�ीनगर
व िविवध झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन

21 32,00,000 15,00,000 10,00,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
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२०२१-२२)

168 222312995

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
कैलासनगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

21 32,00,000 15,00,000 10,00,000

169 222312996

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
रामकृ�नगर व िविवध
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

21 32,00,000 10,00,000 15,00,000

170 222312997

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
िमिलंदनगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

21 32,00,000 10,00,000 15,00,000

171 222312998

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
आदश�नगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

21 32,00,000 10,00,000 15,00,000

172 222312999
िपंपरी �भाग �. २१ मधील साव�जिनक
शौचालयांची देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

21 32,00,000 10,00,000 15,00,000

173 222313000

�भाग �. २४ मधील �ातोबानगर
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

24 32,00,000 15,00,000 10,00,000

174 222313001

�भाग �. २५ मधील काळाखडक
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

25 32,00,000 10,00,000 15,00,000

175 222313002

�भाग �. २६ मधील आ�ाभाऊ
साठेनगर झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

26 32,00,000 15,57,000 8,00,000

176 222313003

�भाग �. २७ मधील तापिकरनगर
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

27 20,00,000 10,00,000 10,00,000

177 222313004

�भाग �. १६ मधील एम.बी. कँ�
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

16 32,00,000 15,00,000 10,00,000

178 222313005
ब', 'ड' व 'ग' �ेि�य काया�लयांतील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे. (सन २०२१-२२)

ससा 32,00,000 9,00,000 10,00,000

179 222313006

�भाग �. १७ मधील नागसेननगर
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

17 32,00,000 10,00,000 15,00,000

180 222313007

भोईरनगर झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

18 20,00,000 7,00,000 10,00,000

181 222313008

वेताळनगर व मोरयानगर
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

18 32,00,000 10,00,000 15,00,000

182 222313009

ब','ड' व 'ग' �भाग झोपडप�ामधील
साव�जिनक शौचालयांना �� भारत
अिभयानांअतंग�त रंगरंगोटी व �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

ससा 32,00,000 10,00,000 10,00,000
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सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

183 222313010

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १०
अंतग�त द�नगर झोपडप�ी येथे
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

10 25,00,000 10,00,000 6,00,000

184 222313011

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १०
अंतग�त िव�ानगर झोपडप�ी येथे
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

10 25,00,000 10,00,000 7,00,000

185 222313012

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १०
द�नगर झोपडप�ीम�े गटर, पाथवेची
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

10 25,00,000 10,00,000 7,00,000

186 222313013

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १०
िव�ानगर झोपडप�ीम�े गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

10 25,00,000 10,00,000 7,00,000

187 222313014

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १०
द�नगर झोपडप�ीमधील मनपा
इमारत, शौचालय व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

10 25,00,000 10,00,000 7,00,000

188 222313015

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १०
िव�ानगर झोपडप�ीमधील मनपा
इमारत, शौचालय व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

10 25,00,000 10,00,000 10,00,000

189 222313016

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १०
�� भारत अिभयान अंतग�त
शौचालय देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

10 37,50,000 10,00,000 10,00,000

190 222313017
सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १०
झोपडप�ीमधील अंतग�त र�े
समपातळीवर घेऊन िवकिसत करणे.

10 25,00,000 2,00,000 14,00,000

191 222313018

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. ११
अंजठानगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 5,00,000 9,00,000

192 222313019

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. ११
दुगा�नगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 5,00,000 9,00,000

193 222313020

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. ११
मोरेव�ी / िभमश�ीनगर
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 5,00,000 9,00,000

194 222313021

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. ११
अंतग�त झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

11 25,00,000 10,00,000 3,00,000

195 222313022

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. ११
�� भारत अिभयान अंतग�त
शौचालय देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

11 25,00,000 6,00,000 7,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

196 222313023

�भाग �. ११ मधील झोपडप�ी
�े�ासाठी नामिनद�शंक िदशादश�क
फलक ,इतर आव�क आशयाचे
फलक बनिवणे व बसिवणे तसेच इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

11 30,00,000 5,00,000 11,00,000

197 222313024

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ िमिलंद नगर,बौ� नगर
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 5,00,000 10,00,000

198 222313025

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ इंिदरा नगर, राज नगर
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 3,00,000 11,00,000

199 222313026

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ PCMC कॉलनी, कम�वीर
नगर �िमक नगर झोपडप�ीम�े
शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

13 30,00,000 0 16,00,000

200 222313027

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ आ�ाभाऊसाठे वसाहत
येथील २५६ व ५७६ गाळे प�रसरातील
झोपडप�ीम�े शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 11,00,000 5,00,000

201 222313028

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील
संजयनगर, राजनगर, दळवी नगर व
इंिदरानगर प�रसरातील समाजमंिदर व
कंपाउंड वॉलची दु��ी करणे व इतर
�थाप� िवषयक कामांची देखभाल व
दु��ी करणे.(सन २०२१-२२)

13 30,00,000 0 13,00,000

202 222313029

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील िमिलंद
नगर, िवलास नगर प�रसरातील
समाजमंिदर व कंपाउंड वॉलची
दु��ी करणे व इतर �थाप� िवषयक
कामांची देखभाल व दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

13 30,00,000 7,00,000 7,50,000

203 222313030

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील बौ�
नगर, रा�ल नगर, �िमक नगर
प�रसरातील समाजमंिदर व कंपाउंड
वॉलची दु��ी करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामांची देखभाल व दु��ी
करणे.(सन २०२१-२२)

13 30,00,000 7,00,000 8,00,000

204 222313031

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ येथे आव�कतेनुसार
िठकिठकाणी �� ॉम वॉटर पाईप
टाकणे, गटर, पाथवे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

13 32,50,000 7,00,000 7,75,000

205 222313032

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ संजयनगर, राजनगर,
दळवी नगर, इंिदरानगर, िमिलंद नगर
झोपडप�ीम�े टाकले�ा जलवािहनी
व मल:िनसारण निलकेवर �ॉ�ीट
पे��ंग करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 30,00,000 5,00,000 8,75,000

206 222313033

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ बौ� नगर, रा�ल नगर,
�िमक नगर, , िवलास नगर
झोपडप�ीम�े टाकले�ा जलवािहनी
व मल:िनसारण निलकेवर �ॉ�ीट

13 37,50,000 5,00,000 8,75,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

पे��ंग करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

207 222313034

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ �� भारत अिभयान
अंतग�त शौचालय देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 37,50,000 12,00,000 5,00,000

