पीसीएमसी हद्दीतील ऑन-स्ट्र ीट & ऑफ-स्ट्र ीट पार्कंग ची र्िकाणे (पॅकेजवाइज)
पॅकेज-1
क्र.

रस्त्याचे नाव

पासून

1

वाल्हेकरवाडी

2

च िंतामणी ौक

चिजली नगर ौक

चिजली नगर ौक

छत्रपती सिंभाजी महाराज ौक

छत्रपती सिंभाजी महाराज ौक

सिंत ज्ञानेश्वर ौक

5

सिंत ज्ञानेश्वर ौक

लाल िहादु र शास्त्री ौक

6

लाल िहादु र शास्त्री ौक

चनगडी ौक

3
4

चनगडी- वाल्हेकर
वाडी रस्ता

ौक

पर्यंत
च िंतामणी ौक

पॅकेज-1
क्र

रस्त्याचे नाव

पासून

पर्यंत

1

हॅ ररस चिज रॅ म्प / सीएमई दापोडी िस स्टॉप

सीएनजी पे ट्रोल पिं प (दापोडी उड्डाणपू ल ौक)

2

सीएनजी पेट्रोल पिंप / दापोडी उड्डाणपू ल ौक

छत्रपती चशवाजी महाराज पु तळा , फुगेवाडी

3

छत्रपती चशवाजी महाराज पु तळा , फुगेवाडी

जय महाराष्ट्र ौक/अिंडरपास

4

जय महाराष्ट्र ौक/अिंडरपास

कासारवाडी अिंडरपास

5

वल्लभ नगर िीआरट्ी स्थानक

ए . ए. किंपनी िीआरट्ी स्थानक / छत्रपती चशवाजी महाराज
पु तळा

6

जुना मुिंिई- पुणे रस्ता ए . ए. किंपनी िीआरट्ी स्थानक / छत्रपती
चशवाजी महाराज पुतळा

चपिं परी ौक

7

चपिंपरी ौक

चफनोलेक्स ौक

8

चफनोलेक्स ौक

एम्पायर इस्टे ट् उड्डाणपू ल

9

एम्पायर इस्टे ट् उड्डाणपूल

महावीर ौक, च िं वड

10

च िं वड स्टे शन ौक

खिंडोिा माळ ौक, आकुडी

11

खिंडोिा माळ ौक, आकुडी

कै. मधुकर पवळे उड्डाणपू ल (चनगडी ौक)

12

कै. मधुकर पवळे उड्डाणपूल (चनगडी ौक)

भक्ती शक्ती ौक

पॅकेज-1
क्र
1
2

रस्त्याचे नाव
चट्ळक ौक ते चिग
इिं चडया ौक

पासून

पर्यंत

मधुकर पावले फ्लायओव्हर / चनगडी

सिंत ज्ञानेश्वर ौक

सिंत ज्ञानेश्वर ौक

स्वामी चववेकानिंद ौक / चिग इिं चडया ौक

क्र

रस्त्याचे नाव

1

आकुडी स्टे शन

2

च िं वड
स्टे शन

3

दापोडी स्टे शन

4

कासारवाडी स्टे शन

5

चपिंपरी स्टे शन

पासून

पॅकेज-1 (रे ल्वे स्थानके)
पर्यंत

केंद्रीय सदन / गिंगा नगर
रस्ता

कैफे दु गाा / गिंगा नगर रोड

च िं वड़ स्टे शन रे ल चट्कट्
केंद्र

च िं वड स्टे शन क्वीन्स ट्ाऊनसाइड
आचण गिंगाचगरी मठ

माता शीतला दे वी ौक

चसद्धी ट्ॉवसा सी चविंग चिल्डिं ग

सिंभाजी ौक

स्टे शन रोड

चपिंपल गुरव रोड
रे ल्वे स्टे शन च्या जवळ े रस्ते

सेंट्रल ब्लॉक िोररिं ग आचण हे ड ररपे अररिं ग वक्सा / चपिंपळ गुरव
रोड
स्वाचमनाथन मेमोररयल मेचडकल
ट्र स्ट/ स्टे शन रोड

पॅकेज-2
क्र
1

रस्त्याचे नाव

पासून

पर्यंत

ए पी पेट्रोल पिंप

कस्तुरी ौक

2

कस्तुरी ौक

भूमकर ौक

3

भूमकर ौक

डािं गे ौक

4
5

प्रमुख चजल्हा रस्ता- डािंगे ौक
31 (चहिं जवडी (चशवाजी
ौक) ते च िं वड
छत्रपती सिंभाजी महाराज ौक (आचदत्य चिरला
स्टे शन)
हॉल्िट्ल जवळ)
ाफेकर ौक

