PIMPRI CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION, PIMPRI-18
Project wise Municipal budget expenditure 2014-15
PCMC BUDGET
Department Name Ward Name

Sevarage System

ड मख्
ु यालय

ड मुख्यालय Total
Sevarage System Total

Budget Head Name of Work
औंध रावेत रस्त्याची
सुधारणा करणे.( Part 5
Chainage ७७०० ते
९५००)
JNNURM
JNNURM
६) सपोद्यान सुधारणा करणे.

Total Expenditure (Rs)

989897
989897
989897
989897

१)संभाजीनगर आकुडी येथील
बहिणाबाई चौधरी
प्राणीसंग्रिालयाचे मास्तटर
प्लान प्रमाणे नुतनीकरण
करणे (भाग२)
उद्यान स्तथाप्य

मख्
ु यालय

मुख्यालय Total

उद्याने

उद्याने

722032
पपंपरी मोरवाडी येथे उद्यान
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

655726

पपंपरी येथील मारूती कापसे
उद्यानात स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे.

623422

पपंपळे ननलख येथील आ.क्र.
387 स.न. 27 येथे उद्यान
पवकसीत करणे. (भाग 2)
पेठ क्र. ४ मधील
प्राधधकरणाकडून िस्ततांतरीत
झालेल्या साववजननक भख
ं
ू ड
क्र.१व २ ला ससमासभंत
बांधणे.
प्रभाग २९ से. क्र. २ मोकळी
जागा क्र.८ येथे जेष्ठ
नागरीकावसाठी मनोररव जन केद्र
बावधणे.
सेक्टर २९ मधील डी
माटव समोर उद्यानाला
ससमासभंत बांधणे व उद्यान
पवकससत करणे.

4993874

24720

1192496

12190
8224460
8224460

Department Name Ward Name
उद्यान स्तथाप्य Total

जलननसारण

अ मुख्यालय

Budget Head Name of Work
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)
अ मख्
यालय
Total
ु
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)
इ मुख्यालय
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)
इ मुख्यालय Total

क मुख्यालय

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

अ
प्रभागातील ड्रेनेज
लाईन व चें बसवची वापषवक
ठे केदारी पद्धतीने दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे .प
अ प्रभागातील ड्रेनेजलाईन व
चें बरची वाषीक ठे केदार
पध्दतीने दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.

Total Expenditure (Rs)
8224460

981008

1173886

2154894
2154894
प्रभाग क्र.२९ मधील
एम.आय. डी.सी. परीसरातील
रस्तते डांबरी करणे.

219985

219985
219985
इंन्द्द्रायणी नदीलगत तळवडे
ते चङनोली मैलाशुध्दीकरण
केंन्द्द्रापंयत
व मख्
ु य ड्रेनेज
लाईनची व चें बसवची दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे
1406968
प्रभाग क्र. ५८ मधील
रस्त्यांवर जुन्द्या खखळण्या
बदलन
ु उजाव बचत करणा-या
एलईडी खखळण्या
बसपवणे.

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)
क मुख्यालय Total

963715

2370683
2370683

Department Name Ward Name

ड मुख्यालय

ड मुख्यालय Total

Budget Head Name of Work
वायसीएम रूग्णालयात
ककरकोळ
पवपवध नपवन अंतगवत
दे खभाल
पवभागात उपकरणांकरीता
दरु
स्तती
पवद्यत
ु
ु ीकरण व अनष
ु ंधगक
(मिसुली)
कामे करणे.
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)
फ मुख्यालय
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)
फ मुख्यालय Total
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिस
ल
ब मख्
यालय
ु ी)
ु

फ प्रभागातील ड्रेनेजलाईन व
चें बरची वाषीक ठे केदार
पध्दतीने दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.

ब परीसरातील वापषवकी
ठे केदारी पध्दतीने ड्रेनेज
लाईन व चें बसवची दरू
ु स्तती
करणे.

Total Expenditure (Rs)

750345

750345
750345

1500000

1500000
1500000

1000000

मिापासलका िद्दीतील ड्रेनेज
चें बर व मॅनिोल मधील गाळ
यांत्रिक पध्दतीने भाडेत्वावर
काढण्याकामी आवश्यक
यंिणा व मनुष्यबळाचा
पुरवठा
करणेबाबत.

जलननसारण Total

झो. नन. प.ु

38272538

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)
ब मुख्यालय Total

मुख्यालय

इतर
झोपडपट्टीवा
ससयांसाठी
सध
ु ारणा
करणे

- प्रभाग क्र. १८ मधील
M.B. Camp झोपडपट्टीत
क्लस्तटर A,B व C येथे पेव्िं ग
ब्लॉक बसपवणे

39272538
39272538
46268445

122469

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
वॉडव क्र. २९ खंडव
े स्तती
झोपडपट्टीमध्ये स्तवच्छता गि
ृ
बांधणे
3943843
प्रभाग क्र. १८ मधील M.B.
Camp झोपडपट्टी क्लस्तटर D
& E येथे पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे
238562
प्रभाग क्र. 36 मधील
आनंदनगर झोपडपट्टी येथील
शौचालय संकुलामध्ये
महिलांसाठी दम
ु जली 26
ससट्सचे शौचालय बांधणे.
प्रभाग क्र. 36 मधील
आनंदनगर झोपडपट्टी येथील
्यायामशाळे जवळ
महिलांसाठी दम
ु जली 26
ससट्सचे शौचालय बांधणे.
प्रभाग क्र. 40 मध्ये तुळजाई
मंहदराजवळील जुने शौचालय
पाडून शौचालय इमारत
बांधणे. व इतर अनुषंगीक
कामे करणे.
प्रभाग क्र. ४० मध्ये
धोबीघाटाजवळील जुने
शौचालय पाडून शौचालय
इमारत बांधणे व इतर
अनष
ु ंधगक कामे करणे.
प्रभाग क्र. ८ पवद्यानगर
झोपडपट्टी मधील गोल्डन
चौक येथे २६ ससट्चे
शौचालय
बांधणे
ब प्रभागातील झोपडपट्टीत
FRP मुताऱ्या पुरपवणे व
बसपवणे.
वॉडव क्र. २९ गणेशनगर
झोपडपट्टीमध्ये जुने शौचालय
पाडून नपवन स्तवच्छतागि
ृ
बांधणे
से.क्र. २२ येथील शाळा
इमारतीचे स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे

1508684

2446357

1138747

753350

1499855

248183

3013820

65305

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
इतर
झोपडपट्टीवा
ससयांसाठी
सध
ु ारणा
करणे Total

ककरकोळ
दरु
ु स्तती
दे खभाल
(मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

14979175

- प्रभाग क्र. 43 मधील
बलदे वनगर, शास्तिीनगर,
कैलासनगर, इंहदरानगर, म.
गांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे

290505
वॉडव १० मध्ये दग
ु ावनगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामाची दरु
ु स्तती
करणे

19548

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वॉडव ११ मध्ये क्लस्तटर
संजयगांधी नगर
झोपडपट्टीमध्ये गटर पवषयक
कामाची दरु
ु स्तती
करणे

Total Expenditure (Rs)

82399
वॉडव ११ मध्ये इंहदरा नगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामाची दरु
ु स्तती
करणे

93221
प्रभाग क्र. २७ मधील
लालटोपीनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे.

297995

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ४२ मधील
अंतगवत येणा-या
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

388027

प्रभाग क्र. ८ आकुडी येथील
रामनगर झोपडपट्तील
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे
वॉडव १० मध्ये
आंबेडकरनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामाची
दरु
ु स्तती
करणे

509935

52756

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

वॉडव ११ मध्ये राज नगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामाची दरु
ु स्तती
करणे

67696

प्रभाग क्र. 41 मधील
गांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

185307

प्रभाग क्र. 41 मधील
वैशालीनगर,गुरूद्तनगर,
भारतमातानगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

29895

१)प्रभाग क्र. ४२ मधील
रमाबाईनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे

75796

७)प्रभाग क्र. ४२ मधील
सभमनगर/सॅननटरी चाळ
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

41488

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

P.C.M.C वॉडव क्र. १३ अंतगवत
कामाची स्तथाप्य कामाची
दरू
ु स्तती
करणे.

Pcmc वॉडव क्र १३ अंतगवत
कामांची स्तथाप्य पवषयक
कामांची दरू
ु स्तती करणे.
अ प्रभागाअंतगवत प्राधधकरण
पररसरात से.क्र.२३ ते २८
पररसरात खोलवर असलेल्या
पाणीपुरवठा लाईन बंद करुन
नवीन लाईन टाकणे.
अ प्रभागागवत जलक्षेि
क्र.बी/४ मध्ये पाणीपुरवठा
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

241099

723

497450

उघोगनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे.

100000
उदयोगनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.

545362

कासारवाडी उपपवभागातील प्र
क्र ६१ मधील स्तरीट लाईटची
सन २०१४-१५ मध्ये
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

2419

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
कासारवाडी उपपवभागातील प्र
क्र ६२ मधील स्तरीट लाईटची
सन २०१४-१५ मध्ये
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
कासारवाडी उपपवभागातील प्र
क्र ६३ मधील स्तरीट लाईटची
सन २०१४-१५ मध्ये
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
कासारवाडी येथील आरक्षण
क्र.२२ खेळाचे मैदान या
हठकाणी प्रकाश ्यवस्तथा
करणे.
ननगडी ते दापोडी या
मिामागाववररल हद्यांच्या
खराब केबल बदलणे
पपंपरी धचंचवड 'अ' व 'ब'
प्रभाग िद्दीतील वेगवेगळ्या
चौकात वाितक
ू ननयंिक
हद्यांचे वापषवक दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे
पी.सी. एम र.सी.
झोपडपट्टीक्षेिामध्ये
भूमीपुजन उदघाटनाकरीता
मंडप, स्तटे ज, खच्
ु याव पुरपवणे व
बसपवणे.
प्र. क्र. ४० मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

497500

2542

499530

2091

474359

145103

161570

प्रभाग क्र २९ मधील
खंडव
े स्तती झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

485823

प्रभाग क्र २९ मधील
गवळीमाथा झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

483266

प्रभाग क्र ३६ मधील
शांतीनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

342262

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र ३७ मधील
बालाजीनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ३७ मधील मिा्मा
फुलेनगर भोसरी
झोपडपट्टीमधील स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे

Total Expenditure (Rs)

499843

486244

प्रभाग क्र ३७ मधील
लांडव
े ाडी झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

329820

प्रभाग क्र ३८ मधील
पवठ्ठलनगर व आंबेडकरनगर
झोपडपट्टीमधील स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरु
ु स्तती करणेप

500000

प्रभाग क्र ६ मधील संजय
गांधीनगर झोपडपट्टीमधील
इमारती व शौचालयाची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

399769

प्रभाग क्र ६ मधील संजय
गांधीनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

496313

प्रभाग क्र ६१ मधील मिा्मा
फुलेनगर दापोडी
झोपडपट्टीमधील स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. १० तुळजाई वस्तती
अजंठानगर येथील दग
ु ावनगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र. १० तुळजाई वस्तती
अजंठानगर येथील पिाशेड
ABC अंजठानगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरू
ु स्तती
करणे

499958

476235

500000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. १०१ मधील
संजयनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामाचे
दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र. १३ ननगडी
गावठाण येथील अण्णाभाऊ
साठे वसाित मधील
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. १३ मधील
साईनाथनगर, लक्ष्मीनगर व
इतर हठकाणचे रस्तते
डांबरीकरण करणे

Total Expenditure (Rs)

599918

499973

399772

प्रभाग क्र. 25 अंतगवत येणाया झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

569219

प्रभाग क्र. 25 मधील
आनंदनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे

337456

प्रभाग क्र. २५ अंतगवत येणाया झोपडपट्टयामध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे.

391113

प्रभाग क्र. २५ मधील
आंनदनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे.

229536

प्रभाग क्र. २५ मधील
साईबाबानगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र. २५ मधील
साईबाबा नगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामाचीं दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे

227601

2498

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. २६ काळभोरनगर
मधील काळभोरनगर
आकुडी येथील
झोपडपट्टीमधील इमारती व
शौचालयाचे दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र. २६ काळभोरनगर
येथील काळभोरनगर आकुडी
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र. २६ मधील
काळभोर नगर
झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे

Total Expenditure (Rs)

499911

2036

24172

प्रभाग क्र. २६ मधील
शौचालय व समाजमंहदर
इमारतींची दरू
ु स्तती करणे.

851428

प्रभाग क्र. २७ अंतगवत येणाया झोपडपट्टयामध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे.

489343

प्रभाग क्र. २७ मधधल स्तटार
रबर झोपडपट्टीमधील
नाल्याची दरू
ु स्तती करणे.

499794

प्रभाग क्र. २७ मधील
आण्णासािे ब मगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे

प्रभाग क्र. २७ मधील
आण्णासािे बनगर झोपडपट्टी
मध्ये स्तथाप्य पवषयक
कामांची दे खभाल व दरू
ु स्तती
करणे.

800436

162269

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २७ मधील इंहदरा
नगर झोपडपट्टीत रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे व इतर
अनुषंधगक कामे करणें

499230

प्रभाग क्र. २७ मधील इंहदरा
नगर झोपडपट्टीतस्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

499802

प्रभाग क्र. २७ मधील
इंहदरानगर झोपडपट्टी मध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र. २७ मधील
लालटोपी नगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
कामांची दे खभाल दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र. २८ मधील
यशवंतनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. २९ मधील
झोपडपट्टीतील इमारती व
शौचालयाची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे
प्रभाग क्र. 34 गांधीनगर
झोपडपट्टीक्षेिामध्ये उववररत
हठकाणी पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणेप
प्रभाग क्र. ३७ मधील
झोपडपट्टीमधील अंतगवत
रस्तते HOT MIX पध्दतीने
डांबरीकरण करणे इतर
अनुषंधगक कामे करणे

214209

436261

147831

499997

3973

1418605

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ३७
मिा्माफुलेनगर
/बालाजीनगर येथे गटर
दरू
ु स्ततीचे कामे
करणे

Total Expenditure (Rs)

300000
प्रभाग क्र. ३७
मिा्माफुलेनगर झोपडपट्टी
मधील लांडगे धगरणीच्या
पाठीमागे स्तथाप्य पवषयक
कामे दरू
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. ३७
मिा्माफुलेनगर झोपडपट्टी
मध्ये स्तथाप्य पवषयक
कामांचे दरू
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. ३७ लांडव
े ाडी
/बालाजीनगर झोपडपट्टी
मध्ये स्तथाप्य पवषयक
कामांचे दरू
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. 41 अंतगवत येणाया झोपडपट्टयामध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

182396

100000

295912

392707

प्रभाग क्र. 43 मधील
सभ
ु ाषनगर,
समसलंदनगर,आंबेडकरनगर,
इंहदरानगर, म. गांधीनगर
झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे

290505

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४१ मधील
वैशालीनगर,गुरूद्तनगर,भारत
मातानगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

188213

प्रभाग क्र. ४१मधील
गांधीनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

270175

प्रभाग क्र. ४२ मधील
आंबेडकरनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

41675

प्रभाग क्र. ४२ मधील
भाटनगर पुनववसन
प्रकल्पाअंतगवत स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची कामे करणे

56041

प्रभाग क्र. ६ मधील संजय
गांधीनगर झोपडपट्टीमधील
अंतगवत रस्तते HOT MIX
पध्दतीने डांबरीकरण करणे
इतर अनष
ु ंधगक कामे करणे
प्रभाग क्र. ६१ मधील
मह्त्माफुलेनगरमध्ये
ककरकोळ दरू
ु स्ततीचे कामे
करणे.

1189939

541892
प्रभाग क्र. ६१ मधील जय
सभमनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

498298

प्रभाग क्र. ६२ मधील सलंबोरे
वस्तती झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

494043

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ६२ मधील
सलबोरे वस्तती झोपडपट्टीमध्ये
ककरकोळ दरू
ु स्ततीचे कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ६३ मधील
झोपडपट्टीमध्ये ककरकोळ
दरू
ु स्ततीचे कामे
करणे.

278391

228063
प्रभाग क्र. ६३ मधील हिराबाई
लांडगे झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. ६४ मधील
गुलाबनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. ६४ मधील
झोपडपट्टीतील इमारती व
शौचालयाची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे
प्रभाग क्र. ६४ मधील
ससध्दाथवनगर
झोपडपट्टीमधील स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे

499222

499998

432017

494128

प्रभाग क्र. ८ आकुडी येथील
द्तनगर झोपडपट्तील येथे
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे
449005
प्रभाग क्र. ८ आकुडी येथील
पवद्यानगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती करणे.

399998

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ८ आकुडी येथील
पवद्यानगर झोपडपट्तील
येथे स्तथाप्यपवषयक
कामांची दरू
ु स्तती
करणे
373165
प्रभाग क्र. ८ आकुडी येथील
शंकरनगर झोपडपट्तील येथे
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे
प्रभाग क्र. ८ येथील
पवद्यानगर येथील द्तनगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरू
ु स्तती
करणे.

637687

2106

प्रभाग क्र. ८ पवदयानगर
मधील पवद्यानगर,
रामनगर,द्तनगर
येथील
झोपडपट्टीमधील इमारती व
शौचालयाचे दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

459314

प्रभाग क्र.२७ अंतगवत येणाया झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

627129

प्रभाग क्र.४ मधील मोकळी
जागा (सी.डी.सी.४) पररसरात
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
इतर स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.

3590

प्रभाग क्र.४ मधील स्तपाईन
रस्तता ते साने चौक रस्त्याचे
मोकळ्या जागेत पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

1890900

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४२ अंतगवत येणाया झोपडपट्टय
र ांमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.४२ मधील
आंबेडकरनगर झोपडपट्टी
मधील स्तथाप्य पवषयक
कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.४२ मधील ननराधार
नगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.४३ मधील
आदशवनगर व इतर
झोपडपट्टय
र ांमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरू
ु स्तती
करणे.

480284

156434

976156

2000

प्रभाग क्र.४३ मधील इंहदरा
नगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे.

456582
प्रभाग क्र.४३ मधील
कैलासनगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे.

499421

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४३ मधील बलदे व
नगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्तती
करणे.

420207
प्रभाग क्र.४३ मधील मिा्मा
गांधीनगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे.

399847
प्रभाग क्र.४३ मधील सुभाष
नगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे.

209801
प्रभाग क्र.४५ मधील संजय
गांधीनगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्ततीची
करणे.

499974
प्रभाग क्र.५६ मधील राजीव
गांधीनगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्ततीची
करणे.
489935

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

ब प्रभागातील
झोपडपटयामधील रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे व इतर
अनुषंधगक कामे करणें

499910

भोईरनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती करणे

1458

भोईरनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे
52953

मनपा क्षेिातील नदीचे
प्रदष
ु ण रोखण्यासाठी
ननमावल्य कलश, जाळ्या, बोडव
व पवसजवन घाट इ. कामे
करणे.

699968

मनपाच्या अ प्रभागातील
उद्यानांतील पवद्युत
्यवस्तथेचे आवश्यक्तेनुसार
नुतननकरण करणे.

376300

मनपाच्या अ,ब,क,ड
प्रभागातील मैलाशुद्धीकरण
केंद्रांची दरु
ु स्तती करणे व
आवश्यक्तेनस
ु ार मशीनरी
बदलणे
मनपाच्या ड प्रभागातील
उद्यानांतील पवद्युत
्यवस्तथेचे आवश्यक्तेनस
ु ार
नुतननकरण करणे.
मनपाच्या ब प्रभागातील
उद्यानांतील पवद्युत
्यवस्तथेचे आवश्यक्तेनुसार
नुतननकरण करणे.
वप्रभाग क्र. ६४ मधील
झोपडपट्टीक्षेिामध्ये ककरकोळ
दरू
ु स्ततीचे कामे
करणे.

5086

518795

61072

325007

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

पवजयनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे
वॉडव क्र. ५३ मधधल
आण्णाभाऊसाठे नगर
झोपडपट्टयामध्ये नाल्याची
दरू
ु स्तती करणे व इतर
अनष
ु ंधगक कामे
करणे

67520

228604
वॉडव क्र. १० मध्ये अंजठानगर
झोप़डपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कांमाची दरू
ु स्तती
करणे

119744
वॉडव क्र. २४ मधील
सद
ु शवननगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे
वॉडव क्र. २९ मधील
झोपडपट्टीमध्ये अंतगवत
स्तथाप्य पवषयकामांची
दरू
ु स्तती करणे.
वॉडव क्र. ३८ पवठ्ठलनगर व
आंबेडकरनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

97611

34185

440424

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वॉडव क्र. ४३ मधील
सुभाषनगर व इतर
झोपडपट्टीमधील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे

Total Expenditure (Rs)

1444527

वॉडव क्र. ५२ मधील
काळाखडक झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे
209900
वॉडव क्र. ५२ मधीलकाळाखडक
झोपडपट्टीमधील स्तथाप्य
कामांची दे खभाल दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
वॉडव क्र. ५३ मधील
म्िातोबानगर
झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे

502341

2466
वॉडव क्र. ५३ मधीलम्िातोबा
नगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
वॉडव क्र. ६ मोशी येथील
संजयगांधी नगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामाची दरु
ु स्तती
करणे

345699

182541

वॉडव क्र. ८८ मधील
झोपडपट्टय
र ातील झोपडपट्टीत
रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे
इतर अनुषंधगक कामे करणें

799974

वॉडव क्र.३६ शांतीनगर
झोपडपट्टीमध्ये अंतगवत गटर
व क्रॉक्रीटची स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे.

181920

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र.३६ शांतीनगर
झोपडपट्टीमध्ये अंतगवत
रस्त्याचे hotmix पध्दतीने
डांबरीकरणे करणे व इतर
अनुषंधगक कामे करणे.

1549701

संतोषनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे

326300

संतोषनगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्यपवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे
से.क्र. २२ व वॉडव क्र. १३
P.C.M.C. कॉलनी मधील
अंतगवत रस्त्याचे डांबरीकरण
करणे.
से.न.२२ वाडव क्र.१२
बौध्दनगर वसाित मध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामाची
दरु
ु स्तती
करणे

49555

899926

33959

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
से.न.२२ वाडव क्र.१२ म न पा
इमारतीचे सीमा सभंत दरु
ु स्तती
करणे व स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे

्ज़

से.न.२२ वाडव क्र.१३ मध्ये
गटर व काक्रींट पवषयक
कामाची दरु
ु स्तती
करणे

833628

40493

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
से.न.२२ वाडव क्र.१३
अण्णाभाऊ साठे वसाित
मध्ये स्तथाप्य पवषयक
कामाची दरु
ु स्तती
करणे

Total Expenditure (Rs)

93801

ककरकोळ
दरु
ु स्तती
दे खभाल
(मिसुली)
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

से.नं. २२ वॉडव क्र.११ मध्ये म
न पा इमारतीचे सीमा सभंत
दरू
ु स्तती करणे व स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

औंध रावेत रस्त्यावररल
वाितूक ननयंिक हद्यांचे
वापषवक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
औंध-रावेत रस्त्यापासून
कस्तपटे वस्तती स्तमशानभूमी
पयंतचा २४.०० मी. रुं दीचा
रस्तता पवकसीत करणे. (प्रभाग
क्र.५४ पवशालनगर मधन
ू
जाणारा)
ड प्रभागातील झोपडपट्टी
मधील मनपा इमारतीची
शौचालय दे खभाल व दरू
ु स्तती
करणे.
नासशक फाटा येधथल भारत
र्न जे.आर.डी.टाटा
उड्डानपुलाची प्रकाश
्यवस्तथा, दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे

953482

49796232

323516

563542

4690

171700

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. १० तळ
ु जाई वस्तती
अजंठानगर येथील शरदनगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र. २६ काळभोरनगर
येथील काळभोरनगर आकुडी
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र. 62 मधील
झोपडपट्टीमध्ये Storm water
्यवस्तथा करणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे.
प्रभाग क्र. ६१ मधील
झोपडपट्टीतील इमारती व
शौचालयाची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे
प्रभाग क्र. 8 मधील
झोपडपट्टीमध्ये शौचालय
बांधणे व इतर अनष
ु ंगीक
कामे करणे.
प्रभाग क्र. 8 मधील
झोपडपट्टीमध्ये शौचालय
बांधणे व इतर अनष
ु ंगीक
कामे करणे. (द्तनगर धोबीघाट येथे वस्तियांसाठी
२६ सीटसचे शौचालय)
प्रभाग क्र. 8 मधील
झोपडपट्टय
र ांमधील गटर,
कॉक्रीट पे्िींग दरू
ु स्तती करणे
व इतर अनुषंगीक कामे
करणे.
प्रभाग क्र. 8 मधील
झोपडपट्टय
र ामधील रस्त्याचें
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ८ येथील
पवद्यानगर येथील रामनगर
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरू
ु स्तती
करणे.

Total Expenditure (Rs)

499718

499958

822226

499993

2772000

1113750

205842

1230915

486268

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४२ मधील बौध्द
नगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

497251
प्रभाग क्र.४२ मधील
भाटनगर पुनववसन
प्रकल्पाअंतगवत स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

952880
प्रभाग क्र.४३ मधील
समसलंदनगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे.

487013
प्रभाग क्र.५८ नवी सांगवी
प्रभागातील फुटपाथ, पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरु
ु स्तती व
दे खभाल करणे.
497700
ब प्रभागातील
झोपडपट्टीक्षेिामध्ये म.न.पा.
इमारतींची दरू
ु स्तती व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.
लांडव
े ाडी झोपडपट्टीतील
स्तथाप्यपवषयक कामाची
दरू
ु स्तती करणे.

114944

466143

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वॉडव क्र. 39 मधील
पवद्यानगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्यपवषयक दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे.
वॉडव क्र. 40 मधील मिा्मा
फुलेनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्यपवषयक दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे.
वॉडव क्र. 41 मधील रामनगर
झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्यपवषयक दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे.

Total Expenditure (Rs)

81411

639163

493788

से.न.२२ वाडव क्र.१२ मुख्य
रस्त्याचे व अंतगवत
रस्त्याचे बाजुने पे्िींग
ब्लाक बसपवणे व इतर
अनष
ु धगंक कामे
करणे.

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

से. क्र. २२ वॉडव क्र. १२ मुख्य
रस्त्याचे व अतंगत
व रस्त्याचे
बाजुने पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे व इतर अनष
ु ंधगक
कामे करणे.

1100187

सेक्टर क्र.२३ ननगडी येधथल
जलशुदध्दीकरण केंद्राअंतगवत
टप्पा ३ व ४ खाजगी
करणाने चालवणे. (२०१४-१५)

452855

14977453

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.२५ मधील
आनंदनगर झोपडपट्टीतील
शौचालय संकुलामधील १२
ससट्सचे जुने शौचालय पाडून
्या हठकाणी महिलांसाठी
दसलत
दम
ु जली २६ ससट्सचे
वस्तती योजना शौचालय बांधणे.

1946960

प्रभाग क्र.२५ मधील
आनंदनगर झोपडपट्टीतील
शौचालय संकुलामधील १६
ससट्सचे जुने शौचालय पाडून
्या हठकाणी पुरूषांसाठी
दम
ु जली २६ ससट्सचे
शौचालय बांधणे.

1999898

दसलत
वस्तती
मागासवधगवय प्रभाग क्र. 101मधील
रतीलाल भगवानदास
कल्याणकारी झोपडपट्टीमध्ये समाजमंहदर
योजना
बांधणे.
वॉडव क्र. ५२ मधधल
अशोकनगर झोपडपट्टीत
हठकहठकाणी गटसव क्रॉक्रीट
पेव्िं ग
करणे.

3946858

1107725

199456

मागासवधगवय
कल्याणकारी
योजना

दापोडी पररसरातील
झोपडपट्टय
र ामध्ये
हठकहठकाणी कॉक्रीट पे्िींग
मागासवधगवय गटर व इतर
झोपडपट्टी
स्तथाप्यपवषयक कामे
वाससयांसाठी करणे.
सुधारणा
करणे
प्रभाग क्र 35 मोरवाडीमधील
लालटोपीनगर झोपडपट्टीमध्ये
दम
ु जली शौचालय बांधणे

1307181

842808

719459

Department Name Ward Name

झो. नन. प.ु Total

मुख्यालय Total

Budget Head Name of Work

मागासवधगवय
झोपडपट्टी
वाससयांसाठी
सुधारणा
करणे Total

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. 102 मधील
झोपडपट्टीमध्ये शौचालयची
दरू
ु स्तती करणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 34 गांधीनगर
झोपडपट्टीमध्ये पुरूषांसाठी 26
ससट्सचे दम
ु जली शौचालय
बांधणे.
प्रभाग क्र. 34 गांधीनगर
झोपडपट्टीमध्ये महिलांसाठी
26 ससट्सचे दम
ु जली
शौचालय बांधणे.

2302851

प्रभाग क्र. 88 मधील
झोपडपट्टय
र ामध्ये पुरूषांसाठी
26 ससट्सचे शौचालय बांधणे.

297247

प्रभाग क्र. 88 मधील
झोपडपट्टय
र ामध्ये महिलांसाठी
26 ससट्सचे शौचालय बांधणे.

1100000

641368

553749

मनपा अ प्रभाग कायवक्षेिात
न्याने पवकसीत िोणाऱ्या
उद्यानांचे पवद्युतीकरण करणे

1556

मनपा ड प्रभाग कायवक्षेिात
न्याने पवकसीत िोणाऱ्या
उद्यानांचे पवद्युतीकरण
करणे.

4640

मनपाच्या क प्रभागातील
उद्यानांतील पवद्युत
्यवस्तथेचे आवश्यक्तेनुसार
नत
ु ननकरण करणे.

399142

मनपाच्या ब प्रभागातील
बी.डी. ककल्लेदार व सेंट
ऍन्द्थोनी व स्तव. राजेश बिल
उद्यानातील पवद्युती
करणाचे नुतननकरण करणे.

995300

7858120
92865019
92865019

Department Name Ward Name

पयाववरण

मख्
ु यालय

Budget Head
अ
अंदाजपिक
पयाववरण
पवषयक कामे

Name of Work

Total Expenditure (Rs)

अ व ब प्रभागातील स्तलजची
मोशी कचरा डेपो पयंत
वाितक
ु करणे (नवीन काम)

3977902

क प्रभागातील लघुउद्योजक
प्रकल्पातील इमारतीकररता
पाणीपरु वठा करणेकामी पंप
बसपवणे.

549567.98

क प्रभागातील लघुउद्योजक
प्रकल्पातील इमारतीकररता
सलप्ट बसपवणे.
कासारवाडी (टप्पा -1)
मैलाशध्
ु दीकरण केंद्र
चालन व दे खभाल
दरु
ु स्तती कररता करणे.

54873924

धचखली मैलाशुध्दीकरण
केंद्राची दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे - पवद्यत
व
यां
त्रिकी
ु
पवषयक कामे करणे.

2656331

ड प्रभागतंगत
व झालेल्य
पवकास कामाची भाववाढ
फरक त्रबल अदायबगी करणे.

7094824

पप.धच.म.न.पा. तील ‘क’ व ‘ड’
प्रभागातील मैलाशध्
ु दीकरण
केंद्रांतील स्तलजची मोशी
कचरा डेपो पयंत वाितुक
करणे. सन(१३-१४)

2200000

पपं.धच.मनपाचे अ व ब
प्रभागातील मैलाशुध्दीकरण
केंद्रांमधील स्तलजवाितक
ु
मोशी कचरा डेपो पयंत
करणे.

1390696

पपं.धच.मनपातील
मैलाशुध्दीकरणकेंद्रांच्या
ससमासभंतीची उं ची वाढवणे
व अनुषांधगक स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

179735

302201

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
पपंपरी धचंचवड मनपामधील
मैलाशद्ध
ु ीकरण केंद्रामध्ये
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

1500000

प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मधील स्यनारायण
सोसायटी व नरु मोिल्ला,संत
तुकारामनगर इ्यादी
हठकाणी स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे
5970895

अ
अंदाजपिक
पयाववरण
पवषयक
कामे Total

प्रभाग क्र.४ मधील मोकळी
जागा (सी.डी.सी.४) पररसरात
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
इतर स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.

1240721

81936796.98

क
अंदाजपिक क प्रभागातील लघुउद्योजक
पयाववरण
प्रकल्पातील इमारतीचे व
पवषयक कामे पररसराचे पवद्यत
ु ीकरण करणे
थेरगाव गावठाण रस्तता ते
पदमजी पेपर समल २४ मी
डी.पी. रस्त्याचे उववरीत कामे
करणे.
मोशी कचरा डेपो अंतगवत
सॅननटरी लॅं डकफल साईट (SLF
टप्पा २) पवकससत करणे.
मोशी कचरा डेपो येथे
आराखड्यानुसार उववररत
रस्तते तयार करणे.
मोशी कचरा डेपोमधील
डंपपंग ग्राऊंडला शावस्तिय
पध्दतीने कॅपपंग करुन
लॅ न्द्डस्तकेप गाडवन करणे(टप्पा
२)

63885752

1012758

7794787

10485156

45801258

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
मोशी कचरा डेपोसाठी
उववररत ससमासभंतीचे काम
करणे.
क
अंदाजपिक
पयाववरण
पवषयक
कामे Total
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)
दे खभाल
दरु
ु स्ततीची
कामे(मैलाशु
ढ्हदकरण
केंद्रे )-

मोशी कचरा डेपो येथील
मेकॅननकल कंपोस्तट प्लॅ न्द्ट
चालन, दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे
मोशी कचरा डेपोमधील
शावस्तिय पध्दतीने कॅपपंग
केलेल्या लॅ न्द्डस्तकेप
गाडवनची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
मोशी कचरा डेपो येथे
लॅ ण्डफीचे दे खभाल दरु
ु वस्तत
करणे

Total Expenditure (Rs)

7026573

136006284

51996993

189414

23330538

75516945
आकुडी येथील मैला
शुध्दीकरण केंद्राचे
दे खभाल व दरु
ु स्ततीचे
कामे करणे.

2000000

कासारवाडी ४०
द.ल.सल.मैलाशुध्दीकरण केंन्द्द्र
टप्पा-३ चे चालन,दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे.

1950000

कासारवाडी येथील ४०
द.ल.सल.क्षमतेच्या
ए.एस.पी.तंिज्ञानावर
आधाररत मैलाशुध्दीकरण
केंद्र टप्पा क्र. २ चे पाच
वषावकररता चालन, दे खभाल
व दरु
ु स्तती करणे. (१३-१४)
च-िोली येथील २१ द.ल.सल.
क्षमतेच्या मैलाशुध्दीकरण
केंद्राची दे खभाल व दरू
ु स्तती
करणे.

4312044

1950000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

धचंचवड भाटनगर
(ASPतंिज्ञान) मैलाशुध्दीकरण
केंद्राची दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे
4992951
धचंचवड, सलंकरोड (SBR
तंिज्ञान) मैलाशुध्दीकरण
केंद्राची दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे
धचखली येथील
मैलाशुध्दीकरण केंद्र ााची
चालन, दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे
दापोडी/सांगवी येथील २०
द.ल.सल. क्षमतेच्या
मैलाशुध्दीकरण केंद्राचे
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे.
पपंपऴे ननलख मैला
शुध्दीकरण केंद्रची दे खभाल
व दरु
ु स्तती करणे.

5999999

3005928

2500000

618000

पपंपळे ननलख येथील २०
एम.एल.डी. क्षमतेच्या बायो
टॉवर तंिज्ञानावर आधाररत
मैलाशध्
ु दीकरण केंद्राची पाच
वषावकररता चालन, दे खभाल,
दरु
ु स्तती करणे. सन (१३-१४)

1585420

रावेत येथे २० द्.ल.सल.
मैलाशधु धकरन केद्र चालन र
दे खभाल दरु
ु वस्तत करने

1200000

वाय.सी.एम.एच.
रुग्णालयामधील ५००
के.्िी.ए. क्षमतेच्या जननि
संचाची दे खभालदरु
ु स्तती करणे.

2656331

सांगवी येथील 15 द.ल.सल.
क्षमतेच्या मैलाशुध्दीकरण
केंद्राचे चालन, दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे (नवीन
काम)

577717

Department Name Ward Name

पयाववरण Total

पाणीपुरवठा

मुख्यालय Total

Budget Head Name of Work
दे खभाल
दरु
ु स्ततीची
कामे(मैलाशु
ढ्हदकरण
केंद्रे )-

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
शुध्द
अशुध्द
जलउपसा
केंद्र से क्र.
23 PLANT
(पाप)ु
WATER TREATMENT

Total Expenditure (Rs)

33348390
326808416
326808416

जलशद्
ु घीकरण केंद्र आवारात
टप्पा क्र.४ साठी
Recirculation Sump बांधणे
पंपीग यंिणेची उभारणी
करणे.
पपं.धचं.म.न.पा. च्या
पाणीपरु वठा ्यवस्तथेतील सवव
टाक्यांना व से.23 येथील
जलशुध्दीकरण केंद्रांना
SCADA SYSTEM परु पवणे व
बसपवणे.
पपंपरी धचंचवड शिरातील
प्राधधकरण पवभागातील
पवतरण ्यवस्तथेमध्ये
सध
ु ारणा करणेसाठी
िाड्रोमॉडेसलंग डडझाईन तयार
करणे व तद् अनुषांधगक
कामे करणे.

5275322

4622118

1586606

प्रभाग क्र. २६ मधील
काळभोरनगर येथील मिा्मा
फुलेनगर, मोिननगर,
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

3464050

से.२३ जलशुध्दीकरण येथील
टप्पा क्र.२ च्या कफल्टर
िाऊसच्या छताला वॉटर
प्रुकफं ग करणे. (सन २०१३-१४)

1173776

सेक्टर क्र.२३ ननगडी येधथल
जलशुवध्दकरण केंद्रा अंतगवत
टप्पा २ व केसमकल िाऊस
खाजगी करणाने चालवणे.
(२०१३-१४)

2411577

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
शध्
ु द
अशुध्द
जलउपसा
केंद्र से क्र.
23 (पाप)ु
ननगडी सेक्टर क्र.23
जलशुध्दीकर जलशुद्धीकरण केंद्र येथील
ण केंद्र
क्लेरीफायर मधधल गाळ
से.क्र.23 (पाप)ु काढणे.(२०१२-१३)
प्रभाग ४३ वजजामाता
िॉस्तपीटल प्रभागामधील
घटाची ककरकोळ दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र ४३ वजजामाता
िॉस्तपीटल प्रभागातील
मनपाच्या इमारतीमधील
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र ४३ वजजामाता
िॉस्तपीटल प्रभागामधील
स्तमशानभुमीची ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.
जलशुध्दीकर
ण केंद्र
से.क्र.23
शुध्द
अशुध्द
जलउपसा
केंद्र से क्र
23 (पवद्यत
ु )

Total Expenditure (Rs)

18533449

2052651

303167

606334

303167

3265319

अ प्रभाग कायवक्षेिातील शद्ध
ु
पाण्याचे पंप िाऊस करीता
एक्सप्रेस फीडरची ्यवस्तथा
करणे.
अशुद्ध जल उपसा केंद्र रावेत
येथे टप्पा १ ते ४ अंतगवत
एन आर ्िी व स्तल्यस
ू
्िाल्व बद्लणे.
जलशुद्धीकरण केंद्र से.23
येथील टप्पा 3 व 4 कररता
स्तटॅं डबाय बॅकवॉश पंप
बसपवणे.

1293258

795866

1051459

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जलशुद्धीकरण केंद्र से.23
येथील टप्पा क्र. 1 व 2 मधील
प्रकाश्यवस्तथेचे नत
ु ननकरण
करणे कामांतगवत िायमास्तट
बसपवणे.

837069

जलशुद्धीकरण केंद्र से.23
येथील टप्पा क्र.3 व 4 मधील
प्रकाश्यवस्तथा करणे व
पवद्युतपवषयक कामे करणे.

1498840

पपं. धच. मिानगरपासलकेच्या
दापोडी येधथल उं च टाकी
भरणे करीता पंपपंग मसशनरी
बसपवणे व पवज परु वठा घेणे.
पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेच्या ज.श.ु केंद्र
या हठकाणी CCTV यंिणा
बसपवणे.
पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेच्या
जलशुद्धीकरण केंद्र से.२३
करीता अशुद्ध जल उपसा
केंद्र रावेत पासुन अनतररक्त
एक्सप्रेस कफडरची ्यवस्तथा
करणे.
पपंपळे ननलख
मैलाशुध्दीकरण केंद्राअंतगवत
ड प्रभाग मख्
ु य गरू
ु ्व
नसलका व

2902707

6924313

1233804

पंपींग स्तटे शन यामधील
जलनन:सारण ्यवस्तथा
सध
ु ारणा पवषयक कामे
करणे.
1106866
प्र.२० रस्त्यावरील हदवाब्ती
्यवस्तथेची वाषीक दे खभाल
व दरू
ु स्तती करणे.
बोपखेल ते आळं दी रस्तता
पवकसीत कऱणे. भाग क्र.१
(साखळी क्र.२/९६० ते ५/६००
कक.मी.)

1799797

18293640

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

शुध्द
अशुध्द
जलउपसा
केंद्र से क्र
शुध्द
अशुध्द
जलउपसा
केंद्र से क्र
23 (पवद्युत)

Total Expenditure (Rs)

म. न. पा. च्या पवपवध पंप
िाऊस मध्ये पाणीपुरवठा
पवभागाच्या मागणीनस
ु ार
पवपवध क्षमतेचे पंप बसपवणे.

3086522

मनपाचे पवपवध इमारतीमध्ये
पवजबचतीकामी एल ई डी
कफटींग बसपवणे.

981892

मनपाच्या पुनावळे पंप िाउस
मध्ये वाढीव क्षमतेची
पंपपंग मशीनरी बसपवणे.

427471

42233504
अशद्ध
ु जलउपसा केंद्र रावेत
येथील टप्पा ३ व ४ अंतगवत
पंपाचे रे रोकफटींग करणे.

495753

अशुध्द जलउपसा केंद्र रावेत
येथील टप्पा-1,2 व 3,4 चे
संपवेल मधील गाळ काढणे.

1206792

दापोडी ते ननगडी या
बीआरटी कॉरीडॉरचे फुटपाथ,
चें बर, डड्िायडर, स्तथाप्य
पवषयक दरू
ु स्ततीची कामे कऱणे

780796

बोपखेल ते आळं दी रस्तता
पवकसीत कऱणे. भाग क्र.२
(साखळी क्र.७/०४० ते ८/२५०
कक.मी.)
शध्
ु द
अशुध्द
जलउपसा
केंद्र से क्र
23 (पवद्युत)
WATER TREATMENT PLANT Total

4093366

6576707
70608979

Department Name Ward Name

अ प्रभाग

Budget Head
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल
क
अंदाजपिक
पाणीपरु वठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल
Total
पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

Name of Work

अ प्रभागामध्ये
आवश्यकतेनुसार
हठकहठकाणी बोअरवेल्स घेणे.

प्र. क्र. ३९ मध्ये ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची दे खभालीची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

133411

133411

145988
अ प्रभाग कायवक्षेिात आकुडी,
खंडोबामाळ, ननगडी येथील
पाण्याच्या टाकीचे व
आवारातील दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

581943

अ प्रभाग कायवक्षेिामध्ये
पाणीपुरवठा लाईन टाकणे
साठी करण्यात आलेले रें चस
े
पेव्िं ग ब्लॉक ककंवा
खडीमुरुम व
बी.बी.एम.पध्दीने डांबरीकरण
करुन बुजपवणे.