208 222313035

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १४
आंबेडकरनगर झोपडप�ीम�े
शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

14 37,50,000 12,00,000 8,00,000

209 222313036

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १४
रामनगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

14 37,50,000 0 17,00,000

210 222313037

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १४
महा�ा फुलेनगर झोपडप�ीम�े
शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

14 25,00,000 5,00,000 7,00,000

211 222313038

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १४
जयम�ारनगर झोपडप�ीम�े
शौचालय, गटर, पाथवेची देखभाल
दु��ी व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

14 25,00,000 4,00,000 7,00,000

212 222313039

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १४
अंतग�त झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

14 30,00,000 9,00,000 7,00,000

213 222313040

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १४
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी ��
भारत अिभयान अंतग�त शौचालय
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

14 30,00,000 9,00,000 7,00,000

214 222313041
सन २०२०-२१ म�े �भाग �. १४
झोपडप�ीमधील अंतग�त र�े
समपातळीवर घेऊन िवकिसत करणे

14 30,00,000 14,00,000 5,00,000

215 222313042

सन २०२१-२२ म�े 'अ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ाम�े
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

14 35,00,000 14,00,000 5,00,000

216 222313043

सन २०२१-२२ म�े 'फ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ाम�े
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

ससा 37,50,000 14,00,000 5,00,000

217 222313044

सन २०२१-२२ म�े 'अ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ामधील खोदले�ा
र�ावरील ट� ेच�स जी.एस.बी व
बी.बी.एम. प�दतीने भरणे.

ससा 30,00,000 5,00,000 12,00,000

218 222313045

सन २०२१-२२ म�े 'फ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ामधील खोदले�ा
र�ावरील ट� ेच�स जी.एस.बी व
बी.बी.एम. प�दतीने भरणे.

ससा 25,00,000 5,00,000 12,00,000

219 222313046

सन २०२१-२२ मधील 'फ' �भागातंग�त
िविवध झोपडप�ातील चौकांची
देखभाल दु��ी करणे व
सभोवताल�ा प�रसरात
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

ससा 25,00,000 0 14,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

220 222313047

सन २०२१-२२ मधील 'अ' �भागातंग�त
िविवध झोपडप�ातील चौकांची
देखभाल दु��ी करणे व
सभोवताल�ा प�रसरात
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

ससा 25,00,000 5,00,000 12,00,000

221 222313048

सन २०२१-२२ म�े 'अ' �े�ीय
काया�लय अतंग�त असले�ा
झोपडप�ामधील पी ची मनपाचे पोट�ल
सारथी वरील �ा� त�ारी सोडिवणे ,
राडा रोडा उचलणे व आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे

ससा 25,00,000 8,00,000 8,00,000

222 222313049

सन २०२१-२२ म�े 'फ' �े�ीय
काया�लय अतंग�त असले�ा
झोपडप�ामधील पी ची मनपाचे पोट�ल
सारथी वरील �ा� त�ारी सोडिवणे ,
राडा रोडा उचलणे व आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे

ससा 25,00,000 5,00,000 10,00,000

223 222313050
अ' व 'फ' �ेि�य काया�लयांतील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे. (सन २०२१-२२)

ससा 25,00,000 10,00,000 10,00,000

224 222313051
अ' व 'ब' �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे. (सन २०२१-२२)

ससा 25,00,000 10,05,000 10,00,000

225 222313052
क' व 'ड' �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे. (सन २०२१-२२)

ससा 25,00,000 10,00,000 10,00,000

226 222313053
ई' व 'फ' �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे.(सन २०२१-२२)

ससा 25,00,000 10,00,000 10,00,000

227 222313054
ग' व 'ह' �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे.(सन २०२१-२२)

ससा 25,00,000 10,00,000 10,00,000

228 222313055

सन २०२१-२२ म�े झोिनपु
िवभागाअंतग�त होणा-या िविवध
काय��मासाठी मंडप, �ेज, खु�ा�
पुरिवणे व बसिवणे.

ससा 40,00,000 10,50,000 20,00,000

229 222313056

सन२०२१-२२ म�े �भाग �१३
ओटा��म येथील पीसीएमसी वसाहत
काळभोर गोठा व इतर िठकाणी नाला
ट� िनंग व सभोवताल�ा प�रसरात
आव�कते नुसार �थाप� िवषयक
कामे करणे

13 1,50,00,000 0 25,00,000

230 222313057

सन २०२१-२२ म�े �भाग
�.१३ओटा�ीम येथील िविवध
झोपडप�ामधील अंतग�त र�े
डांबरीकरणकरणे थम��ा� प�े मारणे
व आव�य़कते नुसार फलक बोड�
लावणे

12 1,50,00,000 0 25,00,000

231 222313058

सन २०२०-२१ म�े �भाग �.१३
ओटा��म येथील िविवध
झोपडप�ामधील अंतग�त ग�ाम�े
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे

13 1,50,00,000 0 22,00,000

232 222313059

सन २०२०-२१ म�े �भाग �.१३
ओटा��म येथील िविवध
झोपडप�ामधील अंतग�त ग�ाम�े
Stram Water व इतर
�थाप�िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे

13 1,50,00,000 60,50,000 2,00,000

23052-Repairs &
maintenance - Buildings

1 222313060

शहर झोपडप�ी पुनव�सन योजने
अंतग�त अजंठानगर, िव�लनगर येथील
�क�ामधील इमारतीचंी िल� खरेदी
करणे व (AMC) करणे.

9,11 60,00,000 37,97,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

2 222313061

JnNURM-BSUP शहर झोपडप�ी
पुनव�सन अंतग�त िलंकरोड प�ाशेड ७
अ मधील इमारतीचंी �थाप�,
पाणीपुरवठा, िवद्युत, जलिनः सारण
कामांची दु��ीची कामे करणे.

19 13,00,00,000 4,12,38,980 1,30,00,000

3 222313062

JnNURM-BSUP शहर झोपडप�ी
पुनव�सन अंतग�त िलंकरोड प�ाशेड ८
अ मधील इमारतीचंी �थाप�,
पाणीपुरवठा, िवद्युत, जलिनः सारण
कामांची दु��ीची कामे करणे.