6

पवना नदी पू ल
अचहिं सा ौक (एल प्रो किंपनी गेट् जवळ)

अचहिं सा ौक (एल प्रो किंपनी गेट् जवळ)

7

छत्रपती सिंभाजी महाराज ौक (आचदत्य चिरला हॉल्िट्ल
जवळ)

लोकमान्य हॉल्िट्ल च िं वड

पॅकेज-2
क्र

रस्त्याचे नाव

पासून

पर्यंत

1

काळे वाडी फाट्ा

रहाट्णी ौक

2

रहाट्णी ौक

धनगर िािा मिंचदर

3

धनगर िािा मिंचदर

कुणाल गाडा न ौक

कुणाल गाडा न ौक

तापकीर ौक

तापकीर ौक

कुणाल गाडा न ौक

कुणाल गाडा न ौक

तापकीर ौक

7

तापकीर ौक

एम. एम. स्कूल ौक

8

एम. एम. स्कूल ौक

एमएम स्कूल ौक

9

एमएम स्कूल ौक

ज्योचतिा गाडा न/ चशवकृपा डे अरी

ज्योचतिा गाडा न/ चशवकृपा डे अरी

एम्पायर इस्टे ट् उड्डाणपू ल रॅ म्प

4
5
6

काळे वाडी फाट्ा ते
एम्पायर इस्टे ट्
उड्डाणपू ल ा रस्ता

पॅकेज-2
क्र

रस्त्याचे नाव

1
2

पासून
शिंकर मिंचदर/ साई कािंस्या थाली यािंत्रा/ ाफेकर
ौक खाली

वाल्हेकर- वाडी रस्ता चत्रवेणी रुग्णालय/ जिंक्शन
वाल्हेकर वाडी िस स्टॉप/ ए िी पॉचलट्े ल्िक
इिं डस्टर ीज/ राज ऑट्ो गॅरेज

3

पर्यंत
चत्रवेणी रुग्णालय/ जिंक्शन
वाल्हेकर वाडी िस स्टॉप/ ए िी पॉचलट्े ल्िक इिं डस्टर ीज/
राज ऑट्ो गॅरेज
रावेत कॉनार िस स्टॉप/लक्ष्मण चिजस्टोन ट्ायसा

पॅकेज-3
क्र
1
2

रस्त्याचे नाव

पासून

प्रमुख चजल्हा रस्ता- केएसिी ौक
31 (केएसिी ौक ते
च िं वड स्टे शन ौक)
िसवेश्वर ौक

पर्यंत
िसवेश्वर ौक
च िं वड स्टे शन ौक

पॅकेज-3
क्र
1
2
3
4

रस्त्याचे नाव
एम्पायर इस्टे ट्
उड्डाणपूल ते दे हूआळिं दी रस्ता

पासून
पूणाा नगर िीआरट्ीएस थािंिा

पर्यंत
शाहू नगर ौक िीआरट्ीएस थािंिा

शाहू नगर ौक िीआरट्ीएस थािंिा

केएसिी ौक

केएसिी ौक

आयुक्त ििंगला ौक

आयुक्त ििंगला ौक

सायन्स पाका

पॅकेज-3
क्र

रस्त्याचे नाव

पासून

पर्यंत

1

नाचशक- पुणे महामागाावरील िाइन रोड जिंक्शन

जय गणेश साम्राज्य ए -चविंग इमारत

2

सिंत नगर ौक

िाइन चसट्ी मॉल जिंक्शन

3

िाइन चसट्ी मॉल जिंक्शन

सरदार वल्लभभाई ौक

4

सरदार वल्लभभाई ौक

5

जाधव सरकार ौक

जाधव सरकार ौक
िाइन रोड ग्रेड सेपेराट्र राउिं डिाउट्
@ पवार वस्ती

6
7

िाइन रोड ग्रेड सेपेराट्र राउिं डिाउट् @ पवार
िाइन रोड जिंक्शन ते वस्ती
भक्ती-शक्ती
ेरी ौक @ नक्षत्र कमचशायल रस्ता
उड्डाणपूल

ेरी ौक @ नक्षत्र कमचशायल रस्ता
चवश्व नगर मिंडाई ौक/ कृष्णा नगर पोचलस लाइन येथील
जिंक्शनपयं त