322682

अ प्रभागातील पाण्याच्या
टाकीचे शास्तिीय पध्दतीने
साफसफाई करणे.
खंडोबा माळ उं च पाण्याच्या
टाकीसाठी थरमॅक्स
चौकापासन
ु ग्रॅ्िीटी मेन
टाकणे.
जलक्षेि क्र.अ/१ मध्ये
ननगडी, प्राधधकरण से.क्र.२३
ते २५ पररसरामध्ये
पाणीपुरवठा पवषयक
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे. (२०१३-१४)

309033

284225

83660

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
जलक्षेि क्र.अ/१ मध्ये
ननगडी, प्राधधकरण से.क्र.२६
ते २८ पररसरामध्ये
पाणीपुरवठा पवषयक
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे. (२०१३-१४)
जलक्षेि क्र.अ/६ रामनगर,
पवद्यानगर पररसरामध्ये
पाणीपुरवठा पवषयक
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे. (२०१३-१४)

Total Expenditure (Rs)

142281

55595

जलक्षेि क्र.अ/७, आकुडी
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरू
ु स्ततीची
कामे करणे. (सन २०१३१४)

जलक्षेि क्र.अ।२ ननगडी
पररसरामध्ये पाणीपरु वठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
जलक्षेि क्र.अ।२
से.क्र.२२.पररसरामध्ये
पाणीपरु वठा पवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
जलक्षेि क्र.अ।५
जाधववाडी,शािुनगर
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
जलक्षेि क्र.अ।९
कृष्णानगर,से.क्र.२०
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

182553

182393

199321

77371

92099

प्र. क्र. ३९ मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
30757

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र ४६ मध्ये
पवनानगर,आदशवनगर
भागात हठकहठकाणी
पावसाळी गटर करणे पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.२७ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे आकवस्तमत व
तातडीचे कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

340928

188827

प्रभाग क्रं. १ तळवडे रूपीनगर
येधथल ज्योनतबानगर
पररसरातील औदयोधगक
भागात रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.
364374

अ प्रभाग Total

अ मुख्यालय

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल

रे ल्वे उड्डाणपल
ू ते भवक्त
शवक्त चौकापयंत ४५ मी.
रस्तता पवकसीत करणे

211125

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/२ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवषयक कामाची दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.

198693

अ पभागातील जलक्षेि
क.अ/७ मधील आकुडी
गावठाण, पवठ्ठलवाडी,
तुळजाईवस्तती इ.भागात
्िाल्व साठी चें बर बांधणे व
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
जलक्षेि
क्र.अ।२,अ।३,अ।४,अ।५,अ।६
व अ।९ पररसरातील
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

3993848
4127259

470910

439993

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल

सेक्टर क्र.23 ननगडी येधथल
जलशुद्घीकरण केंद्रा अंतगवत
टप्पा ३ खाजगी करणाने
चालवणे.(२०१२-२०१३)

Total Expenditure (Rs)

2836766

3747669

अ प्रभागअंतगवत जलक्षेि अ
१ प्राधधकरण से.क्र.२३ ते २८
पररसरात पाणीपुरवठा
क
सुधारणा करणेसाठी
अंदाजपिक पाााईपलाईन टाकणे,्िॉल्ि
पाणीपुरवठा बसपवणे व अनुषंगीक
योजना ननधी ककरकोळ दरु
ु स्तती करणे.
अ प्रभागा अंतगवत जलक्षेि
क्र.बी।१ अंतगवत न्याने
पवकसीत िोणारा भाग
मामुडी येथील पररसरात
पवतरण नसलका टाकणे.

864326

779985

अ प्रभागा अंतगवत जलक्षेि
क्र.बी।२ अंतगवत नवीन
पवकसीत िोणा-या रावेत
भागात पाणीपरु वठा पवतरण
्यवस्तथेाेाेत सुधारणा
करणेकामी जलवाहिनी टाकणे.

1224226

अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग क्र.
२७ मध्ये पाणीपरु वठा
सुधारणेकामी पाईप लाईन
टाकणे. ( सन-२०१४-१५)

1060062

अ प्रभागाअंतगवत प्राधधकरण
पररसरात से.क्र.२३ ते २८
पररसरात खोलवर असलेल्या
पाणीपुरवठा लाईन बंद करुन
नवीन लाईन टाकणे.

1085745

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ/७ मध्ये आकुडी
गावठाण द्तवाडी, पवठ्ठलवाडी
इ.भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे, जोड
करणे, ्िॉल््ि बसपवणे व
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

1037435

अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ/७ मध्ये काळभोरनगर,
धचंचवड स्तटे शन, तुळजाई
वस्तती इ.भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे, जोड
करणे, ्िॉल््ि बसपवणे व
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

840597

अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ।१ मध्ये ननगडी
प्रधधकरण,आकुडी इ भागात
हठकहठकाणी ्िॉल्िला चें बर
बांधणे व ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

1050821

अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ।८ मधील ननगडी
गांवठाण इ.भागात सध
ु ारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे व जोड
करणे,्िॉल्ि बसपवणे व
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

749652

अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ।८ मधील यमन
ु ानगर
इ.भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे व जोड
करणे,्िॉल्ि बसपवणे व
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

496051

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ प्रभागातील ननगडी
प्राधधकरण आकुडी भागात
आवश्यकतेनुसार
हठकहठकाणी पाईप लाईन
टाकणे व इतर आकवस्तमक
कामे करणे
अ व फ प्रभागामध्ये
आवश्यकतेनुसार
हठकहठकाणी बोअरवेल घेणे
(सन २०१४-१५)
एच.ए. कॉनवर, महिंन्द्द्र रॉयल
सोसा. कमवयोग सोसा.
रस्त्याच्या दोन्द्िी बाजुने
पेव्िं ग ब्लॉक व अनुषंधगक
कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

204099

1422742

805848
धचखली येथील धमवराजनगर
व इतर पररसरात
पाणीपुरवठा सुधारणाकामी
पाईपलाईन टाकणे.
जलक्षेि क्र अ/५ मध्ये
धचखली गावठाण व इतर
पररसरात पाईप लाईन टाकणे.
जलक्षेि क्र. अ/८ मधधल
ननगडी गावठाण भागात
पाणीपुरवठा सुधारणा करणे
साठी पाईपलाईन
टाकणे.
जलक्षेि क्र. अ।३ मधील
मौजे तळवडे येधथल
पाणीपुरवठा ्यवस्तथेमध्ये
मजबुतीकरण करणे व नपवन
पाईपलाईन टाकणे
जलक्षेि क्र. अ।३ मध्ये
रूपीनगर, तळवडे, त्रिवेणीनगर
इ. भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे, जोड
करणे, ्िॉल्व बसपवणे व
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

1627684

362546

213286

1800000

3507890

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
जलक्षेि क्र. अ।५ मधील
जाधववाडी व कुदळवाडी
पररसरात पाणीपुरवठा
सध
ु ारणा कतरणेकामी
पाईपलाईन टाकणे व
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची काने
करणे.

Total Expenditure (Rs)

1491587

जलक्षेि क्र.अ/१ मध्ये
ननगडी, प्राधधकरण इ.भागात
सुधारणा करणेसाठी
हठकहठकाणी पाईप लाईन
टाकणे, जोड करणे, ्िॉल््ि
बसपवणे व ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

726541

जलक्षेि क्र.अ/५ मध्ये
कुदळवाडी, िारगुडे वस्तती,
कोयनानगर, सुदशवननगर दे िु
आळं दी रोड पररसर इ.
भागात सुधारणा करणेसाठी
हठकहठकाणी पाईप लाईन
टाकणे जोड करणे ्िॉल्व
बसपवणे. व ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

2033137

जलक्षेि क्र.अ/५ मध्ये
जाधववाडी, भैरवनाथ मंहदर
पररसर से.क्र.१३ व १६ मध्ये
इ.भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे जोड
करणे ्िॉल्व बसपवणे. व
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
जलक्षेि क्र.अ/५ शािुनगर,
संभाजीनगर, सशवतेजनगर,
पुणावनगर, इ.भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे, जोड
करणे, ्िॉल्व बसपवणे व
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

2973732

1145634

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जलक्षेि क्र.अ/७ मध्ये
आकुडी इ.भागात सध
ु ारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप टाकणे, जोड करणे
्िॉल््ि बसपवणे व ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

1664957

जलक्षेि क्र.अ।४ प्रभाग ३
मधील
सोनवणेवस्तती,रामदासनगर,दे िुआळं दी रोड
पररसर,पाटीलनगर इ.भागात
सुधारणा करणेसाठी
हठकहठकाणी पाईप लाईन
टाकणे,जोड करणे,्िॉस्ि
बसपवणे व ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

2087536

जलक्षेि क्र.अ।५ मध्ये
धचखली येथे मोरे वस्तती,
पाटीलनगर पररसरामध्ये
समान पाणीपुरवठा सुधारणा
करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे.
जलक्षेि क्र.अ।५ मधील साने
वस्तती व धचखली येथे
पाणीपरु वठा सध
ु ारणा
करणेकामी पाईपलाईन
टाकणे व ककरकोळ दरु
ु स्तती
करणे.
जलक्षेि क्र.अ।५ मधील
सोनवणे वस्तती व शेलार
वस्तती पररसरात पाईपलाईन
टाकणे.
जलक्षेि क्र.अ।८
यमुनानगर,साईनाथनगर,लक्ष्मी
नगर व ननगडी गांवठाण
इ.भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे व जोड
करणे,्िॉल्ि बसपवणे व
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

1347035

2041766

2110994

469352

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
जलक्षेि क्र.बी/१ अंतगवत
साईनगर, मामुडी येथील उं च
पाण्याच्या टाकीचे आवारात
ससमासभंत बांधणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्र. क्र. ४० मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्र. क्र. ४० मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ४ कृष्णानगर
येथील सभमशक्तीनगर
(मोरे वस्तती) झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती करणे.

Total Expenditure (Rs)

842126

234153

685207

1302795

प्रभाग क्र.४३ मधील
शास्तिीनगर झोपडपट्टय
र ांमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरू
ु स्तती
करणे.

1064566
प्रभाग क्रं. १ तळवडे रूपीनगर
पररसरातील अवजंक्यतारा
पवकास इ्यादी हठकाणी
पररसरातील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.
286607
प्रभाग क्रं. १ तळवडे रूपीनगर
येधथल ज्योनतबानगर
पररसरातील औदयोधगक
भागात रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.
399588

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्रं. १ तळवडे रूपीनगर
येधथल स्तथाप्य पवषयक
दरू
ु स्तती ककरकोळ कामे
करणे.
995376

क
अंदाजपिक
पाणीपरु वठा
योजना
ननधी Total

ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/२ मध्ये पवतरण
्यवस्तथेमध्ये सुधारणा
करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे

2854913

मौजे धचखली येधथल जलक्षेि
क्र.अ।४ (मोरे वस्तती,
ताम्िाणेवस्तती) येधथल
पाणीपरु वठा ्यवस्तथेमध्ये
मजबुतीकरण करणे व नपवन
पाईपलाईन टाकणे

1028000

से.क्र.२२,ननगडी ओटा वस्तकम
इ.भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे व जोड
करणे,्िॉल्ि बसपवणे व
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

915664

से.क्र.२५ भेळचौक ते
से.क्र.२७ अ ते से.क्र.२८ रे ल्वे
उड्डाणपल
ु दरम्यान पयंत
३०० सम.सम. ्यासाची पाईप
लाईन टाकणे.

2437789

प्र क्र ६ मोशी उप
पवभागांतगवत मा सदस्तय
क
यांचे मागणी व
अंदाजपिक आवश्यकतेनुसार अंतगवत
भुयारी गटर रस्त्यावर प्रकाश ्यवस्तथा
योजना ननधी करणे

50272050

500

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ प्रभागा अंतगवत सन २०१४१५ साठी जलक्षेि क्र.बी/२
अंतगवत रावेत मध्ये
पाणीपुरवठा पवषयक कामाची
दे खभाल दरु
ु स्तती कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

386787

आकुडी व धचंचवड
मलशुध्दीकरण केंद्रअतंगत
व
प्रभाग क्र. १४ व १७
प्राधधकरण पररसरात
राहिलेल्या हठकाणी भुयारी
गटर नसलका टाकणे.

2581450

आकुडी मलशुध्दीकरण केंद्र
अंतगवत यमन
ु ानगर व प्रभाग
क्र. ११,१२,१३ ननगडी येथे
भुयारी गटर नसलका टाकणे.

1821790

आकुडी मलशुध्दीकरण
केंद्रअंतगवत प्रभाग क्र १२,१३
व उववररत हठकाणी मख्
ु य
ड्रेनेज लाईन टाकणे.
आकुडी मलशुध्दीकरण
केंद्रअतंगत
व प्रभाग क्र. १५
मध्ये आवश्यकतेनुसार
भय
ु ारी गटर नसलका
टाकणे.तसेच इतर
जलनन:सारण पवषयक
आवश्यक सध
ु ारणा कामे
करणे.
आकुडी मलशुध्दीकरण
केंद्रअतंगत
व प्रभाग क्र. १५
मध्ये भुयारी गटर नसलका
टाकणे..
आकुडी मलशुध्दीकरण
केंद्रअतंगत
व प्रभाग क्र. १६
मध्ये आवश्यकतेनस
ु ार
भुयारी गटर नसलका
टाकणे.तसेच इतर
जलनन:सारण पवषयक
आवश्यक सुधारणा कामे
करणे.
आकुडी मलशुध्दीकरण
केंद्रअतंगत
व प्रभाग क्र. १६
मध्ये भय
ु ारी गटर नसलका
टाकणे..

2224761

1000000

2592565

2276255

2127115

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
आकुडी मैलाशुध्दीकरण
प्रकल्पा अंतगवत प्रभाग क्र.
१० मध्ये आवश्यकतेनुसार
जलननिःसारण नसलका टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

1783752

आकुडी व धचंचवड
मलशध्
व
ु दीकरण केंद्रअतंगत
प्रभाग क्र. १४ व १७
प्राधधकरण पररसरात
राहिलेल्या हठकाणी भय
ु ारी
गटर नसलका टाकणे.तसेच
इतर जलनन:सारण पवषयक
आवश्यक सुधारणा कामे
करणे

304064

च-िोली मलशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र. ३
मधील पाटील नगर
धमवराजनगर पररसरात
भुयारी गटर नसलका टाकणे.

5499857

च-िोली मलशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत बगवस्तती
सोनवणे वस्तती शेलारवस्तती
रामदासनगर राहिलेल्या
हठकाणी भय
ु ारी गटर नसलका
टाकणे.
च-िोली मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. ३ व ५
जाधववाडी कुदळवाडी येथे व
दे िू आंळदी रोड इंद्रायणी
नदी लगत भागात
आवश्यकते नुसार ड्रेनेज
लाईन टाकणे.
च-िोली मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. ५
जाधववाडी कुदळवाडी येथे
जाधववाडी गावठाण व
पररसरात ड्रेनेज लाईन टाकणे.

3315073

3371145

5100000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
च-िोली व धचखली
मलशध्
ु दीकरण केंद्राअंतगवत
प्रभाग क्र. २ व ३ मोरे वस्तती
व धचखली पररसरात
राहिलेल्या हठकाणी भुयारी
गटर नसलका टाकणे.
धचंचवड मलशध्
ु दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. २६
मोिननगर काळभोरनगर
येथे अन्द्सारी वजनकाटा ते
तपस्तवी कंपाऊड पयंत मुख्य
ड्रेनेज लाईन टाकणे
धचंचवड मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. २६
मोिननगर काळभोरनगर
येथे आवश्यकते नुसार ड्रेनेज
लाईन टाकणे.
धचंचवड मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. २६
मोिननगर काळभोरनगर
येथे आवश्यकतेनुसार भुयारी
गटर नसलका टाकणे. तसेच
इतर जलनन:सारण पवषयक
आवश्यक सुधारणा कामे
करणे
धचंचवड मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. ९
संभाजीनगर शािूनगर,
अजंठानगर, येथे आवश्यकते
नुसार ड्रेनेज लाईन टाकणे.
धचंचवड मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत पवद्यानगर येथे
आवश्यकते नुसार ड्रेनेज
लाईन टाकणे.
धचंचवड मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअतगवत वाडव क्र. २५,२७
मधील भागात जलननिःसारण
्यवस्तथा सुधारणा पवषयक
कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

3598846

1951212

2158676

1047383

1290884

1645872

575264

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
धचंचवड मैलाशुध्दीकरण
प्रकल्पा अंतगवत प्रभाग क्र.
१० मध्ये अजंठानगर व
पररसरात आवश्यक ते नुसार
जलननिःसारण नसलका टाकणे.
धचखली मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र ५
जाधववाडी कुदळवाडी येथे
कुदळवाडी िरगुडे वस्तती येथे
राहिलेल्या हठकाणी ड्रेनेज
लाईन टाकणे.
धचखली मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. ४
कृष्णानगर , शदरनगर
नेवाळे वस्तती, िरगड
े स्तती येथे
ु व
आवश्यकते नुसार ड्रेनेज
लाईन टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

1678485

2903842

1317888

धचखली मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. ४
सशवतेजनगर, पण
ु ावनगर
से.क्र. १८ साठी आवश्यकते
नुसार ड्रेनेज लाईन टाकणे.

2827183

धचखली मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत प्रभाग क्र. ५
जाधववाडी कुदळवाडी येथे
नेवाळे वस्तती येथे राहिलेल्या
हठकाणी ड्रेनेज लाईन टाकणे.

2388674

धचखली मलशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत तळवडे गावठाण
पररसरात सोनवणे वस्तती
जोतीबा मंदीर पररसर येथे
ड्रेनेज लाईन टाकणे.

155606

धचखली मैलाशध्
ु दीकरण
अंतगवत प्रभाग क्र. २ मध्ये
हठकहठकाणी भुयारी गटर
नसलका टाकणे.

1202401

धचखली व च-िोली
मलशुध्दीकरण अंतगवत
प्रभाग क्र. १ मध्ये रूपीनगर
तळवडे पररसरांत भय
ु ारी
गटर नसलका टाकणे.

1608649

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. १० मध्ये
आवश्यकतेनुसार भुयारी गटर
नसलका टाकणे.तसेच इतर
जलनन:सारण पवषयक
आवश्यक सुधारणा कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

770469

रावेत मैलाशध्
ु दीकरण केंद्रा
अंतगवत वॉडव क्रं.१८ मधील
साईनगर,मामुडी,पवकासनगर,
ककवळे इ. हठकाणी राहिलेल्या
भागात जलनन:सारण
्यवस्तथा सुधारणा पवषयक
कामे
करणे.
465823

क
अंदाजपिक
भुयारी गटर
योजना
ननधी Total
पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

सन २०१४-१५ करता प्रभाग
क्र ४३ वजजामाता िॉस्तपीटल
प्रभागात साधू वासवाणी
उद्यानाची स्तथाप्यपवषयक
दे खभाल कऱणे.

1494403

63466674
अ प्रभाग कायवक्षेिात जलक्षेि
क्र.अ/७ मध्ये आकुडी
गावठाण, धचंचवड स्तटे शन
पररसरात पाणीपुरवठा
सुधारणा करणेसाठी पाईप
लाईप लाईन व इतर
अनुषधगक कामे करणे

470592

अ प्रभाग कायवक्षेिात जलक्षेि
क्र.अ/७मध्ये तुळजाईवस्तती,
द्तवाडी, पवठ्ठलवाडी
पररसरात पाणीपुरवठा
सुधारणा करणेसाठी पाईप
लाईप लाईन व इतर
अनुषधगक कामे करणे.

261735

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

अ प्रभागा अंतगवत जलक्षेि
क्र.बी।१ अंतगवत न्याने
पवकसीत िोणारा भाग
मामुडी येथील पररसरात
पवतरण नसलका टाकणे.

221546

अ प्रभागाअंतगवत जलक्षेि
क्र.बी।१ मध्ये पाणीपरु वठा
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेकामी जलवाहिननी
टाकणे.

842773

अ प्रभागाअंतगवत जलक्षेि
क्र.बी।४ पररसरात
पाईपलाईन टाकणे.

558594

अ प्रभागातील खंडोबा माळ
ननगडी पररसरातील
पाण्याच्या टाकीवरून
्यवस्तथापन करणेकरीता
मजूर पुरपवणे (सन २०१३-१४)

1213383

अ प्रभागातील धचखली
पवभागातील पवद्युत पंप व
अनाधधकृत नळजोड
तोडण्यासाठी
मजरु ासि वािन
पुरपवणे ( अ प्रभागातील सवव
टाक्या).
1278684
अ प्रभागातील जलक्षेि अ/७
मध्ये काळभोरनगर व
रामनगर इ.भागात सुधारणा
करणेसाठी हठकहठकाणी
पाईप लाईन टाकणे जोड
करणे ्िाल््ि बसपवणे व
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

409983

अ प्रभागातील पाण्याच्या
टाकींचे शास्तिीय पध्दतीने
साफसफाई करणे.

878335

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
कासारवाडी उप पवभागांतगवत
मा. सदस्तय यांचे
मागणीनुसार व
आवश्यक्तेनस
ु ार अंतगवत
रस्त्यावर प्रकाश ्यवस्तथा
करणे.
जलशुध्दीकरण केंद्र टप्पा
क्र.१, २ व ३ चे संप
एकमेकांना जोडणे.
जलशुध्दीकरण केंद्र से.२३
येथे अंतगवत बैठक ्यवस्तथा
करणे बाबत.
जलशुध्दीकरण से.क्र.२३
पुअर वॉटर संप येथे
पाण्यातील घातक रसायने
(Toxicity Analysis)
तपासण्यासाठीची यंिणा
परु पवणे, बसपवणे कायावव्नत
करून चाचणी घेणे.
जलशध्
ु दीकरण से.क्र.२३
मधील पी.ए.सी. च्या
टाक्यांना सुरक्षक्षत आवरण
करुन घेणे. (सन २०१३-१४) व
तदअनुषंधगक कामे करणे.
ननगडी गांवठाण,
साईनाथनगर व लक्ष्मीनगर
व पररसरामध्ये पाणीपरु वठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
पेठ क्र.23 ननगडी येधथल
जलशुद्घीकरण केंद्राचे
यांत्रिकी व तांत्रिकी पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
(ननयसमत ननगा व कामकाज
सरु सळत रािण्यासाठी) (२०१२१३)
प्रभाग क्र ४३ वजजामाता
िॉस्तपीटल प्रभागामधील
स्तमशानभुमीची ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

645607

697862

459557

52421

2553497

291745

1576575

1969379

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्रं. ५३ वाकड व
प्रभाग क्रं. ५४ पपंपळे ननलख
या भागातील रस्तते व
चौकांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी
सुपवधा पुरपवणे व वाितूक
सुधारणा पवषयक कामे
करणे
.
898584
फ प्रभागा अंतगवत जलक्षेि
क्रअ।८
यमुनानगर,साईनाथनगर,लक्ष्मी
नगर व ननगडी गांवठाण
भागात पवतरण ्यवस्तथेत
मजबत
ु ीकरण कामी नवीन
पाईपलाईन टाकणे ्िॉल्ि
चें बसव व ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
फ प्रभागातील शािुनगर व
एच.डी.एफ.सी कॉलनी या
पररसरात पाणीपरु वठा
सुधारणेसाठी पाईपलाईन
टाकणे.

409586

219474

फ प्रभागातील, संभाजीनगर
(जी ब्लॉक), मिा्मा
फुलेनगर इ. भागात
आवश्यतेनुसार हठक
हठकाणी पाईपलाईप टाकणे,
्िॉल््ि बसपवणे, व इतर
अनुषंधगक कामे करणे.

230497

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/१ अंतगवत पाणीपरु वठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

540724

से.२३ जलशुद्धीकरण येथील
टप्पा क्र.१, २, ३ व ४ ची
ककरकोळ दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे. (सन २०१३-१४)

3272685

से.क्र.२२,ननगडी ओटा वस्तकम
इ.पररसरामध्ये पाणीपरु वठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

243260

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
अ मुख्यालय Total
पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
इ प्रभाग
ु स्तती

सेक्टर क्र.23 ननगडी येधथल
जलशुद्घीकरण केंद्रा अंतगवत
टप्पा ४ खाजगी करणाने
चालवणे.(२०१२-२०१३)

Total Expenditure (Rs)

709191

20906269
138392662
प्रभाग क्र ३० चक्रपाणी
वसाित या भागात
पाणीपुरवठा व दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ३१ हदघी या
भागात पाणीपुरवठा व
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ३२ सँडपवक
काँलनी या भागात
पाणीपुरवठा व दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ३३ गवळीनगर या
भागात पाणीपुरवठा व
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ६ मोशी या
भागात पाणीपरु वठा व
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ६ से. क्र. १२ मोशी
या भागात पाणीपुरवठा व
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ७ चऱ्िोली या
भागात पाणीपुरवठा व
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ७ वडमुखवाडी या
भागात पाणीपुरवठा व
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. 29 मधील से.क्र. १,
गुरूपविार, लांडगेनगर
हठकहठकाणी पाणीपुरवठा
पवषयक दरू
ु स्तती व दे खभाल
कामे करणे. (जलक्षेि क्र. ३)

296601

203323

236695

275000

237131

288922

275000

155266

152702

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. 30 मधील
हठकहठकाणी पाणीपुरवठा
पवषयक दरू
ु स्तती व दे खभाल
कामे करणे. (जलक्षेि क्र. ३)
प्रभाग क्र. 33 रामनगर
फुलेनगर िुता्मा चौक
मधील हठकहठकाणी
पाणीपरु वठा पवषयक दरू
ु स्तती
व दे खभाल कामे करणे.
(जलक्षेि क्र. ३)
प्रभाग क्र. 35 धावडेवस्तती
मधील हठकहठकाणी
पाणीपुरवठा पवषयक दरू
ु स्तती
व दे खभाल कामे करणे.
(जलक्षेि क्र. ३)
प्रभाग क्र. ६ बोऱ्िाडेवाडी
टाकी वरुन पवतरण िोणाया भागात दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे
प्रभाग क्र. ६ सेक्टर क्र.६
टाकी वरुन पवतरण िोणाया भागात दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

268656

282910

274174

248061

272016

प्रभाग क्र.१८ ककवळे - मामुडी
मधील पावसाळी पाण्याचा
ननचरा करण्यासाठी बंद
पाईप टाकणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.१८ ककवळे - मामुडी
रस्त्यावरील खड्डे ,चर
बज
ु पवणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.

249844

537852
प्रभाग क्र.२९ सेक्टर क्र.१०
टाकी वरुन पवतरण िोणाया भागात दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे

213737

Department Name Ward Name

इ प्रभाग Total

इ मुख्यालय

Budget Head Name of Work
पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
योजना ननधी

WD 4 वरून वडमुखवाडी व चिोली ESR भरण्यासाठी मख्
ु य
जलवाहिनीचे अनुषंगीक कामे
करणे.
आश्रमशाळा व इंद्रायणीनगर
टाकीच्या आवारात वॉचमन
क्वाटव र बांधणे ससमासभंत
बांधणे व इतर अनुषंधगक
कामे करणे.
क प्रभाग क्षेिातील म.न.पा,
स्तवच्छतागि
ृ व मनपा शाळा
स्तवच्छतागि
ृ यासाठी बोरवेल
घेणे
क प्रभाग पाणीपरु वठा भोसरी
उपपवभागात हठकहठकाणी
डड.आय.पाईपलाईन टाकणे.
क प्रभागातील जलक्षेि क्र. ७
मधील चऱ्िोली मधील
म.न.पा.चे ताब्यात आलेले
रस्त्याचे कडेने डी आय
जलपवतरण नसलका टाकणे
क प्रभागातील भोसरी
उपपवभागात टॅं कर द्वारे
पाणी पुरवठा करणे.

Total Expenditure (Rs)

4467890
4467890

586848

800000

702540

1047505

13091456

95310

गवळीमाथा पंपींग स्तटे शन व
सेक्टर १० च्य़ा आवारात
दे खभाल दरु
ु स्तती व
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे

1848987

जलक्षेि क्र. १ मधील प्रभाग
क्र. ६ डुडळगाव गट नं ५९ ते
७३ , १८ मी डी. पी.
रस्त्याच्या कडेने व इतर
हठकाणी डी आय जलपवतरण
नसलका टाकणे

959013

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जलक्षेि क्र. १ मधील प्रभाग
क्र. ६ मोशी बोऱ्िाडेवाडी मध्ये
१८ मी डी. पी. रस्त्याच्या
कडेने व उववरीत हठकाणी डी
आय जलपवतरण नसलका
टाकणे

3527295

जलक्षेि क्र. १ मधील प्रभाग
क्र. ६ मोशी बोऱ्िाडेवाडी
येथील पवतरण ्यवस्तथा
मजबत
ु करणेसाठी व इतर
हठकाणी डी आय पाईपलाईन
टाकणे

4612043

जलक्षेि क्र. १ मधील प्रभाग
क्र. ६ येथील मोशी
जाधववाडी िद्दीलगतचा २४
मी. डी. पी. रस्त्याच्या कडेने
व उववरीत हठकाणी डी आय
जलपवतरण नसलका टाकणे

1515423

जलक्षेि क्र. १ मधील प्रभाग
क्र. ६ येथील मोशी डुडळगाव
म.न.पा.च्या ताब्यात
आलेल्या डी. पी. रस्त्याच्य़ा
कडेने व इतर हठकाणी डी
आय जलपवतरण नसलका
टाकणे

9242738

जलक्षेि क्र. ७ मधील प्रभाग
क्र. ७ चऱ्िोली येथील स्िे .नं.
३०१ ते १३३ मधील २४ मी.
व ३० मी. रूंदीचा रस्त्याच्या
कडेने व इतर हठकाणी डी
आय जलपवतरण नसलका
टाकणे.

10804339

जलक्षेि क्र. क ४ वॉडव क्र.३६
लांडव
े ाडी मध्ये डड.आय. पाईप
लाईन टाकणे.

777966

जलक्षेि क्र. क/१ मधे उववरीत
हठकाणी पाणीपुरवठ्यासाठी
डीआई पाईपलाईन टाकणे.
(१२-१३)

146755

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
जलक्षेि क्र.१० मध्ये उववरीत
हठकाणी पाणीपुरवठ्यासाठी
डड.आय.पाईपलाईन टाकणे.
जलक्षेि क्र.५ मध्ये
पाणीपुरवठा दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

3500000

47359

जलक्षेि क्र.५ मध्ये
पाणीपुरवठा पवतरण नसलका
पुरपवणे व टाकणे(१३-१४)

127939

जलक्षेि क्र.७ मध्ये
पाणीपुरवठा पवतरण नसलका
पुरपवणे व टाकणे(१३-१४)

182137

जलक्षेि क्र.८ मध्ये
पाणीपुरवठा पवतरण नसलका
पुरपवणे व टाकणे(१३-१४)

82406

जलक्षेि क्र.क्र.४ वॉडव क्र. २९
इंद्रायणी नगर पररसरात
हठकहठकाणी डड.आय. पाईप
लाईन टाकणे.
जलक्षेि क्र.क्र.४ वॉडव क्र.३४
ग्िाणे वस्तती सशतल बाग
पररसरात डड.आय.पाईपलाईन
टाकणे.

174861

74332

जलक्षेि क्र.क्र.४ वॉडव क्र.३५
भोसरी गावठाण हठकहठकाणी
डड.आय.पाईपलाईन टाकणे.
जलक्षेि क्र.क्र.४ वॉडव क्र.३६
लांडव
े ाडी,पररसरात
हठकहठकाणी डड.आय. पाईप
लाईन टाकणे.

137084

हदघी मॅगझीन वडमुखवाडी व
च-िोली येथील उं च
पाण्याच्या टाक्यासाठी
ससमासभंत बांधणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

894100

प्रभाग क्र ४६ पवजयनगर
प्रभागातील फुटपाथ,पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरू
ु स्तती व
दे खभाल करणे.

74825

1190866

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र ६४ बोपखेल या
भागात पाणीपुरवठा दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
प्रभाग क्र. 31 हदघी येथील
मुख्य जलवाहिनीची
पाणीपुरवठा पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. 31 हदघी येथे
हठकहठकाणी
पाणीपरु वठ्यासाठी डी. आय.
लाईन टाकणे.
प्रभाग क्र. ६ मोशी ,बोिाडेवाडी टाकीवरुन पवतरण
िोणा-या भागात जलवाहिनी
टाकणे

Total Expenditure (Rs)

50000

1470005

841511

3182344

प्रभाग क्र. 7 वडमुखवाडी ESR
टाकी कायाववन्द्वत करण्याच्या
दृष्टीने पाणीपुरवठा िोणा-या
व न्याने पवकससत िोणाया भागात आवश्यकते
नुसार नसलका पुरपवणे व
टाकणे

1000000

प्रभाग क्र.६ WD 4
टाकीवरुन पवतरण िोणा-या
भागात जलवाहिनी टाकणे

677830

प्रभाग क्र.६ WD4 ते नासशक
रस्तता (गंधववनगरी ) पयंत
३००मी.मी.्यासाची
डी.आय.पाईपलाईन पुरपवणे
व टाकणे.
प्रभाग क्रं.१८ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे आकवस्तमत व
तातडीची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्राधधकरण सेक्टर क्र.१२
मधील जलकुभांवरुण
पवतरण िोणा-या भागात
डड.आय.पाईपलाईन टाकणे.
बो-िाडेवाडी येथे न्याने
पवकससत िोणा-या भागात
डड.आय.पाईपलाईन टाकणे.

630139

1800864

509766

398273

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
भोसरी उप पवभागातील
भोसरी गावठाण आश्रमशाळा
इंद्रायणीनगर टाक्यांची
रं गरं गोटी करणे व इतर
अनुषंधगक कामे करणे.
भोसरी गावठाण टाकी व
भोसरी पंपींग स्तटे शन च्या
आवारात ससमासभंत बांधणे व
इतर अनुषंधगक कामे करणे.
भोसरी प्रभाग क्र. 32 सँडवीक
काँलनी इ. भागात
हठकहठकाणी डड. आय.
पाईपलाईन टाकणे.
भोसरी प्रभाग क्र. 33
गवळीनगर इ. भागात
हठकहठकाणी डड. आय.
पाईपलाईन टाकणे.
भोसरी वाँडव क्र. 29 मधील
भागात डी. आय. पाईपलाईन
टाकणे व ककरकोळ दे खभाल
दरू
ु स्तती कामे करणे.
भोसरी वाँडव क्र. 33 मधील
जलक्षेि क्र.३ भागात डी.
आय. पाईपलाईन टाकणे व
ककरकोळ दे खभाल दरू
ु स्तती
कामे करणे
भोसरी वाँडव क्र. 35 मधील
भागात डी. आय. पाईपलाईन
टाकणे व ककरकोळ दे खभाल
दरू
ु स्तती कामे करणे.
मोशी ,दे िुरस्तता येथे न्याने
पवकससत िोणा-या भागात
डड.आय.पाईपलाईन टाकणे.
मोशीतील उं च जलकंु भ ते
मोशी आळं दी चौकापयंत
४०० मी.,मी. मुख्यजलवाहिणी
टाकणे.
सेक्टर क्र. १० टाकीवरुन
पवतरण िोणा-या भागात
जलवाहिनी टाकणे
सेक्टर नं.४,६ व ९ मध्ये
उववरीत हठकाणी
डड.आय.पाईपलाईन टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

497594

1510641

688208

740089

800000

933561

700000

170702

354393

1457952

358046

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
योजना
ननधी Total

क
अंदाजपिक
भुयारी गटर
योजना ननधी

Total Expenditure (Rs)

75016045

ई प्रभाग क्षेिातील पंपीग
स्तटे शन व STP कडे जाणा-या
लाईन मधे
सध
ु ारणा
करून नाल्यातील घाण पाणी
घेणे.

ई प्रभागातील ड्रेनेज लाईन
व चेबसवची वापषवक ठे केदारी
पद्धतीने
दे खभाल व
दरु
ु स्तती
करणे.

426599

539581
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
काळीसभंत द्तनगर
आझादनगर,दाभाडे वस्तती
अंतगवत भागात पेव्िं ग
ब्लॉक बसपवणे व स्तथाप्य
पवषयक दरु
ु स्तती
करणे
प्रभाग क्र. २९ मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

154433

994348

प्रभाग क्र. ६० मधील
रस्त्यांवर जुन्द्या खखळण्या
बदलुन उजाव बचत करणा-या
एलईडी खखळण्या
बसपवणे.
प्रभाग क्रं.१८ येथे डांबरी
रस्त्यांचे आकवस्तमत रस्तते
दरू
ु स्ततीची कामे तातडीने
करणे.

418398

856580

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
क
अंदाजपिक
भुयारी गटर
योजना
ननधी Total
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
इ प्रभागात हठकहठकाणी
ु स्तती
(मिसुली)
टँ करणे पाणीपुरवठा करणे.

Total Expenditure (Rs)

3389939

819584

ई प्रभागातील भोसरी
उपपवभागातील टाक्यांवरून
पाणीपुरवठा करण्यासाठी
मजुर पुरपवणे. (2014-15)

530257

जलक्षेि क्र. क4 वाँडव क्र. २९
इंद३ाायणीनगर भगतवस्तती
गुळवेवस्तती पररसरात
पाणीपरु वठा पवषयक
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

38418

जलक्षेि क्र.१ व २ मध्ये
पाणीपुरवठा िोणा-या भागात
दरु
ु स्तती पवषयक कामे करणे
जलक्षेि क्र.५ मध्ये
पाणीपुरवठा पवषयक
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
जलक्षेि क्र.७ व जलक्षेि क्र.६
च्या काटे वस्तती भागात
पाणीपरु वठा दरु
ु स्ततीची कामे
करणे
जलक्षेि क्र.क्र.३
गुरुपविार,लांडन
े गर,से.क्र.१ चा
भाग धावडे
वस्तती,सद्गुगुरुनगर,दे वकर
वस्तती, चक्रपाणी
वसाित,अक्षयनगर,शास्तिी
चौक पररसर िुता्मा चौक
पररसर ,मिाराष्र चौक
पररसर,इ्यादी पररसरात
पाणीपुरवठा पवषयक
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
जलक्षेि क्र.ड/९ पपंपळे
सौदागर पररसरामध्ये
पाणीपरु वठा पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

254888

166374

366934

24561

144767

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ड क्षेत्रिय कायावलयाच्या
पररसरातील पाणीपुरवठा
दे खभाल दरु
ु स्ततीच्या पवपवध
कामांचे उववरीत व अंनतम
दे यक अदा करणे
डुडळगाव टाकीवरुन पवतरण
िोणा-या भागात दरु
ु स्तती
पवषयक कामे करणे
प्रभाग क्र. 31 हदघी य़ेथील
पाणीपरु वठा पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. 64 बोपखेल येथील
पाणीपुरवठा पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ६ मोशी येथील
टाकीवरुन पवतरण िोणा-या
भागात दरु
ु स्तती पवषयक कामे
करणे
बोिावडव
े ाडी येथील टाकीवरून
पवतरण िोणाऱ्या भागात
दरू
ु स्ततीपवषयक कामे करणे.
भोसरी उपपवभागाअंतगवत
येणाऱ्या उं च टाक्यांचे
रं गरं गोटी व शास्तिीय पद्धतीने
ग्राऊटींग करणे

इ मुख्यालय Total

पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

भोसरी येथील जलक्षेि क्र. 8
हदघी वबोपखेल भागासाठी
पाणीपुरवठा िोणाऱ्या
मख्
ु यनसलकेची
दरू
ु स्ततीपवषयक कामे करणे.
व इतर पाणीपुरवठा पवषयक
कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

2083500

759841

568361

573076

166961

286247

536966

499687

7820422
86226406

Department Name Ward Name

क प्रभाग

Budget Head
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल

क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल

Name of Work
जलक्षेि क्र.क/३ मध्ये
हठकहठकाणी पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दे खभाल
व दरु
ु स्ततीची कामे करणे
(२०१३-१४)
धावडे वस्तती व इतर
हठकाणी पाणीपुरवठा पवषयक
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे

Total Expenditure (Rs)

240000

255432

पांजरपोळ येथील टाकीद्वारे
पाणीपुरवठा िोणा-या
भागातील पाणीपुरवठा
दे खभाल व दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे.(१२-१३)

85014

प्रभाग क्र. १४ भक्ती शक्ती
उद्यान येथील स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

203813

प्रभाग क्र.६ डुडुळगाव येथील
टाकीद्वारे पाणीपरु वठा िोणाया भागातील पाणीपुरवठा
दे खभाल व दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे.

176672

प्रभाग क्र.६२ कासारवाडी या
भागात पाणीपुरवठा दे खभाल
दरु
ु स्तती कामे करणे.
प्रभाग क्र३८ नेिरूनगर,
पवठ्ठलनगर या भागत
पाणीपुरवठा दे खभाल दरू
ु स्तती
कामे करणे
मोशी येथील टाकीद्वारे
पाणीपरु वठा िोणा-या
भागातील पाणीपुरवठा
दे खभाल व दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे.

24618

71723

46533

1103805

Department Name Ward Name

Budget Head
पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

Name of Work
अ क्षेिीय कायावलय अतगवत
ननगडी प्रधधकरण उप पवभाग
मधील वस्तरट लाईट पोल
वरील खराब नादरू
ु स्तत
जक्शंन बॉक्स बदलणे.
अ क्षेिीय कायावलय
कायवक्षेिातील U.P.S.
इन्िाईटची वापषवक दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे व
नत
ु नीकरणाची कामे करणे.
अ क्षेिीय कायावलय
कायवक्षेिातील प्रशासकीय
इमारत जकात नाके,
दवाखाने इ. हठकाणच्या
जननि संचाचे (जनरे टरचे)
वापषवक दे खभाल दरू
ु स्ततीचे
कामे करणे.
क प्रभागात हठकहठकाणी
असलेल्य़ा बोअरवेल दरू
ु स्तत
करणे.
कासारवाडी येथील टाकीद्वारे
पाणीपुरवठा िोणा-या
भागातील पाणीपुरवठा
दे खभाल व दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे.(१२-१३)

क प्रभाग Total

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

हदघी प्रभाग क्र ३१ पररसर
पाणीपरु वठा दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
प्रभाग क्र. ४८ मधील जुन्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र. ५४ मधील जुन्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

Total Expenditure (Rs)

236450

89918

266689

94648

51613

23888

353076

353105

1469387
2573192

Department Name Ward Name

क मख्
ु यालय

Budget Head
क
अंदाजपिक
पाणी
परु वठा

Name of Work
अशुद्ध जलउपसा केंद्र रावेत
येथील टप्पा ३ व ४ अंतगवत
पंपाचे रे रोकफटींग करणे.
कासारवाडी उपपवभागातील
उं च टाक्यांची शावस्तिय
पद्धतीने सलकेज (ग्राऊटींग) व
रं गसफेदी करणे
जलक्षेि क्र ९मध्ये उववररत
हठकाणी पाणी परु वठयासाठी
डी.आय पाईप लाईन टाकणे
(पाटव
A)
जलक्षेि क्र ९मध्ये उववररत
हठकाणी पाणी पुरवठयासाठी
डी.आय पाईप लाईन टाकणे
(पाटव
B))

Total Expenditure (Rs)

814049

140253

421407

414181
जलक्षेि क्र. ११ मध्ये उववरीत
हठकाणी पाणी पुरवठ्यासाठी
डी.आय.पाईप लाईन टाकणे.
जलक्षेि क्र. ९,१० मध्ये
उववरीत हठकाणी पाणी
परु वठ्यासाठी डी.आय.पाईप
लाईन टाकणे
जलक्षेि क्र. ड/१३ दापोडी येथे
पाण्याच्या टाकीचे आवारात
५ लक्ष सल.क्षमतेची संप
बांधणे.
जलक्षेि क्र.११ मध्ये उववरीत
हठकाणी पाणीपरु वठ्यासाठी
डड.आय.पाईपलाईन टाकणे.
जलक्षेि क्र.क ९,१०,११
मधील पाणी पुरवठा लाईन
वरील नादरु
ु स्तत झालेले
्िल्व बदलणे
प्रभाग क्र.२ त्रिवेणीनगर
मध्ये मख्
ु य रस्तता व इतर
उववरीत भगात िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबररकरण करणे.

226181

202249

1801944

1665333

1135552

265717

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२० मधील
मुख्यालयाची अंनतम दे यके
व भाववाढ दे यके अदा करणे
प्रभाग क्र.41 मधील
झोपडपट्टीमध्ये नपवन
जलनन:सारण नसलका टाकणे.
वॉडव क्र. ६० ममतानगर
गल्ली नं. ४ येथे मुख्य
गुरू्व नसलका टाकणे.