19 5,00,00,000 1,20,78,215 2,41,00,000

4 222313063

शहर झोपडप�ी पुनव�सन अंतग�त
िमिलंदनगर येथील �क�ामधील (A2,
A3) इमारतीचे तोडफोड करणेत
आले�ा �थाप�, िवद्युत,
पाणीपुरवठा व जलिनः सारण िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

21 4,00,00,000 3,11,42,000 35,00,000

5 222313064

JnNURM-BSUP अंतग�त बांधणेत
आले�ा पुनव�सन �क�ातील
इमारतीचंी उव��रत �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

ससा 50,00,000 25,00,000 20,00,000

6 222313065
वेताळनगर झोपडप�ी पुनव�सन
�क�ातील उव��रत �थाप� िवषयक
कामे करणे

18 50,00,000 10,00,000 20,00,000

7 222313066
िमिलंदनगर झोपडप�ी पुनव�सन �क�
ट�ा २ ला िसमािभंत बांधणे

21 50,00,000 0 0

8 222313067

शहर झोपडप�ी पुनव�सन अंतग�त
िव�लनगर येथील �क�ामधील (A8)
इमारतीचे �थाप�, िवद्युत,
पाणीपुरवठा व िवद्युत िवषयक
कामांची दु��ीची कामे करणे

9 2,00,00,000 2,10,48,000 5,00,000

9 222313068

सन २०२१-२२ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ संजय नगर, दळवी नगर,
रा�ल नगर झोपडप�ीम�े शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 30,00,000 10,00,000 5,00,000

10 222313069
JnNURM-BSUP अंतग�त बांधणेत
आले�ा पुनव�सन �क�ांना िसमािभंत
बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

ससा 1,00,00,000 0 5,00,000

11 222313070
JnNURM-BSUP अंतग�त पुनव�सन
�क�ातील ह�ांतरीत न झाले�ा
सदिनकांची दु��ी करणे.

ससा 1,00,00,000 10,00,000 40,00,000

12 222313071
JnNURM-BSUP अंतग�त पुनव�सन
�क�ातील मोक�ा जागा िवकिसत
करणे.

ससा 50,00,000 0 0

13 222313072

JnNURM-BSUP अंतग�त पुनव�सन
�क�ातील ह�ांतरीत झोपडी
धारकां�ा झोप�ा / प�ाशेड
िन�ासनाकामी मिशनरी, सािह�
पुरिवणे.

ससा 50,00,000 0 45,00,000

14 222313073

से.�.२२, िनगडी येथील इमारतीमधील
�थाप�, िवद्युत, पाणीपुरवठा,
जलिनः सारण िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

13 8,00,00,000 0 45,00,000

15 222313074

िपंपरी िचंचवड प�रसरातील झोपडप�ी
पुनव�सन �क�ा�ा Transit Camp
ची दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे,

ससा 3,00,00,000 0 45,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 1,13,13,00,000 36,62,89,195 19,02,25,000

निवन कामे
230-Operations &
Maintenance
23051-Repairs &
maintenance - Civic
Amenities
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 222313075

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ आ�ाभाऊसाठे वसाहत
येथील २५६ व ५७६ गाळे प�रसरातील
झोपडप�ीम�े व �भागातील इतर
िठकाणी शौचालय, गटर, पाथवेची
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

13 40,00,000 0 20,00,000

2 222313076

सन २०२२-२३ म�े 'अ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ामधील खोदले�ा
र�ावरील ट� ेच�स जी.एस.बी व
बी.बी.एम. प�दतीने भरणे.

ससा 30,00,000 0 15,00,000

3 222313077

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. ११
दुगा�नगर झोपडप�ीम�े व �भागातील
इतर िठकाणी शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

11 40,00,000 0 19,00,000

4 222313078

�भाग �. २० मधील महा�ा फुलेनगर
(भोसरी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

20 32,00,000 0 20,00,000

5 222313079

�भाग �. २५ मधील काळाखडक
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

25 32,00,000 0 20,00,000

6 222313080

�भाग �. ३१ मधील राजीव गांधीनगर
(िपंपळे गुरव) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

31 20,00,000 0 15,00,000

7 222313081

�भाग �. १७ मधील नागसेननगर
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

17 32,00,000 0 19,00,000

8 222313082

वेताळनगर व मोरयानगर
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

ससा 32,00,000 0 19,00,000

9 222313083

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ PCMC कॉलनी, कम�वीर
नगर �िमक नगर झोपडप�ीम�े व
�भागातील इतर िठकाणी शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 40,00,000 0 19,00,000

10 222313084

�भाग �. १९ मधील आंबेडकरनगर,
िभमनगर-सँिनटरी चाळ व इतर
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

19 32,00,000 0 19,00,000

11 222313085

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ झोपडप�ांमधील डॉ.
ए.पी.जे. अ�ुल कलाम आझाद नागरी
सुिवधा इमारत व इतर मनपा
इमारतीची आव�कतेनुसार बांधकामे
व देखभाल दु��ी करणे.

10 60,00,000 0 20,00,000

12 222313086

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
द�नगर व िव�ानगर झोपडप�ीम�े व
�भागातील इतर िठकाणी गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

10 40,00,000 0 19,00,000
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

13 222313087

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १४
जयम�ारनगर झोपडप�ीम�े व
�भागातील इतर िठकाणी शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

14 40,00,000 0 20,00,000

14 222313088

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
मधील अंतग�त मोक�ा जागा
िवकिसत करणे व आव�कतेनुसार
�थाप� िवषयक कामे करणे.

10 75,00,000 0 20,00,000

15 222313089
िपंपरी �भाग �. २१ मधील साव�जिनक
शौचालयांची देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

21 32,00,000 0 20,00,000

16 222313090

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
इंिदरानगर झोपडप�ीम�े व
�भागातील इतर िठकाणी गटर,
पाथवेची मनपा इमारत देखभाल
दु��ीची व इतर अनुषंिगक �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

10 75,00,000 0 19,00,000

17 222313091

�भाग �. २६ मधील आ�ाभाऊ
साठेनगर झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

26 32,00,000 0 20,00,000

18 222313092

�भाग �. २० मधील लांडेवाडी भोसरी
झोपडप�ीतील मनपा इमारती व
शौचालयाची �थाप� िवषयक
दु��ीची कामे करणे.