8

चवश्व नगर मिंडाई ौक/ कृष्णा नगर पोचलस लाइन
येथील जिंक्शनपयंत

म्हे त्रे वस्ती रोड ौक @
चसमेंट् ग्रोिंग

9

म्हे त्रे वस्ती रोड ौक

श्रीचनकेतन सोसायट्ी िाइन रोड

10

राम मिंचदर/ शुभम वैद्यकीय/ अचजिंठा-40/ चत्रवेणी
नगर ौक िस स्टॉप

भारतरत्न डॉ िािासाहे ि आिं िेडकर प्रवेशद्वार

11

भारतरत्न डॉ िािासाहे ि आिं िेडकर प्रवेशद्वार

भक्ती शक्ती ौक

पॅकेज-4
क्र

रस्त्याचे नाव

थेरगाव फाट्ा िस स्टॉप @ रहाट्णी चलिंक रोड

1
2

पासून

थेरगाव गावठाण रस्ता एसके -27 चजम/ स्वॉल्स्टक डायमिंड रॉक्स
अपाट्ा मेंट््स
पीसीएमसी ग प्रभाग कायाा लय

3

पर्यंत
रॉयल कोट्ा अपाट्ा मेंट् गेट्
पीसीएमसी ग प्रभाग कायाा लय
तापकीर ौक

पॅकेज-4
क्र
1
2

रस्त्याचे नाव

पासून

मोरया मिंगल कायाालय/ आचदत्य चिलाा हॉल्िट्ल
थेरगाव ते प्रसुिंधम
जिंक्शन
सोसायट्ी चलिंक रस्ता
गिंगा अचशयाना सोसायट्ी किंपाऊिंड

पर्यंत
गिंगा अचशयाना सोसायट्ी किंपाऊिंड
रहाट्णी चलिंक रोड जिंक्शन/ मोरया फूड जिंक्शन

पॅकेज-4
क्र

रस्त्याचे नाव

पासून

पर्यंत

1

भुजिल ौक

वाकड ौक

2

वाकड ौक

मानकर ौक

3

मानकर ौक

साई ौक/ जगताप डे अरी ौक

साई ौक/ जगताप डे अरी ौक

कोकणे ौक

कोकणे ौक

गोचविंद यशादा गाडा न
अिंडरपास

6

गोचविंद यशादा गाडा न
अिंडरपास

काट्े पाट्ील ौक

7

काट्े पाट्ील ौक

नाचशक फाट्ा उड्डाणपू ल च्या आधी कल्पतरू सोसायट्ी
पयं त

4
5

नाचशक फाट्ा ते
वाकड रस्ता

पॅकेज-4
क्र
1
2

रस्त्याचे नाव
औिंध रावेत रस्ता

पासून

पर्यंत

डािंगे ौक िीआरट्ी स्टॉप @ वाकड
फाट्ा

काळे वाडी फाट्ा

काळे वाडी फाट्ा उड्डाणपू ल रॅ म्प

साई ौक/ जगताप डे अरी ौक

पॅकेज-5
क्र

रस्त्याचे नाव

पासून

पर्यंत

ट्े ल्को रोड जिंक्शन ( @ महामागा )

भोसरी उड्डाणपू ल रॅ म्प

भोसरी उड्डाणपू ल रॅ म्प

गव्हाणे वस्ती ौक

गव्हाणे वस्ती ौक

आळिं दी रोड ौक

4

आळिं दी रोड ौक

अिंकुशराव लािं डगे सभागृह

5

अिंकुशराव लािंडगे सभागृह

िाईन रोड ौक

1
2
3

नाचशक फाट्ा मोशी
रस्ता

पॅकेज-5
पासून
ट्े लको रोड जिंक्शन (@ नाचशक-पु णे महामागा )

श्री दत्त मिंचदर

इलेक्ट्रॉचनक सदन ौक

इिं द्रायणी कॉनार ौक

इिं द्रायणी कॉनार ौक

चवजय सेल्स गवळी माथा

चवजय सेल्स गवळी माथा

यशविंत नगर ौक

5

केएसिी ौक

ए डीएफसी कॉलनी

6

ए डीएफसी कॉलनी

िडा व्हॅ ली ौक

7

िडा व्हॅ ली ौक

थरमॅक्स ौक

क्र

रस्त्याचे नाव

1
2
3
4

ट्े लको रस्ता

पॅकेज - ६ ऑफ स्टर ीट् पाचकंग च्या जागा
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

रॉयल ग्लोरी सोसायट्ी वाकड
रहाट्णी िॉट् -१८ पाचकंग
अिंकुशराव लािंडगे सभागृह
रामकृष्ण मोरे सभागृह
भक्ती शक्ती उड्डाणपूल
एम्पायर इस्टे ट् उड्डाणपू ल
ाफेकर ौक ब्लॉक-१
ाफेकर ौक ब्लॉक-२
चपिंपळे सौदागर िी आर ट्ी एस वाहनतळ
मधुकर पवळे उड्डाणपू ल, चनगडी

पर्यंत