क
अंदाजपिक
पाणी
पुरवठा
योजना
क
अंदाजपिक
पाणीपरु वठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल

Total Expenditure (Rs)

904867

1000000

1339945

वॉडव क्र. ६० सांगवी गावठाण
येथील जलननिःसारण पवषयक
कामे करणे व उववरीत
हठकाणी जलननिःसारण
नसलका टाकणे.

738079

वॉडव क्र.५८ नवी सांगवी
येथील जलनन:सारण पवषयक
कामे करणे व उववररत
हठकाणी जलनन:सारण
नसलका टाकणे.

719452

11789209

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी या
भागात पाणीपुरवठा दे खभाल
दरु
ु स्तती कामे करणे.

कासारवाडी
मलशुद्धीकरण केंद्रांतगवत,
क
इंद्रायणीनगर येथील प्रभाग
अंदाजपिक क्र. २९ मध्ये मधील
भुयारी गटर जलनन:सारण ्यवस्तथेमध्ये
योजना ननधी सध
ु ारणा करणे.

36643

36643

495544

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

दापोडी पंपींग स्तटे शन व
फुगेवाडी पंपींग स्तटे शन कडे
जाणा-या मुख्य जलनन:सारण
नसलकेमध्ये सुधारणा करणे.

1467507

कासारवाडी मलशुद्धीकरण
केंद्रांतगवत, भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील जलनन:सारण
्यवस्तथेमध्ये सध
ु ारणा करणे

1400000

कासारवाडी मलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत, भोसरी येथील
स.नं.217, स.नं. 231,P.S. 1,
P.S. 2 या पंपपंग स्तटे शन
अंतगवत येणा-या
जलननिःसारण ्यवस्तथेमध्ये
सुधारणा करणे.
3339376

कासारवाडी मलशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग
क्र. ३४ ग्िाणे
वस्तती मधील जलननिःसारण
्यवस्तथेमधे सुधारणा करणे.
1166833
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र २९
इंद्रायणीनगर मध्ये से १०,
लांडगेनगर से. क्र ७, राजवाडा
पररसर इ्यादी भागामध्ये
जलननिःसारण नसलका
टाकणे
1605410

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र ३०
चक्रपाणी वसाित मध्ये
ड्रेनेज ्यवस्तथे मध्ये
सुधारणा करणे
.
1543342
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र ३८
मधील जलननिःसारण नसलका
बदलने
.
684744
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र ६३
मध्ये मख्
ु य व अंतगवत
मधील जलननिःसारण नसलका
बदलने
.
955947
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र. ३१
हदघी मध्ये मुख्य अंतगवत
जलननिःसारण नसलका टाकणे.

962129

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र. ३७.
मिा्माफुले नगर येथे
अंतगवत जननिःसारण नसलका
लटाकणे.

1751187

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र. ६२
मधील जलननिःसारण नसलका
बदलणे.

1472521

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र. ६४
मधील मुख्य व अंतगवत
जलननिःसारण नसलका बदलणे.

1174577

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र.६१
मधील जलननिःसारण नसलका
बदलणे.

1581888

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व
संततुकारामनगर,गंगानगर
(प्रभाग क्र.39) या भागात
जलननिःसारण ्यवस्तथा
सुधारणा पवषयक कामे करणे.

922702

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३२ सँण्डपवक
काँलनी मधील
जलननिःसारण नसलका
बदलणे.
1069569
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३३ गवळी नगर
मधील जलननिःसारण नसलका
बदलणे.
1038211
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३५ भोसरी
गावठाण मधील
जलननिःसारण नसलका
बदलणे.

1220494
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील जलननिःसारण नसलका
बदलणे.
1769336

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित मधील
जलननिःसारण ्यवस्तथेमधे
सुधारणा करणे.
724039
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३४ ग्िाणे वस्तती
मधील जलननिःसारण
नसलका
बदलणे.
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३२ सँण्डपवक
काँलनी मधील
जलननिःसारण ्यवस्तथेमधे
सुधारणा
करणे.

1198409

711727
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व , भोसरी येथील
प्रभाग क्र. ३३ गवळी नगर
मधील जलननिःसारण
्यवस्तथेमधे

574816
च०िोली मैलाशध्
ु दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र.६
मध्ये १२मी, १८ मी, २४ मी,
३० मी, डी.पी. रस्त्याच्या
कडेने ड्रेनेज लाईन टाकणे.

4389861

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

क
अंदाजपिक
भुयारी गटर
योजना
ननधी Total

Total Expenditure (Rs)

च-िोली मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र. ६
मध्ये गंधववनगरी,
कुदळे वस्तती,लक्ष्मीनगर,
अरुणनगर,सशक्षककॉलनी
आल्िाटवस्तती,तापकीरवस्तती,
डुडुळगाव, इ्यादी भागात
जलननिःसारण नसलका टाकणे.

7187768

च-िोली मैलाशध्
ु दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र. ६
मध्ये सेक्टर क्र.६. सेक्टर क्र.
४,स्तपाईन रोड बो-िोडेवाडी,
पवनायक नगर, बनकरवस्तती,
संजयगांधी नगर,माळीनगर,
बारणेवस्तती, खखरीडेवस्तती
ई्यादी भागात जलननिःसारण
नसलका टाकणे.

4601987

च-िोली मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र. ७
मध्ये च-िोली गावठाण
पररसर, माळी पेठा,ताजणे
वस्तती, दाभाडे वस्तती,काळजे
वस्तती, बुडे वस्तती, इ्यादी
भागात जलननिःसारण नसलका
टाकणे.

6212196

च-िोली मैलाशध्
ु दीकरण
केंद्राअंतगवत प्रभाग क्र.७
मध्ये १८ मी, २४ मी, ३० मी,
डी.पी.रस्त्याच्याकडेने
जलननिःसारण नसलका टाकणे.

1845850

भाटनगर मैलाशुध्दीकरण
केंद्रा अंतगवत
खराळवाडी,गांधीनगर (प्रभाग
क्र.४० व ४१) या भागात
जलनन:सारण ्यवस्तथा
सुधारणा पवषयक कामे करणे.

355492

53423462

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
क मुख्यालय Total
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल
ड प्रभाग

अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
ननगडी प्राधधकरण उप
पवभाग मधील हदवाब्ती
्यवस्तथे करीताच्या खराब
भुमीगत केबल बदलणे व
केबलची दे खभाल दे खभाल
दरू
ु स्तती व इतर आवश्यक
पवद्युत पवषयक कामे करणे
क प्रभाग कासारवाडी
उपपवभागातील असलेल्या
नपवन टाक्यांच्या आवारात
वॉचमन कॉटर, कंपाऊड वाल
व स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
ब प्रभागाअंतगवत जलक्षेि
क्र.बी/ ९, १०, ११ मध्ये
असलेलया टाक्यांची
रं गरं गोटी व इतर अनुषंगीक
कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

714131

541785

243877

1499793
66749107
जलक्षेि क्र.ड/१५ मधील
प्रभाग क्र.४४ व ४५ पपंपरी
वाघेरे पररसरात
आवश्यकतेनुसार बोअरवेल
घेणे.
ड- प्रभागात हठकहठकाणी
पाण्याच्या टाकीची साफ
सफाई करणे

227735

1034240

फ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १२ पवळे िायस्तकुल
पररसरातील आवश्यक
हठकाणच्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)
295703

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

फ क्षेिीय कायावलयातील
ननगडी गावठाण उपपवभाग
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथेची
दे खभाल दरू
ु स्तती पवषयक
कामे करणे. सन
१४/१६
क
अंदाजपिक
पाणीपरु वठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल
पाणी
परु वठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

ड प्रभाग Total

पाणी
परु वठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

247263

1804941
जलक्षेि क्र.ड/३ लक्ष्मणनगर
मध्ये पाखण पुरवठा पवषयक
दे खबाल दरु स्ततीची कामे.

428020

जलक्षेि क्र.ड/८ पपंपळे
ननलख परीसरात पाणी
पुरवठा पवषयक ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

133281

वायसीएम रूग्णालयामध्ये
स्तथाप्य पवभागाकडून
करणेत येणाऱ्या पवपवध
वॉडांचे सश
ु ोभीकरणांतगवत
नुतननकरणाची कामे करणे.

226176

सेक्टर क्र.२३ ननगडी येधथल
जलशुदध्दीकरण केंद्राअंतगवत
टप्पा ३ व ४ खाजगी
करणाने चालवणे. (२०१४-१५)

150534

938011
2742952

Department Name Ward Name

ड मुख्यालय

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जल क्षेि क्र ड /
काळे वाडी मध्ये पाण्याचा
क
टाकीचे पवतरण ्यवस्तथेमध्ये
अंदाजपिक सुधारणा करणेसाठी डीझाईन
पाणीपुरवठा नुसार नवीन पाइपलाईन
योजना ननधी पुरवणे व टाकणे

1898925

जन
ु ी सांगवी गावठाण येथे
नपवन १५ लक्ष क्षमतेची उं च
टाकी बांधणे.

1000000

वाडव क्र ८१ पवजयनगर
काळे वाडी मध्ये न्याने
पवकससत िोणाऱ्या भागात
पाणीपरु वठा नसलका टाकणे

717086

अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
करीता धचंचवड स्तटे शन
उपपवभाग मधील हदवाब्ती
्यवस्तथेची दे खभाल दरु
ु स्तती
व चालन पवषयक कामे करणे.

179858

ज क्र ड १ वाकड मधे
पाण्याच्या टाककचे पवतरण
्य्स्तथेत सध
ु रण करणेसाहठ
डडझाइन नुसार नपवन
पाइपलाइन पुरपवणॅ व
टाक्णे.

1160312

ज क्र ड १ वाकडमध
वाकडकर वस्तती व भुजबळ
वस्तती मध न्याने पवकसीत
िोणायाव भागात पाणीपरु वठा
नसलका टाकणे.

702610

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जलक्षेि क्र ड/६ रिाटणी
पाण्याच्या टाकीचे पवतरण
्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी डडजाइननुसार
नपवन पाईपलाईन
परु पवणे व टाकणे.( समान
वाटप व दाबाने पाणीपुरवठा
लाभाथी ५ ते १० िजार
)
250000

जलक्षेि क्र ड/६ सांगवी
पररसरातील भागातील
पवतरण ्यवस्तथा
सध
ु ारणेसाठी पाणीपरु वठा
नसलका टाकणे.

1233139

जलक्षेि क्र. ड/१ वाकड
येथील भुमकर चौक ते
पवनोदे वस्तती येथील न्याने
पवकससत िोणा-या पररसरात
पाणीपुरवठा नसलका टाकणे.

1533666

जलक्षेि क्र. ड/१ वाकड
येथील स.नं११२ अक्षरा शाळा
व भगवाननगर परीसरात
न्याने पवकससत िोणा-या
डड.पी. रोड मध्ये पाईपलाईन
टाकणे.

2362147

जलक्षेि क्र. ड/१ वाकड
सदगुरु कॉलनी,सुदशवन
कॉलनी व आदशव कॉलनी
भागात पाणीपरु वठा नसलका
टाकणे.

2199917

जलक्षेि क्र. ड/१ वाकडम
वाकड गावठाण परीसरामध्ये
नन्द्याने पवकसीत िोणायाव
भागातील पाणीपुरवठा
नसलका टाकणे.

1192093

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जलक्षेि क्र. ड/१२ पपंपळे
गरु व न्याने पवकससत िोणाया भागात डी.पी.रस्त्यातील
पाईपलाईन सशफ्ट करणे व
नपवन पाईपलाईन टाकणे.

2000000

जलक्षेि क्र. ड/१३ दापोडी
येथे पाण्याच्या टाकीचे
आवारात ५ लक्ष सल.क्षमतेची
संपवेल बांधणे.

1522496

जलक्षेि क्र. ड/७ नवी सांगवी
येथे पाण्याच्या टाकीच्या
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणे साठी डडझाईन नस
ु ार
नवीन पाइप लाइन पुरपवणे
व टाकणे

480849

जलक्षेि क्र. ड/९ पपंपळे
सौदागर ते पपंपळे गरु व
भागातील डड.पी.रस्त्यांचे
कामामध्ये अडथळा ठरणाऱ्या
पाईपलाईन सशफ्ट करणे व
डडझाईननुसार नपवन डड.आय.
पाईपलाईन परु पवणे व टाकणे.
जलक्षेि क्र.ड/1 वाकड पाखण
पुरवठा पवषयक दे खभाल
दरु स्ततीची कामे.
जलक्षेि क्र.ड/1वाकड
गावठाण येथे रोिनतरं ग
सोसायटी ते सायकर वस्तती
परीसरात न्याने पवकसीत
िोणायाव भागात पाणीपुरवठा
नसलका टाकणे.
जलक्षेि क्र.ड/१ ते ८
पाण्याच्या टाकीवरील
पवतरण ्यवस्तथेसाठी
ठे केदारी पद्धतीने मजुर
पुरवणे.
जलक्षेि क्र.ड/१ वाकड
परीसरात टँ करद्वारे पाणी
पुरवठा करणे

111435

166088

1807460

3035375

227498

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
जलक्षेि क्र.ड/१२ ,पपंपळे
गुरव नपवन स.नं
७१टाकीवरुन पवतरण
्यवस्तथेत सध
ु ारणा
करणेसाठी पाईपलाईन
पुरपवणे व टाकणे.
जलक्षेि क्र.ड/१२ ,पपंपळे
गरु व पाण्याच्या टाकीचे
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी डडझाईननुसा
नपवन पाईपलाईन परु पवणे व
टाकणे.
जलक्षेि क्र.ड/१५ मधील
प्रभाग क्र.४४ पपंपरी वाघेरे
पररसरात जुन्द्या पाईपलाईन
बदलन
ू नवीन पाईपलाईन
टाकणे.
जलक्षेि क्र.ड/१५ मधील
प्रभाग क्र.४५ पपंपरी वाघेरे
पररसरात जुन्द्या पाईपलाईन
बदलून नवीन पाईपलाईन
टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

2000000

763248

828006

688846

जलक्षेि क्र.ड/३
लक्ष्मणनगरमध्ये पाण्याच्या
टाकीचे पवतरण ्यवस्तथेत
सुधारणा करणेसाठी डडझाईन
नुसार नपवन पाईपलाईन
परु पवणे व टाकणे.

1167180

जलक्षेि क्र.ड/6 रिाटणी मध्ये
पाण्याच्या टाकीचे पवतरण
्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी डडझाईन नस
ु ार
नपवन पाईपलाईन पुरपवणे व
टाकणे.

990201

जलक्षेि क्र.ड/7 पपंपळे
ननलख मध्ये पाण्याच्या
टाकीचे पवतरण ्यवस्तथेत
सुधारणा करणेसाठी डडझाईन
नुसार नपवन पाईपलाईन
पुरपवणे व टाकणे.
जलक्षेि ड १ बाकड नब्यावे
त्रबकससत भागात नसलका
टाकणे.

849180

98683

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जलक्षेि ड ७ पपपळे ननलख
येथे पवतरण ्यवस्तथेत
सध
ु रण करणेसाहठ डडझाइन
नुसार नपवन पाइअ लाइन
टाकणे.

64559

जलक्षेि ड ७ त्रबशल नगर
येथे पवतरण ्यवस्तथेत
सुधरण करणेसाहठ डडझाइन
नुसार नपवन पाइअ लाइन
टाकणे.

77783

जलक्षेि ड/१३ दापॉडी येथे
पाटबंधारे पवभाग
वसाित,कायवशाळा,व
कायावलये यास पाणी परु वठा
्यवस्तथा सुधारणेसाठी नवीन
पाईप लाईन पुरपवणे व
टाकणे.

128108

जलक्षेि ड५ रिाटणी येथे
पवतरण ्यवस्तथेत सध
ु रण
करणेसाहठ डडझाइन नुसार
नपवन पाइअ लाइन टाकणे.

94831

जल र शेि क्र ड/५ वॉडव क्र.
४६ पवजयनगर
काळे वाडीमध्ये न्याने
पवकससत िोणा-या भागात
पाणीपरु वठा नसलका टाकणे.
(न्याने पवकससत झालेल्या
भागाकररता पाईपलाईन
टाकणे. लाभाथाव 2 ते 3
िजार)

जल्शेि ड/६ रिाटणी मध्ये
पाणी पुरवठा पवशयक
ककरकोळ दरु
ु वस्तत धच कामे
करणे
जवळकरनगर येथे न्याने
पवकससत िोणा-या भागात
डी.पी. रस्त्यातील पाईपलाईन
सशफ्ट करणे व नपवन
पाईपलाईन टाकणे.

200000

11292

493801

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ड प्रभाग कायवक्षेिातंगत
व
ड्रेनेज पवषयक ककरकोळ
दे खभाल दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे.
ड प्रभाग कायवक्षेिातंगत
व
येणारे नाले म.न.पा. ड्रेनेज
लाईनला जोडणे.

Total Expenditure (Rs)

424842

256823

थेरगाव, काळे वाडी पाण्याच्या
टाक्याचे पवतरण ्यवस्तथेचे
डडज़ाईन करीता कन्द्सल्टट
नेमुन डडज़ाईन करणे व
डडज़ाईन नुसार नपवन
पाईपलाईन पुरपवणे

495396

नवी सांगवी येथील पप. डब्ल.ू
डी. टाकीच्या पररसरामध्ये
५.० ल. सल. संप, पंप िाउस
व ३० ० सम. सम ्यासाची
पवतरण नसलका टाकणे.

2400000

मंगलनगर (वाकड रोड) येथे
गुरु्व नसलका सशफ़्ट करणे.
वाकड मधधल डी.पी
रस्त्यातील पाईपलाईन
सशफ़्ट करणे व नवीन
पाईपलाईन टाकणे.
वायसीएम रूग्णालयामधधल
वीज पवतरण ्यवस्तथेमध्ये
सुधारणा करणे.
वाडव क्र. ४६ पवजयनगर
येथील जलननिःसारण पवषयक
कामे करणे व उववररत
हठकाणी जलननिःसारण
नसलका
टाकणे.

1403983

814726

256921

307495
वॉडव क्र ५८,५९ सांगवी नवी
सागवी टाकीचे पवतरण
्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी डडझाईन करणे व
डडझाईननस
ु ार नपवन
पाईपलाईन पुरपवणे व टाकणे

2249999

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र. 55, पपंपळे सौदागर
टाकीचे पवतरण ्यवस्तथेत
सध
ु ारणा करणेसाठी डीझाईन
करणे व डडझाईननुसार
नपवन पाईपलाईन पुरपवणे व
टाकणे

1000000

वॉडव क्र. 76 रिाटणी
गावठाण?मध्ये न्याने
पवकससत िोणा-या भागात
पाणीपरु वठा नसलका टाकणे.

120021

वॉडव क्र. 77 रिाटणी
श्रीनगर?मध्ये न्याने
पवकससत िोणा-या भागात
पाणीपरु वठा नसलका टाकणे.

150000

क
अंदाजपिक
पाणीपरु वठा
योजना
ननधी Total
क
अंदाजपिक
पपंपरी धचंचवड मनपाच्या
भुयारी गटर जलननस्तसारण पवभागाकडडल
योजना ननधी उववररत स्तकाडा चे काम करणे.
अ प्रभागा अंतगवत सन २०१४१५ साठी जलक्षेि क्र.बी/२
अंतगवत गरु
ु ्दारा पररसरात
पाणीपुरवठा पवषयक कामाची
दे खभाल दरु
ु स्तती कामे करणे.

42116878

7779861

1320068

अ प्रभागा अंतगवत सन २०१४१५ साठी जलक्षेि क्र.बी/२
अंतगवत पुनावळे मध्ये
पाणीपुरवठा पवषयक कामाची
दे खभाल दरु
ु स्तती कामे
करणे.
1012015
अ प्रभागा अंतगवत सन २०१४१५ साठी जलक्षेि क्र.बी/२
अंतगवत वाल्िे करवाडी
पररसरात पाणीपरु वठा
पवषयक कामाची दे खभाल
दरु
ु स्तती कामे करणे.

1336526

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

कासारवाडी मैलाशुपद्धकरण
केंद्रातगवत काळे वाडी स.नं.९९
संप वपंप िाऊस ते थेरगांव
स्तमशानभुमी ८००मी.मी.
्यासाची मुख्य समांतर
नसलका टाकणे.
59246

कासारवाडी मैलाशुवध्दकरण
केंद्रातगवत पपंपळे सौदागर
ते कासारवाडीमैलाशुवध्दकरण
केंद्रापयंत ७००मी.मी.्यासाची
राइखझंग मेन लाइन टाकणे
(चैनेज २५० ते ६५० मी. )
1149125
धचंचवड मैलाशुध्दीकरण केंद्रा
अंतगवत वॉडव क्रं.१९ मधील
वाल्िे करवाडी,से.२९,गुरु्दारा
पररसर इ. भागात
जलनन:सारण ्यवस्तथा
सुधारणा पवषयक कामे
करणे.
ड प्रभागातील संप व पंपींग
स्तटे शन मधील स्तथाप्य
पवषयक दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्र क्र ४१ मधील स्तरीट
लाईट्ची सन २०१४-१५ मधे
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र ४६ पवजयनगर
येथील रस्त्यावरील
खड्डयांची िॉटसमक्स
पध्दतीने दरू
ु स्तती कामे करणे.

2540810

450000

1812763

2972955

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वायसीएम रूग्णालयात
पवपवध नपवन अंतगवत
पवभागात उपकरणांकरीता
पवद्यत
ु ीकरण व अनष
ु ंधगक
कामे करणे.
वाडव क्र. ४७ काळे वाडी येथे
जलननिःसारण पवषयक कामे
करणे व उववररत हठकाणी
जलननिःसारण नसलका टाकणे

Total Expenditure (Rs)

360857

1494166

वाडव क्र. ४९,५०,५१ श्री. साई
मंहदर, श्री. बापुजी बुवा
मंहदर,थेरगाव गावठाण
पदमजी पेपर समल
गणेशनगर, बेलहठकानगर या
पररसरात राहिलेल्या हठकाणी
जलननिःसारण सपु वधा
पुरपवणे.
90753
वाडव क्र. ५३ उववरीत वाकड
पररसरात जलननिःसारण
सुपवधा पुरपवणे.

6640104

वाडव क्र. ५४, पपंपळे ननलख
येथील जलननिःसारण पवषयक
दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची कामे करणे व
उववररत हठकाणी
जलननिःसारण नसलका
टाकणे
2009333
वाडव क्रिः- ५४ पपंपळे ननलख
येथे रािीलेल्या हठकाणी
जलननिःसारण सुपवधा पुरपवणे..

366538

पवजयनगर,तापकीरनगर,श्रीनग
र वॉडव क्र. ४६,४७,४८ येथे
रािीलेल्या हटकाणी
जलनन:सारण सपु वधा परु पवणे.

160099

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वॉडव क्र. ५५रिाटणी,पपंपळे
सौदागर येथील जलननिःसारण
पवषयक कामे करणे व
उववररत हठकाणी
जलननिःसारण नसलका टाकणे
वॉडव क्र. ५७,पपंपळे गुरव येथे
रािीलेल्या हटकाणी
जलनन:सारण सुपवधा पुरपवणे.
वॉडव क्र. ५९,६०, मधब
ू न
सांगवी गावठाण राहिलेल्या
हठकाणी जलननिःसारण
सुपवधा
पुरपवणे.

Total Expenditure (Rs)

483109

588937

863261
वॉडव क्र.४४ अशोक धथएटर
येथील जलननिःसारण पवषयक
कामे करणे. व
उववररत हठकाणी
जलननिःसारण नसलका
टाकणे...
1002610
वॉडव क्र.४४,४५अशोक धथएटर
व पपंपरी वाघेरे येथे वाढीव
्यासाची लाईन टाकणे.
वॉडव क्र.४५ पपंपरी वाघेरे
येथील जलननिःसारण पवषयक
कामे करणे व उववररत
हठकाणी जलननिःसारण
नसलका टाकणे
वॉडव क्र.५५रिाटणी,पपंपळे
सौदागर येथे राहिलेल्या
हटकाणी जलनन:सारण
सुपवधा पुरपवणे.
वॉडव क्र.५६वैदव
ु स्तती येथे
राहिलेल्या हटकाणी
जलनन:सारण सुपवधा पुरपवणे.

5293322

767658

859649

1631886

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
सांगवी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत सांगवी मुळानगर
येथे पंप िाऊसच्या मोकळ्या
जागेत ररटे ननंग वॉल व
ससमा सभंत बांधणे.
सांगवी/दापोडी
मैलाशध्
ु दीकरण केंद्रांतगवत
दापोडी येथे स.नं. ३६ च्या
जागेस ससमासभंत बांधणे.

क
अंदाजपिक
भय
ु ारी गटर
योजना
ननधी Total
पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

सांगावी मैलाशुद्धीकरण
केंद्रासाठी इनलेट चें बर बांधणे

Total Expenditure (Rs)

5156549

13228599

862779

62293578
अ प्रभागात उववरीत
स्तथाप्य पवषयक
कामामधील राहिलेली त्रबले
अदा करणे बाबत

309783

कासारवाडी व नेिरूनगर उप
पवभागातील उभारणेत
आलेल्या िायमास्तट हद्यांची
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे...

573708

कासारवाडी वॉडव क्र. ९९
मधधल हदवाब्तीची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे व अनुशंगीक
पवद्युत पवषयक कामे करणे.

466054

धचखली मैलाशुध्दीकरण
केंद्राची दे खभाल, दरु
ु स्तती
करणे व पवद्यत
व
यांत्रिकी
ु
पवषयक कामे करणे.

159031

जल क्षेि क्र १ ते ८ मधील
अनधधकृत नळ कनेकशन
बंद करणे व मोटर
जप्तीसाठी ठे केदारी पद्धतीने
वािन व मजूर पुरवणे

403358

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
जल क्षेि क्र ड/४
काळे वाडी मध्ये पाणीपुरवठा
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्तती
कामे
322944
जलक्षेि क्र. ड/१ ते १४
मधील अनधधकृत नळ
कनेक्शन बंद करणे व
मोटार जप्तीसाठी ठे केदारी
पद्धतीने वािन व मजरू
पुरपवणे.
670799
जलक्षेि क्र. ड/१ ते १४ मध्ये
आवश्यक हठकाणी नवीन
बोअरवेल घेणे.
299425
जलक्षेि क्र. ड/१४ नवी
सांगवी पररसरात
पाणीपुरवठा पवषयक
दे खभाल व ककरकोळ
दरु
394851
ु स्ततीची कामे करणे.
जलक्षेि क्र. ड/१४ सांगवी
पररसरात पाणीपरु वठा
पवषयक दे खभाल व
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
477852
जलक्षेि क्र. ड/९ ते १५
पाण्याच्या टाकी वरील
पवतरण ्यवस्तथेसाठी
ठे केदारी पद्धतीने मजूर
परु पवणे.
5224872
जलक्षेि क्र.ड/१२ पपपळे गुरव
मध्ये पाखण परु वठा पवषयक
दे खबाल दरु स्ततीची कामे करणे

318508

जलक्षेि क्र.ड/४ थेरगाव
मध्ये पाखण पुरवठा पवषयक
दे खबाल दरु स्ततीची कामे.

292157

जलक्षेि क्र.ड/6 रिाटणी मध्ये
पाखण परु वठा पवषयक
दे खभाल दरु स्ततीची कामे.

600000

जलक्षेि क्र.ड/7 पपंपळे ननलख
पाखण पुरवठा पवषयक
दे खभाल दरु स्ततीची कामे.

325022

जलक्षेि क्र.ड/9 पपंपळे
सौदागर पररसरात मध्ये
पाखण पुरवठा पवषयक
दे खबाल दरु स्ततीची कामे करणे

500000

Department Name Ward Name

ड मुख्यालय Total

फ प्रभाग

Budget Head Name of Work

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
पाणी
परु वठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

ड प्रभाग अतगवत वाक्ड
उप रवावभगनतल साववजननक
चोकात पवपवध ऊधचचे
िाईमास्तट एलीड्डी कफहटग्सि
बसपवणे.
पपंपळे गुरव परीसरात
टँ करद्वारे पाणी पुरवठा
करणे

135846

प्रभाग क्र. २६ मधील
काळभोरनगर येथील मिा्मा
फुलेनगर, मोिननगर,
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

105571

वायसीएम रूग्णालयामध्ये
स्तथाप्य पवभागाकडून
करणेत येणाऱ्या पवपवध
वॉडांचे सुशोभीकरणांतगवत
नत
ु ननकरणाची कामे करणे.
सांगवी पाण्याच्या टाकीचे
रं गसफेदी करणे व स्तथाप्य
पवषयक व सुशोभीकरणाची
करणे.

जलक्षेि क्र.अ।४ येथे
म्िे िव
े स्तती,ताम्िाणेवस्तती येथे
पाणीपरु वठा पवतरण
्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी पाईपलाईन
टाकणे व अनष
ु ंगीक कामे
करणे.
जलक्षेि क्र.अ।५ येथे
मोरे वस्तती,पाटीलनगर येथे
पाणीपुरवठा पवतरण
्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी पाईपलाईन
टाकणे व अनुषंगीक कामे
करणे.

19625

244171

500000

12343577
116754033

144298

177600

Department Name Ward Name

फ प्रभाग Total

फ मख्
ु यालय

Budget Head Name of Work
अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ/१ मधील ननगडी
पररसरात पाणीपुरवठा
सध
ु ारणा करणेसाठी
आवश्यक ती ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
फ प्रभागामध्ये जलक्षेि
क्र.अ।२ मध्ये से.क्र.२२ व
इतर पररसरामध्ये
पाणीपुरवठा पवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
फ प्रभागामध्ये जलक्षेि
क्र.अ।८ ननगडी
गांवठाण,यमुनानगर
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
पाणी
परु वठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
अ प्रभागातील
त्रिवेणीनगर,कृष्णानगर,धचखली
क
पररसरातील पाण्याच्या
अंदाजपिक टाकीवरुन ्यवस्तथापन करणे
पाणीपुरवठा कररता मजुर पुरपवणे (सन
योजना ननधी २०१३-१४)

Total Expenditure (Rs)

103910

523220

422115

1371143
1371143

1177104

प्रभाग क्र. १ तळवडे रूपीनगर
येथे आवश्यक हठकाणी
गटसवची दरू
ु स्तती करणे.
793292
प्रभाग क्र. १ येथे डांबरी रस्तते
आकवस्तमक रस्तते दरू
ु स्ततींची
कामे तातडीने करणे.
757600
प्रभाग क्र. १५ मध्ये
डांबरीरस्त्यांचे आकवस्तमत व
तातडीचे दस्त
ु तीची कामे करणे.

1420620

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्रं. १ तळवडे रूपीनगर
येथील तळवडे गावठाण
अवजंक्यतारा, घारजाई मंहदर
इ्यादी पररसरातील गटसवची
दरू
ु स्तती करणे.
2300000
फ पभागा अंतगवत जलक्षेि
क्र.अ।३ त्रिवेणीनगर टाकीच्या
आवारात व इतर हठकाणी
नवीन ्िॉल्ि बसपवणे
स्तथाप्य पवषयक व इतर
अनुषंगीक कामे करणे.

851497

फ प्रभागाअंतगवत जलक्षेि
अ।८,यमन
ु ानगर येथे ४५०
मी मी ्यासाची नवीन
डी.आय.पाईपलाईन स्तपाईन
रस्त्याच्या कडेला टाकणे.

5656784

फ प्रभागाअंतगवत जलक्षेि
क्र.अ।३ त्रिवेणीनगर,रुपीनगर
येथे पाणीपरु वठा ्यवस्तथेत
सुधारणा करणेकामी पवतरण
नसलका टाकणे व पवतरण
्यवस्तथेत मजबत
ु ीकरण
करणे ४' ्यासाची पाईप
लाईन टाकणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे.

450331

फ प्रभागाअंतगवत जलक्षेि
क्र.अ।५ मध्ये
मोरे वस्तती,स्तपाईन रोड येथील
पाणीपरु वठा ्यवस्तथेमध्ये
सुधारणा करणेसाठी ४५० मी
मी ्यासाची मुख्य
जलवाहिनी टाकणे.

2697619

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
योजना
ननधी Total

फ प्रभागाअंतगवत जलक्षेि
क्र.अ।८ यमन
ु ानगर,ननगडी
गावठाण,साईनाथनगर
भागात समान पाणी पवतरण
कामी नवीन पाईपलाईन
टाकणे व ्या ननगडीत
्िॉल्ि चें बसव व इतर
अनुषंगीक काणे करणे.
फ प्रभागातील शािुनगर व
एच.डी.एफ.सी कॉलनी या
पररसरात पाणीपुरवठा
सुधारणेसाठी पाईपलाईन
टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

754622

673638

17533107

आकुडी मलशुध्दीकरण केंद्र
अंतगवत प्रभाग क्र. १३ ननगडी
गावठाण मध्ये
आवश्यकतेनुसार भुयारी गटर
क
नसलका टाकणे. तसेच इतर
अंदाजपिक जलनन:सारण पवषयक
भय
ु ारी गटर आवश्यक सध
ु ारणा कामे
योजना ननधी करणे.

680773

आकुडी मैलशध्
ु दीकरण
केंद्राअंतगवत यमुनानगर
नाल्यामधन
ू िॉटे ल सावली ते
सेक्टर २२ पयंत मुख्य
जलननिःसाण नसलका टाकणे.

920327

ननयोवजत फ प्रभाग अंतगवत
नाल्यामधील जलनन:सारण
पवषयक सध
ु ारणा कामे करणे.

499695

भाटनगर मैलाशुवध्दकरण
केंद्राअंतगवत अजमेरा कॉलनी,
मासुळकर कॉलनी (प्रभाग क्र.
२८) या भागात जलनन:सारण
्यवस्तथा सुधारणा पवषयक
कामे करणे.

449297

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

वाडव क्रिः- ४८ रिाटणी,
तापकीरनगर, श्रीनगर
इ्यादी हठकाणी राहिलेल्या

क
अंदाजपिक
भय
ु ारी गटर
योजना
ननधी Total

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)

भागात जलनन:सारण
्यवस्तथा सुधारणा पवषयक
कामे करणे.

1421994

वॉडव क्र.५६ वैद ु वस्तती येथील
जलननिःसारण पवषयक कामे
करणे व उववररत हठकाणी
जलननिःसारण नसलका टाकणे

1496706

5468792
फ प्रभागा अंतगवत जलक्षेि
क्र अ।२, से.क्र.२२ ननगडी
ओटा वस्तकम येथे पवतरण
्यवस्तथेत मजबुतीकरण
कामी नवीन पाईपलाईन
टाकणे ्िॉल्ि चें बसव व
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ/१ मधील ननगडी
पररसरात पाणीपरु वठा
सुधारणा करणेसाठी
आवश्यक ती ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
कुदळवाडी व दे िु आळं दी
रस्तता पररसरात
आवश्यकतेनुसार पाईपलाईन
टाकणे.
धचखली येथील गायरान
मध्ये २० लक्ष सलटसव
क्षमतेची उं च पाण्याची टाकी
बांधणे
फ पभागा अंतगवत कुदळवाडी
येथे पाणीपुरवठा
सुधारणेकामी पाईपलाईन
टाकणे

838535

867409

195515

353107

726581

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
फ मख्
यालय
Total
ु

ब प्रभाग

क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल

क
अंदाजपिक
पाणीपरु वठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

फ पभागा अंतगवत धचखली
येथील ननयोजीत पाण्याची
टाकी भरणेकररता मख्
ु य
नसलका पुरपवणे व टाकणे.
फ प्रभागा अतगवत प्रभाग क्र.
२८ मध्ये दे खभाल
दरु
ु स्ततीकमी ्िाल्व बदलणे,
नवीन पाईप लाईन
टाकणे.(२०१४-१५)
से.क्रं. २० मधील पाण्याच्या
टाकीचे व आवारातील
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

494652

570434

142377

4188610
27190509
एम.आय.डी.सी.जी "ब्लॉक
मोकळी जागा क्र.६० येथील
उद्यानातील उववरीत कामे
करणे.(२००चौ.मी.पाकींग
करणे,बोटजेट्टी व व्िलेज
फेससया करणे)(भाग-१)"

100000

सन 2013-2014 साठी
जलक्षेि क्र. 9,10 अंतगवत
पाणीपुरवठा पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे

391665

491665
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातगवत ड प्रभागातील
मुख्य गुरु्व नसलका व
पंपींग स्तटे शन यांमध्ये
सुधारणा पवषयक कामे करणे.
249770

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
जलक्षेि क्र. बी. 11 अंतगवत
पाणीपुरवठा पवषयक कामाची
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे. सन
2013-2014
प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये नेलगे पगारीया
सोसायटी पररसरात पे्िींग
ब्लाँक गटर स्तटाँमव वाँटर व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ६४ बोपखेल येथे
हठकहठकाणी
पाणीपुरवठ्यासाठी डी. आय.
लाईन टाकणे.
प्रभाग क्र.२४ प्रा.रामकृष्ण
मोरे प्रेक्षागि
ृ मध्ये पवपवध
हठकाणी अंतगवत रस्त्यावर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.
प्रभाग क्र.४२ भाटनगर मध्ये
पवपवध हठकाणी अंतगवत
रस्त्यावर हदवाब्तीची
्यवस्तथा करणे.
ब प्रभाग अंतगवत
वातानुकुलन/जलसशतक
यंिणेची वापषवक दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे.

Total Expenditure (Rs)

237191

688836

233022

209258

420276

114694

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी १ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.

145928

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी ३ अंतगवत पाणीपरु वठा
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.

18581

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी ४ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.

152469

Department Name Ward Name

ब प्रभाग Total

ब मुख्यालय

Budget Head Name of Work

पाणी
परु वठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल

Total Expenditure (Rs)

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी ५ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.

56990

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी ६ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.

279924

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी ७ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.

465479

3272418
3764083
सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/१, बी/२, बी/३, बी/४ येथे
्िॉल्व ऑपरे शनसाठी मजूर
कमवचारी पुरपवणे.

3780543

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/३ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

303690

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/५ अंतगवत पाणीपरु वठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

554736

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/५, बी/६, बी/७, बी/८ येथे
्िॉल्व ऑपरे शनसाठी मजूर
कमवचारी पुरपवणे.

2365730

Department Name Ward Name

Budget Head
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व
दे खभाल
क
अंदाजपिक
पाणीपरु वठा
योजना ननधी

Name of Work

Total Expenditure (Rs)

7004699
जलशेि क्र.बी/९,१०,११
मध्ये पाणी परु वटा दे खभाल
दरु
ु स्तती कामे करणे.
KSB चौक ते अमत
ृ ेश्वर
कॉलनी येथे १५० मी.मी.
्यासाची पाईपलाईन टाकणे.
(१२-१३)
KSB चौक ते मोरवाडी कॉलनी
येथे ४०० मी.मी. ्यासाची
पाईपलाईन टाकणे.(१२-१३)
अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
आकुडी गावठाण
उपपवभागामधील इमारती,
शाळा इ. भाजी मंडई व
जकात नाके इ. चे
पवद्युतीकरण पवषयक कामे
करणे.
जलक्षेि क्र.ड/४ थेरगाव
मध्ये पाण्याच्या टाकीचे
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी डडझाईन नुसार
नपवन पाईपलाईन परु पवणे व
टाकणे.
जलक्षेि क्र.बी/१ ककवळे
मामुडी पररसरातील उववररत
भागात पवतरण नसलका
टाकणे.
जलक्षेि क्र.बी/२ पुनावळे येथे
न्याने पवकससत िोणा-या
भागातील काटे वस्तती कररता
डडझाईन करुन
डी.आय.पवतरण नसलका
टाकणे.
जलक्षेि क्र.बी/२ पुनावळे येथे
पांढरे वस्तती कररता डडझाईन
करुन डी.आय.पवतरण
नसलका टाकणे.

150000

808339

872301

565197

1038384

68223

745505

634540

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
जलक्षेि क्र.बी/२ रावेत
येथील न्याने पवकससत
ं े वस्तती पररसरात
िोणा-या सशद
डडझाईन करुन
डी.आय.पवतरण नसलका
टाकणे.
जलक्षेि क्र.बी/४ अंतगवत
गरु
ु द्वारा ते वाल्िे करवाडी
रस्त्यावरील भागात मुख्य
पुरवठा जलवाहिनी व
पवतरण नसलका टाकणे
जलक्षेि क्र.बी/४ गुरुद्वारा
पररसरात संकल्पधचि तयार
करुन जलवाहिनी टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

638320

1492337

88576

जलक्षेि क्र.बी/४ मध्ये
न्याने पवकसीत िोणा-या
भागात पाणीपरु वठा
करणेसाठी जलवाहिनी टाकणे.

173910

जलक्षेि क्र.बी/४ येथे
पाणीपुरवठा पवतरण
्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी जलवाहिनी टाकणे.

171816

जलक्षेि क्र.बी/५ अंतगवत
नवीन उं च पाण्याच्या
टाकीवरील पवतरण ्यवस्तथेत
सध
ु ारणा करणेकामी
जलवाहिनी टाकणे.
जलक्षेि क्र.बी/५ पररसरातील
धचंचवडेनगर, पवनानगर,
रस्तटन कॉलनी, वेताळनगर,
बळवंतनगर इ. नवीन
पवकसीत भागात जलवाहिनी
टाकणे.
जलक्षेि क्र.बी/६ येथे
पाणीपुरवठा पवतरण
्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी जलवाहिनी टाकणे.

73834

87255

139606

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
जलक्षेि क्र.बी/७ अंतगवत
एल्प्रो कंपनीच्या आवारातील
२० लक्ष सल. क्षमतेच्या
पाण्याच्या टाकीवरील
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेकामी उववररत हठकाणी
जलवाहिनी टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

1090445

जलक्षेि क्र.बी/७ अंतगवत
एल्प्रो कंपनीच्या आवारातील
२० लक्ष सल. क्षमतेच्या
पाण्याच्या टाकीवरील
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेकामी नवीन पवकसीत
भागाकररता जलवाहिनी
टाकणे.
जलक्षेि ड १ वाकड डड पप
रस्त्यनतल पाइप लाइन
सशफ्ट करणे व नपवन पाइप
लाइन टकणे.
ताथवडे गावाला पाणीपरु वठा
करणेसाठी पवतरण नसलका
टाकणे.
थेरगाव पुला लगत नदी
पािात १००० सम मी
्यसाची गरु
ु ्व वाहिनी
टाकणे.
ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/१ ते बी/४ मध्ये
पवतरण ्यवस्तथेमध्ये
सुधारणा करणेसाठी
पाईपलाईन टाकणे

2963871

ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/२ अंतगवत रावेत येथील
अशुध्द जलउपसा
केंद्राजवळील पवना नहदतील
कचरा व गाळ काढणे.

1710568

ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/४ मध्ये त्रबजलीनगर
येथील उं च टाक्यांमधन
ू िोणाया पाणीपुरवठा पवतरण
्यवस्तथेत सध
ु ारणा
करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे

1602800

800090

91999

147520

179024

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/५ ते बी/८ मध्ये
पवतरण ्यवस्तथेमध्ये
सध
ु ारणा करणेसाठी
पाईपलाईन टाकणे

Total Expenditure (Rs)

1311215

ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/६ मध्ये पाणीपरु वठा
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे

1410199

ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/७ मध्ये पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे

1979168

ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/८ (प्रभाग क्र.४१ व ४२)
मधील पपंपरीनगर
पररसरातील पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेत सध
ु ारणा
करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे

614237

ब प्रभागांतगवत जलक्षेि
क्र.बी/८ (प्रभाग क्र.४३) मधील
पपंपरीनगर पररसरातील
पाणीपुरवठा पवतरण
्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी पाईपलाईन टाकणे

2472082

भाटनगर मैलशुद्धीकरण केंद्रा
अंतगवत
कामगारनगर,गांधीनगर
भागात उववररत हठकाणी
भूयारी गटर नसलका टाकणे.