20 20,00,000 0 15,00,000

19 222313093

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. ११
अंजठानगर झोपडप�ीम�े व
�भागातील इतर िठकाणी शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

11 40,00,000 0 19,00,000

20 222313094

�भाग �. १९ मधील उ�ोगनगर,
िवजयनगर,संतोषनगर, गोलांडेनगर,
सुदश�ननगर व इतर झोपडप�ीतील
�थाप� िवषयक कामाची देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

19 32,00,000 0 19,00,000

21 222313095
सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १४
झोपडप�ीमधील अंतग�त र�े
समपातळीवर घेऊन िवकिसत करणे

14 40,00,000 0 20,00,000

22 222313096

�भाग �. २७ मधील तापिकरनगर
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

16 20,00,000 0 15,00,000

23 222313097

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
अंतग�त द�नगर झोपडप�ी व
�भागातील इतर िठकाणी टाकले�ा
जलवािहनी व मल:िनसारण निलकेवर
�ॉ�ीट पे��ंग करणे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

10 40,00,000 0 19,00,000

24 222313098

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. ११
�� भारत अिभयान अंतग�त
शौचालय देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

11 50,00,000 0 15,00,000

25 222313099

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १४
रामनगर झोपडप�ीम�े व �भागातील
इतर िठकाणी शौचालय, गटर,
पाथवेची देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

14 40,00,000 0 20,00,000

26 222313100
�भाग �. ३० मधील महा�ा फुलेनगर
(दापोडी) झोपडप�ीत व इतर
िठकिठकाण�ा र�ाचे कॉ�ीटीकरण

30 20,00,000 0 15,00,000
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करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

27 222313101

सन २०२२-२३म�े �भाग �. १३
से.�. २२ �� भारत अिभयान
अंतग�त शौचालय देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 50,00,000 0 20,00,000

28 222313102

क' व 'इ' �े�ीय काया�लय ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीमधील मनपा
इमारती व शौचालयांची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

ससा 20,00,000 0 10,00,000

29 222313103

सन २०२२-२३म�े 'फ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ामधील खोदले�ा
र�ावरील ट� ेच�स जी.एस.बी व
बी.बी.एम. प�दतीने भरणे.

ससा 30,00,000 0 20,00,000

30 222313104

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १४
महा�ा फुलेनगर झोपडप�ीम�े व
�भागातील इतर िठकाणी शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

14 40,00,000 0 20,00,000

31 222313105

सन २०२२-२३ मधील 'फ' �भागातंग�त
िविवध झोपडप�ातील चौकांची
देखभाल दु��ी करणे व
सभोवताल�ा प�रसरात
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

ससा 40,00,000 0 20,00,000

32 222313106
�भाग �. ८ बालाजीनगर व इतर
झोपडप�ीतील मनपा इमारती व
शौचालय दु��ी करणे. (२०२२-२३)

20 20,00,000 0 15,00,000

33 222313107

�भाग �. १६ मधील एम.बी. कँ�
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

16 32,00,000 0 20,00,000

34 222313108

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
कैलासनगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

21 32,00,000 0 19,00,000

35 222313109

�भाग �. १९ मधील उ�ोगनगर,
िवजयनगर,संतोषनगर, गोलांडेनगर व
सुदश�ननगर व इतर झोपडप�ीतील
मनपा इमारती, साव�जिनक शौचालय,
पाथवे व गटरची देखभाल दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

19 32,00,000 0 19,00,000

36 222313110

िपंपरी िचंचवड प�रसरातील झोपडप�ी
पुनव�सन �क�ा�ा Transit Camp
ची दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे,

ससा 3,00,00,000 0 25,00,000

37 222313111

िपंपरी �भाग �. २१ मधील इंिदरानगर
व िविवध झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

21 32,00,000 0 20,00,000

38 222313112
सन २०२२-२३ म�े �भाग �. ११
मधील अंतग�त र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे.

14 75,00,000 0 20,00,000

39 222313113

िपंपरी �भाग �. २१ मधील महा�ा
गांधीनगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

21 32,00,000 0 20,00,000

40 222313114
ड' व 'ग' �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीमधील र�ाचे Hot Mix
प�दतीने डांबरीकरण करणे (सन

ससा 32,00,000 0 20,00,000

812



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

2022-23)

41 222313115

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
िमिलंदनगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

21 32,00,000 0 19,00,000

42 222313116
JnNURM-BSUP अंतग�त बांधणेत
आले�ा पुनव�सन �क�ांना िसमािभंत
बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.

ससा 1,00,00,000 0 25,00,000

43 222313117
सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
मधील अंतग�त र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे.

14 75,00,000 0 20,00,000

44 222313118

िपंपरी �भाग �. २१ मधील शा�ीनगर
व िविवध झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

21 32,00,000 0 20,00,000

45 222313119

�भाग �. ३० मधील गुलाबनगर
(दापोडी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

30 32,00,000 0 20,00,000

46 222313120
सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
झोपडप�ीमधील अंतग�त र�े
समपातळीवर घेऊन िवकिसत करणे.

10 75,00,000 0 19,00,000

47 222313121

सन २०२२-२३ म�े 'अ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ाम�े
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

14 50,00,000 0 20,00,000

48 222313122

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
संजयगांधीनगर व िविवध
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे.(सन २०२२-२३)

21 32,00,000 0 20,00,000

49 222313123

िपंपरी �भाग �. २१ मधील सुभाषनगर
व िविवध झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

21 32,00,000 0 20,00,000

50 222313124
JnNURM-BSUP अंतग�त पुनव�सन
�क�ातील मोक�ा जागा िवकिसत
करणे.

ससा 1,00,00,000 0 25,00,000

51 222313125

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ संजय नगर, दळवी नगर,
रा�ल नगर झोपडप�ीम�े व
�भागातील इतर िठकाणी शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

13 40,00,000 0 20,00,000

52 222313126
�भाग �. ८ बालाजीनगर झोपडप�ी
येथे �थाप� िवषयक कामे करणे.(सन
२०२२-२३)

8 20,00,000 0 15,00,000

53 222313127

�भाग �. ८ मधील खंडेव�ी
झोपडप�ीत व इतर िठकिठकाण�ा
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

8 32,00,000 0 20,00,000

54 222313128

सन २०२२-२३ म�े 'फ' �े�ीय
काया�लय अतंग�त असले�ा
झोपडप�ामधील िपं. िचं. मनपाचे
पोट�ल "सारथी" वरील �ा� त�ारी
सोडिवणे , राडा रोडा उचलणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

ससा 40,00,000 0 20,00,000
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55 222313129

�भाग �. ७ मधील शांतीनगर
(भोसरी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

7 20,00,000 0 15,00,000

56 222313130

�भाग �. १९ मधील आंबेडकरनगर,
िभमनगर-सँिनटरी चाळ व इतर
झोपडप�ीतील मनपा इमारती,
साव�जिनक शौचालय, पाथवे व गटरची
देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