1387796

सन २०१२-१३ साठी जलक्षेि
क्र.बी/८ अंतगवत गुरु्व
वाहिनीवरील जुने एअर
वॉल््ि बदलून नवीन एअर
वॉल््ि टाकणे.

260756

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/१ ते बी/८ मध्ये नवीन
बोअरवेल घेणे व दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे

435374

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
क
अंदाजपिक
पाणीपुरवठा
योजना
ननधी Total

Total Expenditure (Rs)

26205287

कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
क
केंद्राअंतगवत ब प्रभाग
अंदाजपिक कायवक्षेिात जलननिःसारण
भुयारी गटर ्यवस्तथा सुधारणा कामे
योजना ननधी करणे.
धचंचवड (एस.बी.आर.)
मैलाशुद्धीकरण केंद्रा अंतगवत
मुंबई ससलेक्शन-लोकमान्द्य
िास्तपीटल ते धचंचवड
मॅलाशुद्धीकरण केंद्रा पयंत
नाल्यात मख्
ु य मलवाहिनी
टाकणे.

2238884

धचंचवड मैलाशुद्धीकरण केंद्रा
अंतगवत आनंदनगर, एम्पायर
इस्तटे ट ,धचंचवड स्तटे शन
भागात राहिलेल्या हठकाणी
भूयारी गटर नसलका टाकणे.

985710

धचंचवड मैलाशुद्धीकरण केंद्रा
अंतगवत केशवनगर, काकडे
पाकव, तानाजीनगर भागात
राहिलेल्या हठकाणी भूयारी
गटर नसलका टाकणे

223090

528787

धचंचवड मैलाशुद्धीकरण केंद्रा
अंतगवत मोरवाडी, मासुळकर
कॉलनी भागात राहिलेल्या
हठकाणी भय
ू ारी गटर नसलका
टाकणे.
धचंचवड मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत जलननिःसारण
्यवस्तथा सुधारणा कामे
करणे.

2355225

धचंचवड मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत वॉडव क्र. २०,२१
मधील भागात जलननिःसारण
्यवस्तथा सुधारणा पवषयक
कामे करणे.

1542546

441710

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
धचंचवड,मोरया गोसावी
बीपीटी पासून धचंचवड
एसबीआर पयंत रायखझंग
मेन टाकणे

Total Expenditure (Rs)

2800000

पपंपरी भाटनगर ते डडलक्स
पंपपंग स्तटे शन पयंत रर्िर
रोडने ग्रॅव्िटी पाईप लाईन
टाकणे.

2673349

भाटनगर येथे
मैलासांडपाण्यासाठी संप व
पंप िाऊस बांधणे व
पंपपंग मसशनरी पुरपवणे.

6977895

भाटनगर मैलशुद्धीकरण केंद्रा
अंतगवत भाटनगर,वजजामाता
िॉस्तपीटल भागात उववररत
हठकाणी भूयारी गटर नसलका
टाकणे.

127633

भाटनगर मैलाशुद्धीकरण केंद्रा
अंतगवत भटनागर मध्ये
भुयारी गटर नसलका टाकणे
भाटनगर मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत जलननिःसारण
्यवस्तथा सुधारणा कामे
करणे.

178837

10190031

रावेत मलशुद्धीकरण
केंद्राअंतगवत ताथवडे
पररसरामध्ये सल्लागारांनी
सुचपवलेली कामे करणे.

616616

रावेत मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत ककवळे , मामड
ु ी,
रावेत भागात राहिलेल्या
हठकाणी जलननिःसारण
नसलका टाकणे.

6746350

रावेत मैलाशुध्दीकरण
केंद्राअंतगवत पुनावळे ताथवडे
भागात जलननिःसारण सुपवधा
पुरपवणे.

3113492

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र. ४९ श्री.साई मंहदर
बापज
ु ी बव
ु ा मंहदर येथील
जलननिःसारण पवषयक कामे
करणे व उववरीत हठकाणी
जलननिःसारण नसलका टाकणे.

1500000

वॉडव क्र. ५० थेरगांव गावठाण
येथील जलननिःसारण पवषयक
कामे करणे व उववरीत
हठकाणी जलननिःसारण
नसलका टाकणे.

1876859

वॉडव क्र. ५१ गणेशनगर,
बेलहठकानगर येथील
जलननिःसारण पवषयक कामे
करणे व उववरीत हठकाणी
जलननिःसारण नसलका टाकणे.

1500000

वॉडव क्र. ५३ वाकड येथील
जलननिःसारण पवषयक कामे
करणे व उववरीत हठकाणी
जलननिःसारण नसलका
टाकणे.
3061156

क
अंदाजपिक
भय
ु ारी गटर
योजना
ननधी Total
पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

वॉडव क्र. ५७ पपंपळे गुरव
येथील जलननिःसारण पवषयक
कामे करणे व उववररत
हठकाणी जलननिःसारण
नसलका टाकणे

1664677

51342847
जलक्षेि क्र.ड/४ थेरगाव
मध्ये टँ करद्वारे पाणी
पुरवठा करणे.
जलक्षेि क्र.बी/२ पुनावळे
येथील उं च टाकी सभोवती
ससमासभंत व वॉचमन क्वाटव र
बांधणे.

459059

100000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जलक्षेि क्र.बी/७ मध्ये एल्प्रो
कंपनीच्या आवारातील
पाण्याच्या टाकीच्या
पररसरात स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.

675129

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/१ ते बी/८ अंतगवत
आवश्यकतेनुसार टँ करद्वारे
पाणीपुरवठा करणे

400000

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/२ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

593855

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/२ पेठ क्र.२९ येथील
पाण्याच्या उं च टाक्यांचे
रं गसफेदी व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

1025232

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/४ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

491195

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/५ अंतगवत त्रबजलीनगर
येथील पाण्याच्या उं च
टाक्यांचे रं गसफेदी व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

800000

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/६ अंतगवत पाणीपरु वठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

540697

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/७ अंतगवत पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

246191

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

पाणी
पुरवठा
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
ब मुख्यालय Total

मुख्यालय

JNNURM

Total Expenditure (Rs)

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/८ अंतगवत बी-ब्लॉक,
शास्तिीनगर, कैलासनगर
पररसरात पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

480153

सन २०१३-१४ साठी जलक्षेि
क्र.बी/८ अंतगवत भाटनगर,
वैशालीनगर, आनंदनगर
पररसरात पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेतील
सलकेजेस काढणे व दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

578095

6389606
90942439
जे.एन.एन.य.ु आर.एन
योजनेअत
ं गवत ताथवडे
गावात वाकडकडील क्षेिात
जलननिःसारण नसलका टाकणे.
औंध रावेत रस्त्याची
सुधारणा करणे.( Part 5
Chainage ७७०० ते
९५००)
औध रावेत रस्त्याची
सुधारणा करणॅ( Part 4
Chainage ५९०० ते
७७००)

4014082

1018368

1290936
जे.एन.एन.य.ु आर.एन
योजनेअत
ं गवत ताथवडे गावात
पुनावळे कडील क्षेिात
जलननिःसारण नसलका टाकणे
ड प्रभागतंगत
व झालेल्य
पवकास कामाची भाववाढ
फरक त्रबल अदायबगी करणे.
JNNURM

8135457

1117258
15576101

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
JNNURM
Swerage
कस्तपटे वस्तती स्तमशानभूमी ते
Phase 1
पवश्चमी वाड्याजवळ रस्तता
कासारवाडी येथे 40
द.ल.सल.क्षमतेचे SBR
टे क्नोलॉजीवर आधारीत
मैलाशुध्दीकरण केंन्द्द्र बांधणे.
दीघी प्र.क्र. ३ मध्ये
शीवनगरी व ठीकठीकाणी
ड्रेनेज लाईन टाकणे.
रावेत येथे २० द. ल. सल.
क्षमतेचे मैलाशुधधकारण
केन्द्द्र बांधणे चालवणे
कायाववन्द्वत
करणे
18/2006-07
JNNURM
Swerage
Phase 1

JNNURM
Swerage
Phase 2

2401045

30000

142769

407500

2981314
पपंपरी धचंचवड मनपाचे
पाणीपुरवठा व जलननिःसारण
कामांसाठी जवािरलाल नेिरू
नागरी पुनरू्थान योजना
JNNURM -२ अंतगवत
कन्द्संलटं न्द्सीची कामे करणे.

3385522

मोशी डुडुळ्गांव चिोली
वड्मुखवाडी येथे जलननसारण
नसलका टाकणे व उववररत
भागात अंतगवत नसलका
टाकणे व अनुशंधगक कामे
करणे.( भाग २ )

383757

JNNURM
Swerage
Phase 2
JNNURM
Water
Supply
Phase1
JNNURM
Water
Supply

Total Expenditure (Rs)

3769279
अ) नासशकफाटा ते
कस्तपटे वस्तती पयवत
जे.एन.एन.य.ु आर.एम. अतगवत
रस्त्याचा पवकास करणे.

617200

617200

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

JNNURM
Water
Supply
Phase2

क प्रभागातील डब्ल्य.ू डी. 4 ते
मोशी डुडुळगाव, च-िोली,
वडमख
ू वाडी या भागातील
टाक्या भरण्याच्या
पाईपलाईनचे काम करणे.

1588906

से. क्र. २३ पासून एस-२
टाकीपयंत पंपपंग मेन टाकणे
व से २० जाधववाडी उं च
टाकी, खंडोबामाळ उं च टाकी
बांधणे.

1803149

JNNURM
Water
Supply
क
अंदाजपिक धचखली सं. नं. १२५३
भुयारी गटर पंपिाऊस येथे ए.पी.एफ. सी.
योजना ननधी पनेल बसपवणे.

क
अंदाजपिक
भय
ु ारी गटर
योजना
ननधी Total

क
अंदाजपिक
भुयारी गटर
योजना/जलशु
द्धीकरण केंद्र

Total Expenditure (Rs)

नेवाळे वस्तती पंपिाऊस येथे
इनलेट चें बर कररता
मेकननकल वस्तक्रन बसपवणे.
भोसरी सवे नं. 231 पंप
िाऊस येथे वाढीव क्षमतेचे
नपवन सबमसीबल पंप
बसपवणे.
मशक
ु े व उदचंनगि
ृ े या
हठकाणी आवश्यकतेनुसार
इनलेट चें बरकरीता
मेकॅननकल वस्तक्रन बसपवणे.
फसलत- कचरा
पवलगीकरणासाठी

भाटनगर,मै.श.ु केद्र येथे
न्याने िोणा-या पंपिाऊस
मध्ये पंपींग मसशनरी
बसपवणे व इतर अनुषंधगक
कामे
करणे

3392055

398666

3042510

900715

3329758

7671649

3996773

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
क
अंदाजपिक
भुयारी गटर
योजना/जलशु
द्धीकरण केंद्र
Total
क
अंदाजपिक पाणी त्रबल पध्दत आऊट
मिसल
ु ी खचव सोससंग करणे
क
अंदाजपिक
मिसल
ु ी
खचव Total

पवशेष
योजना

पाणीपुरवठा Total

वाितुक

वाितुक Total

मुख्यालय Total

मुख्यालय
मुख्यालय Total

पवशेष
योजना Total

इतर पवषेश
योजना
इतर पवषेश
योजना Total

Total Expenditure (Rs)

3996773

5883444

5883444

पपंपरी धचंचवड शिरातील 'अ'
व 'ब' प्रभागातील पवतरण
्यवस्तथेतील पाण्याची गळती
िे सलयम गॅस यंिणेद्वारे
शोधणे, व गळती थांबपवणे व
तद्अनष
ु ंधगक कामे करणे.

2317617

पपंपरी धचंचवड शिरातील
पवपवध प्रभागातील पाण्याची
गळती शोधण्यासाठीची
यंिणा खरे दी करणे.

4171130

पुनावळे , मामुडडव येथे व पपं.
धचं.म. न. पा . पररसरा मध्ये
जलनन:सारण पवशयक कामे
करणे

846185
7334932
51222747
667133401

क प्रभाग कायवक्षेिातील
मुख्य रस्त्यावरील शाळांच्या
पररसरात
पवद्यार्थयांना/नागररकांना
सुरक्षक्षत रस्तता ओलांडणेच्या
सुपवधा तयार करणे.

318115
318115
318115
318115

Department Name Ward Name

पवद्युत

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

मुंबई पुणे मिामागाववरील
ककरकोळ
धचंचवड चौक ते ननगडी
दे खभाल
पयंत सोडडयम ्िे पर
दरु
ु स्तती भाग हद्यांचे वापषवक दे खभाल
-१ (मिसल
MUMBAI PUNE ROAD
ु ी) दरु
ु स्तती करणे.

340595

मुंबई पुणे मिामागाववरील
दापोडी ते नासशक फाटा
पयंत सोडडयम ्िे पर
हद्यांचे वापषवक दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे

298705

मुंबई पुणे मिामागाववरील
नासशक फाटा ते धचंचवड
चौक पयंत सोडडयम ्िे पर
हद्यांचे वापषवक दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.

327487

मंब
ु ई पण
ु े मिामागाववरील
िायमास्तट हद्यांची / खांबाची
वापषवक दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

407156

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total
MUMBAI PUNE ROAD Total

YCMH

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)

1373943
1373943
प्रभाग क्र ५० मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र.४ मधील शरदनगर
पररसरातील रस्त्यांचे
रूंदीकरण करुन ग्राऊटींग
करणे.

184929

783544

प्रभाग क्रं. ५७ पपंपळे गुरव
व प्रभाग क्रं. ५८ नवी सांगवी
या भागातील रस्तते व
चौकांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी
सुपवधा पुरपवणे व वाितूक
सुधारणा पवषयक कामे
करणे
॰
123596

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्रं.३१ हदघी व प्रभाग
क्रं.३२ सॅंडवीक कॉलनी या
भागातील रस्तते व चौकांमध्ये
पादचाऱ्यांसाठी सुपवधा
पुरपवणे व वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे करणे
॰
फ प्रबागातील डांबरी रस्तते
लेखासशषाववरील उववररत त्रबले
अदा करणे
वाय. सी. एम. एच. येथील
कारं ज्याची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.
वाय.सी.एम.एच.
रुग्णालयामध्ये सी.सी. टी.्िी.
यंिणेची वापषवक पध्दतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
वायसीएम िॉवस्तपटल येथील
टॉवर सलफ्ट्सचे वाषीक
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे (सन
२०१४-१५)
वायसीएमएच येथील EPABX
यंिणेचे तीन वषावकरीता
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
(यंिणा सुरळीत रािणेस
मदत)
सन 2012 -13 वषावकरीता
रुग्णालय इमारतीतील
पाणीपुरवठा यंिणा व
अवग्नप्रनतबंधक यंिणेची
वापषवक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.

271878

53034

185527

150072

37805

186237

27078
सन 2012 -13 वषावकरीता
वाय.सी.एम.एच. येथील
अंतगवत दरु ध्वनीची वापषवक
दे खभाल / दरु
ु स्तती
करणे.
299694

Department Name Ward Name

YCMH Total
अ प्रभाग

Budget Head
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसल
ु ी)
Total
पवशेष
योजना- उजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतनीकरण
व कफटींग
दरू
ु स्तती करणे
पवशेष
योजना- उजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतनीकरण
व कफटींग
दरू
ु स्तती

Name of Work

2303394
ऊजाव बचत कायवक्रमांतगवत
यशवंतराव च्िाण स्तमत
ृ ी
रुग्णालय येथील िायमास्तट
हद्यांचे नुतणीकरण
करणे.
969955

इमारत,शाळा क प्रभागात टाकीवर मजरू
व शॉपपंग
परु पवणे.

इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसल
ु ी)

Total Expenditure (Rs)

सन २०१४-१५ साठी जलक्षेि
क्र.बी ३ अंतगवत ताथवडे
पररसरात पाणीपरु वठा
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.

969955
3273349
87161

78729

165890
अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
ननगडी प्रधधकरण उपपवभागा
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथे
मधील खांबाची रं गरं गोटी
(पेटींग) करणे.
अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
ननगडी प्रधधकरण
उपपवभागात आवश्यक
हठकाणी हदवाब्तीची
्यवस्तथा करणे.

49669

684825

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
ननगडी प्राधधकरण उप
पवभागामधील इमारती शाळा
इ.भाजी मंडई व जकात नाके
इ. चे पवद्युतीकरण पवषयक
कामे करणे

157621

अ क्षेिीय कायावलय
कायवक्षेिातील EPABX यंिणेचे
दे खभाल दरू
ु स्तती व
नुतनीकरणाची कामे करणे.

125488

अ प्रभाग कायवक्षेिातील
प्रशासकीय इमारत जकात
नाके, दवाखाने इ. हठकाणच्या
जननि संचाचे (जनरे टरचे)
वापषवक दे खभाल दरू
ु स्ततीचे
कामे करणे.
अ प्रभाग कायवक्षेिातील
प्रशासकीय इमारत जकात
नाके, दवाखाने इ. हठकाणच्या
वातानुकूलन यंिणेचे वापषवक
दे खभाल दरू
ु स्ततीचे कामे
करणे.

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसल
ु ी)
Total

Total Expenditure (Rs)

ब प्रभाग क्षेिीय
कायावलयांतगवत अनधधकृत
नळ कनेक्शन तोडणे,
पवद्यत
ु पंप जप्त करणेकामी
मजुर कमवचारीसि वािन
पुरपवणे व अनुषंधगक कामे
करणे.
ब प्रभाग क्षेिीय
कायावलयांतगवत टँ करद्वारे
पाणीपुरवठा करणे.
सन २०१४-१५ साठी काळा
खडक झोपडपट्टी येथील
पाण्याच्या उं च टाकी साठी
स्तथाप्य पवषयक व
पाणीपुरवठा पवषयक कामे
करणे.

143096

152113

26763

271560

69015

1680150

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

साववजननक
सुरक्षक्षतता

Total Expenditure (Rs)

अ प्रभाग अंतगवत आकुडी
एमआयडीसी पवभागामध्ये
आवश्यक ्या हठकाणी
हदवाब्ती ्यवस्तथा करणे व
अनुषंगीक कामे करणे.

75786

अ प्रभाग अंतगवत ननगडी
प्राधधकरण व आकुडी
MIDCउप पवभागामधील
पवपवध कायवक्रमा करीता
वापषवक पध्दतीने ध्वनीक्षेपण
प्रकाश,पवद्युत व जनरे टर
्यवस्तथा करणे.

421047

एम.आय.डी.सी.जी "ब्लॉक
मोकळी जागा क्र.६० येथील
उद्यानातील उववरीत कामे
करणे.(२००चौ.मी.पाकींग
करणे,बोटजेट्टी व व्िलेज
फेससया करणे)(भाग-१)"
प्रभाग क्र ४१ या भागासाठी
पाणीपुरवठा व दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे

459584

199652

अ प्रभाग Total

अ मख्
ु यालय

साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total

सन २०१४-१५ साठी जलक्षेि
क्र.बी/२ अंतगवत पुनावळे येथे
पाणीपरु वठा पवषयक कामाची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.

अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १५ द्तवाडी
पररसरातील आवश्यक
इमारत,शाळा हठकाणी रस्त्यावर
व शॉपपंग
हदवाब्तीची सोय करणे..(14सेंटर
15)
अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १६ आकुङी गावठान
संभाजी नगर पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे..(1415)

24763

1180832
3026872

371937

379383

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total
ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतणीकरण
व कफटींग

अ प्रभाग अंतगवत इमारती
शाळा पवदयुतीकरण करणे

Total Expenditure (Rs)

750390

1501710
अ क्षेिीय कायावलयातंगत
व
ननगडी प्राधधकरण उप
पवभागामध्ये आवश्यक ्या
चौकामध्ये िायमास्तट हदवे
उभारणे .सन १४/१५

1434365

अ क्षेिीय कायावलयातील
प्रभाग १८ ककवळे
पररसरातील आवश्यक
हठकाण्च्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण
करणे.सन १४/१५

1578047

अ क्षेिीय कायावलयातील
प्रभाग १४ भक्ती शक्ती
पररसरातील आवश्यक
हठकाण्च्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५

1578047

अ क्षेिीय कायावलयातील
प्रभाग १९ वाल्िे कर वाङी
पररसरातील आवश्यक
हठकाणच्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५

1434365

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग प्रभाग १४ भक्ती
शक्ती उध््यान पररसरात
आवश्क्तेनस
ु ार नवीन
उजावबचत करणारया कफहटंग
बसपवणे.
913800

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नत
ु णीकरण
व कफटींग
दरु
ु स्तती

Total Expenditure (Rs)

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग प्रभाग १६
आकुडी गावठाण पररसरात
आवश्क्तेनुसार नवीन
उजावबचत करणारया कफहटंग
बसपवणे.

472098

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग प्रभाग १७ संत
तुकाराम मिाराज उधान
पररसरात आवश्क्तेनस
ु ार
नवीन उजावबचत करणारया
कफहटंग बसपवणे.

472098

इ प्रभागा अंतगवत खंळाचे
मैदानावर आवश्यक प्रकाश
्यवस्तथा करणे.
डेमो काम

2639650
924004

प्रभाग क्र.१८ ककवळे पवकास
नगरमधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.

1589435

प्रभाग क्र.१९ वाल्िे करवाडी
मधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.
मोशी उपपवभागाअंतगवत
स्तथाप्य पवभागाचे
मागणीनुसार इमारतींचे
पवद्यत
ु ीकरण करणे

अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग
ककरकोळ
१६ आकुङी गावठाण
दे खभाल
पररसरातील आवश्यक
दरु
ु स्तती भाग हठकाणी रस्त्यावर
-१ (मिसल
ु ी) हदवाब्तीची सोय करणे.

1578047

1278559

15892515

840732

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग ८ पवद्यानगर
पररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.
अ क्षेिीय कायावलयातील
आकुडी एमआयडीसी
उपपवभाग प्रभाग ८
पवद्यानगर पररसरातील
आवश्यक हठकाणच्या वस्तरट
लाईट हद्यांचे नत
ु नीकरण
करणे.

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total

Total Expenditure (Rs)

373990

252518

अ प्रभाग अंतगवत १३/१४
करीता ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग मधील हदवाबती
्यवस्तथेची दे खभाल दरु
ु स्तती
पवषयक कामे करणे.

1031171

अ प्रभागा अंतगवत पवपवध
जलतरण तलावाची दे खभाल
दरु
ु स्तती पवषयक कामे करणे.

862673

अ प्रभागातील प्रभाग १०
तुळजाई वस्तती अवजंठा नगर
पररसरातील आवश्यक
हठकाणच्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.

118195

अ प्रभाग अंतगवत ननगडी
प्राधधकरण पवभाग मधील
प
शिरी वस्तती मध्ये रस्तता रुं दी
अंदाजपिक कणावस आडथळा ननमावण
उच्चदाब /
करणारे व रस्त्या मध्ये
लघुदाब
असलेले म.रा.पव.पव. मंडळाचे
पोल व तारा तारा खांब व कफडर पपलर
िलपवणे
िलपवणे .
प
अंदाजपिक
उच्चदाब /
लघुदाब
पोल व तारा

3479279

1256925

1256925

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प
अंदाजपिक
साववजननक
सुरक्षक्षतता
प
अंदाजपिक
साववजननक
सरु क्षक्षतता

प
अदाजपिक
दे खभाल
दरु
ु स्तती

प
अदाजपिक
दे खभाल

लोकारोग्य
लोकारोग्य
Total
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब
पोल्स व
तारा िलपवणे
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब

अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग
१५ द्तवाडी पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.

Total Expenditure (Rs)

1238897

1238897
अ प्रभाग अंतगवत १३/१४
करीता ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग प्रभाग १४ भक्ती
शक्ती मधील हदवा बती
्यवस्तथेची दे खभाल दरु
ु स्तती
व चालन पवषयक कामे करणे.

817419

अ प्रभाग अंतगवत आकुडी
म.रा.ऑ.पव. उपपवभाग प्रभाग
८ पवद्यानगर काळभोरनगर
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथेची
दे खभाल दरु
ु स्तती पवषयक
कामे करणे. सन १३/१४.

797451

1614870
अ प्रभाग अंतगवत पवपवध
क्रीडांगणावर प्रकाश ्यवस्तथा
करणे व नुतनीकरण करणे

378690
378690

अ प्रभाग अंतगवत धचखलीतळवडे उप पवभागामधील
स्तथाप्य पवभागाचे
मागणीनस
ु ार रस्तता रूंदी
करणामध्ये अडथळा ननमावण
करणाचे म.रा.पव.सल. कं.चे
कफडर पपलर खांब व तारा
िलपवणे.

723697

723697

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
पवशेष
इमारती शाळा पवद्युतीकरण
योजनाकरणे व शाळा कक्रडांगणावर
िायमास्तट
प्रकाश ्यवस्तथा करणे.सन
हदवे बसपवणे १४-१५

पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे

साववजननक
सुरक्षक्षतता

Total Expenditure (Rs)

1107060

अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १६ आकुङी गावठान
संभाजी नगर पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे..(1415)

799926

अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १७ संत तुकाराम
मिाराज उद्यान पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे..(1415)

1393945

अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १४ भक्ती शक्ती
पररसरातील आवश्यक
ठीकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.(1415)
अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १५ द्तवाडी
पररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे..(1415)
अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १८ ककवळे
पररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे..(1415)
अ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १९ वाल्िे कर वाङी
पररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे..(1415)

3300931

1644397

216503

709936

500000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग प्रभाग १४ भक्ती
शक्ती पररसरातील स्तरीट
लाईट हद्यांचे नुतनीकरण
करणे. सन २०१३-१४

1163310

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग प्रभाग १५ दतवाडी
पररसरातील स्तरीट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन २०१३-१४

1078458

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग प्रभाग १६ आकुडी
गावठाण पररसरातील स्तरीट
लाईट हद्यांचे नुतनीकरण
करणे. सन २०१३-१४

1198992

अ प्रभाग ननगडी प्राधधकरण
उपपवभाग प्रभाग १७ संत
तुकाराम मिाराज
उधानपररसरातील स्तरीट
लाईट हद्यांचे नुतनीकरण
करणे. सन २०१३-१४

1163808

अ प्रभागा अंतगवत आकुडी
एमआयडीसी परीसरातील
आवश्यकतेनुसार रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.
इ प्रभागांतगवत
उपपवभागामाफवत प्राप्त िोणाया जन्द्
ु या कफटींगचे पन
ु :वापर
करणेकामी दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.

1899805

धचंचवड उपपवभागामधील
कक्रडांगणे, स्तमशानभूमी,
भाजीमंडई, जलतरण तलाव
आवश्यकतेनुसार पवद्युत
पवषयक कामे करणे.

1424376

469564

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total
अ मुख्यालय Total

इ प्रभाग

प्रभाग क्र. 18 ककवळे
पवकासनगर मधील
ककवळ्यापासन
ु औंध - रावेत
रोडने बापदे वनगर
ससवध्दपवनायक कॉलनी
दरम्यानचा नाल्याच्या बाजुने
न्याने तयार िोणा-या 18
मीटर डी. पी. रस्त्यांवर
हदवाब्ती ्यवस्तथा करणे

1771335

प्रभाग क्र.२२ धचंचवडगांव
मध्ये पवपवध हठकाणी
अंतगवत रस्त्यावर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.

500000

प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
मध्ये पवपवध हठकाणी
अंतगवत रस्त्यावर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.

711916

प्र क्र ६ मोशी उप
पवभागांतगवत मा सदस्तय
यांचे मागणी व
इमारत,शाळा आवश्यकतेनस
ु ार अंतगवत
व शॉपपंग
रस्त्यावर प्रकाश ्यवस्तथा
सेंटर
करणे
कै. अंकुशराव लांडगे
नाट्यगि
ृ येथील EPABX
य़ंिणेचे वापषवक पध्दतीने
दे खभाल दरू
ु स्तती
कऱणे.

इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ५० मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेचे
नुतनीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ५१ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेचे
नुतनीकरण करणे.

14452400
43839914

299969

147495

150000

206864

804328

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
मोशी उपपवभागांतगवत
मनपातफे बसपवण्यात
आलेली T-5 ( ४x२४)फीटींगची
ककरकोळ
दरू
ु स्तती
दे खभाल
करणे.
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

30119

अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग ८
पवद्यानगर पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.

457374

इ प्रभाग कायावलय इमारती
अंतगवत वातानुकुलन यंिणा
बसवणे.

531934

इ प्रभागा अंतगवत सवव
स्तमशान भूमीवर इन्द््िटव र
यंिणा बसवणे व आवश्यक
प्रकाश ्यवस्तथा करणे.
इ प्रभागाअंतगवत तातडीने
आवश्यकतेनस
ु ार प्रकाश
्यवस्तथा करणे.
हदघी च-िोली उप
पवभागांतगवत प्रभाग क्रमांक
३१
मधील स्तरीट
लाईटची सन २०१४-१५
मध्ये सारथी पवषयक व
नगरसदस्तय यांच्या हदवे
दरू
ु स्तती तक्रारींचे ननवारण
करणेकामी अनुषांधगक
अ्यावश्यक पवद्युत पवषयक
कामे करणे.

455564

297073

349428

हदघी च-िोली उप
पवभागांतगवत मनपा
इमारती अंतगवत आवश्यक
पवद्युत पवषयक दे खभाल
दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
200000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
हदघी च-िोली उप
पवभागांतगवत प्रभाग क्रमांक
७ मधील स्तरीट लाईटची
सन २०१४-१५ मध्ये सारथी
पवषयक व नगरसदस्तय
यांच्या हदवे दरू
ु स्तती तक्रारींचे
ननवारण करणेकामी
अनुषांधगक अ्यावश्यक
पवद्युत पवषयक कामे करणे.
हदघी व मोशी
उपपवभागांतगवत जनरे टर व
इन्िटव रची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.
हदघी व मोशी
उपपवभागांतगवत जंक्शन
वॉक्स बदलणे व अनुषंधगक
कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

152221

222062

83947
हदघी व मोशी
उपपवभागांतगवत िायमास्तटची
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे. व
अनष
ां
ध
गक
पवद्य
त
ु
ु पवषयक
कामे करणे
प्र क्र २९ इंद्रायणीनगर
मधील स्तरीट लाईटच्या
केबल/ पोल /जंक्शन
बॉक्सची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

97760

272912

प्र क्र ३१ उप पवभागांतगवत
मा सदस्तय यांचे मागणी व
आवश्यकतेनुसार अंतगवत
रस्त्यावर प्रकाश ्यवस्तथा
करणे
प्र क्र ७ च-िोली फाटा ते चिोली रस्त्यावर LED हदवे
बसपवणे

201826

430723

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र क्र ७ हदघी उप
पवभागांतगवत मा सदस्तय
यांचे मागणी व
आवश्यकतेनस
ु ार अंतगवत
रस्त्यावर प्रकाश ्यवस्तथा
करणे
प्रभाग क्र. ५० मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेचे
नुतनीकरण करणे.
प्रभाग क्र.५२ पन
ु ावळे
ताथवडे मधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.
भोसरी उप प्रभागांतगवत मा
सदस्तय यांचे मागणी व
आवश्यकतेनस
ु ार अंतगवत
रस्त्यावर प्रकाश ्यवस्तथा
करणे
भोसरी उपपवभागांतगवत A.C.
ची दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
भोसरी उपपवभागांतगवत
अ्यावश्यक पवद्युत पवषयक
कामे करणे
भोसरी उपपवभागांतगवत
िायमास्तटची दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे व अनुषांधगक
पवद्युत पवषयक कामे करणे
मनपा तफे बसपवण्यात
आलेली टी - 5 ( 4 x 24 )
कफं टीगची दरु
ु स्तती करणे

Total Expenditure (Rs)

299736

250000

540213

164614

99898

198207

108993

103510

मनपा भवन उपपवभागातील
प्र क्र २९ इंद्रायणीनगर
मधील स्तरीट लाईटची सन
२०१४-१५ मध्ये दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

257981

मनपाभवन पवभागांतगवत
मनपाच्या इमारत शाळा
दवाखाने इ. हठकाणी
आवश्यकतेनुसार
पवद्युतपवषयक कामे कऱणे.

396610

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
मोशी उप पवभागांतगवत
प्रभाग क्रमांक ६ मधील
स्तरीट लाईटची सन २०१४१५ मध्ये सारथी पवषयक व
नगरसदस्तय यांच्या हदवे
दरू
ु स्तती तक्रारींचे ननवारण
करणेकामी अनष
ु ांधगक
अ्यावश्यक पवद्युत पवषयक
कामे करणे.
मोशी उपपवभागातील
िायमास्तट हद्यांची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

Total Expenditure (Rs)

551534

168573

साईनगरी,
वडमख
ु वाडी,चोपवसावाडी
,काटे वस्तती भागात LED
कफहटंग बसवून नूतनीकरण
करणे. (--do--)
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total
रूग्णालये,प्रसू भोसरी िॅ वस्तपटलमधील
नतगि
ु
ृ े,औषधा अ्यावश्यक पवद्यत
लये
पवषयक कामे करणे
रूग्णालये,प्रसू
नतगि
ृ े,औषधा
लये Total

लोकारोग्य

प्रभाग क्र.५२ पुनावळे
ताथवडे मधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.
भोसरी जलतरण
तलावाकरीता पवद्युत
पवषयक कामे करणे.
मनपा भवन उपपवभागातील
प्र क्र ३६ लांडव
े ाडी मधील
स्तरीट लाईटची सन २०१४-१५
मध्ये दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

275975

7198787

107266

107266

312759

59333

269860

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
मोशी उपपवभागातील कचरा
डेपो ,स्तमशानभूमी येथील
पवद्युतपवषयक सुपवधा
परु पवणे व दे खभाल दरू
ु स्तती
कामे
कऱणे.

41398

लोकारोग्य
Total

साववजननक
सुरक्षक्षतता

Total Expenditure (Rs)

683350
प्र क्र ३६ लांडव
े ाडी मधील
स्तरीट लाईटच्या केबल/ पोल
/जंक्शन बॉक्सची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.
कै. अंकुशराव लांडगे
नाट्यगि
ृ ातील रोहििसंचाची
वापषवक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
च-िोली गावठाण अंतगवत
उववरीत भागात LED कफहटंग
बसवून नूतनीकरण करणे.(-do--)

190245

209707

497009
प्र क्र ६, ७, व ३१ येथील
िायमास्तट हद्यांच्या
उजावबचती अंतगवत कफटींग
बदलणे.
प्र क्र ७ च-िोली फाटा ते चिोली रस्त्यावर LED हदवे
बसपवणे
प्रभाग क्र. ५१ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेचे
नुतनीकरण करणे.

इ प्रभाग Total

साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total

भोसरी प्रभाग क्रमांक 30 ते
३५ मधील अंतगवत
रस्त्यावर आवश्यकतेनुसार
प्रकाश ्यवस्तथा करणे

299988

493102

418221

177513

2285785
11079516

Department Name Ward Name

इ मुख्यालय

Budget Head Name of Work
ड प्रभाग अंतग
व त प्रभाग क्र.
५४ मधील रस्त्यांवर जन्द्
ु या
इमारत,शाळा खखळण्या बदलुन उजाव बचत
व शॉपपंग
करणा-या एलईडी खखळण्या
सेंटर
बसपवणे. ( उजावबचतीकरीता )
हदघी
उपपवभागाअंतगवत
मनपा इमारती
शाळा,जकातनाके यांचे
पवदयुतीकरण करणे व
नत
ु नीकरण करणे . (--do-)
प्र क्र ३१ हदघी येथील
न्याने तयार िोणा-या
रस्त्यावर स्तरीटलाईट
्यवस्तथा करणे.
मोशी उपपवभागाअंतगवत
मनपा इमारती
शाळा,जकातनाके यांचे
पवदयुतीकरण करणे व
नत
ु नीकरण करणे . (--do-)
इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total
ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट हदघी उववरीत भागात LED
नुतणीकरण कफहटंग बसवून नूतनीकरण
व कफटींग
करणे.

Total Expenditure (Rs)

313136

427895

97864

45072

883967

737640

हदघी उपपवभागांतगवत मनपा
इमारतीमध्ये पवद्युत
पवषयक कामे करणे.
191828

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र क्र ७
काळी
सभंत,द्तनगर,चोपवसावाडी,आं
बा स्तटॉप वडमख
ु वाडी ते
मोशी वखार मिामंडळ, जुना
पालखी मागव दाभाडे
वस्तती,िॉटे ल बारासू शेजारील
पस्तता,डी वाय पाटील रोड
ते भोसले वस्तती व
आवश्यकतेनुसार इतर
रस्त्यावर स्तरीटलाईट
्यवस्तथा करणे व
नुतनीकरण करणे.
759627

ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतणीकरण
व कफटींग
दरु
ु स्तती

प्रभाग क्र २९ इंद्रायणीनगर
मधील नपवन िोणा-या
प्रभाग कायावलयात (ग्रोथ लॅ ब)
इमारतीमध्ये पवद्युत
पवषयक कामे करणे.

479983

प्रभाग क्र.२९ इंद्रायणी नगर
पररसरात पवपवध चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.

478014

भोसरी पवभागांतगवत पवपवध
चौकात आवश्यकतेनुसार
िायमास्तट उभे करुन प्रकाश
्यवस्तथा करणे

397294

भोसरी पवभागांतील
उजावबचती अंतगवत िायमास्तट
हद्यांच्या कफटींग बदलणे.
मोशी मधील उववरीत
भागात LED कफहटंग बसवून
नत
ू नीकरण करणे
मोशी प्रभाग क्र.६ पवपवध
चौकात िायमास्तट हदवे
बसपवणे

71701

780134

445395

4341616

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

हदघी उपपवभागातील खराब
स्तरीटलाईटचे पोल बदलणे ,
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे व
इतर अनुषंधगक कामे
कऱणे.
भोसरी प्रेक्षागि
ृ ातील
जननिांची वापषवक दे खभाल
दरू
ु स्तती
करणे.

91783

294671
भोसरी रूग्णालयातील व
भोसरी स्तमशानभम
ू ीतील
जननिांची वापषवक दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

149392

मोशी प्रभाग क्र.६ मधील
से.४ व ६ ,मोशी गावटाण ,
नागेश्वरनगर ,सशवाजीवाडी इ.
हठकाणच्या मधील खराब
स्तरीटलाईटचे पोल बदलणेव
व तीन वषावकररता हद्यांची
चालन , दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे.
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसल
ु ी)
Total
प
अंदाजपिक
साववजननक
सुरक्षक्षतता
प
अंदाजपिक
साववजननक
सुरक्षक्षतता

403607

हदघी उपपवभाग अंतगवत
प्रभागांमधील
प्रकाश्यवस्तथेचे नूतनीकरण
करणे.

939453

75000

75000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
च-िोली गावठाणात पवपवध
पवशेष
चौकात िायमास्तट हदवे
योजनाबसपवणे.
िायमास्तट
हदवे बसपवणे
ड प्रभाग अंतग
व त प्रभाग क्र.
४८ मधील रस्त्यांवर जन्द्
ु या
खखळण्या बदलुन उजाव बचत
करणा-या एलईडी खखळण्या
बसपवणे. ( उजावबचतीकरीता )
ड प्रभाग अंतग
व त प्रभाग क्र.
५४ मधील रस्त्यांवर जुन्द्या
खखळण्या बदलन
ु उजाव बचत
करणा-या एलईडी खखळण्या
बसपवणे. ( उजावबचतीकरीता )
हदघी प्रभाग क्र.३१ पवपवध
चौकात िायमास्तट हदवे
बसपवणे.
प्र क्र ६ मोशी येधथल
स्तथाप्य पवभागाने
पवकससत केलेल्या रस्त्यावर
स्तरीटलाईट ्यवस्तथा करणे.व
अनष
ु ंधगक कामे कऱणे
प्र क्र ७ व ३१ येथील म रा
रा पव पव कं च्या पोलरील
हदवे नपवन पोलवर बसपवणे
व जुने नादरू
ू स्तत पोल
वदलणे

पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे

बोपखेल,च-िोली,मोशी,हदघी
गावठाणात िायमास्तट हदवे
बसपवणे.
भोसरी पवभागाअंतगवत
पवपवध चौकात िायमास्तट
उभे करुन प्रकाश ्यवस्तथा
करणे
मोशी उपपवभागातील प्र क्र
६
येथील रस्त्यावरील
स्तरीट लाईटचे नूतनीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

250000

643291

872517

491159

308128

572217

199386

546640

398632

4281970

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

साववजननक
सुरक्षक्षतता

Total Expenditure (Rs)

च-िोली उपपवभागातील प्र क्र
७ येथील रस्त्यावरील स्तरीट
लाईटचे नूतनीकरण करणे
च-िोली प्रभाग क्र,.७ अंतगवत
भागातील ननयोवजत
रस्त्यावरील प्रकाश ्यवस्तथा
करणे.

1442841

ड प्रभाग अंतग
व त प्रभाग क्र.
५६ मधील रस्त्यांवर जुन्द्या
खखळण्या बदलुन उजाव बचत
करणा-या एलईडी खखळण्या
बसपवणे. ( उजावबचतीकरीता )

933026

ताजनेमळा ते चऱ्िोली
रस्त्यावर दभ
ु ाजकामध्ये
स्तरीट लाईट ्यवस्तथा करणे

1298773

हदघी उपपवभागातील प्र क्र
३१ येथील रस्त्यावरील स्तरीट
लाईटचे नूतनीकरण करणे.

1962304

हदघी प्रभाग क्र. ३१ अंतगवत
भागातील उववरीत
रस्त्यावरील प्रकाश्यवस्तथेचे
नूतनीकरण करणे.

119172

प्र क्र २९ इंद्रायणी नगर
मधील पवना संस्तथा ते उषा
ककरण िॉटे ल ते संकेत िॉटे ल
रस्त्यावर हदवे बसपवणे.(--do-)

161618

प्र क्र २९ इंद्रायणी नगर से
२३ मधील १२.५ % परतावा
क्षेिातील
न्याने तयार
िोणा-या रस्त्यावर स्तरीट
लाईट बसपवणे. (--do-)
प्र क्र ७ च-िोली येथील
न्याने तयार िोणा-या
रस्त्यावर स्तरीटलाईट
्यवस्तथा करणे

335833

250000

1187754

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रशासकीय इमारतीतील
इ्िटव रची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे. २०१४१५

Total Expenditure (Rs)

312375
फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
प्रभाग ४ क्रुष्णा नगर
पररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय
करणे.
1359041
फ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग ११ यमुना नगर
पररसरातील आवश्यक
हठकाणच्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)
भोसरी उपपवभागातगवत
येथील शिरी गरीब
वस्ततीमधील स्तरीट लाईट
्यवस्तथेचे नूतनीकरण
करणे.व नादरू
ु स्तत केबल
बदलणे.
भोसरी प्रभाग क्रमांक 30
चक्रपाणी वसाित मधील
रस्त्यावरील
प्रकाश्यवस्तथेचे नूतनीकरण
व अनुषंधगक कामे कऱणे.
भोसरी प्रभाग क्रमांक 30
चक्रपाणी वसाित मधील
अंतगवत भागातील उववररत
रस्त्यावरील
प्रकाश्यवस्तथेचे नूतनीकरण
कऱणे.

1113181

381460

538443

188670

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

भोसरी प्रभाग क्रमांक 32
मधील अंतगवत भागातील
उववररत रस्त्यावरील
प्रकाश्यवस्तथेचे नूतनीकरण
कऱणे.

642948

भोसरी प्रभाग क्रमांक 32
सॅंडपवक कॉसलनीमधील
रस्त्यावरील
प्रकाश्यवस्तथेचे नत
ू नीकरण
व अनुषंधगक कामे कऱणे.

1352163

भोसरी प्रभाग क्रमांक 33
गवळीनगरमधील
रस्त्यावरील
प्रकाश्यवस्तथेचे नूतनीकरण
व अनुषंधगक कामे कऱणे

485274

भोसरी प्रभाग क्रमांक 33
मधील गवळीनगर
परीसरातील अंतगवत
भागातील उववररत
रस्त्यावरील प्रकाश्यवस्तथेचे
नूतनीकरण कऱणे

193439

भोसरी प्रभाग क्रमांक 34
ग्िाणेवस्तती मधील
उववररत भागातील
रस्त्यावरील प्रकाश्यवस्तथेचे
नूतनीकरण कऱणे

290388

भोसरी प्रभाग क्रमांक 34
ग्िाणेवस्तती मधील
रस्त्यावरील
प्रकाश्यवस्तथेचे नूतनीकरण
व अनुषंधगक कामे कऱणे.

303855

भोसरी प्रभाग क्रमांक 3५
भोसरी गावठाण मधील
रस्त्यावरील
प्रकाश्यवस्तथेचे नूतनीकरण
व अनुषंधगक कामे कऱणे.

87423

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
भोसरी प्रभाग क्रमांक 35
भोसरी गावठाण अंतगवत
भागातील उववररत
रस्त्यावरील प्रकाश्यवस्तथेचे
नूतनीकरण कऱणे.

Total Expenditure (Rs)

594441

मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील जननिसंचाची
वाषीक पद्धतीने दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे. २०१४१५
499988
मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील पवद्यत
ु संच
मांडणीचे वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे व
अनष
ग
ं
ीक
कामे करणे. २०१४ु
१५
703780
मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील पवपवध
वातानुकुलन यंिे व जलसशत
यंिे यांची वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे. २०१४१५
1104914
मनपाच्या मुख्य प्रशासकीय
इमारतीमधील पंपाची वाषीक
पद्धतीने दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे. २०१४१५
800000
मोशी प्रभाग क्र. ६ अंतगवत
से. ४ व से. 6 उववरीत अंतगवत
भागातील उववरीत
रस्त्यावरील प्रकाश्यवस्तथेचे
नूतनीकरण करणे.(--do)
435424

Department Name Ward Name

इ मख्
ु यालय Total
क प्रभाग

Budget Head Name of Work
साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total
इमारत,शाळा
व शॉपपंग
क प्रभाग कायावलयातील
सेंटर
दरु ध्वनी यंिणेचे EPBAX करणे

इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total

मनपा भवन पवभागाअंतगवत
मनपाच्या इमारत , शाळा,
दवाखाने इ. हठकाणी
आवश्यकतेनुसार
पवद्युतपवषयक कामे करणे.

कासारवाडी उप पवभागांतगवत
मा. सदस्तय यांचे
ककरकोळ
मागणीनस
ु ार व
दे खभाल
आवश्यक्तेनुसार अंतगवत
दरु
ु स्तती भाग रस्त्यावर प्रकाश ्यवस्तथा
-१ (मिसल
ु ी) करणे.
कासारवाडी उप
पवभागाअंतगवत म.न.पा.
इमारतीमधील
पवद्युतपवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे कऱणे
कासारवाडी परीसरातील
रस्तता रुं दीकरणात अडथळा
ठरणारे मरापवपवकंसल चे
पोल व तारा िलवुन भुसमगत
केबल टाकणे.
जलक्षेि क्र.ड/५ काळे वाडी
परीसरात पाणीपरु वठा
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे..
दापोडी येथील एसटी
रोडवरील नेिरू चौक ते
सांगवी पुलापयंत
रस्त्यावरील जुने हदवे बदलून
LED हदवे बसपवणे.
प्र क्र ३९ संत तुकाराम
नगरमध्ये पवपवध हठकाणी
अंतगवत रस्त्यावर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.

Total Expenditure (Rs)

19078528
29600534

367203

176828

544031

279777

114975

299736

213965

299880

596802

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र क्र ४० खराळवाडी मध्ये
पवपवध हठकाणी अंतगवत
रस्त्यावर हदवाब्तीची
्यवस्तथा करणे.
प्र क्र ४१ गांधीनगरमध्ये
पवपवध हठकाणी अंतगवत
रस्त्यावर हदवाब्तीची
्यवस्तथा करणे.

Total Expenditure (Rs)

549807

549702

प्रभाग क्र ५८ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
523140
प्रभाग क्र ५९ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
237190
प्रभाग क्र ६० मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र. ५५ मधील जन्द्
ु या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.२९,३६,३७,३८,मध्ये
पवपवध चौकात िायमास्तट
हदवे बसपवणे.(एल ई डी
फीटींग वापरून)
मनपा भवन अंतगवत पववीध
प्रभागातील सो.्िे .हद्यांची
वापषवक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
मनपा भवन उपपवभागातील
प्र क्र ३७ म फुले नगरमधील
स्तरीट लाईटची सन २०१४-१५
मध्ये दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.

386711

200000

197784

203971

622979

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
मनपा भवन उपपवभागातील
प्र क्र ३७ म फुले नगरमधील
स्तरीट लाईटच्या केबल/ पोल
/जंक्शन बॉक्सची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.
मनपा भवन येथील
िायमास्तट हद्यांची वापषवक
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.
मनपाभवन उपपवभागांतगवत
A.C. ची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे
मनपाभवन उपपवभागांतगवत
जनरे टर व इन्िटव रची
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
मनपाभवन उपपवभागांतगवत
िायमास्तटची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे व अनुषांधगक कामे
करणे

Total Expenditure (Rs)

238115

78966

91472

176756

79879

सांगवी उपपवभागातील
न्याने िोणा-या रस्त्यांवर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा
करणे.
213352
सांगवी उपपवभागातील
रस्त्यांवरील रूंदीकरणातील
व साववजननक सुरक्षक्षततेच्या
दृष्टीने मरापव मंडळाचे
लघुदाब उच्चदाब खांब, तारा
व कफडर पपलर
िलपवणे.
सांगवी उपपवभागातील शाळा
व मनपा इमारती /
कायावलयाचे
नुतनीकरणाकरीता पवद्युत
पवषयक कामे
करणे.

250000

249999

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसल
ु ी)
Total
मधब
ु न प्रभाग क्र. ५९ येथील
अंतग
व त रस्त्यांवर डेकोरे टी्ि
लोकारोग्य
पोल बसपवणे.
लोकारोग्य
Total

साववजननक
सुरक्षक्षतता

कासारवाडी उपपवभागांतगवत
प्र.क्र. ६४ मधधल रस्त्यावरील
स्तरीट लाईटचे नुतननकरण
करणे. (दापोडी,बोपखेल)
ड प्रभाग अंतग
व त थेरगाव
उपपवभागातील खखंवसरा
पाटील रुग्णालयातील
इमारतीमध्ये पवद्यत
ु
पवषयक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
दापोडी येथील एसटी
रोडवरील नेिरू चौक ते
सांगवी पुलापयंत
रस्त्यावरील जुने हदवे बदलून
LED हदवे बसपवणे.
प्र.क्र. ६२ मधधल दापोडी
येथील रे ल्वे स्तटे शन ते
पपंपळे गुरव पुलापयंत
रस्त्यावरील जन
ु े हदवे बदलन
ू
LED हदवे बसपवणे.
प्रभाग क्र ५१ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र ५३ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
मनपा भवन उप
पवभागांतगवत मा सदस्तय
यांचे मागणी व
आवश्यकतेनुसार अंतगवत
रस्त्यावर प्रकाश ्यवस्तथा
करणे

Total Expenditure (Rs)

6654958

63024
63024

434000

537377

101263

360877

430918

623000

631518

Department Name Ward Name

क प्रभाग Total

क मुख्यालय

Budget Head Name of Work

साववजननक
सरु क्षक्षतता
Total

मोशी प्रभाग क्र. ६ मोशी
गावठाण ,डुडुलगाव मधील
उववरीत भागात LED कफहटंग
बसवून नूतनीकरण करणे.

177848

यशवंतराव च्िाण स्तमत
ृ ी
रूग्णालयामधील मध्यवती
वातानक
ु ू ल यंिणेचे चालन
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे.

95632

3392433
10654446

इमारत,शाळा कासारवाडी उपपवभागा
व शॉपपंग
अंतगवत मनपा इमारतीमध्ये
सेंटर
पवद्यत
ु पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र. ३७ मिा्मा
फुलेनगर येथे
ठवाकठवाकाणी
पाणीपरु वठयासाठी डी अााय
पाइप लाइन टाकणे
मनपा भवन उप पवभागातील
पववीध इमारतीमध्ये
पवजरोधक यंिणा बसपवणे.

इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total
ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतणीकरण
व कफटींग

Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्रं ३४ आरक्षण क्रं ९७
येथील न्याने िोणा-या
सापवत्रिबाई फुले संस्तकृतीक
भवन येथे पवद्युत पवषयक
काम करणे.

307422

200000

467902

1227156

2202480
प्रभाग क्र.३९ संत
तुकारामनगर येथील अंतगवत
रस्त्यावरील सो.्िे .हदवे
काढुन LED हदवे बसपवणे.
प्रभाग क्र.४१ गांधीनगर
येथील अंतगवत रस्त्यावरील
सो.्िे .हदवे काढुन LED हदवे
बसपवणे.

377787

1191444

Department Name Ward Name

Budget Head
ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतणीकरण
व कफटींग
दरु
ु स्तती
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total
दे खभाल
दरु
ु स्तती

Name of Work

Total Expenditure (Rs)

1569231
क प्रभाग ईमारतीमधील
पवद्युत यंिणेची दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

390354

कासारवाडी उप पवभागातील
स्तरीट लाईट पोलची
दरू
ु स्ततीची कामे करणे व
अनुषंधगक कामे करणे.

1699972

कासारवाडी उप पवभागातील
स्तरीट लाईटच्या नादरू
ु स्तत
केबलची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे व अवुषंधगक कामे
करणे

415947

प्रभाग क्र. १४ भक्ती शक्ती
उद्यान येथील स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

329789

मनपा भवन उपपवभागातील
क्रीडांगणामधील
पवद्युतपवषयक व दरू
ु स्ततीची
कामे करणे

352284

वाय.सी.एम.एच.
रुग्णालयामधील ५००
के.्िी.ए. क्षमतेच्या जननि
संचाची दे खभालदरु
ु स्तती करणे.

274665

प्र क्र ६१ येथील स्तरीट लाईट
यंिणेची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
प्र क्र ६४ येथील
ससद्धाथवनगरमधील स्तरीट
लाईट यंिणेची दरू
ु स्ततीची
कामे करणे

3463011

111654

113848

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
भोसरी येथील उपपवभाग
अंतगवत प्रभागांमधील
स्तरीटलाईटचे कफडर पीलरची
दरू
99549
ु स्तती करणे

दे खभाल
दरु
ु स्तती Total
प
अंदाजपिक
इमारत,शाळा
व शॉपपंग
प
अंदाजपिक
इमारत,शाळा
व शॉपपंग
प
अंदाजपिक
साववजननक
सुरक्षक्षतता

भोसरी येथील पवद्युत
दाहिनी ठे का पध्दतीने
खाजगी संस्तथेस चालन
दे खभाल दरू
ु स्ततीकररता दे णे..

921200

मनपा भवन उपपवभागातील
सो.्िे .हद्यांची नादरु
ु स्तत
केबल बदलणे.

84971

मनपा भवन उपपवभागातील
सो.्िे .हद्यांचे पोल व
कफटींगची दरू
ु स्तती करणे.

134006

मनपा भवन उपपवभागातील
सो.्िे .हद्यांचे
वाकलेले/तुटलेले/गंजलेले/अप
घाती पोल व ब्रॅकेट बदलणे.

143673

मनपा भवन उपपवभागातील
सो.्िे .हद्यांच्या पोलचे
जंक्शन बॉक्स बदलणे.
संत तक
ु ारामनगर
प्रेक्षागि
ृ ातील जननिसंचाची
वाषीक दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे.
भोसरी येथील उपपवभाग
शाळा इमारतीचे
पवद्यत
ु ीकरणाचे नत
ू नीकरण
करणे.

72570

177589
1859060

349595

349595
प्र क्र ३७बालाजीनगर
वसाितीमध्ये स्तरीट लाईट
्यवस्तथेचे नूतनीकरण करणे

160915

प्र क्र ६१ येथील शिरी गरीब
वस्ततीमधील स्तरीट लाईट
्यवस्तथेचे नूतनीकरण करणे

1063897

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

प
अंदाजपिक
साववजननक
सुरक्षक्षतता

भुमीगत
केबल
भुमीगत
केबल Total

लोकारोग्य
लोकारोग्य
Total
पवशेष
योजना- उजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतनीकरण
व कफटींग

प्र क्र ६४ येथील शिरी गरीब
वस्ततीमधील स्तरीट लाईट
्यवस्तथेचे नत
ू नीकरण करणे

Total Expenditure (Rs)

458371

1683183
मनपाच्या उद्यानांतील
उद्घाटन, भम
ु ीपज
ु न, जयंती
व पुण्यनतथी व अनुशंगीक
कायवक्रमांकरीता वस्तपकर व
पवद्युत ्यवस्तथा करणे.
कासारवाडी उप पवभाग
अंतगवत स्तमशान भूमी,
दफनभम
ू ी येथील
आवश्यकतेवुसार पवद्युत
पवषयक कामे करणे

324899
324899

399720
399720

ड प्रभाग अंतग
व त सांगवी
उपपवभागातील रस्त्यांवर
जुन्द्या खखळण्या बदलुन
उजावबचत करणा-या एल.ई.डी.
खखळण्या बसपवणे.
प्रभाग क्र.४० खराळवाडी
येथील अंतगवत रस्त्यावरील
सो.्िे .हदवे काढुन LED हदवे
बसपवणे.
सांगवी उपपवभागातील प्रभाग
क्र. ५९ मधील हदवाब्ती
्यवस्तथेचे नत
ु नीकरण करणे.

2068946

1211541

1795246

सांगवी उपपवभागातील प्रभाग
क्र. ६० मधील हदवाब्ती
्यवस्तथेचे नुतनीकरण
करणे.
1840993

Department Name Ward Name

Budget Head
पवशेष
योजना- उजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतनीकरण
व कफटींग
दरू
ु स्तती
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब

पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब
पवशेष
योजना- लघु
उद्योजक
गाळे
पवशेष
योजना- लघु
उद्योजक
गाळे Total
पवशेष
योजना- संत
तुकारामनगर
प्रेक्षागि
ृ
कामे करणे

पवशेष
योजना- संत
तुकारामनगर
प्रेक्षागि
ृ
कामे करणे

Name of Work

Total Expenditure (Rs)

6916726
प्र क्र ३८ नेिरूनगर येथील
संतोषीमाता चौक ते िॉकी
स्तटे डीयमचे नपवन िोणा-या
रस्तता दभ
ु ाजकात फीटींग
बसवणे.

345189

सांगवी उपपवभागातील प्रभाग
क्र. ५८ मधील हदवाब्ती
्यवस्तथेचे नुतनीकरण करणे.

273646

थेरगाव गावठाण रस्तता ते
पदमजी पेपर समल २४ मी
डी.पी. रस्त्याचे उववरीत कामे
करणे.

618835

889779

889779
संत तुकारामनगर
प्रेक्षागि
ृ ातील ध्वननक्षेपण
यंिणेचे चालन व दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.
संत तुकारामनगर
प्रेक्षागि
ु ीतक
ृ ातील वायश
यंिणेचे चालन व दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.

284031

188861

472892

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. १३ ननगडी
गावठाण येथील अण्णाभाऊ
पवशेष
साठे वसाित मधील
योजनाझोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
िायमास्तट
पवषयक कामांची दे खभाल व
हदवे बसपवणे दरू
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. 34 गांधीनगर
झोपडपट्टीक्षेिामध्ये उववररत
हठकाणी पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणेप
पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे

साववजननक
सुरक्षक्षतता

Total Expenditure (Rs)

249429

556672

806101

अशुद्ध जलउपसा केंद्र रावेत
येथील उच्चदाब
वीजकेंद्रातील रोहििसंचाची
वापषवक पद्धतीने दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.

200000

अशुद्ध जलउपसा केंद्र रावेत
येथील टप्पा १ ते ४ अंतगवत
पवद्युत मोटसवची दरु
ु स्तती व
ररवायडडंग वापषवक पद्धतीने
करणे.

1150105

अशुध्द जलउपसा केंद्र रावेत
येथील उच्चदाब
वीजकेंद्रातील वीजसंच
मांडणीची वापषवक पद्धतीने
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.

578710

अशध्
ु द जलउपसा केंद्र रावेत
येथील पंपगि
ृ ातील टप्पा- १
व २ अंतगवत पंपीग
मसशनरीची वाषीक पध्दतीने
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.

1157420

जलक्षेि क्र.अ।६
काळभोरनगर,मोिननगर
खंडोबामाळ टाकीवरील
जलक्षेिानुसार जोडणी करणे
व पाणीपुरवठा ्यवस्तथेत
सध
ु ारणा करणेसाठी
पाईपलाईन टाकणे व इतर
अनुषंगीक कामे करणे.

836318

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र क्र २९ इंद्रायणी नगर
मधील उववरीत रस्त्यावरील
प्रकाश ्यवस्तथेचे नत
ू नीकरण
करणे.
प्र क्र ३७ मधील एम आय
डी सी गुडपवल चौक ते म.
फुले नगर रस्त्यावरील स्तरीट
लाईट यंिणेचे नत
ू नीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

406580

254557

प्र क्र ३७,३८ येथील न्याने
तयार िोणा-या रस्त्यावर
स्तरीट लाईट ्यवस्तथा करणे.

268683

प्र क्र ३८ नेिरूनगर येथील
संतोषीमाता चौक ते िॉकी
स्तटे डीयमचे नपवन िोणा-या
रस्तता दभ
ु ाजकात फीटींग
बसवणे.

711891

प्र.क्र. ६२ मधधल दापोडी
उड्डाणपल
ु ते डॉ. आंबेडकर
पुतळा चौक या मुख्य
रस्त्यावरील हदवे बदलून LED
हदवे बसपवणे.

403178

प्रभाग क्र. १३ ननगडी
गावठाण येथील अण्णाभाऊ
साठे वसाित मधील
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे

860228

प्रभाग क्र. २६ मधील
काळभोरनगर येथील मिा्मा
फुलेनगर, मोिननगर,
झोपडपट्टीमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

818402

प्रभाग क्र. ६२ अंतगवत
नासशक फाटा ते कंु दननगर
नवीन तयार िोणा-या रोडवर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे

1317960

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४५ मधील
गणेशनगर व इतर
झोपडपट्टय
र ांमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरू
ु स्ततीची
करणे.

1360509
प्रभाग क्र.४८ तापककरनगर
झोपडपट्टय
र ांमध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरू
ु स्ततीची
करणे.

654303
बोपखेल प्रभाग क्र. ६५
अंतगवत भागातील उववरीत
रस्त्यावरील प्रकाश्यवस्तथेचे
नत
ू नीकरण करणे.व
प्रकाश्यवस्तथा कऱणे.

279651

मनपा उपपवभागातील प्र क्र
३७ म फुलेनगर येथील एम
आय डी सी मधील
रस्त्यावरील स्तरीट लाईटचे
नूतनीकरण करणे
मनपा उपपवभागातील प्र क्र
३८ नेिरूनगर येथील
रस्त्यावरील स्तरीट लाईटचे
नूतनीकरण करणे.
मनपा भवन उपपवभागात
पवपवध चौकात िायमास्तट
हदवे बसपवणे.

1131144

मनपाच्या उद्यानांतील
उद्घाटन, भुमीपुजन, जयंती
व पुण्यनतथी व अनुशंगीक
कायवक्रमांकरीता वस्तपकर व
पवद्युत ्यवस्तथा करणे.

449535

मनपाभवन मधील उववरीत
भागात LED कफहटंग बसवन
ू
नूतनीकरण करणे.(--do--)

1508623

761793

826990

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
सन २०१४-१५ करीता अ,ड व
फ प्रभाग कायवक्षेिातील
कारं जे व धबधबे यांचे चालन
व दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
सन २०१४-१५ करीता क
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील िायमास्तट
हद्यांचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता ड
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील िायमास्तट
हद्यांचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total
क मुख्यालय Total

ड प्रभाग

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)

सन २०१४-१५ करीता ब,क व
इ प्रभाग कायवक्षेिातील
कारं जे व धबधबे यांचे चालन
व दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.

Total Expenditure (Rs)

407610

265129

385663

461150

17456132
39011644
अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग २६
काळभोर नगर पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.

191452

ड प्रभाग अंतगवत प्रभाग क्र.
४४ मधील रस्त्यांवर जुन्द्या
खखळण्या बदलून उजाव बचत
करणाऱ्या एल ई डी
खखळण्या बसपवणे.

318892

ड प्रभाग अंतगवत वाकड
उपपवभागातील शाळा
इमारतीमध्ये पवद्यत
ु पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.

145136

प्र.क्र. ५४ मधील रस्त्यांवरील
हदवाब्तींची दे खभाल दरु
ु स्तती
पवषयक काम
करणे
472803

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ५५ मधील रस्त्यांवरील
हदवाब्तींची दे खभाल दरु
ु स्तती
पवषयक काम
करणे
440779
प्रभाग क्र ४६ मधील
हदवाब्तीची दे खभाल
दरू
ु स्ततीपवषयक कामे करणे.
219564
प्रभाग क्र ५६ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र ५७ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र. ४८ मधील
रस्त्यांवरील हदवाब्तींची
दे खभाल दरु
ु स्तती पवषयक
काम
करणे
प्रभाग क्र.४४ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरु
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र.४५ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरु
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.

275203

208856

429835

354994

212367

फ क्षेिीय कायावलय मध्ये
वातानुकूलन यंिणा बसपवणे.

250235

फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
धचखली तळवडे उपपवभागात
आवश्यक हठकाणी
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.

168539

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
ननगडीगावठाण उपपवभागा
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथे
मधील खांबाची रं गरं गोटी
(पेटींग)
करणे.
फ क्षेिीय कायावलय अतगवत
ननगडीगावठाण उप पवभाग
मधील वस्तरट लाईट पोल
वरील खराब नादरू
ु स्तत
जक्शंन बॉक्स
बदलणे.

ड प्रभाग Total
ड मुख्यालय

419663

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total
इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर
इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total
ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतणीकरण
व कफटींग

592020

ड प्रभाग अंतग
व त मनपा
इमारतींकरीता लाईटननंग
अरे स्तटर यंिणा बसपवणे.

4700338
4700338

498771

498771

प्रभाग क्र.३७ मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे

1087836

प्रभाग क्र.३७ मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

1378291
जलक्षेि क्र.ड/१५ मधील
प्रभाग क्र.४४ मध्ये दे खभाल
दरु
ु स्ततीचे काम करणे.

1000000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

जलक्षेि क्र.ड/१५ मधील
प्रभाग क्र.४५ मध्ये दे खभाल
दरु
ु स्ततीचे काम करणे.

425742

ड प्रभाग अंतग
व त प्रभाग क्र.
५५ मधील रस्त्यांवर जुन्द्या
खखळण्या बदलन
ु उजाव बचत
करणा-या एलईडी खखळण्या
बसपवणे. ( उजावबचतीकरीता )

1382908

ड प्रभाग अंतग
व त प्रभाग क्र.
५७ मधील रस्त्यांवर जुन्द्या
खखळण्या बदलुन उजाव बचत
करणा-या एलईडी खखळण्या
बसपवणे. ( उजावबचतीकरीता )

1394541

ड प्रभाग अंतग
व त मनपा
इमारती, बॅटत्रबंटन व टे ननस
कोटव येथे उजावबचतीचे
दृष्टीकोनातुन एलईडी
तंिज्ञानावर आधारीत कफटींग
व उपकरणे बसपवणे.

727448

ड प्रभागा अंतगवत वाकड
उपपवभागातील रस्त्यांवरील
जुन्द्या खखळण्या बदलुन उजाव
बचत करणा-या LED
खखळण्या
बसपवणे.
प्र क्र २९ इंद्रायणी नगर
येथील लांडगेनगर मध्ये
स्तटिीट लाईटचे नूतनीकरण
करणे.
प्रभाग क्र.४३ वजजामाता
िॉस्तपीटल येथील अंतगवत
रस्त्यावरील सो.्िे .हदवे
काढुन LED हदवे बसपवणे.
प्रभाग क्र.63 मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

2188389

1000000

710414

2095816

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतणीकरण
व कफटींग
दरु
ु स्तती
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)

मनपा उपपवभागातील प्र क्र
२९ इंद्रायणीनगर येथील
एम आय डी सी मधील
रस्त्यावरील स्तटिीट लाईटचे
नूतनीकरण करणे
मनपा उपपवभागातील प्र क्र
36 लांडव
े ाडी येथील एम
आय डी सी मधील
रस्त्यावरील स्तटिीट लाईटचे
नूतनीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

1411785

434427

15237597
कासारवाडी उपपवभागातील प्र
क्र ६४ मधील स्तरीट लाईटची
सन २०१४-१५ मध्ये दे खभाल
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

224371

ड प्रभाग अंतगवत प्रभाग क्र.
४४ मधील रस्त्यांवर जुन्द्या
खखळण्या बदलन
ू उजाव बचत
करणाऱ्या एल ई डी
खखळण्या बसपवणे.

383288

ड प्रभाग अंतगवत प्रभाग क्र.
४६ मधील रस्त्यांवर जुन्द्या
खखळण्या बदलून उजाव बचत
करणाऱ्या एल ई डी
खखळण्या बसपवणे.

337231

ड प्रभाग अंतगवत सवव मनपा
इमारती आखण जकात
नाक्यावरील जनरे टर
यंिणेची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
330727

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

ड प्रभाग अंतगवत सवव मनपा
इमारती आखण जकात
नाक्यावरील वातानक
ु ु लन
यंिणेची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र. ५६ मधील जन्द्
ु या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र. ५७ मधील जुन्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.63 मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
मनपा प्रशासककय
इमारतीमधील दरू ध्वनी,
फक्स, एफ. सी. हट. राउटर
यंिणेचे कामकाज करणे.
मनपा मुखय कायावलयात
डोअर फ़्रेम मेटल डडटे क्टर
बसपवणे व सी. सी. हट. व्ि.
ची अनुपषंधगक कामे करणे

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total

दे खभाल
दरु
ु स्तती
दे खभाल
दरु
ु स्तती Total

मनपा पवपवध पवभागांकररता
वायरलेस यंिणा उभारणे
मनपाचे सुरक्षा
पवभागाकररता वोकीटोकी
यंिणा उभारणॅ

126930

203406

201367

263114

500000

223211

204682

209125

3207452
पपं.धचं.मनपाचे 'ड' प्रभागातील
पवकसीत असणा-या
उद्यानातील प्रकाश
्यवस्तथेचे आवश्यकतेनुसार
नत
ु णीकरन करणे.

171790
171790

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ड प्रभाग अंतगवत पपंपरी
प
येथील रस्त्यावरील
अंदाजपिक रूंदीकरणातील व साववजननक
उच्चदाब /
सुरक्षक्षततेच्या दृष्टीने
लघुदाब
मरापवमंडाळाचे लघुदाब/
पोल व तारा उच्चदाब खांब व तारा व
िलपवणे
फीडर पपलर िलपवणे.
प
अंदाजपिक
उच्चदाब /
लघद
ु ाब
पोल व तारा
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघद
ु ाब
पोल्स व
तारा िलपवणे
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघद
ु ाब
पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे बसपवणे

ड प्रभाग अंतग
व त वाकड
येथील रस्त्यावरील
रूंदीकरणातील व
साववजननक सुरक्षक्षततेच्या
दृष्टीने मरापवमंडळाचे
लघद
ु ाब/उच्चदाब खांब व
तारा व फीडर पपलर
िलपवणे.

Total Expenditure (Rs)

1037097

1037097

295102

295102
ड प्रभाग अंतग
व त सांगवी
उपपवभागातील साववजननक
चौकात ९ मीटर उं चीचे
िायमास्तट एलईडी कफटींगसि
बसपवणे. (उजावबचत)

226369

वाितक
ु नगरी येथील पाकीग
प्लोट मध्ये सुधारणाकरणेचे
कामास सल्लागारची नेमणुक
करणे
907194

पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे
साववजननक
सुरक्षक्षतता

1133563
सांगवी उपपवभागातील
न्याने िोणा-या रस्त्यांवर
हदवाब्ती ्यवस्तथा करणे.

699964

Department Name Ward Name

ड मख्
ु यालय Total

फ प्रभाग

Budget Head Name of Work
साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total

अ प्रभाग अंतगवत धचखली
तळवडे उप पवभागामधील
इमारती शाळा इ.भाजी मंडई
व जकात नाके इ. चे
पवद्युतीकरण पवषयक कामे
इमारत,शाळा करणे
व शॉपपंग
सेंटर
कासारवाडी उपपवभागांतगवत
प्र.क्र. ६३ मधधल रस्त्यावरील
स्तरीट लाईटचे नुतननकरण
करणे. (जय मिाराष्र चौक ते
पाश्ववनाथ सोसा. रस्तता)
जलशुध्दीकरण केंद्र
आवारातील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे व इतर
कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

699964
22281336

89935

367144

219965

फ क्षेिीय कायावलय धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग 3
पाररसरात
आवश्यकतेनुसार नवीन
उजावबचत करणा-या
कफटींग बसवीणे

395051

फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
धचखली तळवडे उपपवभागात
आवश्यक हठकाणी
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.

72608

फ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग २८ मासुळकर काँलनी
पररसरातील आवश्यक
हठकाणच्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५

500000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)

फ क्षेिीय कायावलयातील
धचखली-तळवडे उपपवभाग
प्रभाग २ त्रिवेणी नगर
पाररसरातील आवश्यक
करणा-या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण
करणे.सन १४/१५

Total Expenditure (Rs)

372793

2017496
कासारवाडी उपपवभागांतगवत
प्र.क्र. ६२ मधधल रस्त्यावरील
स्तरीट लाईटचे नुतननकरण
करणे. (फुगेवाडी येथील मख्
ु य
रस्तता)
जलक्षेि क्र. ड/१२ पपंपळे
गुरव पररसरात टॅं करद्वारे
पाणीपुरवठा करणे.
प्रभाग क्र. १४ वाितुकनगरी
मधधल मुख्य रस्तता
कॉक्रीटचा करणे.
प्रभाग क्र ५६ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र ५७ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

23521

401965

366728

263261

284652

फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
धचखली तळवडे उप
पवभागामधील इमारती शाळा
इ.भाजी मंडई व जकात नाके
इ. चे पवद्युतीकरण पवषयक
कामे करणे

199563

फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
धचखली तळवडे उपपवभागा
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथे
मधील खांबाची रं गरं गोटी
(पेटींग) करणे.

218139

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
ननगडीगावठाण उप
पवभागामधील इमारती शाळा
इ.भाजी मंडई व जकात नाके
इ. चे पवद्युतीकरण पवषयक
कामे
करणे
374585
फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
ननगडीगावठाण उपपवभागात
आवश्यक हठकाणी
हदवाब्तीची ्यवस्तथा
करणे.
40313

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total

साववजननक
सुरक्षक्षतता

फ क्षेिीय कायावलय
कायवक्षेिातील U.P.S.
इन्िाईटची वापषवक दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे व
नुतनीकरणाची कामे करणे.

181861

फ क्षेिीय कायावलय
कायावलयतील सभागि
ृ मध्ये
सांऊड ससवस्तटम बसपवणे.

323774

2678362
फ क्षेिीय कायावलय धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग
५ जाधववाडी, कुदळवाडी
पाररसरात आवश्यकतेनस
ु ार
नवीन उजावबचत करणाया कफटींग बसवीणे

692830

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

अ प्रभाग अंतगवत धचखली
तळवडे व ननगडी गावठाण
उप पवभागामधील पवपवध
कायवक्रमा करीता वापषवक
पध्दतीने ध्वनीक्षेपण
प्रकाश,पवद्युत व जनरे टर
्यवस्तथा
करणे.
125560

फ प्रभाग Total

फ मुख्यालय

साववजननक
सरु क्षक्षतता
Total

कासारवाडी उपपवभागांतगवत
प्र.क्र. ६३ मधधल रस्त्यावरील
स्तरीट लाईटचे नुतननकरण
करणे. (जय मिाराष्र चौक ते
पाश्ववनाथ सोसा. रस्तता)

203875

फ क्षेिीय कायावलयतील
धचखली-तळवडे उपपवभाग
प्रभाग १ रुपीनगर तळवडे
पाररसरातील आवश्यक
करणा-या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५

163944

धचखली तळवडे
इमारत,शाळा उपपवभागातील शाळा
व शॉपपंग
कक्रडांगणावर प्रकाश ्यवस्तथा
सेंटर
करणे.
इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total

ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतणीकरण
व कफटींग
दरु
ु स्तती करणे

1186209
5882067

445537

445537

अ प्रभागातील धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग
१ तळवडे रुपीनगर
पाररसरात आवश्यकतेनुसार
नवीन उजावबचत
करणारया कफटींग
बसवीणे
399517

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

अ प्रभागातील धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग
२ त्रिवेणीनगर सियोगनगर
पाररसरात आवश्यकतेनुसार
नवीन उजावबचत
करणारया कफटींग बसवीणे
399877
अ प्रभागातील धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग 3
पाररसरात
आवश्यकतेनुसार नवीन
उजावबचत करणारया
कफटींग बसवीणे
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)

399967

अ प्रभागातील धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग
५ पाररसरात
आवश्यकतेनुसार नवीन
उजावबचत करणारया
कफटींग बसवीणे
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)
399538
अ प्रभाग अन्द्तगवत ननगडी
गावठान उप पवभाग
परीसररात आ्श्यक्ते नस
ु ार
नपवन उजाव बचत करनायाव
कफटीग बसपवने
हदघी च-िोली
उपपवभागातील िायमास्तट
हद्यांची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.२८ मासुळकर
कॉलनी मध्ये िायमास्तट हदवे
बसपवणे.
प्रभाग क्र.२८ मासुळकर
कॉलनी येथील अंतगवत
रस्त्यावरील सो.्िे .हदवे
काढुन LED हदवे बसपवणे.

1000000

582599

1579021

1272558

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२८ मासुळकर
कॉलनी येथील िे गडेवार
कक्रडा संकुलातील मैदानाची
प्रकाश ्यवस्तथेचे नुतनीकरण
करणे.
फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
धचखली-तळवडे उप
पवभागामधील रस्तता रूंदी
करणामध्ये अडथळा ननमावण
करणारे म.रा.पव.सल. कं.चे
रोिीिसंच कफडर पपलर खांब
व तारा िलपवणे.सन १४१५अदे सुब ओने इन ओने
फ क्षेिीय कायावलय अतंगत
व
धचखली-तळवडे उप
पवभागामध्ये आवश्यक ्या
चौकामध्ये िायमास्तट हदवे
उभारणे व दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

Total Expenditure (Rs)

3503188

2396369

755582

फ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १२ पवळे िायस्तकुल
पररसरातील आवश्यक
हठकाणच्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)
650155

फ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १३ ननगडी गावठाण
पररसरातील आवश्यक
हठकाणच्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)
693671

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नत
ु णीकरण
व कफटींग
दरु
ु स्तती

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसल
ु ी)

Total Expenditure (Rs)

भोसरी उपपवभागाअंतगवत
प्रभाग क्रमांक 32 मधील
वस्तरट लाईटची सन 2014 15 मध्ये दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे व अनुषांधगक पवद्युत
पवषयक कामे करणे

702960

भोसरी उपपवभागाअंतगवत
प्रभाग क्रमांक 33 मधील
वस्तरट लाईटची सन 2014 15 मध्ये दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे व अनुषांधगक पवद्युत
पवषयक कामे करणे

713160

भोसरी उपपवभागाअंतगवत
प्रभाग क्रमांक 34 मधील
वस्तरट लाईटची सन 2014 15 मध्ये दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे व अनष
ां
ध
गक
पवद्य
त
ु
ु
पवषयक कामे करणे

625493

भोसरी उपपवभागाअंतगवत
प्रभाग क्रमांक 35 मधील
वस्तरट लाईटची सन 2014 15 मध्ये दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे व अनुषांधगक पवद्युत
पवषयक कामे करणे
भोसरी उपपवभागाअंतगवत
िायमास्तटची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे

651225

662120

17387000
अ प्रभाग अंतगवत १३/१४.
करीता धचखली-तळवडे
उपपवभाग मधील हदवाब्ती
्यवस्तथेची दे खभाल दरू
ु स्तती
पवषयक कामे
करणे.
434873

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र ५५ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची पोल
पें टींग,जंक्शन
बाक्स,कफडरपपलर दरु
ु स्ततीसि
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
फ क्षेिीय कायावलय अतगवत
ननगडी गावठाण
उपपवभागातील हदवाब्ती
्यवस्तथेच्या कफडर पपलर ची
दरू
ु स्तती व अनुषंधगक कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

396250

500060

फ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग ४ क्रुष्णा नगर
पररसरातील आवश्यक
हठकाण्च्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)
477040

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total

प बजेट
दे खभाल
दरु
ु स्तती

मा. आयुक्त ननवासस्तथान
अपवष्कार येथील 100 के्िीए
क्षमतेच्या जनरे टरचे वाषीक
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे
(यंिणा सुरळीत रािणेस
मदत)
समगडी येथील से न २२
येधथल पवद्युत दाहिननचे
वासशवक पद्तीने चालन व
दे खभाल दरु
ु स्तती करने

7165

500000

2315388
अ प्रभाग अंतगवत करीता
धचखली-तळवडे उपपवभाग
प्रभाग क्र १ तळवडे रुपीनगर
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथेची
दे खभाल दरू
ु स्तती व चालन
पवषयक कामे
करणे.
855592

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प बजेट
दे खभाल
दरु
ु स्तती Total

Total Expenditure (Rs)

855592

फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
प्रभाग २ त्रिवेणी नगर
पररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय
करणे.

लोकारोग्य
लोकारोग्य
Total

पवशेष
योजना
पवशेष
योजना Total
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब
पोल्स व
तारा िलपवणे

1212254
प्रभाग क्र ५४ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची पोल
पें टींग,जंक्शन
बाक्स,कफडरपपलर दरु
ु स्ततीसि
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

1212254

300000
300000

अ प्रभाग अंतगवत धचखलीतळवडे उप पवभागामधील
रस्तता रूंदी करणामध्ये
अडथळा ननमावण करणाचे
म.रा.पव.सल. कं.चे कफडर
पपलर खांब व तारा
िलपवणे.
889278
फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
प्रभाग ३ मोरे वस्तती धचखली
पररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय
करणे.

1007065

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब

पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे बसपवणे

पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे

Total Expenditure (Rs)

1896343

अ प्रभागातंगत
व धचखलीतळवडे उप पवभागामध्ये
आवश्यक ्या चोकामध्ये
िायमास्तट हदवे उभारणे व
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
442623
फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
प्रभाग ५ जाधववाडी,
कुदळ्वाडी पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.

926098

1368721
फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
प्रभाग २ त्रिवेणी नगर
पररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय
करणे.

साववजननक
सुरक्षक्षतता

927018
अ प्रभागातील धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग २
त्रिवेणी नगर पाररसरातील
आवश्यक हठकाण्च्या
वस्तरट लाईट हद्यांचे
नुतनीकरण करणे.सन
१३/१४.
565368

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

अ प्रभागातील धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग ३
मोरे वस्तती धचखली
पाररसरातील आवश्यक
हठकाण्च्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १३/१४.
1222477
अ प्रभागातील धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग ५
जाधववाडी, कुडळवाडी
पाररसरातील आवश्यक
हठकाण्च्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण
करणे.सन १३/१४.
601856
अ प्रभागातील धचखलीतळवडे उपपवभाग प्रभाग १
रुपीनगर तळवडे
पाररसरातील आवश्यक
हठकाण्च्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १३/१४.
617013
अ प्रभाग अन्द्तगवत ननगडी
गावठान पररसरातील
आवश्यकते नस
ु ार रस्त्यावर
हदवाबतीधच सोय करने
अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग १
रुपीनगर तळवडे
पाररसरातील आवश्यक
ठीकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.
अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग २
त्रिवेणी नगर पाररसरातील
आवश््क हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.

400000

729463

192259

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग ३
मोरे वस्तती धचखली
पाररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.
अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग ५
जाधववाडी, कुदळ्वाडी
पाररसरातील आवश्यक
हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.
अ प्रभागातील ननगडी
गावठान पररसरातील
आवश्यक ठीकानच्या
रस्त्याला वस्तटट लाइट
हद्यान्द्चे नुतनी करन करने
जलक्षेि क्र.ड १ थेरगाव
पररसरात टँ करद्वारे
पाणीपुरवठा करणे.
जलक्षेि क्र.ड १ वाकड
पररसरात टँ करद्वारे
पाणीपुरवठा करणे.
जलक्षेि क्र.ड/१ वाकड
पररसरात पाणीपुरवठा
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

736234

459134

1377419

977616

415467

791574

जलक्षेि क्र.ड/४ थेरगावमध्ये
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी डडझाईननुसार
नपवन पाईपलाईन परु पवणे व
टाकणे.

745655

फ क्षेिीय कायावलय
अनतरगत प्रभाग १
रुपीनगर तळवडे पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.

1556830

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

फ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग १३ ननगडी गावठाण
पररसरातील आवश्यक
हठकाणच्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)
610175
फ क्षेिीय कायावलया अंतगवत
प्रभाग ४ क्रुष्णा नगर
पररसरातील आवश्यक
हठकाण्च्या वस्तरट लाईट
हद्यांचे नुतनीकरण करणे.
सन १४/१५
(मा.नगरसदस्तयांची मागणी)

साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total
फ मुख्यालय Total

ब प्रभाग

ब प्रभाग अंतगवत
पाणीपंप/बोअरवेल पंपाची
वापषवक दे खभाल व दरू
ु स्तती
करणे.
लक्ष्मणनगर परीसरात
पाणीपुरवठा पवषयक
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

492392

958672

492710

14869332
40650167

प्र. क्र. 18 ते २२ व 52 मधील
जकात नाक्यावरील जनसेट
इमारत,शाळा व इन्द््िटव रची दरू
ु स्तती
व शॉपपंग
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
सेंटर
करणे.
प्रा.रामकृष्ण मोरे
प्रेक्षागि
ृ ातील वातानुकुलन
यंिणेची वापषवक चालन
दे खभाल र करणे
ब प्रभागातील जनरे टरची
दरू
ु स्तती करणे.

40517

190700
38275

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

मनपा भवन पवभागातील
पवपवध शाळा व
इमारतींमधील पंपाची दरू
ु स्तती
करणे व नपवन पंप बसपवणे.
रावेत ककवळे उप
पवभागामधील मनपाच्या
पवपवध इमारतीमध्ये
आवश्यकतेनस
ु ार पवदयत
ु
पवषयक कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

91074

33402

393968
धचंचवड पवद्युत उप
पवभागातील हद्यांचे युपीएस
व इन्द््िटव र दरू
ु स्ततीची
अनुषंगीक कामे करणे.
प्रभाग क्र.२२,२३,24 व २5
येथील सो.्िे . हद्यांची कफडर
पपलरची वापषवक दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.
ब प्रभागातील
कायावलये,इमारती,मधील
ईपीएबीएक्स यंिणेची ची
वापषवक दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
ब प्रभागातील
कायावलये,इमारती,मधील
वातानुकुलीन यंिणेची ची
वापषवक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.

अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग
ककरकोळ
१७ संत तुकाराम मिाराज
दे खभाल
उद्यान पररसरातील
दरु
ु स्तती भाग आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
-१ (मिसल
ु ी) हदवाब्तीची सोय करणे.