19 32,00,000 0 20,00,000

57 222313131

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
रामकृ�नगर व िविवध
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

21 32,00,000 0 19,00,000

58 222313132

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील बौ�
नगर, रा�ल नगर, �िमक नगर
प�रसरातील व �भागातील इतर
िठकाणी समाजमंिदर व कंपाउंड
वॉलची दु��ी करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामांची देखभाल व दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

13 40,00,000 0 19,00,000

59 222313133

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ िमिलंद नगर,बौ� नगर
झोपडप�ीम�े व �भागातील इतर
िठकाणी शौचालय, गटर, पाथवेची
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

13 40,00,000 0 20,00,000

60 222313134

�भाग �. १९ मधील आनंदनगर,
बौ�दनगर व इतर झोपडप�ीतील
�थाप� िवषयक कामाची देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

19 32,00,000 0 25,00,000

61 222313135

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ येथे आव�कतेनुसार
िठकिठकाणी �� ॉम वॉटर पाईप
टाकणे, गटर, पाथवे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

13 1,00,00,000 0 19,00,000

62 222313136

�भाग �. १९ मधील आनंदनगर,
आंबेडकरनगर व इतर झोपडप�ीतील
�थाप� िवषयक कामाची देखभाल
दु��ी करणे. (सन २०२२-२३)

19 32,00,000 0 25,00,000

63 222313137

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
�� भारत अिभयान अंतग�त
शौचालय देखभाल दु��ी व इतर
अनुषंिगक �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

10 50,00,000 0 19,00,000

64 222313138

�भाग �. २ संजयगांधीनगर (मोशी)
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

2 20,00,000 0 15,00,000

65 222313139

�भाग �. ८ मधील बालाजीनगर
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

8 32,00,000 0 20,00,000

66 222313140

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ इंिदरा नगर, राज नगर
झोपडप�ीम�े व �भागातील इतर
िठकाणी शौचालय, गटर, पाथवेची
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची

13 40,00,000 0 19,00,000
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कामे करणे.

67 222313141

भोईरनगर झोपडप�ाम�े �थाप�
िवषयक कामे करणे व देखभाल
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

ससा 32,00,000 0 19,00,000

68 222313142

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ संजयनगर, राजनगर,
दळवी नगर, इंिदरानगर, िमिलंद नगर
झोपडप�ीम�े व �भागातील इतर
िठकाणी टाकले�ा जलवािहनी व
मल:िनसारण निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

13 40,00,000 0 19,00,000

69 222313143

�भाग �. ९ मधील गांधीनगर
झोपडप�ीत गटाराची दु��ी करणे,
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

9 20,00,000 0 18,00,000

70 222313144

से.�.२२, िनगडी येथील इमारतीमधील
�थाप�, िवद्युत, पाणीपुरवठा,
जलिनः सारण िवषयक दु��ीची कामे
करणे.

13 8,00,00,000 0 20,00,000

71 222313145

ब','ड' व 'ग' �भाग झोपडप�ामधील
साव�जिनक शौचालयांना �� भारत
अिभयानांअतंग�त रंगरंगोटी व �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

ससा 32,00,000 0 25,00,000

72 222313146
�भाग �. २० मधील महा�ा फुलेनगर
भोसरी झोपडप�ीत �थाप� िवषयक
कामे करणे.(सन २०२२-२३)

30 20,00,000 0 15,00,000

73 222313147

आनंदनगर,
आंबेडकरनगर,रमाबाईनगर व इतर
झोपडप�ीमधील ��तागृह, रंगरगोटी
व देथभाल दु��ी करणे.

ससा 40,00,000 0 20,00,000

74 222313148
अ' व 'फ' �ेि�य काया�लयांतील
झोपडप�ीतील जु�ा व चालु कामांची
िबले अदा करणे. (सन २०२२-२३)

14 75,00,000 0 15,00,000

75 222313149

�भाग �. १९ मधील रमाबाईनगर,
बौ�दनगर, आनंदनगर व इतर
झोपडप�ीतील �थाप� िवषयक
कामाची देखभाल दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

19 32,00,000 0 24,50,000

76 222313150

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ झोपडप�ांमधील िविवध
अंतग�त ना�ांची देखभाल दु��ीची
कामे व आव�कतेनुसार �थाप�
िवषयक कामे करणे.

10 60,00,000 0 20,00,000

77 222313151

सन २०२२-२३ मधील 'अ' �भागातंग�त
िविवध झोपडप�ातील चौकांची
देखभाल दु��ी करणे व
सभोवताल�ा प�रसरात
आव�कतेनुसार देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

ससा 40,00,000 0 20,00,000

78 222313152

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. ११
झोपडप�ीमधील िविवध मनपा इमारती,
समाजमंिदर यांची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

11 40,00,000 0 20,00,000

79 222313153

�भाग �. २० मधील लांडेवाडी
(भोसरी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

20 32,00,000 0 20,00,000

80 222313154

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
बलदेवनगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन

21 32,00,000 0 20,00,000

815



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

२०२२-२३)

81 222313155

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. ११
अंतग�त झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

11 40,00,000 0 20,00,000

82 222313156

�भाग �. ३० मधील िस�दाथ�नगर
(दापोडी) झोपडप�ीत व इतर
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

30 20,00,000 0 15,00,000

83 222313157

�भाग �. ९ मधील िव�लनगर,
आंबेडकरनगर झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, गटर करणे,
�ॉम� वॉटर लाईन टाकणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

9 32,00,000 0 15,00,000

84 222313158

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ झोपडप�ांमधील PCMC
कॉलनी येथील मोडकळीस आलेली
बालवाडी/अंगणवाडी इमारतीची
आव�कतेनुसार बांधकामे व देखभाल
दु��ी करणे.

10 60,00,000 0 20,00,000

85 222313159

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १४
अंतग�त झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी
टाकले�ा जलवािहनी व मल:िनसारण
निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग करणे व
इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे

14 40,00,000 0 20,00,000

86 222313160

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
द�नगर झोपडप�ीमधील व �भागातील
इतर िठकाणी मनपा इमारत, शौचालय
व इतर �थाप� िवषयक देखभाल
दु��ीची कामे करणे.

10 40,00,000 0 19,00,000

87 222313161

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
अंतग�त िव�ानगर झोपडप�ी व
�भागातील इतर िठकाणी टाकले�ा
जलवािहनी व मल:िनसारण निलकेवर
�ॉ�ीट पे��ंग करणे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे

10 40,00,000 0 19,00,000

88 222313162

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १०
िव�ानगर झोपडप�ीमधील व
�भागातील इतर िठकाणी मनपा
इमारत, शौचालय व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

10 40,00,000 0 19,00,000

89 222313163

िपंपरी �भाग �. २१ मधील
आदश�नगर व िविवध झोपडप�ाम�े
�थाप� िवषयक कामे करणे व
देखभाल दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

21 32,00,000 0 20,00,000

90 222313164

क �भागाअंतग�त िठकिठकाण�ा
झोपडप�ीम�े र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, गटर करणे, �ॉम� वॉटर लाईन
टाकणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

8 व 9 20,00,000 0 15,00,000

91 222313165

�भाग �. ११ मधील झोपडप�ी
�े�ासाठी नामिनद�शंक िदशादश�क
फलक ,इतर आव�क आशयाचे
फलक बनिवणे व बसिवणे तसेच इतर
�थाप� िवषयक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

11 25,00,000 0 19,25,000

816



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

92 222313166

सन २०२२-२३ म�े 'फ' �भागाअंतग�त
असले�ा झोपडप�ाम�े
आव�कतेनुसार हॉटिम� प�दतीने
डांबरीकरण करणे.

ससा 50,00,000 0 15,00,000

93 222313167
सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १४
मधील साईबाबानगर झोपडप�ीमधील
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

14 75,00,000 0 20,00,000

94 222313168

�भाग �. ८ गवळीनगर येथे
झोपडप�ीत व इतर िठकिठकाण�ा
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे, �ॉम� वॉटर लाईन टाकणे, गटर
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल व दु��ीची कामे करणे.
(सन २०२२-२३)

8 20,00,000 0 20,00,000

95 222313169

�भाग �. ३० मधील जयिभमनगर
(दापोडी) झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

30 32,00,000 0 20,00,000

96 222313170

�भाग �. ९ मधील गांधीनगर
झोपडप�ीत ग�ीबोळात पाथवेकरीता
कॉ�ीटीकरण करणे व इतर �थाप�
िवषयक देखभाल व दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

9 20,00,000 0 15,00,000

97 222313171

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील
संजयनगर, राजनगर, दळवी नगर व
इंिदरानगर प�रसरातील व �भागातील
इतर िठकाणी समाजमंिदर व कंपाउंड
वॉलची दु��ी करणे व इतर �थाप�
िवषयक कामांची देखभाल व दु��ी
करणे.(सन २०२२-२३)

13 40,00,000 0 19,00,000

98 222313172

�भाग �. २४ मधील �ातोबानगर
झोपडप�ाम�े �थाप� िवषयक कामे
करणे व देखभाल दु��ीची कामे
करणे. (सन २०२२-२३)

24 32,00,000 0 19,00,000

99 222313173

�भाग �. ९ मधील गांधीनगर
झोपडप�ीत र�ाचे कॉ�ीटीकरण
करणे व इतर �थाप� िवषयक कामे
करणे, मनपा इमारती व शौचालय
दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

9 20,00,000 0 15,00,000

100 222313174

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. ११
मोरेव�ी / िभमश�ीनगर
झोपडप�ीम�े व �भागातील इतर
िठकाणी शौचालय, गटर, पाथवेची
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

11 40,00,000 0 19,00,000

101 222313175

�भाग �. १३ से.�. २२ येथील िमिलंद
नगर, िवलास नगर प�रसरातील व
�भागातील इतर िठकाणी समाजमंिदर
व कंपाउंड वॉलची दु��ी करणे व
इतर �थाप� िवषयक कामांची
देखभाल व दु��ी करणे.(सन
२०२२-२३)

13 40,00,000 0 20,00,000

102 222313176

सन २०२२-२३ म�े 'अ' �े�ीय
काया�लय अतंग�त असले�ा
झोपडप�ामधील िपं िचं.मनपाचे पोट�ल
"सारथी" वरील �ा� त�ारी सोडिवणे
, राडा रोडा उचलणे व
आव�कतेनुसार �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

ससा 40,00,000 0 20,00,000

103 222313177

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ बौ� नगर, रा�ल नगर,
�िमक नगर, , िवलास नगर
झोपडप�ीम�े व �भागातील इतर
िठकाणी टाकले�ा जलवािहनी व

13 40,00,000 0 19,00,000

817



अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

मल:िनसारण निलकेवर �ॉ�ीट पे��ंग
करणे व इतर �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे

104 222313178

अ' व 'ब' �ेि�य काय��े�ातील
झोपडप�ीमधील र�ाचे Hot Mix
प�दतीने डांबरीकरण करणे (सन
2022-23)

ससा 32,00,000 0 20,00,000

105 222313179

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १४
झोपडप�ीम�े िविवध िठकाणी ��
भारत अिभयान अंतग�त शौचालय
देखभाल दु��ी व इतर अनुषंिगक
�थाप� िवषयक देखभाल दु��ीची
कामे करणे.

14 40,00,000 0 20,00,000

106 222313180

सन २०२२-२३ म�े झोिनपु
िवभागाअंतग�त होणा-या या िविवध
काय��मासाठी व कोवीड-१९
�ितबंधा�क उपाययोजनेकामी मंडप,
खु�ा� व आव�कतेनुसार इतर
सािह� पुरिवणे व बसिवणे.

ससा 1,50,00,000 0 20,00,000

107 222313181

ह' �े�ीय काया�लय ह�ीतील
िठकिठकाण�ा झोपडप�ीमधील मनपा
इमारती व शौचालयांची �थाप�
िवषयक दु��ीची कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

ससा 32,00,000 0 20,00,000

108 222313182

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १४
आंबेडकरनगर झोपडप�ीम�े व
�भागातील इतर िठकाणी शौचालय,
गटर, पाथवेची देखभाल दु��ी व
इतर अनुषंिगक �थाप� िवषयक
देखभाल दु��ीची कामे करणे.

14 40,00,000 0 20,00,000

109 222313183

�भाग �. ३० मधील िलंबोरेव�ी,
संजयगांधीनगर झोपडप�ीत र�ाचे
कॉ�ीटीकरण करणे, �ॉम� वॉटर
लाईन टाकणे, गटर करणे व इतर
�थाप� िवषयक देखभाल व दु��ीची
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

30 20,00,000 0 15,00,000

110 222313184

सन २०२२-२३ म�े �भाग �. १३
से.�. २२ झोपडप�ामधील िविवध
अंतग�त र�ाचे आव�कतेनुसार
हॉटिम�, जी.एस.बी, बी.बी.एम.
प�दतीने देखभाल दु��ीची कामे
करणे.