45620

69038

129466

55590

299714

383930

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
आकुडी गावठाण उपपवभाग
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथे
करीताचे खराब भुसमगत
केबल बदलणे व केबलची
दे खभाल दरु
ु स्तती व इतर
आवश्यक पवद्यत
ु पवषयक
कामे करणे.
अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
आकुडी गावठाण
उपपवभागात आवश्यक
हठकाणी हदवाब्तीची
्यवस्तथा करणे.
धचंचवड उप पवभागातील
प्रभाग क्र.२२, २३, २४, ४२,व
४३ येथील िायमाष्ट.हद्यांची
वापषवक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
धचंचवड उप पवभागातील
पववीध प्रभागातील
सो.्िे .हद्यांची वापषवक
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.
धचंचवड उपपवभागातील
कायावलये, इमारतींमधील
युपीएस, इन्िटव र यंिणेचा
जननिसंचाची वापषवक
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.
धचंचवड बीजलीनगर
उपपवभागातील हदवाब्तीच्या
केबल व कफडर पपलरची
वापषवक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
धचंचवड स्तटे शन ते ननगडी या
मंब
ु ई पण
ु े मिामागाववरील
उजाव बचती करीता
िायमास्तट मधील सो.्िे
कफहटंग काढुन एल.ई.डी
कफहटंग बसपवणे व
तदअनुषंधगक कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

140000

198054

40241

137709

191504

106556

48496

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
धचचंवड उप पवभागातील
भाजी मंडई, ्यायाम शाळा,
समाज मंहदर, बॅडसमंटन
िॉल,शाळा इ. प्रकारच्या
इमारती मधील पवदयुत
पवषयक कामांची वापषवक
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.
नासशक फाटा ते धचंचवड
स्तटे शन मुंबई पुणे
मिामागाववरील उजाव बचती
करीता िायमास्तट मधील
सो.्िे कफहटंग काढुन
एल.ई.डी कफहटंग बसपवणे व
तदअनुषंधगक कामे करणे
ननगडी प्राधधकरण
उपपवभागातील पवपवध
झोपट्टीमध्ये प्रकाश ्यवस्तथा
करणे

Total Expenditure (Rs)

83215

251397

100000

प्रभाग क्र ५० मधील
हदवाब्तीची दे खभाल
दरू
ु स्ततीपवषयक कामे करणे.
241621
प्रभाग क्र ५० मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.

49192

प्रभाग क्र ५१ मधील
हदवाब्तीची दे खभाल
दरू
ु स्ततीपवषयक कामे करणे.
234789
त्रबजसलनगर उपपवभागातील
प्र. क्र. 20, 21 व 22 मधील
िायमास्तट हद्यांची वापषवक
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.
रावेत उपपवभागातील प्र. क्र.
18, 19 व 52 हदवाब्ती
्यवस्तथेची व पोल, जंक्शन
बॉक्स, केबल व कफडर
पपलरची वापषवक दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.

58204

79991

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसल
ु ी)
Total

रावेत उपपवभागातील प्र. क्र.
18, 19 व 52 मधील
िायमास्तट हद्यांची वापषवक
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.

40979

सन २०१४-१५ मध्ये पपंपरी
धचंचवड मनपा िद्दीतील
वेगवेगळ्या मख्
ु य चौकात
नवीन वाितूक ननयंिक
हदवे बसपवणे व
तदअनष
ु ंधगक कामे करणे

249528

सन २०१४-१५ मध्ये पपंपरी
धचंचवड मनपा िद्दीतील
वेगवेगळ्या मुख्य चौकात
नवीन पादचाऱ्यांसाठी
ससग्नल बसपवणे व
तदअनुषंधगक कामे करणे

349926

2985332

रूग्णालये,प्रसू मनपा भवन उप पवभागातील
नतगि
ृ े,औषधा पवपवध दवाखाना इमारतीचे
लये
पवदयुत पवषयक कामे करणे.
रूग्णालये,प्रसू
नतगि
ृ े,औषधा
लये Total

लोकारोग्य

लोकारोग्य
Total

Total Expenditure (Rs)

99545

99545

प्रभाग क्र.२० धचंचवडेनगर
मध्ये पवपवध हठकाणी
अंतगवत रस्त्यावर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.

200000

प्रभाग क्र.२१ दळवीनगर
मध्ये पवपवध हठकाणी
अंतगवत रस्त्यावर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.

103776
303776

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

साववजननक
सुरक्षक्षतता

अण्णासािे ब मगर स्तटे डडयम
जलतरण तलाव येथील
प्रकाश ्यवस्तथेचे नत
ू नीकरण
करणे व पवद्युत पवषयक
कामे करणे
प्रभाग क्र. १७, सेक्टर क्र. २६
मध्ये नाट्यगि
ृ
बांधणे.
प्रभाग क्र. ३७ / ३८ मिा्मा
फुलेनगर या भागात
पाणीपुरवठा व दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

Total Expenditure (Rs)

484908

152703

519107

प्रभाग क्र.२० धचंचवडेनगर
मध्ये पवपवध हठकाणी
अंतगवत रस्त्यावर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा करणे.

282862

फ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
पवपवध जलतरण तलावाची
दे खभाल दरू
ु स्तती पवषयक
कामे करणे.

637600

फ क्षेिीय कायावलयातील
धचखली-तळवडे उपपवभाग
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथेची
दे खभाल दरू
ु स्तती पवषयक
कामे करणे. सन १४/१५
वॉडव क्र. ३९ मध्ये
पाणीपुरवठा पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती व
अनुषधगक कामे
करणे.
वॉडव क्र. ६२, ६३ या भागात
पाणीपुरवठा दे खभाल व
दरू
ु स्तती
करणे.
सायन्द्स पाकव पररसरात
तारांगण
उभारणे.

637915

399986

285999

298697

Department Name Ward Name

ब प्रभाग Total

ब मुख्यालय

Budget Head Name of Work
साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total

Total Expenditure (Rs)

3699777
7782112

इमारत,शाळा धचचवड उपपवभागात न्याने
व शॉपपंग
िोणा-या इमारतीचे पवद्युत
सेंटर
पवषयक कामे करणे

398403

प्रभाग क्र. २९ इंद्रायणी नगर
उववरीत भागात LED कफहटंग
बसवन
ू नत
ू नीकरण करणे

711723

इमारत,शाळा
व शॉपपंग
सेंटर Total
ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट नपवन तालेरा रूग्णालयातील
नत
ु णीकरण वैद्यकीय उपकरणाकरीता
व कफटींग
पवद्यत
ु पवषयक कामे करणे.
प्र क्र.५२ मधील ककवळे
पुनावळे मुंबई पुणे NH-4 या
राष्रीय मिामागाववरील ऊजाव
बचत करण्याकरीता LED
कफटींग बसवणे.
प्रभाग क्र. 20 धचंचवडेनगर
मधील ओम कॉलनी व
सशवनगरी परीसरातील उजाव
बचती अंतगवत नादरू
ु स्तत
कफटींग बदलुन LED
प्रकारच्या कफटींग बसपवणे.
प्रभाग क्र. २३ केशवनगर
येथील अंतगवत रस्त्यावरील
सो.्िे .हदवे काढुन LED हदवे
बसपवणे.

1110126

1298767

392990

438481

611675

प्रभाग क्र. 52 पुनावळे ते
माळवाडी या मुख्य रस्त्यावर
LED कफहटंग बसपवणे.

1139456

प्रभाग क्र.२० धचंचवडेनगर
मधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.

2267602

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२२ धचंचवड गांव
मधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.
प्रभाग क्र.२४ रामकृष्ण मोरे
प्रेक्षागि
ृ मधील मुख्य
चौकात िायमास्तट हदवे
बसपवणे.
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी येथील
अंतगवत रस्त्यावरील
सो.्िे .हदवे काढुन LED हदवे
बसपवणे.
प्रभाग क्र.४२ भाटनगर
मधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.
प्रा.रामकृष्ण मोरे
प्रेक्षागि
ृ ातील रं गमंचावरील
हदवाब्तीचे नुतनीकरण
करणे.
ब प्रभागाअंतगवत स्तमशान
भुमीमध्ये पवद्युत पवषयक
कामे करणे.

ऊजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतणीकरण
व कफटींग
दरु
ु स्तती
ककरकोळ
दे खभाल
ओन्द्ध रवेत रस्त्यवधच सध
ु रन
दरु
ु स्तती भाग करनो भग ४ चैनगे ५९००
-१ (मिसुली) तो ७७००

Total Expenditure (Rs)

1304801

2325690

1058365

500000

2431456

1518718

15288001

339987

कासारवाडी एस.टी.पी.मधील
प्रकक्रया केलेले पाणी
सी.एम.ई.येथे पुरपवणेकामी
४०० सम.ली. ्यासाचे
पाईपलाईन टाकणे व इतर
अनुषंधगक कामे करणे.

360000

धचंचवड स्तटे शन ते नासशक
फाटा या मिामागाववररल
हद्यांची वापषवक दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

261158

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

ड प्रभाग अंतग
व त थेरगाव
उपपवभागातील जुन्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेचे
नुतनीकरण करणे.

500000

ड प्रभागतंगत
व झालेल्य
पवकास कामाची भाववाढ
फरक त्रबल अदायबगी करणे.

687120

दापोडी ते ननगडी या बी
आरटी कॉरीडोरचे Express
Lane ची दरु
ु स्तती करणे(मुंबई
पुणे रस्त्यावर अहिल्यादे वी
िोळकर चौक ते धचचवड
पयंत कोङ्क्कक्रट रस्तता करणे )
नासशक फाटा ते दापोडी या
मिामागाववररल हद्यांची
वापषवक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

337044

299984

ननगडी ते धचंचवड स्तटे शन या
मिामागाववररल हद्यांची
वापषवक दे खभाल दरू
ु स्तती करणे

266729

पपंपरी धचंचवड 'अ' व 'ब'
प्रभाग िद्दीतील वेगवेगळ्या
चौकात वाितूक ननयंिक
हद्यांचे वापषवक दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.

450000

पपंपरी धचंचवड 'क ' व 'ड '
प्रभाग िद्दीतील वेगवेगळ्या
चौकात वाितक
ू ननयंिक
हद्यांचे वापषवक दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.

450000

प्र.२३ रस्त्यावरील हदवाब्ती
्यवस्तथेची वाषीक दे खभाल
व दरू
ु स्तती करणे.
प्र.क्र. २३,२४,२५,४२ व ४३
मधधल पोल पें हटंग करणे व
कुपपंग करणे व अनुषंधगक
कामे करणे.

500000

178677

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ५३ मधील रस्त्यांवरील
हदवाब्तींची दे खभाल दरु
ु स्तती
पवषयक काम
करणे
400000
प्रभाग क्र ४९ मधील
हदवाब्तीची दे खभाल
दरू
ु स्ततीपवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 20 धगरीरीज
सोसायटी पररसर या मुख्य
रस्त्यावर LED कफहटंग
बसपवणे.
प्रभाग क्र. 23
केशवनगरमधील
तानाजीनगर, काकडे काकव,
मोरया, तालेरा नगर राज
पाकव व पररसर या
रस्त्यावर LED कफहटंग
बसपवणे.
प्रभाग क्र. २२ धचंचवड गांव
पररसर या मुख्य रस्त्यावर
LED कफहटंग बसपवणे.
प्रभाग क्र. २४ मधील गावडे
पाकव,श्रीधर
नगर,पाररजातबन,लक्षीनगर,जी
वननगर व पररसर या
रस्त्यावर LED कफहटंग
बसपवणे.
प्रभाग क्र. 52 पुनावळे ते
माळवाडी या मुख्य रस्त्यावर
LED कफहटंग बसपवणे.
प्रभाग क्र.२१ दळवीनगर
मधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.
प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
मधील मुख्य चौकात
िायमास्तट हदवे बसपवणे.
ब प्रभागांतग
व त धचंचवड
उपपवभागातील पवपवध
इमारतीं मधील सी.सी. हट.्िी
कॅमेरेची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.

225269

394772

215034

284966

395861

350000

224865

728463

118910

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग
-१ (मिसुली)
Total
दे खभाल
दरु
ु स्तती

Total Expenditure (Rs)

ब प्रभागातील मलंक
रस रारयावरील ववद्युत
दाहिनीचे तीन वषामकरीता
चालन दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.

923943

मुंबई पुणे मिामागाववरील
वेगवेगळ्या चौकात वाितूक
ननयंिक हद्यांचे वापषवक
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.

450000

मंब
ु ई पण
ु े मिामागाववरील
वाितूक ननयंिक हद्यांचे
दे खभाल, दरू
ु स्तती करणे. व
तद्अनुषंधगक कामे करणे.

272703

रावेत ककवळे उप
पवभागातील प्र. क्र. 52 मधील
रस्त्यावरील हदवाब्ती
्यवस्तथचे कफडर पपलर, केबल
पोल व कफटींगची वाषीक
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे.

166803

9782288
प्रभाग क्र. 20 धचंचवडेनगर
मधील हदवाब्ती ्यवस्तथेची
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे

87310

त्रबजलीनगर उप पवभागातील
प्र. क्र. 20 , 21 व 22 मधील
रस्त्यावरील हदवाब्ती
्यवस्तथचे केबल पोल व
कफटींगची वाषीक दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे

241090

मनपा भवन उपपवभागातील
सो.्िे .हद्यांचे कफडर
पपलरची दरु
ु स्तती करणे.

167061

सन 2012/13 मध्ये ब
प्रभागांतगवत मनपा भवन
पवभागातील रस्त्यावरील
पोल व कफहटंगची
दे खभाल दरू
ु स्तती कऱणे.

16763

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
दे खभाल
दरु
512224
ु स्तती Total
प्रभाग क्र. २४ मधील गावडे
पाकव,श्रीधर
प
नगर,पाररजातबन,लक्षीनगर,जी
अंदाजपिक वननगर व पररसर या
साववजननक
रस्त्यावर LED कफहटंग
सुरक्षक्षतता
बसपवणे.
368667
प्रभाग क्र. ४२ मधील
भाटनगर व पररसर या
रस्त्यावर LED कफहटंग
बसपवणे
733469
प
अंदाजपिक
साववजननक
सुरक्षक्षतता
1102136
रूग्णालये,प्रसू तालेरा व वजजामाता
नतगि
ृ े,औषधा रूग्णालयामध्ये अवग्नशामक
लये
यंिणा बसपवणे.

रूग्णालये,प्रसू
नतगि
ृ े,औषधा
लये Total

लोकारोग्य
लोकारोग्य
Total
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब
पोल्स व
तारा िलपवणे

919972

प्रभाग क्र.६० सांगवी येथे
पवपवध हठकाणी माहितीदशवक
व हदशादशवक फलक बसपवणे.

937941

वायसीएमएच येथील पवपवध
उपकरणांकररता बसपवलेल्या
बॅटरी बॅंकचे बॅटरी बदलणे.

154028

2011941
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडीमघील
उववरीत भागात LED कफहटंग
बसवन
ू नत
ू नीकरण करणे

322977
322977

ड प्रभाग अंतग
व त थेरगाव
येथील रस्त्यावरील
रूंदीकरणातील व
साववजननक सुरक्षक्षततेच्या
दृष्टीने मरापवमंडळाचे
लघुदाब/उच्चदाब खांब व
तारा व फीडर पपलर
िलपवणे.

1370974

Department Name Ward Name

Budget Head
पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब
पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे बसपवणे

पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे

Name of Work

Total Expenditure (Rs)

1370974
कासारवाडी उपपवभागांतगवत
िायमास्तटची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे .
ड प्रभागा अंतगवत थेरगाव
उपपवभागातील साववजननक
चौकात ९ मी. उं चीचे
िायमास्तट एलईडी फीटींगसि
बसपवणे

423140

311410

दापोडी येथील डॉ बाबासािे ब
आंबेडकर पुतळ्याचे न्याने
तयार िोणा-या मेघडंबरीचे
पवद्यत
ु ीकरण करणे.
प्र.क्र.२० मधील न्याने
तयार िोणा-या रस्त्यावर
हदवाब्तीची ्यवस्तथा
करणे.2014/15

869697

प्रभाग क्र. 21 मधील
दळवीनगर परीसरातील
रस्त्यावरील हदवाब्ती
्यवस्तथेचे नुतनीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ४९ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेचे
नुतनीकरण करणे.

1261484

500000

773098

मनपा प्रशासकीय
इमारतीमधील दरू ध्वनी,
फक्स, एफ. सी. टी. राउटर
यंिणेची वाषीक त््वावर
दे खभाल दरु
ू स्तती करणे

499998

मनपाचे मुख्य प्रशासकीय
इमारतीतील स्तथाप्य
पवभागाकडुन फनीचर
नुतणीकरणाचे कामामध्ये
पवद्युत पवषयक कामे व
अनुषंगीक कामे करणे.

1732632

6371459

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ड प्रभाग अंतगवत थेरगाव
उपपवभागातील पवपवध
उं चीच्या िायमास्तट
साववजननक
हद्यांची दे खभाल दरू
ु स्तती
सुरक्षक्षतता
करणे.

Total Expenditure (Rs)

936593

ड प्रभागा अंतगवत थेरगाव
उपपवभागातील रस्त्यावर
जन्द्
ु या खखळण्या बदलन
ु उजाव
बचत करणा-याएलईडी
फीटींग बसपवणे

1441668

प्र.२२ रस्त्यावरील हदवाब्ती
्यवस्तथेची वाषीक दे खभाल
व दरू
ु स्तती करणे.

1332104

प्र.५२ रस्त्यावरील हदवाब्ती
्यवस्तथेची वाषीक दे खभाल
व दरू
ु स्तती करणे.
प्र.क्र. २३ केशवनगर
पररसरातील रस्त्यावरील
हदवाब्तीचे नुतनीकरण
करणे.

2578006

487364

प्र.क्र. २४ प्रा.रामकृष्ण मोरे
प्रेक्षागि
ृ पररसरातील
रस्त्यावरील हदवाब्तीचे
नत
ु नीकरण करणे.

576577

प्र.क्र.52 मधील NH-4
मिामागाववरील पन
ु ावळे ते
ममतानगर या सव्िव स
रस्त्यावर हदवाब्ती बसपवणे

944974

प्रभाग क्र. 18 ककवळे
पवकासनगर मधील
उ्तमनगर परीसरात न्याने
तयार िोणा-या रस्त्यांवर
हदवाब्तीची सोय करणे.

285850

प्रभाग क्र. 21 मधील
उद्योगनगर परीसरातील
रस्त्यावरील गंजलेले खांब
बदलून हदवाब्ती ्यवस्तथेचे
नुतनीकरण करणे.

1151855

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. 22 धचंचवडगाव ,
केशवनगर , पवनानगर
परीसरातील हदवाब्ती
्यवस्तथेचे दरू
ु स्तती करून
नुतनीकरण करणे.
प्रभाग क्र. 52 ताथवडे पुनावळे
मधील न्याने तयार िोणाया डी. पी. रस्त्यांवर
हदवाब्ती ्यवस्तथा करणे.
प्रभाग क्र. 52 मधील मंब
ु ई
पुणे NH-4 या राष्रीय
मिामागाववरील ममतानगर
जकात नाका ते पुनावळे
पयंत रस्तता दभ
ु ाजकात
हदवाब्ती ्यवस्तथा करणे.
प्रभाग क्र. ५३ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेचे
नत
ु नीकरण करणे.
प्रभाग क्र.५२ मधील
काळाखडक पररसरातील
रस्त्यावरील हदवाब्तीचे
नुतनीकरण करणे.

साववजननक
सुरक्षक्षतता
Total
ब मुख्यालय Total

Total Expenditure (Rs)

1220417

944567

151424

944719

1849902

प्रभाग क्र.६० सांगवी येथे
पवपवध हठकाणी माहितीदशवक
व हदशादशवक फलक बसपवणे.

535083

मनपाच्या ब व ड
प्रभागांतगवत येणाऱ्या शुद्ध
पाणीपुरवठा करणाऱ्या पंप
िाऊसमध्ये पाणीपुरवठा
पवभागाच्या मागणीनुसार
पंपपंग मसशनरी बसपवणे.

945261

16326364
54198490

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

ई. ड्ब्ल्यु. एस. योजनेकररता
बाह्तय पवद्यत
ु ीकरण
करणे.(या कामांतगवत
पवद्यु््यवस्तथा व अनुषंधगक
कामे करणे भाग
२)
मुख्यालय

JNNURM

3361672
औंध रावेत रस्तता रुं दीकरण
व सुधारणा करणे (Part 1
Chainage 0 to 2000)
औंध रावेत रस्तता रुं दीकरण
व सध
ु ारणा करणे (Part 2
Chainage 2000 to 3900)
काळे वाडी फाटा ते दे िू
आळं दी रोड बी.आर.टी.
प्रकल्पांतगवत टप्पा क्र. १
काळे वाडी फाटा ते
धचंचवडगांव पल
ु पोिोच
रस्तता फाट्यापयंत रस्तता
करणे.कक.मी. 0/000 ते
1/600

7274375

825296

2323775
नासशक फाटा उड्डानपुल ते
कस्तपटे वस्तती या प्रस्ततावीत
रस्त्याला अडथळा ठरणाय्रा
उच्चदाब व लघुदाब उपस्तकर
वाहिन्द्या िालवीणे व
रस्त्यावर प्रकाश्यवस्तथा
करणे.
प्रभाग क्र. १३ वस्तकम नं.
९,१०,११ व १२ मध्ये
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
बनपवणे
बीआरटीऍस नासशक - वाकड
रस्तता करणे.
बीआटीएस काळे वाडी फाटा
ते दे िु आळं दी रस्तता तयार
करणे.उड्डाण पुल पोिोच
रस्त्या पासन
ु ते केअएसबी
चोका पयंत (पवद्युत
पवशयक काम)

6268732

4858187
586609

8381821

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
JNNURM
धचंचवड येथील श्रीधर नगर
उद्यनउद्यान येथे नपवन पोल
पवद्यत
उभे करून प्रकाश ्यवस्तथा
ु
पवभाग
करणे.
पपं.धचं.मनपाचे 'अ' व 'ड'
प्रभागातील उद्यानातील
वायररंगची कामे करणे.
पपं.धचं.मनपाचे वजजामाता
उद्यान पपंपळे गुरव येथील
उद्यानातील कारं ज्याचे
नुतणीकरन करणे.
बडव ्िॅली उद्यान येथे
नपवन पोल उभे करून
प्रकाश ्यवस्तथा करणे.

उद्यनपवद्यत
ु
पवभाग Total

उद्याने

त्रबजली नगर धचंचवड येथील
राजषी शािू उद्यान, मरळ
उद्यान व प्रेमलोक पाकव
उद्यान येथे नपवन
डेकोरे टी्ि पोल उभे करून
प्रकाश ्यवस्तथा करणे.
भोसरी सिल केंद्र करीता
स्तवतंि वीज जोड घेणे व
तद्अनुशंगीक कामकाज
करणे.
भोसरी सिल केंद्र येथे नपवन
पोल उभे करून प्रकाश
्यवस्तथा करणे.
रावेत उद्यान येथे नपवन
पोल उभे करून प्रकाश
्यवस्तथा करणे व वॉटर
फॉल बसपवणे.

Total Expenditure (Rs)
33880467

100000

821327

400000

200000

166828

463826

200000

100000

2451981
प्र क्र ३९ संत तक
ु ाराम नगर
येथील मुख्य रस्त्यावरील
हदवाब्तीची ्यवस्तथेचे
नूतनीकरण करणे.
प्र क्र ४० खराळवाडी येथील
मुख्य रस्त्यावरील
हदवाब्तीची ्यवस्तथेचे
नूतनीकरण करणे.

150000

149996

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र क्र ४१ गांधीनगर येथील
मुख्य रस्त्यावरील
हदवाब्तीची ्यवस्तथेचे
नत
ू नीकरण करणे.
प्रभाग क्र ४३ डडलक्स चौक
ते गुरूद्रवारा पयंत रस्तता
डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्र. 34 गांधीनगर
झोपडपट्टीक्षेिामध्ये उववररत
हठकाणी पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणेप

उद्याने Total
क
अंदाजपिक
भय
ु ारी गटर
योजना/जलशु
द्धीकरण केंद्र
क
अंदाजपिक
भुयारी गटर
योजना/जलशु
द्धीकरण केंद्र
Total

Total Expenditure (Rs)

75000

75000

75000

मनपा क प्रभाग कायवक्षेिात
न्याने पवकसीत िोणाऱ्या
उद्यानांचे पवद्युतीकरण
करणे.

199995

मनपा ब प्रभाग कायवक्षेिात
न्याने पवकसीत िोणाऱ्या
उद्यानांचे पवद्यत
ु ीकरण
करणे.

74997

मनपा भवन उपपवभागातील
पररसरातील रस्तता
रूंदीकरणात अडथळा ठरणारे
म रा पव पव मंडळाचे पोल व
तारा िलवन
ू भसू मगत केबल
टाकणे.
वॉडव क्र ४३ गुरूद्रवारा ते
डडलक्स चौक स्तरामव वॉटर
गटर करणे.
पपंपळे सौदागर
पंपिाऊसमध्ये अधधक
क्षमतेचे इलेवक्रक िॉइस्तट
बसपवणे

75000

150000
1024988

680112

680112

Department Name Ward Name

Budget Head
क
अंदाजपिक
भुयारी गटर
योजना/मलशु
द्धीकरण केंद्
दे खभाल
दरू
ु स्तती

क
अंदाजपिक
भय
ु ारी गटर
योजना/मलशु
द्धीकरण केंद्
दे खभाल
दरू
ु स्तती Total
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती दरु संचार
योजना
(मिसुली)

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती दरु संचार
योजना
(मिसुली)
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती प्रशा.इमारत
योजना
(मिसुली)

Name of Work

पपंपरी मेन पंपिाऊस मध्ये
अधधक क्षमतेचे इलेक्रीक
िॉईस्तट बसपवणे
भोसरी पी.एस.1 लांडव
े ाडी पंप
िाऊस येथे नपवन
सबमसीबल पंप बसपवणे.
भोसरी सवे नं. 217 पंप
िाऊस येथे वाढीव क्षमतेचे
नपवन सबमसीबल पंप
बसपवणे.

Total Expenditure (Rs)

951187

1101342

1260555

3313084
प्रभाग क्र.२९,३६,३७,३८,मध्ये
पवपवध चौकात िायमास्तट
हदवे बसपवणे.(एल ई डी
फीटींग वापरून)
वायरलेस यंिणेची वापषवक
त््वावर दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे
सुरक्षा पवभागाकररता वापषवक
त््वावर वॉकीटॉकी यंिणेची
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

311406

111696

31806

454908

ड प्रभागतंगत
व झालेल्य
पवकास कामाची भाववाढ
फरक त्रबल अदायबगी करणे.

359743

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.४४ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची
पोल,पें टींग,जंक्शन
बाक्स,कफडर पपलर
दरु
ु स्ततीसि आवश्यक
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र.४७ मधील जून्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
प्रशासकीय इमारतीतील
इ्िटव रची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे. २०१३-१४
मनपा प्रशासकीय
इमारतीमधील उववरीत
पवभागात उजावबचतीकामी
एल.ई.डी कफटींग
बसपवणे.
मनपाचे मुख्य प्रशासकीय
इमारतीमधील वीजसंच
मांडणीचे एनजी ऑडीट व
फायर ऑडीट
करणे.

Total Expenditure (Rs)

547622

144366

51204

481850

368029
मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील उद्वािक क्र.१
ते ४ ची वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे. २०१४१५
113545
मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील जननिसंचाची
तसेच फायर फायटींगचे
डडझेल पंपसेटची वाषीक
पद्धतीने दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे. २०१३-१४

690746

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील नवीन
मिापासलका सभागि
ृ ासाठी
वापरात असलेल्या
उद्वािकाची वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे.२०१४१५
मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील पवद्यत
ु संच
मांडणीचे वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. २०१३१४

171349

566052

मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील पवद्युत संच
मांडणीचे वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे व
अनुषंगीक कामे
करणे.
(पवद्युत पवशयक
नुतननकरणाची कामे करणे)
मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील पवपवध
वातानुकुलन यंिे व जलसशत
यंिे यांची वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे. २०१३१४

324158

178887

मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील पवपवध
वातानक
ु ु लन यंिे व जलसशत
यंिे यांची वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे. २०१४१५
मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील पवपवध
सभागि
ृ ातील ध्वनीक्षेपण
्यवस्तथेची दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.२०१३-१४

90028

224000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

मनपाच्या प्रशासकीय
इमारतीमधील सबस्तटे शन,
रोिीिसंच, पवपवध पवद्यत
ु
पॅनलची वाषीक पद्धतीने
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे व
अनुषंगीक कामे करणे. २०१४१५
99859
मनपाच्या मख्
ु य प्रशासकीय
इमारतीमधील पंपाची वाषीक
पद्धतीने दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे. २०१३-१४

ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती प्रशा.इमारत
योजना
(मिसुली)
ककरकोळ
दे खभाल
अ प्रभागागवत जलक्षेि
दरु
ु स्तती भाग- क्र.बी/२ मध्ये पाणीपुरवठा
2 उद्यान
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
(मिसुली)
कामे करणे

213640

4625078

130000

(सन 2013-14 करीता) भोसरी
सिल केंद्र येथील पवद्युत
्यवस्तथेचे वाषीक दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

191650

(सन २०१२ ते १३ साठी )
मनपाच्या 'अ' प्रभागातंगत
व
वॅडव क्र. ४९ ते ५५ अंतगवत
पवकससत असणा-या
उदयानातील हद्यांची व
अनुषांधगक पवधत
ु
साहि्यांची दोन वषावकरीता
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे.

138575

अ प्रभागा अंतगवत जलक्षेि
क्र.बी/१ मध्ये पाणीपुरवठा
पवषयक कामाची दे खभाल
दरु
ु स्तती कामे करणे.

130000

अ प्रभागा अंतगवत जलक्षेि
क्र.बी।४ मधील गुरु्दारा
पररसरात पाईपलाईन टाकणे.

253000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ प्रभागाअंतगवत जलक्षेि
क्र.बी।४ पररसरात
पाईपलाईन टाकणे.
अ प्रभागातगवत जलक्षेि
क्र.बी/१ व बी/२ मध्ये
टाक्याच्या पररसरातील
स्तथाप्य पवषयक व
पाणीपरु वठा पवषयक
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
पपंपरी धचंचवड शिरातील अ
व ड प्रभागांतगवत चौकातील /
उद्यानातील कांरजे व
धबधबे यांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे
पपंपरी धचंचवड शिरातील ब
व क प्रभागांतगवत चौकातील
/ उद्यानातील कांरजे व
धबधबे यांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ४३ डडलक्स चौक
ते गरू
ु द्रवारा पयंत रस्तता
डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्र ४३ येथे हदशादशवक
फलक व रोड फननवचर
कामे करणे.
मनपा फ प्रभाग कायवक्षेिात
न्याने पवकसीत िोणा-या
उद्यानांचे पवद्युतीकरण करणे
सन 2013 - 14 साठी
मनपाच्या 'अ वीर सावरकर
उद्यान व दग
ु ावदेवी
उदयानातील हद्यांची व
अनुषांधगक पवद्युत
साहि्यांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.
सन 2013 - 14 साठी
मनपाच्या 'क' प्रभागातंगत
व
पवकससत असणा-या
उदयानातील हद्यांची व
अनुषांधगक पवद्युत
साहि्यांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे

Total Expenditure (Rs)

125000

130000

1040472

440379

76216

200000

100000

104990

391985

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

सन 2013 - 14 साठी
मनपाच्या 'ड प्रभागातील
जीजामाता उद्यान पपंपळे
गुरव व सांगवी येथील शीव
जीजाऊ उदयानातील
हद्यांची व अनुषांधगक
पवद्युत साहि्यांची
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे.
सन 2013 - 14 साठी
मनपाच्या 'ब' प्रभागातंगत
व
पवकससत असणा-या
उदयानातील हद्यांची व
अनुषांधगक पवद्युत
साहि्यांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे.

380115

सन २०१२-१३ मध्ये
मनपाच्या 'अ' प्रभाग
कायवक्षेिातील उद्यानात
आवश्यकतेनुसार नपवन पंप
बसपवणे व उदयानातील
पंपाची / बोअरवेलची
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे .

992828

सन २०१३ - १४ साठी
मनपाच्या 'अ' प्रभागातंगत
व
प्रभाग क्र. १ ते ५ , ८ ते १३
व २६ मधधल पवकससत
असणा-या उदयानातील
हद्यांची व अनष
ु ांधगक
पवद्युत साहि्यांची
दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे.(वीर सावरकर व
दग
ु ावदेवी उद्यान वगळुन)

276048

सन २०१३ - १४ साठी
मनपाच्या 'ड' प्रभागातंगत
व
पवकससत असणा-या
उदयानातील हद्यांची व
अनुषांधगक पवद्युत
साहि्यांची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे. (वजजामाता
उद्यान व सशव वजजाऊ
उद्यान वगळुन)

281213

74497

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

सन २०१३-१४ मध्ये
मनपाच्या 'क' प्रभाग
कायवक्षेिातील उद्यानात
आवश्यकतेनुसार नपवन पंप
बसपवणे व उद्यानातील
पंपाची / बोअरवेलची
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे .

264906

सन २०१३-१४ मध्ये
मनपाच्या 'ड' प्रभाग
कायवक्षेिातील उद्यानात
आवश्यकतेनुसार नपवन पंप
बसपवणे व उद्यानातील
पंपाची / बोअरवेलची
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे .

268563

सन २०१३-१४ मध्ये
मनपाच्या 'ब' प्रभाग
कायवक्षेिातील उद्यानात
आवश्यकतेनुसार नपवन पंप
बसपवणे व उद्यानातील
पंपाची / बोअरवेलची
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे .
सन २०१४-१५ करीता अ
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील बोअरवेल व
इतर पंपाचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता अ
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील पवद्युती
करणाचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता अ
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील िायमास्तट
हद्यांचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता क
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील बोअरवेल व
इतर पंपाचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता क
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील पवद्यत
ु ी
करणाचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

263651

100000

130000

307158

485000

130999

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
सन २०१४-१५ करीता ड
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील बोअरवेल व
इतर पंपाचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता ड
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील पवद्युती
करणाचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता ब
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील बोअरवेल व
इतर पंपाचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता ब
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील पवद्युती
करणाचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
सन २०१४-१५ करीता ब
प्रभाग कायवक्षेिातील
उद्यानांतील िायमास्तट
हद्यांचे दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती भाग2 उद्यान
(मिसुली)

दरु संचार
योजना

Total Expenditure (Rs)

130000

130000

100000

130000

169250

8066495

जलक्षेि क्र.ड/ काळे वाडी मध्ये
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी डडझाईननुसार
नपवन पाईपलाईन पुरपवणे व
टाकणे.
मनपा प्रशासककय
इमारतीमध्ये ससससहटव्ि
यंिणा उभारणे

12539668

पवपवध रुग्णालयामध्य र सी.
सी. हट. व्ि. यंिणा उभारणे
(अ प्रभाग आकुडी )

3778738

पवपवध रुग्णालयामध्य र सी.
सी. हट. व्ि. यंिणा उभारणे
(क प्रभाग भोसरी )

4452599

812016

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
पवपवध रुग्णालयामध्य र सी.
सी. हट. व्ि. यंिणा उभारणे
(ड प्रभाग )
पवपवध रुग्णालयामध्य र सी.
सी. हट. व्ि. यंिणा उभारणे
(ब प्रभाग तालेरा )
पवपवध रुग्णालयामध्य र सी.
सी. हट. व्ि. यंिणा उभारणे
(ब र प्रभाग वाय. सी. एम.
रुग्णालय )
पवपवध रुवग्णआण
रुग्णालयामध्य र सी. सी. हट.
व्ि. यंिणा उभारणे (अ
प्रभाग यमुनानगर )

दरु संचार
योजना Total
पुल व
प्रकल्प
पवभाग
(BSUP)
JNNURM
ई. ड्ब्ल्यु. एस. योजनेकररता
झोपडपट्टी
बाह्तय पवद्यत
ु ीकरण करणे.
समलींद नगर पपंपरी येथे
झोपडपट्टी पुनववसनासाठी
1456 गाळे बांधणे.(या
कामांतगवत प्रकल्पातील
इमारतींना अडथळा ठरणारे
22 के.्िी.उच्चदाब वाहिनी
िलपवणे.)

Total Expenditure (Rs)

8619559

4513010

4087253

3778182
42581025

978245

2094721

से.क्र.22 येथील SRA
प्रोजेक्टकररता जलशुद्धीकरण
केंद्र से.23 येथे ्िहटव कल
टबावइन पंप
बसपवणेबाबत.
पुल व
प्रकल्प
पवभाग
(BSUP)
JNNURM
झोपडपट्टी

865667

3938633

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

प्रशासककय
इमारत
योजना

Total Expenditure (Rs)

जलक्षेि क्र.ड/ काळे वाडी मध्ये
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी डडझाईननस
ु ार
नपवन पाईपलाईन पुरपवणे व
टाकणे.

713267

जलक्षेि क्र.ड/६ पवजयनगर
परीसरात पाणीपरु वठा
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे

401461

ड प्रभाग अंतगवत प्रभाग क्र.
४५ मधील रस्त्यांवर जुन्द्या
खखळण्या बदलून उजाव बचत
करणाऱ्या एल ई डी
खखळण्या बसपवणे.

300000

ड प्रभाग अंतगवत प्रभाग क्र.
४७ मधील रस्त्यांवर जन्द्
ु या
खखळण्या बदलून उजाव बचत
करणाऱ्या एल ई डी
खखळण्या बसपवणे.

40000

प्र.२४ रस्त्यावरील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची वाषीक
दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे.

1403371

प्र.४२ रस्त्यावरील हदवाब्ती
्यवस्तथेची वाषीक दे खभाल
व दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र.४५ मधील जून्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.४६ मधील जन्द्
ू या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरु
ु स्तती
करणे.
मनपा प्रशासककय
इमारतीमधील दरु ध्वनी,
फक्स व एफसीटी राउटर
यंिणेची वापषवक त््वावर
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

1000000

764028

1147392

303316

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
मनपा प्रशासकीय
इमारतीमधील मिापौर कक्ष
व आयुक्त कक्ष येथील
वातानक
ु ु लन यंिाचे
नुतणीकरण करणे.
प्रशासककय
इमारत
योजना

पवशेष
योजना
पवशेष
योजना Total
पवशेष
योजना- उजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नुतनीकरण
व कफटींग

दे िु आळं दी रस्तता साखसळ
०/०० ककमी ते ८/२५० ककमी
(दे िूगाव ते मोशी जाधववाडड
िद्दीच्या रस्त्यापयवत ) डीपी
प्रमाणे पवकससत करणे.-

Total Expenditure (Rs)

335643

6408478

23984058
23984058

अ प्रभागातील आकुडी
एमआयडीसी उपपवभाग
प्रभाग २६ काळभोरनगर
परीसरात आवश्यकतेनुसार
नवीन उजावबचत करणाऱ्या
कफहटंग बसपवणे.
अ ब क ड प्रभागाअंतगवत
उजाव बचतीच्या दृष्टीने
खखळण्या बसपवणे.(टी-5
कफटींग ).( उजावबचती करीता
)काम चालू
अ प्रभाग अंतगवत जून्द्या
झालेल्या कफटींग काढुन
नपवन ऊजाव बचत करणाया(हट-5) फ्लोरोसंट कफटींग
बसपवणे.
ड प्रभाग अंतगवत पपंपरी
उपपवभागातील रस्त्यावर
जुन्द्या खखळण्या बदलून
उजावबचत करणायाव
एल.ई.डी.खखळण्या बसपवणे.
प्रभाग क्र ४९ मधील
रस्त्यावरील हदवाब्तीची
दे खभाल दरू
ु स्ततीपवषयक
कामे करणे.

452650

5595277

2652771

601643

1038250

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्रभाग क्र ५३ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची पोल
पेटींग, जंक्शन बॉक्स,
कफडरपपलर दरु
ु स्ततीसि
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
1048381
पवशेष
योजना- उजाव
बचतीची
उपकरणे व
वस्तरट लाईट
नत
ु नीकरण
व कफटींग
दरू
11388972
ु स्तती
पवशेष
योजना- कै. प्र क्र ३९ मधील स्तरीट
यशवंत
लाईट्ची सन २०१४-१५ मधे
च्िाण
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
स्तमनृ त
करणे.
312928
प्र क्र ४० मधील स्तरीट
लाईट्ची सन २०१४-१५ मधे
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
807402
मनपा भवन उपपवभागातील
मनपा इमारतीमधील
पवद्युतपवषयक सन २०१४१५ मध्ये दे खभाल दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

253514

मनपा भवन उपपवभागातील
िायमास्तट हद्यांची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

277699

वाय. सी. एम. एच. रुग्नालय
इमारतीतील पाणीपरु वठा
यिणा व अग्नीप्रतीबन्द्धक
यिणेची वाशीक दे खभाल दरु
ु
स्तती करण्स

815718

वायसीएम रुग्णालयामधील
पवद्युतीकरणाचे नुतणीकरण
करणे.
वायसीएम रूग्णालय येथे
नपवन उद्वािक बसपवणे.
वायसीएम रूग्णालयामधधल
अग्नी प्रनतबंधक यंिणेचे
नुतननकरण करणे.

410152
590000

416747

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

पवशेष
योजना- कै.
यशवंत
च्िाण
स्तमनृ त
रूग्णालय

पवशेष
योजनाराकफक
ससग्नल

वायसीएमएच
रूग्णालयामधधल उववरीत
उद्वािकांचे आवशक्तेनस
ु ार
नुतणीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

1308000

5192160
अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
करीता ननगडी-प्राधधकरण
उपपवभाग मधील हदवाब्ती
्यवस्तथेची दे खभाल दरू
ु स्तती
व चालन पवषयक कामे
करणे.सन १४/१५
ड प्रभाग अंतगवत थेरगाव
उपपवभागातील शाळा
इमारतीमध्ये पवद्यत
ु पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे
ननगडी प्राधधकरण
उपपवभागातील पवपवध
झोपट्टीमध्ये प्रकाश ्यवस्तथा
करणे
पपंपरी धचंचवड मनपा
िद्दीतील वेगवेगळ्या मख्
ु य
चौकात नवीन वाितूक
ननयंिक हदवे बसपवणे व
तदअनुषंधगक कामे करणे.
पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेचे 'अ' व 'ब'
प्रभाग िद्दीतील
पादचाऱ्यांसाठी ससग्नल
बसपवणे व तद अनष
ु ंधगक
कामे करणे.
पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेचे 'क ' व 'ड '
प्रभाग िद्दीतील
पादचाऱ्यांसाठी ससग्नल
बसपवणे व तद अनुषंधगक
कामे करणे.

937214

303240

674291

2099190

69081

54956

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
मंब
ु ई पण
ु े मिामागाववरील
पादचाऱ्यांसाठी ससग्नल
बसपवणे व तद अनुषंधगक
कामे करणे
पवशेष
योजनाराकफक
पवशेष
योजनामुंबई पुणे
मिामागव
पवशेष
योजनामुंबई पुणे

पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब
पोल्स व
तारा िलपवणे

नासशकफाटा उड्डाणपल
ु ाच्या
सुशोसभकरणासाठी एल.ई.डी.
हदवे वापरुन प्रकाश्यवस्तथा
करणे.

Total Expenditure (Rs)

52366

4190338

645093

645093
अ प्रभाग अंतगवत आकुडी
म.रा.औ.पव. उप
पवभागामधील स्तथाप्य
पवभागाचे मागणीनस
ु ार रस्तता
रूंदी करणामध्ये अडथळा
ननमावण करणाचे म.रा.पव.सल.
कं.चे खांब व तारा
िलपवणे.
701224
ड प्रभाग अंतग
व त सांगवी
येथील रस्त्यावरील
रूंदीकरणातील व
साववजननक सरु क्षक्षततेच्या
दृष्टीने मरापवमंडळाचे
लघुदाब/उच्चदाब खांब व
तारा व फीडर पपलर
िलपवणे.

पवशेष
योजनारस्त्यात
अड्थळा
येणारे
लघुदाब
पवशेष
योजना- लघु
उद्योजक
गाळे

400000

क प्रभागकासारवाडी
उपपवभागातील टाक्यांवरून
पाणीपुरवठा करण्यासाठी
मजरू परु वणे

1101224

3649903

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
थेरगाव गावठाण रस्तता ते
पदमजी पेपर समल २४ मी
डी.पी. रस्त्याचे उववरीत कामे
करणे.
पवशेष
योजना- लघु
उद्योजक
गाळे Total
पवशेष
योजना्िीजन
2005
अंतगवत कामे

पवशेष
योजना्िीजन
2005

Total Expenditure (Rs)

4496866

8146769

पपंपरी धचंचवड 'क ' व 'ड '
प्रभाग िद्दीतील वेगवेगळ्या
चौकात वाितक
ू ननयंिक
हद्यांचे वापषवक दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे.

2503592

मंब
ु ई पण
ु े रस्त्यावररल
दापोडी ते फुगेवाडी सी एम
ई रस्तता रुं हदकरणातील
रस्तता सढ्
ु ह्तधारना सध
ु ारना
करणेच्या कामांतगवत पवद्युत
पवषयक कामे करणे.

4851588

7355180

अ प्रभाग अन्द्तगवत ननगडी
पवशेष
गावठान उप पवभाग मधे
योजनाआ्यश्यक ्या चोका मधे
िायमास्तट
िाय मास्तट हदवे उभारने व
हदवे बसपवणे दे खभाल दरु
ु स्तती करने
ड प्रभाग अंतगवत पपंपरी
उपपवभागातील साववजननक
चॉकात ९ समटर उं चीचे
िायमास्तट एल.ई.डी.
कफटींगसि बसपवणे.

300000

433140

ड प्रभागा अंतगवत वाकड
उपपवभागातील साववजननक
चौकात ९ मी उं चीचे
िायमास्तट LED कफटींगसि
बसपवणे
326580

Department Name Ward Name

पवद्युत Total

स्तथाप्य

मख्
ु यालय Total

अ प्रभाग

Budget Head Name of Work
प्र क्र ३१ हदघी येथील
न्याने तयार िोणा-या
रस्त्यावर स्तरीटलाईट
्यवस्तथा करणे.
पवशेष
योजनािायमास्तट
हदवे

अ
प्रभागातील
स्तथाप्य
पवशयक
कामे करने

Total Expenditure (Rs)

500000

1559720
170988763
448343491

प्रभाग क्र. १५ मध्ये
म.न.पा च्या पवपवध
कायवक्रमांसाठी मंडप ्यवस्तथा
करणे.
काळभोरनगर नवीन प्रभाग
क्र. २६ मध्ये नाले व गटसवची
दरू
ु स्तती
करणे.

165006

330394
प्र.क्र.२६ काळ्भोर नगर व
मोिन र नगर मध्ये म ड प
पवश र यक कामे करने

534899

प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
येथील एक्साइड बॅटरी
पररसरातील रस्त्याचे गटर
करणे.
206463
प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
येथील एम.आय.डी.सी
एक्साइड बॅटरी ते धचंचवड
स्तटे शन पररसरातील
रस्त्याच्या दोन्द्िी कडेने
पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
232840

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
येथे गटर ,फुटपाथ नपवनची
कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

225621

अ
प्रभागातील
स्तथाप्य
पवशयक

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

प्रभाग क्र. १४ वाितक
ु नगरी
मधधल मुख्य रस्तता
कॉक्रीटचा करणेचे कामास
सल्लागारची नेमणक
ु करणे
प्रभाग क्र.10 अंजठानगर व
आकुडी मध्ये मंडप पवषयक
कामे करणे..
प्रभाग क्र.१५ मध्ये
हठकहठकाणी एफ.आर.पी.
वाचनालये, मुता-या व बेंचस
े
बसपवणे.

343743

555594

208932

2803492
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
काळीसभंत द्तनगर
आझादनगर,दाभाडे वस्तती
अंतगवत भागात पेव्िं ग
ब्लॉक बसपवणे व स्तथाप्य
पवषयक दरु
ु स्तती
करणे
3997
प्रभाग क्र. १४ भ.रा. अंतगवत
से.क्र.२५ डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. १७ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व आकवस्तमत व
तातडीची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.१५ मध्ये
डांबरीरस्त्यांचे आकवस्तमत व
तातडीचे व दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी
साववजननक नाला ककरकोळ
दरु
ु स्तती व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

799506

862717

799903

799663

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२९ मधील
एम.आय. डी.सी. परीसरातील
रस्तते डांबरी करणे.
प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाण मधील
वाितुकपवषयक ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

896000

799717

प्रभाग क्रं. २६ काळभोरनगर
मोिननगर येथे हठकहठकाणी
नामदशवक फलक, बेंचस
े व
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे
255144

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

5216647
प्र.क्र .२६ काळ भोर नगर
मोिन्द्नगर व राम नगर येथे
नाले व ग ट सव धच ककर
कोळ दरु
ु वस्तत कर ने

प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
येथील संडास व मुता-यांची
प
दरू
ु स्तती
अन्द्दाजपिक करणे.
संडास व
मुतारया
प
अन्द्दाजपिक
संडास व
मुतारया
प्र.क्र.२६ काल र भोर नगर
मोिन नगर व राम नगर
येथे पा.प.ु द्रनेज क्रास कट
पथ अ)खडी साइड पहट खडी मुरु मा चे
मुरूमाचे रस्तते रस्तते कर ने

105619

105619

499828

499828

214985

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.२६ पवद्यत केबल
व ड्रेनेजचे रे सेंसचे खडीकरण
करुन बी बी एम करणे.
पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ

299651

प्रभाग क्रं.१९ मधील
ं े वस्तती पररसरातील
सशद
रस्त्याच्या कडेने ब्लॉक
बसपवणे
प्रभाग क्र. १६ आकुडी मधील
ज्ञानेश्वर कॉलनी मधे गटर
व पे्िींग ब्लॉक बसपवणे.

पथ
क)दगडी
फरशी व

पथ
ड)ककरकोळ
दरू
ु स्तती
डांबरी रस्तते

पथ
ड)ककरकोळ
दरू
ु स्तती
डांबरी रस्तते

प्रभाग क्र. १६ पवजय नगर
कॉलनी, गंगानगर मधे गटर
व पे्िींग ब्लॉक बसपवणे
प्रभाग क्रं १०
अजंठानगरमध्ये फुटपाथ व
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
दरु
ु स्तती कामे करणे

प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
संघवी केसरी कॉलेज
पररसरातील हठकहठकणी
स्तथाप्य पवषयी दरू
ु स्ततीची
कामे
करणे.
प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
मध्येमध्ये हठकहठकाणी
स्तथाप्य पवषयक ककरकोळ
दरू
ु स्तती कामे
करणे.

514636

255369

13674

15527

89218

373788

129569

100853

230422

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. १७ मधील
रें न्द्चेस खडीमुरूम
,बी.बी.एम.पदधतीने
डांबरीकरण
करणे.
पथ ब)डांबरी
रस्तते
प्र.क्र.25 मध्ये अंतगवत रस्तते
डांबरीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

50000

1865568
प्रभाग क्र. १७ मधील रे नचेस
खडीमुरुम व बी. बी. एम.
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.

531007

प्रभाग क्र.१५ संत तुकाराम
्यापार संकुल तसेच इतर
भागातील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.

121413

प्रभाग.१५ द्तवाडी येथील
रस्त्यांचे बीबीएम पध्दतीने
डांबरीकरण करणे

623560

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total
ब)ककरकोळ
दे खभाल
जलक्षेि क्र. क ४ वॉडव क्र.२९
दरु
इंद्रयाणीनगर मध्ये डड.आय.
ु स्तती
(मिसल
ी)
पाईप लाईन टाकणे
ु
प्र. क्र. १९ वाल्िे करवाडी
येथील ककवळे पररसरातील
गटसव व पाथवेची ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
प्र. क्र. १९ वाल्िे करवाडी
येथील वाल्िे करवाडी
पररसरातील गटसव व
पाथवेची ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

3191548

2254

899916

499514

प्र.क्र.२६ काळभोरनगर मध्ये
प्रभू चें बसव मागील पररसरात
ककरकोळ दरु
ु स्तती व पेव्िं ग
ब्लॉकची कामे
करणे.
299527

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र.२६ रामनगर पररसरात
बंद पाईप गटसव व ककरकोळ
दरु
ु स्तती पवषयक कामे
करणे.
299781
प्रभाग क्र.१८ ककवळे - मामड
ु ी
मधील पावसाळी पाण्याचा
ननचरा करण्यासाठी बंद
पाईप टाकणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.१८ ककवळे
भागातील गटरची दे खभाल
दरू
ु स्तती व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

497500

499980
प्रभाग क्र.१८ ककवळे
भागातील पे्िींग ब्लॉकची
दे खभाल दरू
ु स्तती व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
499737
प्रभाग क्र.१८ मामुडी
भागातील पे्िींग ब्लॉकची
दे खभाल दरू
ु स्तती व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.८ दवाखाना
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)
लोकारोग्य
ग)संडास व
मुता-या

419864

99069

वजजानगर ( आकुडी ) येथे
फायबर संडास ब्लॉक
बसपवणे.

4017142

499557

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
लोकारोग्य
ग)संडास व
मुता-या

लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग
लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग Total

प्राधधकरण प्रभाग क्र.४९ येथे
एल.आय.जी कॉलनी व
स्तवातंत्र्यवीर सावरकर भवन
ते लोकमान्द्य िॉवस्तपटल
पयंत पावसाळी पाण्यासाठी
पाईप लाईन टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

499557

739046

739046
प्रभाग क्र.५,मध्ये बेंचस
मुतारी बसपवणे,वाचनालये
बसपवणे.

अ प्रभाग Total

अ मुख्यालय

वाचनालय
वाचनालय
Total
वॉडवस्ततरीय
धचंचवड प्रभाग क्र.२७ मध्ये
योजना
पवपवध वाडवसतररय कामे
अंतगवत कामे करणे.
वॉडवस्ततरीय
योजना
अंतगवत
कामे Total
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

प्रभाग क्र. १७ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व आकवस्तमत व
तातडीची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. १९ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व आकवस्तमत व
तातडीची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

210758
210758

269535

269535
18672018

1124445

799914

प्रभाग क्र. २६ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे व अकवस्तमत
तातडीची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
1203143

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ८ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे आकवस्तमत व
तातडीची वदरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
399822

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

इमारत
योजना

इमारत
योजना Total

प्रभाग क्र.२५ आनंदनगर
पररसरामध्ये मनपा
उद्यानांची (इमारतीची)
स्तथाप्य पवषयक दे खभाल
दरू
ु स्तती व ककरकोळ
पवकासाची कामे करणे.
प्रभाग क्र.२५ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व आकवस्तमत व
तातडीची दरू
ु स्ततीचे कामे
करणे
प्रभाग क्रं १० मधील डांबरी
रस्त्यांचे व अकवस्तमत व
तातडीचे दरु
ु स्ततीची कामे
करणे
वॉडव क्र. १६ मधील कै. पांडुरं ग
काळभोर सभागि
ृ ाची
ककरकोळ दरु
ु स्तती व सुधारणा
करणे.
(blank)

प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
येथील ्यायामशाळे स स्तलब
टाकणॆ व छताचे
सश
ु ोभीकरण
करणे.
वॉडव क्र 40 मध्ये सांस्तकृतीक
भवन बांधणे.
वॉडव क्र.४९ मधील मदनलाल
धधंग्रा ग्राऊंड मधील
बॅटसमंटन िॉलला वुड्न
फ़्लोररव ग व अनुश्गीक
कामे करणे

1188822

1035202

1245890

1078744
746156

8822138

1267515
4180066

108987
5556568

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
इमारत व
सांस्तकृनतक
प्रभाग क्र. १४ भ.रा. अंतगवत
केंद्र
से.क्र.२५ डांबरीकरण करणे.
मोिननगर नवीन प्रभाग क्र.
२६ मध्ये मनपाच्या
आरक्षणातील जागेवर
ससमासभंत
बांधणे.

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
सशक्षण

499554

354328

इमारत व
सांस्तकृनतक
केंद्र Total
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

Total Expenditure (Rs)

853882
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी
भागातील गटरची दे खभाल
दरु
ु स्तती व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाण येथील मनपाचे
पवपवध इमारती संडास, मुताया इ. ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.

399937

1498066

1898003
प्रभाग क्रं. 26 काळभोरनगर
येथील मनपा शाळा
इमारतीसाठी आर सी सी
कंपाऊंड बांधणे व प्राथसमक
शाऴे साठी स्तवच्छतागि
ृ
बांधणे
आकुडी उद ु माध्यसमक
शाऴे साठी वाढीव इमारत
बांधणे.
प्र.क्र.२५ शाळे चे
स्तवच्छतागि
ृ ांची सुधारणा व
पुनरबांधणी करणे.
प्रभाग क्र. ४९ मधील
शैक्षखणक व प्रशासककय
वास्ततुंचे अंतगवत सजावट
व बैठक ्यवस्तथा
नुतनीकरण करणे

888347

32000

924909

359818

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२५ मध्ये शाळा व
इतर इमारती दरु
ु स्तती व
रं गरं गोटी व फननचवर ची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली आरक्षण
क्र.१/९९ या शाळे साठी साठी
आरक्षक्षत असलेल्या जागेवर
शाळा इमारत बांधणेचे
कामास वास्ततुपवशारदाची
नेमणुक करणे.

Total Expenditure (Rs)

69716

1167903

प्रभाग क्रं. २६ मोिन नगर व
काळभोरनगर येथील मनपा
शाळा इमारतीसाठी रं गकाम
करणे व स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
प
अंदाजपिक वॉडव क्र.१० अजंठानगर येथे
रुग्णालये,प्रसु प्राथसमक आरोग्य केंद्र बांधणे.
प
अंदाजपिक
रुग्णालये,प्रसु
तीगि
ृ े,औषधा

प
अंदाजपिक
संडास मुताया

1022109

4464802

973945

973945

प्रभाग क्रं. १६ आकुडी मधील
शौचालयाची दे खभाल व
दरू
ु स्तती कामे करणे व
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्रं. १६ मधील सुदशवन
नगर पररसरालगत
नाल्याच्या कडेला
ओढ्यालगत दम
ु जली संडास
ब्लॉक
बांधणे.

498899

1540648

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प
अंदाजपिक
संडास मुताप्र क्र २७ मोरवाडी
प
स्तमशानभुमीची दे खभाल
अंदाजपिक दरु
ु स्तती व सुधारणा कामे
स्तमशानभूमी करणे.
प
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी
प्रभाग क्रं.१९ मधील ककवळे
पथ अ)खडी आदशवनगर पररसरातील डी
मुरूमाचे रस्तते पी रस्तते खडी मरूमाचे करणे
प्रभाग क्रं.१९ मधील रावेत
पररसरातील डी पी रस्तते खडी
मरूमाचे करणे

Total Expenditure (Rs)

2039547

875727

875727

505208

999680

प्रभाग क्र.१८ ककवळे मधील
मामड
ु ी पररसरातील रस्तते
खडी मुरुमाचे
करणे.

पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total

पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ

मोरवाडी लाल टोपी नगर
येथील मुख्य रस्त्यांचे
रुं हदकरण करणे.
वॉडव क्र.१० अजंठानगर
तुळजाईवस्ततीयेथील
रें चस
े ,क्रॉसकट व खड्डे
खडीमरु
ु म व
बी.बी.एम.पध्दतीने भरणे.

प्रभाग क्र. १४
एम.आय.डी.सी पंपपंग स्तटे शन
ते भवक्तशक्ती
चौकापयंतच्या रस्त्यास
फुटपाथ व दभ
ु ाजक करणे
व पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.

491757

1152441

50201

3199287

651182

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
उ्कषाव क्लास परीसरात व
अंतगवत भागातील पाण्याचा
ननचरा िोणेसाठी
हठकहठकाणी पाईप टाकणे व
नपवन ब्लॉक बसपवणे.

Total Expenditure (Rs)

816473

प्र.क्र.25 मध्ये हठकहठकाणी
PAVING BLOCK व फुटपाथ
करणे.
256880
प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
मध्ये राममंहदर पररसरात
येथे पररसरात इंटरलॉकींग
पध्दतीने पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे, फुटपाथ तयार
करणे.
प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
येथील एम.आय.डी.सी .
पररसरात इंटरलॉकींग
पध्दतीने पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.

614959

1496309
प्रभाग क्र. २६ ,काळभोरनगर
व मोिननगर पररसरातील
रस्त्यांचे कडेने फुटपाथ
करणे.व पे्िीग ब्लाक
बसवणे.
1369229
प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
मधील सपोध्यानाजवळील
रस्त्यावर पे््र ब्लॉकचे
फुटपाथ करणे.

143325

प्रभाग क्र.10, खंडोबामंदीर ते
थरमॅक्स चौक ्िोडाफोनने
केलेला चर भरून फुटपाथ
पुवव
व त करणे.

873244

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.१५ साई दशवन
नगर परीसरात पाण्याचा
ननचरा िोणेसाठी
हठकहठकाणी पाईप टाकणे
जुने ब्लॉक काढुन नपवन
बसपवणे.

Total Expenditure (Rs)

499771

प्रभाग क्र.२६ काळभोरनगर,
मोिननगर व रामनगर
पररसरात पेव्िं ग ब्लॉक व
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्रं. १६ आकुडी मध्ये
पे्िींग ब्लॉक दरू
ु स्तती व
आवश्यक ्या हठकाणी
पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.

299551

970037
प्रभाग क्रं.१५ मधील
प्राधधकरण रस्त्यांना
असलेल्या फुटपाथची दरू
ु स्तती
करणे

पथ
क)दगडी
फरशी व

पथ ब)डांबरी
रस्तते

वॉडव क्र.१० अजंठानगर
येथील
एम.आय.डी.सी,एस.आर.ए.
त्रबल्डींग परीसरात व
आकुडी येथे पेव्िं ग ब्लॉक
पवषयक कामे करणे व
फुटपाथ करणे.

1050962

856049

9897971
– प्रभाग क्र. १३ मध्ये
हठकहठकाणी स्तथाप्यपवषयक
कामांची ककरकोळ दरु
ु स्तती
करणे
932728

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
येथील सेिगल शो रूम
पररसरात (एम.आय.डड.सी
परीसरात) िॉटमीक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.
3508790
प्रभाग क्र. १४ स्तपाईन
रस्त्याचे अ प्रभाग कायावलय
ते प्लॉट नं.५९१ पयंतच्या
स्िीस लेनचे व संत कबीर
उद्यान परीसरातील अंतगवत
रस्तते िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र. १७ मधील गड
परीसरातील रस्तते
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.

1824897

1728390
प्रभाग क्र. १७ मधील
िुता्मा चौक ते पपंपरी
धचंचवड पॉसलटे वक्नक
पयंतचा रस्तता व रे ल्वे
लाईनच्या बाजूच्या
रस्त्यापासून म्िाळसाकांत
चौकापयंतचा
रस्तता
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.
3416040
प्रभाग क्र. १७ मधील
डडस्तरीक्ट सेंटर येथील
अंतगवत रस्त्याचे िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण
करणे.
3509793

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. १७ मधील
धन्द्वंतरी मागव व पोष्ट
ऑफीसच्या लगतच्या व
आयव
ु ेदीक कॉलेज
परीसरातील रस्त्याचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

3634310
प्रभाग क्र. १७ मधील
पपं.धच.पॉसलटे वक्नक ते
त्रबजलीनगर आर.ओ.बी
पयंतचा रस्तता िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण
करणे.
1678281
प्रभाग क्र. १७ मधील
त्रबजलीनगर आर.ओ.बी ते
सावरकर रस्त्यापयंतचा रे ल्वे
लाईनच्या बाजूचा रस्तता
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.
1741159
प्रभाग क्र. १७ म्िाळसाकांत
चौकापासून लोकमान्द्य
िॉवस्तपटलपयंतचा रस्तता
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.
2776894
प्रभाग क्र.१५ द्तवाडी
आकुडी येथील डीपी अंतगवत
रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.(प्राधधकरण रोड)

879082

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वॉडव क्र.४९विातक
ु ीनगरी
येथील (पुणे - मुंबई िायवे
पासून ते P.C.M.T. डेपो)
पयंतच्या रस्त्याचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

1190450
अ प्रभागातील रस्त्यावरील
खराब झालेल्या भागाला खडीमुरूम ,बी.बी.एम. करून
िॉटसमक्स पध्दनतने
डांबरीकरण
करणे.
धचंचवड वॉडव क्र.६३ मध्ये
रस्त्याचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.

4194530

2468764
दापोडी ते ननगडी या
बीआरटीएस कॉरीडॉरचे
डांबरीकऱण करणे अंतगवत
बीआरटीएस साठी फुटपाथची
रूंदी कमी करून सव्िव स
लेनची रूंदी
वाढपवणे
प्र.क्र. ४७ ननगहदजकात
नाक्यामधे रस्तते डांब्रररक्रनव
करने.
प्र.क्र.२७ मोरवाडी मधील
एम.आय.डी.सी.पररसरातील
रस्तते डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
औद्योधगक भागातील रस्तते
डांबरीकरण
करणे.

318524

1038052

33177

1471135

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग .क्र.१९ (वाडव क्रं.५९)
वाल्िे करवाडी मधील
गरू
ु ्दारा पररसरातील रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्र. १३ मधील
रस्त्यांची ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

4739340

933089

प्रभाग क्र. १३ मध्ये ननगडी
गावठाण पररसरामध्ये मनपा
उदयानाची स्तथाप्यपवषयक
दे खभाल दरु
ु स्तती व ककरकोळ
पवकासाची कामे कऱणे.
प्रभाग क्र. १३ मध्ये
आवश्यकतेनुसार मंडप
्यवस्तथा करणे.

4142

4149

प्रभाग क्र. १४ एम.आय.डी.सी
पंपपंग स्तटे शन ते
भवक्तशक्ती चौकापयंतचा
रस्तता िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

45978

प्रभाग क्र. १४ ननगडी
गावठाण व लगतचे
रस्त्यांचे डांबरीकरणे करणे.

947478

प्रभाग क्र. १४ भ.रा. अंतगवत
से.क्र.२४ डांबरीकरण करणे.

951795

प्रभाग क्र. १४ येथील से.क्र.
२३ वाितक
ू नगरी पररसरातील
रस्त्यांचे डांबरीकरणे करणे.
प्रभाग क्र. १४ येथील से.क्र.
२४ येथील रस्त्यांचे
डांबरीकरणे करणे.
प्रभाग क्र. १४ येथील से.क्र.
२५ येथील रस्त्यांचे
डांबरीकरणे करणे.

925415

1361472

920415

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. १४ येथील से.क्र.
२६ येथील रस्त्यांचे
डांबरीकरणे करणे.

Total Expenditure (Rs)

4090

प्रभाग क्र. १७ भ.रा. अंतगवत
से.क्र.२६ डांबरीकरण
करणे.
945634
प्रभाग क्र. १७ भ.रा. अंतगवत
से.क्र.२७ मधील नसवरी
अंतगवत रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.
946919
प्रभाग क्र. १७ भ.रा. अंतगवत
से.क्र.२७अ डांबरीकरण करणे.

911754

प्रभाग क्र. १७ भ.रा. अंतगवत
से.क्र.२७अ डांबरीकरण
करणे.
913085
प्रभाग क्र. १७ भ.रा. अंतगवत
से.क्र.२८ डांबरीकरण
करणे.
908859
प्रभाग क्र. १७ येथील से.क्र.
२६ आयकर पवभाग कायावलय
व रे ल्वे लाईन च्या कडेच्या
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे
946979
प्रभाग क्र. १७ येथील से.क्र.
२७ बीग इंडीय चौक ते
हटळक चौक रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे
908364

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. १७ येथील से.क्र.
२७ व २७अ मधील रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे
950725
प्रभाग क्र. १७ येथील से.क्र.
२८ मधील म्िाळसाकांत
चौक व रे ल्वे लाईन
लगतच्या मुख्य रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्र. २६ मध्ये जेम्स
अँटो ते फ्लाझमा इडस्तटी
डी३ ब्लाक पररसरातील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स
डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र. २६ मध्ये
मोिननगर पररसरातील
अंतगवत रस्त्यांचे िॉटसमक्स
डांबरीकरण
करणे.

567570

2262434

1741312
प्रभाग क्र. २६ ,काळभोरनगर
मोिननगर व रामनगर
येथील पा.पु पवभागाकडील
रे चस
े ची रस्त्यांची पॅचवकव
पध्दतीने डांबरीकरन
करणे.
1148032
प्रभाग क्र.१४ ज्ञानप्रबोधधनी
शाळे समोरील व ननळकंठे श्वर
मंदीर परीसरातील रस्त्याचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

99992

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.१५ द्तवाडी
आकुडी येथील अंतगवत
रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.(पवठ्ठल मंदीर डीपी रोड
)
प्रभाग क्र.१५ द्तवाडी
आकुडी येथील अंतगवत
रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.(द्तवाडी पवठ्ठलवाडी
मेन रोड)
प्रभाग क्र.१७ येथील
अंतगवत रस्त्याचे
डांबरीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

1424601

955089

935000
प्रभाग क्र.१८ ककवळे मामुडी
साईनगर पररसरातील रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.
12583132
प्रभाग क्र.१९ (वॉ.क्र.५८ )
रावेत म्ह्तसकेवस्तती रस्त्याचे
िॉटसमक्स पद्ध्तीने
डाबरीकरण करणे
प्रभाग क्र.३ धचखली येधथल
रस्त्यांना पॅचवकव िॉटसमक्स
पध्दनतने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५६)
ककवळे सवेरा िाटे ल ते
ककवळे गाव दरम्यानचा
रस्तता िॉट्समक्स पद्धतीने
डाम्बरीकरण करणे
प्रभाग क्रं १० अजंठानगर
तुळजाई वस्तती भागात
अंतगवत रस्त्यांचे िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्रं १० मधील अंतगवत
रस्त्यांच्या साईड पट्टींचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे

69580

4257085

2034022

299559

299991

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्रं १० मध्ये ड्रेनेज,
पवद्युत व पाणीपुरवठा
पवभागाने खोदलेल्या
रस्त्यांचे व क्रॉसकट बी बी
एम करुन िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्रं.१९ मधील
पररसरातील रस्तते िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये
पवजयकॉलनी पासुन
जयगणेश व्िजन रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे. (डांबरी
रस्तते)
प्रभाग. क्र.१९ (वा.क्र.
५८)रावेत डी.वाय. पाटील
कॉलेज समोरील रस्त्याचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे
फ प्रबागातील डांबरी रस्तते
लेखासशषाववरील उववररत त्रबले
अदा करणे
वा.क्रं. ५६ पवकासनगर मधील
रस्तते िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.
वा.क्रं. ५७ मध्ये ककवळे व
इतर पररसरातील रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.
वा.क्रं. ५७ ककवळे मध्ये
हठकहठकाणचे रस्तते
बी.बी.एमसि िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

299528

8837718

1836717

229498

180414

2246057

5533246

1228775

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

वा.क्रं. ५७ मध्ये आदशवनगर
व इतर पररसरातील रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.
वा.क्रं. ५७ मध्ये मामड
ु ी व
इतर पररसरातील रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.

5546151

1749721
वाडव क्रं. ५६ पवकासनगर
मधील अंतगवत व इतर
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीन
डांबरीकरण करणे
वॉडव क्र.१० अजंठानगर
येथील एम.आय.डी.सी व
आकुडी भागातील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
वॉडव क्रं ६०मध्ये
हठकहठकाणीचे रस्त्याचे
डांबरीकरण
करणे
पथ ब)डांबरी
रस्तते Total

पुल व
प्रकल्प

5270516

1311421

435517
आकुडी वॉडव क्र १५ मध्ये
संत तक
ु ाराम मिाराज
्यापार संकुल जवळ
नाल्यावर पुल
बांधणे.
प्रभाग क्र.१५ क्रांतीनगर
नाल्यावरील पुलाची रुं दी
वाढवणे.
वॉडव क्र.१० लोटस िौससंग
सोसायटी जवळील
नाल्यावरील सी.डी.वकव चे
रुं दीकरण करणे.

117997356

1048724

1325495

495000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वॉडव क्र.४१ काळभोरनगर
सुयोदय पाकव जवळील
ननयोवजत १२.०० डी.पी
रस्त्यासाठी नाल्यावर सी.डी
वकव
बांधणे.

927907

पल
ु व
प्रकल्प Total
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

3797126
प्र.क्र.२६ मद्ये हठकहठकाणी
स्तथाप्य पवषयक कामे
कऱणे.
1104475
"प्रभाग क्र.१८ ककवळे मामड
ु ी मधील
म.न.पा.इमारतींची ककरकोळ
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.

प्र. क्र. १९ वाल्िे करवाडी
मधील मनपाच्या
ईमारतींमधील ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

627431

97086

प्र. क्र. १९ वाल्िे करवाडी
मधील रस्त्यावरील खड्डे, चर
बुजपवणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

899698

प्र. क्र. १९ वाल्िे करवाडी
येथील हठकहठकाणी
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
करणेकामी पाईप टाकणे व
चें बर दरू
ु स्तती करणे.

700301

प्र. क्र. १९ वाल्िे करवाडी येथे
हदशादशवक फलक बसपवणे व
रोड फननवचरची कामे करणे.

298834

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र.२६ काळभोरनगर मधील
उद्यानामध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामे करने व
दरु
ु स्तती दे खभाल
कऱणे.
1106118
प्रभाग क्र. १ येथे डांबरी रस्तते
आकवस्तमक रस्तते दरू
ु स्ततींची
कामे तातडीने करणे.
903674
प्रभाग क्र. १४ भ.रा. अंतगवत
से.क्र.२३ डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. २६ मध्ये सारथी
व तपासणी पथकाचे
तातडीची स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.

1193680

591037
प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी
मधील पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेच्या मख्
ु य
प्रशासकीय इमारतीची
ककरकोळ दे खभाल दरु
ु स्ततींची
कामे करणे. व
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.१५ आकुडी
भागात मनपा सारथी
िे ल्पलाईन वाडव सपु वधा CR
संदभाव अंतगवत स्तथाप्य
पवषयक तातडीची व
मि्वाची कामे कालमयावदेत
करणे.

2912

321438

प्रभाग क्र.१८ ककवळे - मामुडी
मधील नपवन रस्तता
दभ
ु ाजक ,रस्त्यावरील
पूटपाथ
व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.
649174

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.१८ ककवळे - मामुडी
मधील गनतरोधक (स्तपीडब्रेकर)
नपवन उभारणे व झेब्रा
क्रॉससंग पट्टे रं गपवणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.१८ ककवळे - मामुडी
मधील पावसाळी पाण्याचा
ननचरा करण्यासाठी बंद
पाईप टाकणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.

263288

672439
प्रभाग क्र.२६ मधील गटसव व
नाल्याची व इतर दरु
ु स्तती
पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
प्रभागातील रामनगर
द्तनगर मध्ये गटसव
दरु
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.८ पवद्यानगर
मध्ये पवद्यानगर येथे
स्तथाप्य पवषयक दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

873582

329267

752324
प्रभाग क्रं १० मधील मनपा
चे मालकीच्या इमारतींची
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभाल व दरु
ु स्तती कामे
करणे.
452236

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्रं १० मधील मनपाचे
सारथी मधील तक्रारींचे
तातडीने ननवारण करणेकामी
स्तथाप्य पवषयक दरु
ु स्तती
कामे करणे

376082

प्रभाग क्रं १० मधील वॉडव
सेंटर तपासणीचे
कामाअंतगवत स्तथाप्य
पवषयक दरु
ु स्तती कामे करणे.

584840

प्रभाग क्रं. १७ संत तुकाराम
उदयान भागात मनपा
सारथी िे ल्पलाईन वॉडव
सुपवघा, CR संदभांतगवत
स्तथाप्य पवषयक तातडीची
व मि्वाची कामे
कालमयावदेत
करणे.
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

मख्
ु य
प्रशासकीय
इमारत

757497

अ प्रभागातील पवपवध
मैदानांवर एफ.आर.पी. मत
ु ारी,
माहिती फलक, खच
ु ी व
पाण्यासाठी ससंटेक्स टाक्या
बसवणे.

13557413

1229545
प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी
मधील पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेच्या मुख्य
प्रशासकीय इमारतीमध्ये
आवश्यकतेनुसार फननवचरची
दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे
करणे.
2552391

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी
मधील पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेच्या मख्
ु य
प्रशासकीय इमारतीमध्ये
नगरसधचव पवभागातील
फननवचरपवषयक कामे
करणे.
1445072

मख्
ु य
प्रशासकीय
इमारत Total
लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव

मख्
ु य प्रशासककय इमारत
मधील दस
ु - या मजल्यावररल
आरोग्य वॅद्कीय पवभागाचे
नुतनीकरण व फननवचर
अनुशधगक कामे करणे.
मख्
ु य प्रशासककय इमारत
मधील दस
ु - या मजल्यावररल
बाधकाम परवानगी
पवभागाचे नत
ु नीकरण व
फननवचर अनुशधगक कामे
करण

प्र.क्र. 25 मध्ये स्तरॉमव वॉटर
गटर करणे.

488551

40605

5756164

544418
प्रभाग क्र. २६ ,काळभोरनगर
,मोिननगर व रामनगर
पररसरातील रस्त्यांचे कडेने
सरफेस गटसव करणे व
पे्िीग ब्लाँक
बसवणे.
2198317
प्रभाग क्र.१५ द्तवाडी
मधील अंतगवत भागातील
पाण्याचा ननचरा िोणेसाठी
एकता नगर नाल्या पयंत
स्तरॉमव वॉटर करणे.

685369

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्रं. १६ मध्ये माऊली
कृपा त्रबल्डींग ते कोमल
कॉम्प्लेक्स, कै. कोंडडबा
जगताप चौक ते
पंचतारानगर, हदलीप
पांढारकर यांचे घर ते
पांढरकर उद्यानापयंत

Total Expenditure (Rs)

स्तटॉमव वॉटर लाईन
टाकणे
159351

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव Total

लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग

3587455
प्रभाग क्र. ८ पवद्यानगर
मध्ये,स्तटॉम वॉटर डडझाईन
प्रमाणे बंद पाईप नाल्याचे
बांधकाम
करणे.
761363
आकुडी वॉडव क्रं. १६ मध्ये
कचीन टे लर ते गुरूदे वनगर
पयंत स्तटॉमव वॉटर लाईन
टाकणे
356645
द्तवाडी नाल्याच्या सभंतीची
उं ची वाढवणे व नाला बेडची
दरु
ु स्तती करणे .
प्र.क्र.25 नाला रें ननग व
ससंमासभंत इ.कामे
करणे.

847977

716121
प्रभाग क्र. १६ मधील आकुडी
येथील गुरुदे व नगर पासून
ते ससमा सोसोयटी
पयवन्द्तच्या नाल्याची सभंतीची
उं ची वाढपवणे.

1087294

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. १७ मधील रस्तटन
कॉलनी ते आकुडी येथील
नाल्यापयंत पावसाळी
पाण्यासाठी पाईपलाईन
टाकणे.
प्रभाग क्र.१९ ( वा.क्र ५९)
वाल्िे करवाडी मधील
नाल्याची दरु
ु स्तती करणे.

लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग Total
स्तथाप्य
उद्यान

वॉडव क्र.१० अजंठानगर व
आकुडी येथे नाला रे ननंग
पवषयक कामे करणे.

आकुडी ऐश्वयव िौससंग
सोसायटीची मोकळी जागा
पवकससत करणे
प्रभाग क्रं. १६ आकुडी येथील
पांढरकर व गंगाई उद्यानाचे
नुतनीकरण
करणे.

541607

109926

52103

4473036

571479

879899
प्राधधकरण से. क्र. 25 मधील
पवठ्ठल मंहदर व सोमेश्वर
मंहदर उद्यानाचे
ससमासभंतीची उं ची वाढवून
नुतनीकरण करणे.

260341

प्राधधकरण से. क्र.२६मधील
तळ्याशेजारील वीर सावरकर
उद्यानातील उववरीत कामे
करणे.

स्तथाप्य
उद्यान Total

वाकड वेणूनगर येथील
प्राधधकरणाच्या मोकऴी जागा
क्र 10 येथे उद्यान पवकसीत
करणे.

3633329

186451
5531499

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ प्रभाग मदनलाल धधंग्रा
मैदानावर ससंटेटीक टे ननस
पोटव तयार
स्तथाप्य
करणे
पवषयक
कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

439478

अ प्रभागातील मनपा कक्रडा
स्तपधावसाठी मंडप ्यवस्तथा
करणे.
208009
प्रभाग क्र. १४ व १७ मधील
पवपवध कायवक्रमासाठी
मंडपपवषयक कामे
करणे.
1000000
अ प्रभाग कायावलयामधधल
कायावलयासाठी अंतगवत बैठक
्यवस्तथा करणे(दस
ु रा
मजला)
499775
अ प्रभागा अंतगवत बॅडसमंटन
िॉलचे इमारतीनां लोखंडी पिे
बसपवणे
1082250
अ प्रभागा अंतगवत मदनलाल
धधंग्रा मैदानावरील व नेताजी
सुभाषचंद्र बोस बॅडसमंटन
िॉलला नपवन अधनु नक
पध्दतीचे वड
ु न फ्लोरींग
बसपवणे.
अ प्रभागा अंतगवत पवपवध
कक्रडा स्तपधावसाठी मंडप
्यवस्तथा
करणे.

1526032

500000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ प्रभागातील अनतक्रमण
कारवाईसाठी लागणारी यंि
सामग्री परु पवणे.
अ प्रभागातील आवश्यक व
तातडीची कामे
करने.
अ प्रभागातील आवश्यक व
तातडीची कामे करणे.
अ प्रभागातील स्तवामी
पववेकानंद मैदानावरील
बॅडसमंटन िॉल साठी वूडन
फ्लोररंग करणे. व ससथेंटीक
कोटींग
करणे.
अमत
ृ ेश्वर सोसायटी व
आय.टी.आय. रस्त्याचे बाजूने
फुटपाथ
करणे.

Total Expenditure (Rs)

10492

174261
1315154

162657

114139
धचंचवड स्तटे शन नवीन प्रभाग
क्र. २५ मध्ये हठकहठकाणी
पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
पपंपरी नगर अजमेरा
मोरवाडी पररसरात
अनतक्रमण कारवाईसाठी
मसशनरी परु पवणे.

1296429

1307387

पपंपरी नगर अजमेरा
मोरवाडी पररसरात
अनतक्रमण मसशनरी पुरपवणे.

648560

पपपरी नगर ,अजमेरा
मोरवडड भागात अनतक्रमण
कारवाइसाठी मसशनरी पुरवणे

334534

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र.१० अजंठानगर येथील
दग
ु ावनगर चौक ते टी.सी.आय
रोड पयंतच्या रस्त्यास
दभ
ु ाजक
बसपवणे

Total Expenditure (Rs)

596155
प्रभाग क्र १७ संत तुकाराम
उद्यान मधील कै संजय
काळे मैदानामध्ये पावसाचे
पाण्याचा ननचरा िोण्यासाठी
आर सी सी पाइप टाकणे व
आनुषंधगक कामे करणे.
प्रभाग क्र २७ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे आकवस्तमत व
तातडीचे व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

1176221

902545

प्रभाग क्र. १४ मधील ननगडी
शाळा इमारतीचे रं गकाम
करणे.
प्रभाग क्र. १४ मधील अ
प्रभाग कायावलय इमारतीचे
रं गकाम
करणे.
प्रभाग क्र. १७ मधील
लोकमान्द्य िॉवस्तपटल चौक
ते रे ल्वे लाईन पयंतच्या
ं
रस्त्यास कॉक्रीटचा
रस्तता
दभ
ाजक
ु
करणे.

518583

238012

999537
प्रभाग क्र.१५ संत तुकाराम
्यापार संकुलची स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील
मुख्यरस्त्यावरील खड्डे, चर
बज
ु पवणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

1243239

8162

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील
स्तमशानभुमी व दफनभुमी
ककरकोळ दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

1095000

प्रभाग क्रं.१९ मधील ककवळे
,रावेत शाळा इमारत दरू
ू स्तती
,रं गरं गोटी करणे आखण
मैदान
करणे

पवकसीत

1362249
प्रभाग क्रं.१९ मध्ये हदशा
दशवक,सुचना फलक व रोड
फननवचरची कामे करणे

641002

वाितुकनगरी येथील पाकीग
प्लोट मध्ये सध
ु ारणाकरणेचे
कामास सल्लागारची नेमणुक
करणे
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
अ मख्
यालय
Total
ु
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
इ प्रभाग
ु स्तती
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
इमारत
योजना

442613

19842475
213124394
प्रभाग क्र. 33 मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

772737

772737
प्र.क्र. ३१ हदघी मधील
ताब्यात येणा-या आरक्षणास
सीमासभंत बांधणे

197688

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

इमारत
योजना Total
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
सशक्षण
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम

प
अंदाजपिक
संडास मुताया

प्रभाग क्र. २९ इंद्रायणीनगर
से.क्र.१ मध्ये मोकळी जागा
क्र.२ मधील इमारतीचा
पवस्ततार करणे
भोसरी वॉडव क्र ३५ मधील
मनपा शाळा इमारतीची
स्तथाप्य पवषयक दरु
ु स्ततीची
कामे
करणे.

प
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी

265898
463586

247401

भोसरी वॉडव क्र ३५ मध्ये
गावठाणातील साववजननक
शौचालयांची व मुता-यांची
स्तथाप्य पवषयक दरु
ु स्ततीची
कामे
करणे.
भोसरी वॉडव क्र ३५ मध्ये
धावडेवस्तती येथील
साववजननक शौचालयांची व
मुता-यांची स्तथाप्य
पवषयक दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

247401

231753

228659

प
अंदाजपिक
संडास मुताप
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी

Total Expenditure (Rs)

460412
प्रभाग क्र. ३१, हदघी मधील
दफनभूमी मध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे .

498530

प्रभाग क्र.३१ हदघी मधील
स्तमशानभूमीची स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

434459

932989

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र. ३४ मधील रस्त्यांची
पथ अ)खडी खडीमुरुम व सेमी ग्राटने
मुरूमाचे रस्तते दरु
ु स्तती करणे

Total Expenditure (Rs)

246421

प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
पवपवध हठकाणच्या रस्त्याची
दरु
ु स्तती खडीकरण व
त्रबत्रबएमने दरु
ु स्तती
करणे
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील मुख्य रस्तता
डांबरीकरण
करणे.

592395

447712
प्रभाग क्र. ३१, हदघी मधील
पण
ु े आळं दी रस्त्याच्या
पवश्चम भागातील
रस्त्यांवरील चरांचे व
खड्ड्यांचे खडीकरण व
बी.बी.एम. करणे.
प्रभाग क्र. ३१, हदघी मधील
पुणे आळं दी रस्त्याच्या पुवव
भागातील रस्त्यांवरील चरांचे
व खड्ड्यांचे खडीकरण व
बी.बी.एम. करणे.
प्रभाग क्र. ३२ सँडपवक
कॉलनी मधील रस्त्यांची
इ.दरु
ु स्तती िॉटसमक्स
पध्दतीचे डांबरीकरण
करणे

442776

494724

143581
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मध्ये हठकहठकाणी
खडीमुरुमाचे रस्तते
करणे
422545

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मध्ये सावंत नगर इ.
हठकहठकाणी खडीमुरुमाचे
रस्तते करणे
प्रभाग क्र.५८ मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

1861

पथ अ)खडी
मरू
ु माचे
रस्तते Total

पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ
पथ
क)दगडी
फरशी व

455896

3247911
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील सद्गुरुनगर
,लांडगे वस्तती , हिंदराज
कॉलनी येथे हठकहठकाणी
पेव्िं ग ब्लॉक दरु
ु स्तती
करणे
301340

301340

पथ ब)डांबरी प्र.क्र. ३६ लांडव
े ाडी मधील
रस्तते
डांबरी रस्त्याची दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर
मधील रस्त्याची पँचवकव
पध्दतीने डांबरीरण करणे.