50,00,000 0 19,00,000

एकूण निवन कामे र.�. 54,12,00,000 0 20,97,75,000

एकूण िकरकोळ दु��ी देखभाल 1,67,25,00,000 36,62,89,195 40,00,00,000

2
िकरकोळ दु��ी व देखभाल
(िवद्युत )

चालू कामे
230-Operations &
Maintenance
23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222313185
�भाग �.२२ र�ावरील िद�ांची
देखभाल दु��ीसाठी देणे.(सन
२०२१-२२)

22 25,00,000 6,93,000 0

2 222313186

�भाग �. ९ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. सन २०२०-२१

9 20,00,000 8,25,000 0

3 222313187

�भाग �.६ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

6 15,00,000 4,22,000 0

4 222313188

�भाग �. ८ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

8 20,00,000 4,22,000 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

5 222313189

�भाग �. २ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे.

2 20,00,000 8,03,048 0

6 222313190

�भाग �. २ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

2 20,00,000 0 3,00,000

7 222313191

�भाग �. ९ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

9 25,00,000 2,00,000 3,48,500

8 222313192

�भाग �. ६ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

6 20,00,000 5,12,219 1,60,000

9 222313193

�भाग �. ८ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२१-२२)

8 25,00,000 0 3,00,000

10 222313194

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.४ िदघी-बोपखेल मधील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

4 30,00,000 7,05,954 0

11 222313195

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.३ मोशी उपिवभागातील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

3 30,00,000 7,49,000 0

12 222313196

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.३ चह�ली उपिवभागातील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे.

3 30,00,000 7,31,987 0

13 222313197

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.� ५ मधील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे.

5 30,00,000 4,78,365 0

14 222313198

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.४ िदघी-बोपखेल मधील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

4 30,00,000 5,00,000 4,40,000

15 222313199

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.३ मोशी उपिवभागातील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

3 30,00,000 7,00,000 4,40,000

16 222313200

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.३ चह�ली उपिवभागातील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२१-२२)

3 30,00,000 4,00,000 4,40,000

17 222313201

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.� ५ मधील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

5 30,00,000 4,00,000 4,40,000

18 222313202

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�. ७ मधील गरीब शहरी व�ीतील
िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने देखभाल
दु��ी करणे व अनुषंिगक कामे
करणे. (सन २०२१-२२)

7 30,00,000 4,00,000 4,40,000
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अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

19 222313203

फ �े�ीय काया�लय �भाग � ११ मधील
अजंठानगर येथील झोपडप�ीम�े
िवद्युत �व�थेचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०१९-२०२०)

11 30,00,000 1,87,000 0

20 222313204

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�.१३ मधील िविवध शहरी गरीब
व�ीम�े िदवाब�ीची देखभाल दु��ी
व नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
(सन २०१९-२० )

13 15,00,000 0 1,000

21 222313205

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
िदवाब�ीची देखभाल दु��ी व
नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
(सन २०२०-२०२१ )

1 30,00,000 0 3,19,000

22 222313206

फ �े�ीय काया�लय �भाग � ११ मधील
अजंठानगर येथील झोपडप�ीम�े
िवद्युत �व�थेचे चालन व देखभाल
दु��ी करणे.(सन २०२०-२०२१ )

11 30,00,000 3,30,000 0

23 222313207

फ �े�ीय काय��े�ांतग�त �भाग �.१३
मधील से�र नं.२२ मधील िदवाब�ीची
देखभाल दु��ी व नूतनीकरण व
अनुषंिगक कामे करणे (सन
२०२०-२०२१ )

13 20,00,000 2,00,000 2,00,000

24 222313208

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१
मधील िविवध शहरी गरीब व�ीम�े
िदवाब�ीची देखभाल दु��ी व
नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
(सन २०२१-२०२२ )

1 50,00,000 0 1,000

25 222313209

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�.११ मधील िविवध शहरी गरीब
व�ीम�े िदवाब�ीची देखभाल दु��ी
व नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
(सन २०२१-२०२२ )

11 50,00,000 0 1,00,000

26 222313210

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�.१३ मधील िविवध शहरी गरीब
व�ीम�े िदवाब�ीची देखभाल दु��ी
व नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
(सन २०२१-२०२२ )

13 50,00,000 0 1,000

27 222313211

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�.११ मधील अजंठानगर येथील
झोपडप�ीम�े िवद्युत �व�थेचे चालन
देखभाल दु��ी करणे. (सन
२०२१-२०२२ )

11 30,00,000 0 3,00,000

28 222313212

सन २०२०-२१ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �.�. २० मधील
कंुदननगर, कासारवाडी गावठाण, व
भोसरी एमआयडीसी परीसरातील
र�ांवरील िदवाब�ीची देखभाल
दु��ी करणे.

20 24,87,354 25,81,422 0

29 222313213

सन २०२०-२१ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �.�. २० मधील संत
तुकाराम नगर महा�ा फुलेनगर
लांडेवाडी व नाणेकर चाळ परीसरातील
र�ांवरील िदवाब�ीची देखभाल
दु��ी करणे.

20 24,87,354 25,31,506 0

30 222313214

सन २०२०-२१ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �.�. ३० मधील
दापोडी व गणेशनगर परीसरातील
र�ांवरील िदवाब�ीची देखभाल
दु��ी करणे.

30 24,87,354 24,13,368 0

31 222313215

सन २०२०-२१ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �.�. ३० मधील
फुगेवाडी व कासारवाडी रे�े गेट व
परीसरातील र�ांवरील िदवाब�ीची
देखभाल दु��ी करणे.

30 24,87,354 25,61,208 0

32 222313216
सांगवी उपिवभागातील �भाग �.३१
मधील प�रसरातील र�ांवरील
िदवाब�ीची सन २०२०-२१ म�े

31 25,00,000 10,06,059 0
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अ.� बजेट कोड कामाचे नाव �भाग �
अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

देखभाल दु��ी करणे.

33 222313217

सांगवी उपिवभागातील �भाग �.३२
मधील प�रसरातील र�ांवरील
िदवाब�ीची सन २०२०-२१ म�े
देखभाल दु��ी करणे.

32 25,00,000 24,83,639 0

34 222313218

सन २०२१-२२ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �.�. २० मधील
कंुदननगर, कासारवाडी गावठाण, व
भोसरी एमआयडीसी परीसरातील
र�ांवरील िदवाब�ीची देखभाल
दु��ी करणे.

20 25,00,000 0 2,00,000

35 222313219

सन २०२१-२२ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �.�. २० मधील संत
तुकाराम नगर महा�ा फुलेनगर
लांडेवाडी व नाणेकर चाळ परीसरातील
र�ांवरील िदवाब�ीची देखभाल
दु��ी करणे.

20 25,00,000 0 2,00,000

36 222313220

सन २०२१-२२ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �.�. ३० मधील
दापोडी व गणेशनगर परीसरातील
र�ांवरील िदवाब�ीची देखभाल
दु��ी करणे.

30 25,00,000 0 2,00,000

37 222313221

सन २०२१-२२ क�रता कासारवाडी
उपिवभागातील �.�. ३० मधील
फुगेवाडी व कासारवाडी रे�े गेट व
परीसरातील र�ांवरील िदवाब�ीची
देखभाल दु��ी करणे.

30 25,00,000 0 2,00,000

38 222313222

सांगवी उपिवभागातील �भाग �.३१
मधील प�रसरातील र�ांवरील
िदवाब�ीची सन २०२१-२२ म�े
देखभाल दु��ी करणे.

31 25,00,000 0 3,85,700

39 222313223

सांगवी उपिवभागातील �भाग �.३२
मधील प�रसरातील र�ांवरील
िदवाब�ीची सन २०२१-२२ म�े
देखभाल दु��ी करणे.

32 25,00,000 0 3,85,700

एकूण चालू कामे र.�. 10,64,49,416 2,32,36,775 58,01,900

निवन कामे
230-Operations &
Maintenance
23059-Repairs &
maintenance - Others

1 222313224

�भाग �. २ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

2 222313225

�भाग �. ९ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

3 222313226

�भाग �. ६ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

4 222313227

�भाग �. ८ मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

25,00,000 0 1,000

5 222313228

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.३ चह�ली मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

3 30,00,000 0 20,00,000

6 222313229

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.३ मोशी मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

3 30,00,000 0 20,00,000
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अंदाजप�कीय

र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

7 222313230

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.४ िदघी बोपखेल मधील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

4 30,00,000 0 30,00,000

8 222313231

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.५ गवळीनगर मधील गरीब शहरी
व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क प�तीने
देखभाल दु��ी करणे व अनुषंिगक
कामे करणे. (सन २०२२-२३)

5 30,00,000 0 20,00,000

9 222313232

इ �े�ीय िवद्युत काया�लयाअंतग�त
�.�.६ भोसरी गावठाण मधील गरीब
शहरी व�ीतील िदवाब�ीचे वाष�क
प�तीने देखभाल दु��ी करणे व
अनुषंिगक कामे करणे. (सन
२०२२-२३)

6 30,00,000 0 20,00,000

10 222313233

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �.१
व १२ मधील िविवध शहरी गरीब
व�ीम�े िदवाब�ीची देखभाल दु��ी
व नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
(सन २०२२-२३ )

1 30,00,000 0 1,000

11 222313234

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग
�.११ व १३ मधील िविवध शहरी गरीब
व�ीम�े िदवाब�ीची देखभाल दु��ी
व नूतनीकरण व अनुषंिगक कामे करणे
(सन २०२२-२३ )

11 30,00,000 0 1,000

12 222313235

फ �े�ीय काया�लय अंतग�त �भाग �
११ मधील अजंठानगर झोपडप�ी
येथील िवद्युत �व�थेचे चालन व
देखभाल दु��ी िवषयक कामे करणे
(२०२२-२३)

11 50,00,000 0 2,000

13 222313236
�.�. 21 व 27 मधील शहरी गरीब
व�ीतील िवद्युतिवषयक यं�णेची
देखभाल दु��ी करणे.

21,27 30,00,000 0 1,000

एकूण निवन कामे र.�. 3,90,00,000 0 1,10,09,000

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल
(िवद्युत )

14,54,49,416 2,32,36,775 1,68,10,900

एकूण 1,81,79,49,416 38,95,25,970 41,68,10,900
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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका िपंपरी, पुणे -१८

सन २०२१-२०२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२०२३ चे मुळ अंदाजप�क

�ीडा िवभाग

अ.� बजेट कोड कामाचे नाव
�भाग
�

अंदाजप�कीय
र�म

सन २०२१-२०२२
चा सुधारीत
अथ�संक�

सन २०२२-२०२३
चा अंदाज

1 िकरकोळ दु��ी व देखभाल

चालू कामे

230-Operations & Maintenance

23050-Repairs & maintenance
-Infrastructure Assets

1 222313237
�भाग �. ३१म�े ि�डा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे.
सन२०२०-२१

31 32,00,000 0 10,00,000

2 222313238
सन २०२१-२२ साठी �भाग �. ३१ म�े ि�डा
िवषयक िकरकोळ दु��ीची व देखभालची कामे
करणे.

31 20,00,000 0 10,00,000

23059-Repairs & maintenance -
Others

1 222313239
�भाग �. ३२ म�े ि�डा िवषयक िकरकोळ
दु��ीची व देखभालची कामे करणे. सन
२०१९-२०

32 32,00,000 0 5,00,000

एकूण चालू कामे र.�. 84,00,000 0 25,00,000

निवन कामे

एकूण निवन कामे र.�. 0 0 0

एकूण िकरकोळ दु��ी व देखभाल 84,00,000 0 25,00,000

एकूण 84,00,000 0 25,00,000
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अ. . राखीव िनधी

बांधील खच 
वजा जाता 

अनु ेय 
ट े वारी

सन २०२१-२२ ची 
सुधारीत तरतूद  

(कोटीम ये)

२०२१-२२ ची 
िविहत ट े वारी नुसार 

सुधारीत र म( 
कोटीम ये)

२०२२-२३ ची मूळ 
तरतूद (कोटीम ये)

१
मागासवग य क याणकारी 
योजना

५.००% ४६.६१ ४४.०६ ५२.८५

२ डा िनधी ५.००% ५.२ ४४.०६ ५३.५५

३
मिहलांसाठी क याणकारी 
योजना

५.००% ५२.२६ ४४.०६ ४५.००

४ द ांग क याणकारी योजना ५.००% ३१.६८ ४४.०६ ४४.०६

५ भूसंपादन २०.००% ८० १७६.०० १३०
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