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total
ब)ककरकोळ
दे खभाल
प्रभाग क्र. 36 मध्ये ककरकोळ
दरु
दरु
ु स्तती
ु स्ततीची व दे खभालची
(मिसुली)
कामे करणे.
प्रभाग क्र. ३५ मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.33 मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालची
कामे करणे.
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

656183

944713
1600896

492784

535025

496705

1524514

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र. ३० चक्रपाणी वसाित
येथील आनंदनगर , साईनाथ
कॉलनी, अक्षय कॉलनी,
वॉडवस्ततरीय
दे वकर वस्तती व इतर
योजना
भागामध्ये बोडव बेंचस
े ब्लॉक
अंतगवत कामे व गटर दरु
ु स्तती करणे

Total Expenditure (Rs)

500000

प्र.क्र. ३० चक्रपाणी वसाित
येथील चक्रपाणी रस्तता व
इतर भागामध्ये बोडव बेंचस
े ,
वाचनालय, दरु
ु स्तती करणे

129906

प्र.क्र. ३१ हदघी मध्ये पवपवध
हठकाणी बोडव, बेंचेंस बसपवणे
व रस्त्यांना थमोप्लास्तट पें ट
दे णे

19510

वॉडव क्र ३५ भोसरी गावठाण
व धावडेवस्तती येथे वॉडव
स्ततरीय योजने अंतगवत
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
232539

वॉडवस्ततरीय
योजना
अंतगवत
कामे Total

स्तथाप्य
उद्यान
स्तथाप्य
उद्यान Total
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे

881955
भोसरी येथील कै.ससताराम
लोंढे उद्यान येथे स्तथाप्य
पवषयक दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
185086
प्र.क्र. ३० चक्रपाणी वसाित
येथील रस्त्याची दरु
ु स्तती
खडीकरण व बीबीएम ने
करणे
प्र.क्र. ३१ हदघी मध्ये पुणे आळं दी रस्त्याच्या पुवे
भागात पेव्िं ग ब्लॉक बसपवणे

185086

72395

86240

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र. ३१ हदघी मध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

222179

प्र.क्र. ३५ मध्ये गावठाणात
धावडेवस्तती परीसरात पेव्िं ग
ब्लॉक व स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे
27218
प्र.क्र. ३५ मध्ये धावडेवस्तती
परीसरात हठकहठकाणी
ककरकोळ दरु
ु स्तती कामे
करणे.
19867
प्र.क्र. ३५ मध्ये बेंचस
े व
हदशादशवक फलक बसपवणे. व
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
346253
प्र.क्र. ६ अनतक्रमण
कारवाईसाठी मशीनरी परु पवणे

136998

प्र.क्र. ७ च-िोली भागातील
आळं दी यािेसाठी मॅगझीन
चौक व इतर हठकाणी मंडप
्यवस्तथा
करणे.
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
मनपा इमारतीची स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे व
रं गरं गोटी
करणे

199364

627999

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
साठे नगर, पाटोळे वस्तती,
कोतवालवस्तती व इतर
भागात स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.
प्र.क्र. ७ च-िोली येथे
चोपवसावाडी,वडमुखवाडी
येथील पवपवध हठकाणी
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्र.क्र. ७ च-िोली येथे पवपवध
हठकाणी ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्र.क्र. ७ च-िोली येथे पवपवध
हठकाणी वाचनालय बोडव
बेचेंस व पेव्िं ग ब्लॉक ची
कामे
करणे

Total Expenditure (Rs)

627583

49570

36047

583599
प्र.क्र.३५ मध्ये ड्रेनेज पाणी
पुरवठा चर खडीमुरुम करुन
बी.बी.एम
करणे
294419
प्र.क्र.६ मोशी येथील मनपा
इमारती व संडास ब्लॉक
ककरकोळ दरु
ु स्तती करणे
प्र.क्र.६ मोशी येथे मंडप
्यवस्तथा व ्या अनुषंधगक
कामे करणे.

1528790

प्र.क्र.६ मोशी स्तमशानभूमी
येथे ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे

246892

प्रभाग क्र ४६ पवजयनगर
प्रभागातील फुटपाथ,पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरू
ु स्तती व
दे खभाल करणे.

222706

535254

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र ४६ पवजयनगर
येथील रस्त्यावरील
खड्डयांची िॉटसमक्स
पध्दतीने दरू
ु स्तती कामे करणे.

969

प्रभाग क्र. २९ इंद्रायणीनगर
मध्ये से.क्र.१० व १२ मध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

68698

प्रभाग क्र. २९ इंद्रायणीनगर
मध्ये से.क्र.३ व ७ मध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

416993

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये आहदनाथनगर येथे
पे्िींग ब्लाँक गटर स्तटाँमव
वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

296999

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये आपटे काँलनी
पररसरात पे्िींग ब्लाँक गटर
स्तटाँमव वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

307549

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये जे पी नगर येथे
पे्िींग ब्लाँक गटर स्तटाँमव
वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

201493

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये डबेवाले चाळ आसशवावद
गँस एजन्द्सी पररसरात
पे्िींग ब्लाँक गटर स्तटाँमव
वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

234341

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये रामनगर येथे पे्िींग
ब्लाँक गटर स्तटाँमव वाँटर व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

218272

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये सशतलबाग पररसरात
पे्िींग ब्लाँक गटर स्तटाँमव
वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

152813

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये समता समि मंडळ
पररसरात पे्िींग ब्लाँक गटर
स्तटाँमव वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

216087

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये सुखवानी पररसरात
पे्िींग ब्लाँक गटर स्तटाँमव
वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

229161

प्रभाग क्र. 34 ग्िाणेवस्तती
मध्ये सुपवधा पाकव समपवन
पररसरात पे्िींग ब्लाँक गटर
स्तटाँमव वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

198771

प्रभाग क्र. 34 मधील ओमकार
सोसायटी पररसरात पे्िींग
ब्लाँक स्तटाँमव वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

214704

प्रभाग क्र. 34 मधील
खंडोबामाळ पररसरातील
पे्िींग ब्लाँक स्तटाँमव वाँटर व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र. 34 मधील
खंडोबामाळ येथे पे्िींग
ब्लाँक बसपवणे.
प्रभाग क्र. 34 मधील गजानन
मिाराज िौ. सोसा. पररसरात
पे्िींग ब्लाँक स्तटाँमव वाँटर व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

209176

313229

210863

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. 34 मधील गुलाब
फुगे चाळ पररसरात पे्िींग
ब्लाँक स्तटाँमव वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

217065

प्रभाग क्र. 34 मधील चांगदे व
मलगे पररसरात पे्िींग
ब्लाँक स्तटाँमव वाँटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

248270

प्रभाग क्र. ३१, हदघी मधील
ड्रेनेज व इतर चें बर
रस्त्याच्या समपातळीत घेणे.

440304

प्रभाग क्र. ३१, हदघी मधील
मनपा इमारतींची रं गसफेदी
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे..
प्रभाग क्र. ३१, हदघी मध्ये
हठकहठकाणी पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.

414447

107874

प्रभाग क्र. ३१,३२,३७
इ.हठकाणी पवपवध मनपा
कायवक्रमांसाठी मंडप्यवस्तथा
व अनुषंगीक कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ३२ सँडपवक
कॉलनी मधील सावंतनगर,
मिादे वनगर भागात
स्तथाप्यपवषयक दरु
ु स्ततीची
कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ३२ सँडपवक
कॉलनी मध्ये रोडफननवचर
पवषयक कामे
करणे

1144246

96461

99796

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ३२ सँडपवक
कॉलनी मनपा इमारतीची
दरु
ु स्तती व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे

Total Expenditure (Rs)

117278
प्रभाग क्र. ३२ सँडपवक
कॉलनी येथे हठकहठकाणी
रस्त्यांची दरु
ु स्तती खडीमुरुम
व बीबीएम पध्दतीने
करणे
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मधील मनपाच्या
ताब्यात आलेल्या जागेस
ससमासभंत बांधणे व इमारत
दरु
ु स्ततीचे स्तथाप्यपवषयक
कामे
करणे

506579

463205
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मध्ये इ्यादी
हठकहठकाणी, रस्त्याच्या
कडेने पेव्िं ग ब्लॉकचे कामे
करणे
2050
प्रभाग क्र.२९ इंद्रयणीनगर
मध्ये हठकहठकाणी बेंचस
े
बसपवणे व बोडव बसपवणे.

164452

प्रभाग क्र.३६ लांडव
े ाडी येथील
गळ
वे
वस्तती
पररसरात
ु
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
इतर स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.

287801

प्रभाग क्र.३६ लांडव
े ाडी येथील
गुळवेवस्तती पररसरात गटसव
फुटपाथ करणे तसेच
स्तथाप्य पवषयक दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

486017

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.३६ लांडव
े ाडी येथील
भगतवस्तती पररसरात गटसव
फुटपाथ करणे तसेच
स्तथाप्य पवषयक दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

28924

प्रभाग क्र.३६ लांडव
े ाडी येथील
भगतवस्तती पररसरात पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

15902

प्रभाग क्र.३६ लांडव
े ाडी येथील
पवकास कॉलणी पररसरात
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
इतर स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.४ मधील से.नं.१८
मधील मोकळी जागा क्र.१ ते
४ मध्ये पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.

27302

462410

भोसरी करसंकलन पवभागीय
कायावलय इमारतीची
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
भोसरी गावठाण येथील
गटसव व पें ्िींग ब्लॉक
दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
भोसरी गावठाण व
धावडेवस्तती येथे मनपा
इमारतीची कामे करणे व
रं गसफेदीची कामे
करणे.

117305

191576

231702
भोसरी प्रभाग क्र. ३३ गवळी
नगर मधील मनपाच्या
इमारतीची दरु
ु स्तती करणे

133323

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
भोसरी प्रभाग क्र. ३३ गवळी
नगर मधील रस्ततेपवषयक
कामांची दरु
ु स्ततीची करणे
भोसरी येथील अंकुश लांडगे
नाट्यगि
ृ ा येथील स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.
भोसरी येथील नाले व
गटसवची कामे
करणे.
वॉडव क्र ३५ मध्ये भोसरी
गावठाण येथे मनपा
इमारतीची स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

574757

234186

238121

272602

इ प्रभाग Total

इ मुख्यालय

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

वॉडव क्र. २०, ९९ व १०० मध्ये
उद्घाट्न कायव क्रमा साटी
मड प ्यव स्तथा क रने

230452

16907898
27526725
प्रभाग क्र. 31 मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

2253949

प्रभाग क्र. 32 मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. 33 मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. 36 मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

2209360

2297469

2256151

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्रभाग क्र.५९ मधील
सशतोळे नगर येथील चार
रस्तते, सशक्षक सोसायटी,
वेताळमिाराज सोसायटी,
प्रेमराज सोसायटी या भागांचे
डांबरीकरण व फुटपाथची
कामे करणे.
999933
प्रभाग.क्र. ७ च-िोली मध्ये
डांबरी रस्त्याची दरु
ु स्ततीची
कामे
करणे
3243845

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

इमारत
योजना

13260707
फ प्रभागाअंतगवत
रुपीनगर,जोतीबीनगर,गणेशन
गर,तळवडे येथे पाणीपुरवठा
पवतरण ्यवस्तथेत सध
ु ारणा
करणेसाठी पाईपलाईन
टाकणे व अनुषंगीक कामे
करणे.

877248

प.क्र. ६ मोशी येथे
करसंकलन व
आरोग्यपवभागासाठी इमारत
बांधणे.( टप्पा दोन )

1899937

प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
पवपवध मनपा इमारतीस(
शाळा, दफनभूमी ) ससमासभंत
बांधणे.
119626
फ प्रभागामध्ये जलक्षेि
क्र.अ५ जाधववाडी,शािुनगर
पररसरामध्ये पाणी पुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

594607

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
भोसरी स.नं.६९५ येथे
मनपाने बांधलेल्या स्तटे ज
इमारतीचे नुतनीकरण
करणे
इमारत
योजना Total
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
सशक्षण

प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम

प
अंदाजपिक
संडास मत
ु ाया
प
अंदाजपिक
संडास मुता-

Total Expenditure (Rs)

944492
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील शाळा
इमारतीस वॉटर
पुफींग,स्तथाप्य पवषयक
दरु
ु स्तती, रं गरं गोटी
करणे
वॉडव क्र १२ च-िोली येथील
काळजेवाडी येथे शाळा
इमारत बांधणे.

भोसरी गावठाण व धावडे
वस्तती पररसरातील स्तवच्छता
गि
ु स्तती
ृ ांची ककरकोळ दरु
कामे
करणे

4435910

781932

1568076

2350008

292341

292341

प.क्र.६ मोशी, बो-िाडवाडी
पथ अ)खडी दे िू रस्तता लगत अंतगवत
मरू
ु माचे रस्तते रस्तते खडीमरु
ु माचे करणे
प.क्र. ६ मोशी गट नं. ६७१ ते
६३२ व गट नं ४० ते ५२
रस्तते खडीमुरुम व
डांबरीकरण करणे
प्र.क्र. ३१ हदघी मध्ये
हठकहठकाणी खडीकरण व
बीबीएम करणे.
प्र.क्र. ३५ मध्ये उववरीत
रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे

2715476

2939611

1012389

2089294

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ७ च-िोली येधथल चिोली - काळजेवाडीताजणेमळा रस्त्यांचे पवकास
आराखड्यानुसार खडीकरण
करणे.
प्र.क्र. ७ च-िोली येथे
खडीकरण व त्रबत्रबएम
करणे
प्र.क्र. ७ च-िोली येथे
मनपाच्या ताब्यात आलेले
रस्तते खडीकरण
करणे.
प्रभाग क्र ६४ मधील
नदीलगतच्या
बोपखेलगावघाटाचे
पवस्ततारीकरण करणे व इतर
अनुषांधगक कामे
करणे.

1614248

2787620

138164

600193
प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
मध्ये ताब्यात आलेले रस्तते
खडीमुरुम करुन बी.बी.एम.
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. २९ मध्ये
हठकहठकाणी सेवा
वाहिन्द्यांसाठी खोदण्यात
आलेल्या रस्त्यांची खडीमुरूम
व बी.बी.एम. पध्दतीने
दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र. ३१, हदघी मध्ये
पवपवध हठकाणी खडीकरण व
बी.बी.एम.करणे.
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील इंद्रायणी चौक ते
ननपोन पें ट कंपनी पयंत
एम.आय.डी.सी.मधील रस्तता
रुं दीकरण करणे

605451

787269

824229

2127433

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२९ इंद्रायणीनगर
मधधल से.क्र.३ मध्ये
यशगाडवन ते पण
ु े - नासशक
रोड कडे जाणारा रस्तता
पवकससत करणे
प्रभाग क्र.२९ इंद्रायणीनगर
मधधल से.क्र.३ मध्ये
यशगाडवन ते स्तपाईन रोड कडे
जाणारा रस्तता पवकससत करणे
प्रभाग क्र.६,मोशी येथील
हठकहठकाणचे रस्तते
खडीमुरुमाचे करणे.

Total Expenditure (Rs)

3651364

2999986

1082167

भोसरी प्रभाग क्र.३५ मध्ये
भाजी मंडई लगतच्या
रस्त्याचे व स.नं.१ मधील
ताब्यात येणा-या रस्त्याचे
खडीकरण करुन
बी.बी.एम.करणे.

पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ

मोशी प.क्र.६ च-िोली कडे
जाणारा पानंद रस्तता
खडीमुरुमाचा करणे
वॉडव क्र.१० मोशी येथे पवपवध
हठकाणी खडीमुरुमाचे रस्तते
करणे.

67222

328430

499913

26870459
प्र.क्र. ३०चक्रपाणी वसािातील
पण
ु े नासशक रस्त्याचा कडेने
फुटपाथ दरु
ु स्तती करणे व
इतर अनुषंधगक कामे करणे
प्र.क्र. ७ च-िोली येथे
काटे वस्तती,तापकीर वस्तती व
साईनगरी व इतर परीसरात
पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.

1254065

1501110

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र. ७ वडमख
ु वाडी,
पद्मावतीनगर, जगताप वस्तती
इ्यादी हठकाणी पे्िर
ब्लॉक व स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

932367
प्र.क्र.३५ धावडेवस्तती परीसर
व भोसरी गावठाण मध्ये
पेव्िं ग ब्लॉक व स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.
537558
प्रभाग क्र. २९ इंद्रायणीनगर
मधधल से.क्र. ३ व ७ मध्ये
फुटपाथ करणे

996765

प्रभाग क्र. २९ इंद्रायणीनगर
मध्ये से. क्र. १ व २ मधील
फुटपाथ व पे्िींग ब्लॉक व
इतर अनुषंधगक कामे करणे.

494922

प्रभाग क्र. २९ इंद्रायणीनगर
मध्ये स्तपाईन रोडच्या
कडेच्या भागात फुटपाथ व
पे्िींग ब्लॉक दरू
ु स्तती व
इतर अनष
ध
ं
गक
कामे
ु
करणे.

प्रभाग क्र. २९ मधधल
एम.आय.डी.सी परीसरात
फुटपाथ करणे
प्रभाग क्र. २९ मधधल से.क्र.
१०व १२ मध्ये फुटपाथ करणे

757426

866320

895482

प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील आनंदनगर
ग्िाणे पंपासमोरील भागात
पेव्िं ग ब्लॉक दरु
ु स्तती
करणे
649915

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ३२ सँडपवक
कॉलनी व सावंतनगर
मिादे व नगर परीसरात
रस्त्यांच्या कडेने पेव्िं ग
ब्लॉक
बसपवणे.
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मधील मनपाच्या
ताब्यात आलेल्या जागेस
ससमासभंत बांधणे व इमारत
दरु
ु स्ततीचे स्तथाप्यपवषयक
कामे
करणे

Total Expenditure (Rs)

1997416

1379120
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील प्राधधकरण पेठ क्र.१
मधील पाटील िॉवस्तपटल
समोरील रस्त्याच्या कडे
फुटपाथ करणे व इतर
अनुषंधगक कामे करणे.
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
येथील भगतवस्तती, मिाराणा
चौक, गणपती मंहदर
परीसरता पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे व इतर अनुषंधगक
कामे करणे
प्रभाग क्र. ६ मोशी से.६ मध्ये
फुटपाथ करणे.
प्रभाग क्र. ६ मोशी से.९ मध्ये
फुटपाथ करणे.
प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर
मधील हदघी रोड वरील
राहिलेल्या हठकाणी फुटपाथ
करणे.

496971

500000
346482
878405

228383

प्रभाग क्र.३६लांडव
े ाडी येथील
सनशाईन प्लाझा, द्ु यम
ननबंधक कायावलय पररसर
येथे पेव्िं ग ब्लॉक बसपवणे
व फुटपाथ करणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

473900

प्रभाग क्र.६ मोशी बो-िाडेवाडी
येथे पावसाळी गटर करणे.

6052

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
भोसरी प्रभाग क्र.३३ गवळी
नगर खंडोबा माळ, श्रीराम
कॉलनी, भज
ु बळ नसवरी
परीसरात पेव्िं ग ब्लॉक व
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

490256

भोसरी प्रभाग क्र.३३ गवळी
नगर मधील जुने पोस्तट
ऑकफस, िुता्मा चौक, जय
मिाराष्र चौक परीसरातील
पेव्िं ग ब्लॉक व स्तथाप्य
पवषयक कामांची दरु
ु स्ततीची
कामे करणे

418803

मोशी प.क्र.६ बो-िाडेवाडी येथे
गटर व कॉक्रीट पेव्िं गची व
इतर अनुषंधगक कामे करणे.

60380

मोशी प.क्र.६सशवाजीवाडी येथे
गटर व कॉक्रीट पेव्िं गची व
इतर अनष
ु ंधगक कामे करणे.

296812

वॉडव क्र २४ इंद्रायणीनगर
मध्ये मिाराष्र कॉलनी व
पररसरात फुटपाथ करणे व
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

पथ
क)दगडी
फरशी व

Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र २४ इंद्रायणीनगर
मध्ये समनीमाकवट पररसरात
फुटपाथ करणे व दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

प.क्र. ६ मोशी आदव शनगर,
पथ ब)डांबरी खानदे श नगर येथे डांबरी
रस्तते
रस्तते करणे.
प.क्र.६ मोशी येथे आदव शनगर,
तापकीर नगर, इंद्रलोक
सोसायटी व परीसरातील
रस्तते खडीमुरुन व
डांबरीकरण व दरु
ु स्ततीची
कामे करणे
प.क्र.६ मोशी येथे सियोग
कॉलनी, साईकृपा कॉलनी येथे
डांबरीरस्तते व दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

3671828

499160

20629898

2843767

3318277

2776002

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र. ३१ हदघी येथील पण
ु े आळं दी रस्त्याच्या
पवश्चमेकडील भागात
डांबरीकरण करणे
प्र.क्र. ३१ हदघी येथे
आदशवनगर व हठकाणी
डांबरीकरण करणे
प्र.क्र. ३१ हदघी येथे पवपवध
हठकाणी डांबरीकरण करणे
प्र.क्र. ३४ मधील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे
प्र.क्र. ७ च-िोली - भोसले
वस्तती, पठारे मळा व इतर
हठकाणच्या रस्त्यांचे
डांबरीकरण
करणे

Total Expenditure (Rs)

4995815

5626744

5346351
1221990

3332029
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
काळजेवाडी, ताजणेमळा,
बड
े स्तती व माटे वस्तती येथील
ु व
अंतगवत रस्तते डांबरीकरण
करणे.
3352822
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
माटे वस्तती , बुडव
े स्तती
,खडकवासला वस्तती, थोरवे
वस्तती व इतर हठकाणचे
अंतगवत रस्तते डांबरीकरण
करणे
6649224
प्र.क्र.३१ हदघी येथील पुणे आळं दी रस्त्याच्या पव
ू ेकडील
भागात डांबरीकरण करणे

5643915

प्र.क्र.३३ गवळी नगर मधील
खंडोबा माळकडे जाणा-या
डी.पी. रस्त्याचे रुं दीकरण
करुन डांबरी करण करणे

1549140

प्र.क्र.६ मोशी येथे मनपा
ताब्यात आलेले डी.पी.रस्तते
डांबरीकरण करणे.

4999967

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र.६ मोशी येथे सेक्टर क्र.
४,६,९,१० येथील रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे
प्र.क्र.६ मोशी सशवाजीवाडी
येथील रस्तते खडीमुरुम व
डांबरी करणे
प्रभाग क्र 34 मधील
रामनगरी समोरील रस्तता
सुधारणा करणे.

Total Expenditure (Rs)

2211448

4402968

599931

प्रभाग क्र. २९ मध्ये
हठकहठकाणी पवपवध सेवा
वाहिन्द्या टाकण्यासाठी
खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.

1349619

प्रभाग क्र. 34 पी. सी. एम र. टी.
चौक सेन्द्च्युरी एन्द्का काँलनी
व आदीनाथनगर येथील
रस्तते डांबरीकरण करणे.

999917

प्रभाग क्र. 34 मधील भोसरी
रूग्णालयामागील जे. पी. नगर
येथे रस्तते डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. 34 मध्ये खंडोबा
माळ पररसरातील रस्तते
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील अंतगवत
रस्तते व डांबरीकरण
दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

999931

999943

1422401
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील पांडवनगर
गल्ली नं.१ ते ४ डांबरीकरण
करणे
1430931
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील पवपवध
हठकाणी चर दरु
ु स्ततीची कामे
करणे
6264

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील सशवशंकर
कॉलनी गल्ली नं.१ ते ४
डांबरीकरण
करणे
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील डांबरी
रस्त्याची दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील रस्तते
खडीमुरुमाने दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील रस्त्यांच्या
चरांची दरु
ु स्तती डांबरीकरणाने
करणे व थमोप्लास्तट पेटींग
करणे.
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील रोशन गाडवन
ते दे वकर वस्तती रस्तता
डांबरीकरण
करणे

Total Expenditure (Rs)

1356610

1511827

1413211

1520759

1426738
प्रभाग क्र. ३१, हदघी मधील
ज्ञानेश्वर पाकव, श्रीराम
कॉलनी येथील रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे.

1710144

प्रभाग क्र. ३१, हदघी मधील
समथव नगर व गायकवाड
नगर येथील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.

2840888

प्रभाग क्र. ३१, हदघी मधील
साई पाकव येथील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.

3979932

प्रभाग क्र. ३१, हदघी
मधील,चौधरी पाकव, काटे
वस्तती, पवजय नगर , रुणवाल
पाकव इ. हठकाणचे डांबरीकरण
करणे.

2848122

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ३१, हदघी मध्ये
गजानन मिाराज नगर,
गणेश नगर व भारतमाता
नगर इ.हठकाणी डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र. ३२ सँडपवक
कॉलनी अंतगवत
हठकहठकाणचे रस्तताचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ३२ सँडपवक
कॉलनी मधील गुरुकृपा
कॉलनी ते आळं दीरोड व
संत तुकारामनगर संभाजी
कॉलनी इ. परीसरातील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

1721602

16068

76244

प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मधील गुरुकृपा
कॉलनी ते आळं दी रोड, साई
ससध्द नगर व सावंतनगर
मिादे व नगर पररसरात रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मधील संत तुकाराम
नगर, तुकडोजी मिाराज
िौ.सो., स्य नारायण
िौ.सो.इ.हठकाणी परीसरात
िटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
एम.आय.डी.सी.परीसरातील
मधील रस्त्याचे पँचवकव
पध्दतीने डांबरीरण करणे
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील
एम.आय.डी.सी.परीसरातील
रस्तते डांबरीकरण करणे

2299974

2299908

999986

2134731

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील प्राधधकरण पेठ क्र.१
पाटील िॉवस्तपटल समोरील
रस्तता, द्त मंहदर
परीसरातील रस्तते डांबरीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

1699993

प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील भगतवस्तती,
गुळवेवस्तती, पवकास कॉलनी,
शांतीनगर परीसरातील
रस्त्यांचे पँचवकव पध्दतीने
डांबरीरण करणे

996560

प्रभाग क्र.२९ इंद्रायणीनगर
मधील से.क्र.३ व ७ मध्ये
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

224537

प्रभाग क्र.२९ मधील से.क्र.१०,
१२ व एम.आय.डी.सी मधील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर
मधील गवळीनगर,
आदशवनगर, श्रीरामनगर
परीसरीतील रस्तते डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर
मधील चक्रपाणी वसाित
रस्तता,मिा्माफुले नगर,
लक्ष्मीनगर, राममंहदर
परीसरातील रस्तते डांबरीकरण
करणे.

224525

2250095

2854958

प्रभाग क्र.३६ लांडव
े ाडी मधील
भगतवस्तती,गळ
वे
व
स्तती
ु
पररसरातील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.

43907

प्रभाग क्र.३६ लांडव
े ाडी मधील
शांतीनगर,आनंदनगर
लांडव
े ाडी पररसरातील
रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे.

37353

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.६ मोशी उववरीत
हठकहठकाणी डांबरी रस्तते
करणे.
प्रभाग क्र.६ मोशी
तुपेवस्तती,गायकवाडवस्तती
येथील रस्तते डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र.६ मोशी दे िु
रस्त्यालगतचे रस्तते डांबरी
करणे.
प्रभाग क्र.६ मोशी येथील
सुननलनगर व राधाकृष्णनगर
येथील रस्तते खडीमुरुम व
डांबरीकरण करणे.
भोसरी प्र.क्र.३३ गवळी नगर
मधन
ू जाणा-या भोसरी
आळं दी रस्त्याचे राहिलेल्या
हठकाणाचे डांबरी करणाने
मजबूतीकरण करणे
मोशी लक्ष्मीनगर येथील
रस्तते डांबरीकरण करणे.
मोशी स.नं. ६६४ ते ३८०
दरम्यान रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे.(
लक्ष्मीनगर ते कुदळे वस्तती
दरम्यान )
वॉडव क्र. १० मोशी पुणे आळं दी ते द्तनगर (
काळीसभंत ) रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

1499422

1535184

386595

1499937

30108
4254329

163379

5894100

वॉडव क्र. २१ स.नं. १ मधील
२४ मी रस्त्याचे डांबरीकरण
करणे
686967

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total
पुल व
प्रकल्प

118518089
प.क्र.६ मोशी, सशवाजीवाडी
येथे नाल्यावर पूल बांधणे

2670426

पुणे नासशक मिामागाववरील
भोसरी येथील राजमाता
वजजाऊ उड्डान पल
ु ाखालील
परीसर पवकसीत व
सुशोभीकरण करणे.

4713059

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र क्र.३४ मध्ये रामनगरी
येथे नाल्यावर सी.डी.वकव
बांधणे

पुल व
प्रकल्प Total
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

992461

प्रभाग क्र.२९ इंद्रायणीनगर
मधधल से.क्र.१ मध्ये मोकळी
जागा क्र.२ लगत नाल्यावर
सी.डी.वकव बांधणे.

1073206

वॉडव क्र ११ पुणे - आळं दी
रस्तता ते वडमख
ु वाडी
रस्त्यावर सी.डी.वकव बांधणे.

200000

प्रभाग क्र. 32 मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालची
कामे
करणे.
प्रभाग क्र. 36 मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.33 मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालची
कामे करणे.

9649152

976129

306569

699915

प्रभाग.क्र. ७ च-िोली मध्ये
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची व
दे खभालची काम
करणे
1702334

ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)
लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव

3684947
प्रभाग क्र.३६लांडव
े ाडी येथील
शांतीनगर काँ 1 ते 4 येथे
पावसाळी गटसव करणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे

245794

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
फ प्रभागाअंतगवत
रुपीनगर,जोतीबीनगर,गणेशन
गर,तळवडे येथे पाणीपरु वठा
पवतरण ्यवस्तथेत सुधारणा
करणेसाठी पाईपलाईन
टाकणे व अनुषंगीक कामे
करणे.
प्र.क्र. ३१ हदघी मध्ये
हठकहठकाणी पावसाळी गटसव
करणे
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथे बंद गटर व
इतर स्तथाप्य पवषयक
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित, सद्गरु
ु नगर व इतर
हठकाणी पावसाळी गटरची
दरु
ु स्तती करणे.

Total Expenditure (Rs)

3702

1920149

997109

1149854

प्रभाग क्र.३३ गवळीनगर
मधील रामनगर, लक्ष्मीनगर
परीसरात पावसाळी गटर
करणे व स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.

629943

प्रभाग क्र.३६लांडव
े ाडी येथील
गळ
वे
व
स्तती,
भगतवस्तती
व
ु
मुरकुटे वस्तती इ.हठकाणी
गटसव करणे व स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे

499942

प्रभाग क्र.३६लांडव
े ाडी येथील
दे वकर प्लाझा मागील
इंडस्तरीयल भागात पावसाळी
गटसव करणे

892370

फ प्रभागाअंतगवत दपु षत
पाणी तक्रार ननवारणाकररता
अथवा पाणी गळती थांबपवणे
करीता खोदलेले रें चस
े
बी.बी.एम.पध्दतीने व पे्िींग
ब्लॉकने दरु
ु स्तत करणे.

834810

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव Total
लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग

Total Expenditure (Rs)

वाडव क्र. ३५ भोसरी गावठाण
धावडेवस्तती येथे कोन्द्डीबा
लान्द्डगे मागव व बोल्िु
लान्द्डगे मागव पररसरात
पावसाच्या पाण्याचा ननचरा
िोणेसाठी गटसव करणे.

328726

वाडव क्र. ३५ भोसरी गावठाण
धावडेवस्तती येथे सशवगणेश
मागव व भेरवनाथ त्रबद्यालय
मागव पररसरात पावसाच्या
पाण्याचा ननचरा िोणेसाठी
गटसव करणे.

374951

वाडव क्र. ३५ भोसरी गावठाण
येथे लान्द्डगे आळी व डोळस
वस्तती पररसरात पावसाच्या
पाण्याचा ननचरा िोणेसाठी
गटसव करणे.

407601

8284951
प.क्र.६ मोशी संतोष िॉटे ल
पासन
ू सशवाजीवाडी पयंत
नाला बांधणे.
प.क्र. ६ मोशी गट नं. ६९० ते
६७२ पयंत नाला बांधणे
प्र.क्र. ७ चोपवसावाडी ते
वडमुखवाडी व इतर
हठकाणच्या नाल्याचे
बांधकाम
करणे
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
दाभाडे वस्तती व इतर
हठकाणाचे नाल्याचे बांधकाम
करणे

1389958

52818

1095412

1345013
प्रभाग क्र. २९ इंद्रायणीनगर
मधील से.क्र.१ व २ मध्ये
स्तटॉमव वॉटर लाईन टाकणे.

503292

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. २९ मधील
से.क्र.१० व १२ मध्ये स्तटॉमव
वॉटर लाईन टाकणे.
प्रभाग क्र. २९ मधील से.क्र.३
मध्ये स्तटॉमव वॉटर लाईन
टाकणे.
प्रभाग क्र. २९ मधील से.क्र.७
मध्ये स्तटॉमव वॉटर लाईन
टाकणे.
प्रभाग क्र. २९ मध्ये से. क्र. २
समनी माकेट चौक ते
नाल्यापयंत स्तटॉमव वॉटर
लाइन टाकणे.
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मधील नाल्याची
दरु
ु स्तती
करणे.

Total Expenditure (Rs)

836423

991826

843707

854061

363180

लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग Total

प्रभाग क्र.३६लांडव
े ाडी येथील
रामनगरी सोसायटी
पररसरातील नाला दरु
ु स्तती
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

299998

वाडव क्र.३५ भोसरी गावठाण,
धावडेवस्तती येथे स. न. १ व
साई आनदनगर येथे
नाल्याच्या सभन्द्तीची उन्द्ची
वाढ्पवणे ब दरु
ु स्तती करणे.

346650

8922338

वॉडव क्र. १५ चक्रपाणीवसाित
वॉडवस्ततरीय
मधील अंतगवत भागात
योजना
नामफलक पुरपवणे व
अंतगवत कामे बसपवणे.

119527

वॉडव क्र. १६ रामनगरीमधील
अंतगवत रस्त्यास
नामफलकांची कामे करणे.

663643

वॉडवस्ततरीय
योजना
अंतगवत
कामे Total

783170

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
ईद्रायणीनगर पेठ क्र.२
मधील मोकळी जागा क्र.१ ते
६ येथे अन्द्तगवत पाथवे व
स्तथाप्य
इतर स्तथाप्य पवषयक कामे
उद्यान
करणे.
999829
कै.यशवंतराव च्िाण
गुलाबपुष्प उद्यानातील
नाल्याकडील उववररत
आर.सी.सी सभंत बांधणे व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

1874305

कै.ससताराम लोंढे उद्यानाचे
नूतनीकरण करणे

362191

च-िोली येथे उदयानाकरीता
ताब्यात येणा-या जागेस
ससमासभंत बांधणे.

555542

हदघी गायरान स.नं.७७ येथे
तारफेवन्द्संग कंपाऊंड करणे.
प्रभाग क्र. २९ मधील
मोकळ्या जागेत उद्यान
पवकससत करणे.

790921

588229

प्रभाग क्र. ३३ गवळीनगर
मधील कै.सखब
ु ाई गबाजी
गवळी उद्यानाची रं गरं गोटी
व इतर स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.

541622

भोसरी आरक्षण क्र ४१४ येथे
उद्यान पवकससत करणे

1777070

भोसरी प्रभाग क्र ३३ गवळी
नगर येधथल कै. सखब
ु ाई
गबाजी उद्यान भोसरी
येथील ससमासभंतीवर तार
फेससंग करणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

1395882

भोसरी सिल केंद्र उद्यानात
स्तथाप्यपवषयक ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

622960

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
भोसरी से. क्र.१ मोकळी
जागा क्र. ३ येथे उद्यान
पवकससत
करणे

1289906

स्तथाप्य
उद्यान Total
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

10798457
इ प्रभागातील अंदाजपिकात
नाव नसलेल्या कामांची
दे यके दे णे.
प्र.क्र. ३४ मधील नसेस
क्वाटव र, बँडसमटन िॉलची
इ.दरु
ु स्तती करणे

1194128

2437322

प्र.क्र. ६ डुडूळगाव येधथल
मनपाच्या ताब्यात आलेले
आरक्षणास ससमासभंत बांधणे.

996807

प्र.क्र. ६ मोशी येधथल
मनपाच्या ताब्यात आलेले
आरक्षणास ससमासभंत बांधणे.

641935

प्र.क्र. ७ च-िोली गावठान व
पररसरातील अंतगवत भागात
पेव्िं ग ब्लॉक बसपवणे व
स्तथाप्य पवषयक दरु
ु स्तती
करणे.
1489986
प्र.क्र. ७ च-िोली येधथल
मनपाच्या ताब्यात आलेले
आरक्षणास ससमासभंत
बांधणे.
1034001
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
चोपवसावाडी व पररसरातील
पवपवध हठकाणी स्तथाप्य
पवषयक
करणे
946088

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
रस्त्याचे कडेने पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे व स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
पवपवध हठकाणची शाळांची
मैदाने पवकससत
करणे

975721

640211
प्र.क्र. ७ च-िोली येथे
स्तथाप्य पवषयक सुधारणा
करणे
975912
प्र.क्र. ७ मधधल वडमुखवाडी
येधथल मनपाच्या ताब्यात
आलेले आरक्षणास ससमासभंत
बांधणे.
810686
प्र.क्र. ७ मधील चोपवसावाडी
येधथल मनपाच्या ताब्यात
आलेले आरक्षणास ससमासभंत
बांधणे.
534955
प्र.क्र.३५ मध्ये हठकहठकाणी
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे
273188
प्रभाग क्र. २९ मध्ये पवपवध
कायवक्रमासाठी मंडप ्यवस्तथा
करणे.

147927

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील पवपवध
हठकाणी स्तथाप्यपवषयक
दरु
ु स्ततीची कामे
करणे

Total Expenditure (Rs)

664517
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मध्ये इ्यादी
हठकहठकाणी, रस्त्याच्या
कडेने पेव्िं ग ब्लॉकचे कामे
करणे
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मध्ये स्तथाप्य
पवषयक दरु
ु स्ततीचे कामे
करणे.

2825

647411
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
चौकामध्ये उववरीत म्युरलची
व अनुषंधगक कामे करणे.
प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील इंद्रायणी चौक ते
ननपोन पें ट कंपनी पयवत
एम.आय.डी.सी. मधील रस्तता
दभ
ु ाजक बसपवणे.

490016

228913

प्रभाग क्र. ३६ लांडव
े ाडी
मधील पवकास
कॉलनी,शांतीनगर, पसायदान
कॉलनी, परीसरात बोडव व
बेंचस
े बसपवणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक काम करणे.

299908

प्रभाग क्र.३६ लांडव
े ाडी मधील
शांतीनगर शेजारील मोकळ्या
भूखड
ं ास ससमासभंत बांधणे

1550253

प्रभाग क्र.३६लांडव
े ाडी येथील
पसायदान कॉलनी, साई धाम
इमारत पररसरात पेव्िं ग
ब्लॉक बसपवणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

280134

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्रभाग क्र.५९ मधब
न
ु
सोसायटी येथील लेन
नं.१,२,३,९ व १० येथील रस्तते
डांबरीकरण करणे.
1229809
प्रभाग क्र.६ मोशी वाचनालय,
बोडव व बेंचस
े बसपवणे.
फुगे माने तासलम व पठा रे
ला ड गे तासलम पररसरत
पेपवन्द्ग ब्लोक व ककर कोळ
दरु
ु वस्ततधच कामे कर णे
भोसरी जलतरण तलाव
परीसरात उववरीत स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.

196523

71436

861345
भोसरी प्रभाग क्र. ३३ गवळी
नगर मधील भोसरी आळं दी
रस्तता, हदघी रस्तता, पण
ु े
नासशक रस्तता, यावरी वाितुक
पवषयक स्तथाप्य कामे करणे
भोसरी प्रभाग क्र. ३३ गवळी
नगर मधील स.नं.२००
येथील खेळाचे मैदान
पवकससत करणे
भोसरी मनपा शाळे चे मुख्य
प्रवेश्दार व शाळे तील
उववरीत स्तथाप्यपवषयक
कामे
करणे.

575745

2966161

616342
मोशी प.क्र.६ येथे लक्ष्मीनगर,
आल्िाटवस्तती व गावाठाण
गटर व कॉक्रीट पेव्िं गची व
इतर अनुषंधगक कामे करणे.

456168

वॉडव क्र २० चांदणी चौक
पररसरात पेव्िं ग ब्लॉक व
ककरकोळ दरु
ु स्तती कामे
करणे
66034

Department Name Ward Name

इ मुख्यालय Total

क प्रभाग

Budget Head Name of Work
वॉडव क्र २० मधील
साववजननक समळकतींची
दरु
ु स्तती व पेटींगची कामे
करणे.

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

वॉडव क्र. १८ मध्ये
हठकहठकाणी नामफलक
बसपवणे.

Total Expenditure (Rs)

855895

75864

25234166
253714593
प्रभाग क्र.३७ मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे
प्रभाग क्र. ३७ मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालची
कामे करणे.
प्रभाग क्र. 63 मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालची
कामे करणे.

61690

271178

425272

758140
दे िू-आळं दी रस्तता साखळी
0/ककमी ते ८/२५०ककमी
((दे िुगाव ते मोशी जाधववाडी
िदीच्या रस्त्यापयंत) ३० मी
डी.पी.प्रमाणे उववरीत कामे
करणे.
अ प्रभागामध्ये जलक्षेि क्र.
अ/१ प्राधधकरण मध्ये संत
तुकाराम नगर उद्यान व
इतर पररसरात पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे

515042

2218

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
पपंपरी नगर अजमेरा
मोरवाडी पररसरात
अनतक्रमण कारवाईसाठी
मसशनरी
पुरपवणे.
प्र क्र २७ मोरवाडी येथे
वाितक
ु पवषयक कामे व
रस्त्याचे कडेने रे सलंग
करणे.
प्रभाग क्र २७ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे आकवस्तमत व
तातडीचे व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

501599

299026

2253

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
मधील जकात नाका येथील
नपवन दवाखाना इमारतीची
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

499913

प्रभाग क्र ६३ मध्ये जवळकर
ननवास जवळील पररसरात
पे्िींग ब्लॉक व ककरकोळ
दरु
ु स्तती कामे करणे.

48186

प्रभाग क्र. ११ डॉ.िे गडेवार
चौक ते कै.शांताराम वारं ग
चौक रस्तता डांबरीकरण
करणे.
2388
प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
मध्ये ताब्यात आलेले रस्तते
खडीमुरुम करुन बी.बी.एम.
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ४२ मधील
भाटनगर व पररसर या
रस्त्यावर LED कफहटंग
बसपवणे

497600

307418

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ६१ दापोडी मधील
थोर परु
ु षांच्या पत
ु ळ्यांचे
दे खभाल दरु
ु स्ततीचे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.२७ मधील मोरवाडी
इमारतीची ची स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.३९
संततुकारामनगर येथे
फुटपाथ व पाथवें ची
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न येथील
मुख्य रस्त्यांवर ररफ्लेक्टर
बसपवणे.
प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी मध्ये
कॉक्रेट पे्िींग ब्लॉक इ्यादी
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी/
कासारवाडी मधील छिपती
सशवाजी मिाराज पुतळ्यांची
स्तथाप्य पवषयक दे खभाल
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

प
अंदाजपिक स्तमशानभम
ु ी

ब प्रभागाअंतगवगत िायमाष्ट
मधील ऊजाव बचती अंतगवत
LED कफहटंग बसपवणे.
बोपखेल वाडव क्र.६४ मधील
गणेशनगर मध्ये
हठकहठकाणी स्तथाप्य
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीचे
काम करणे.

वॉडव क्र ६३ मुवस्तलम
दफनभुमी येथे फुटपाथ व
वेटींगशेड
बांधणे.

Total Expenditure (Rs)

500330

802702

395839

2224

74562

247222

1322

301368

5001212

419939

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प
अंदाजपिक प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
पअंदाजपिक
संडास मुतायाव
पअंदाजपिक
संडास

Total Expenditure (Rs)

419939
प्र.क्र. ६३ मधील प्राथसमक
शाळे ची ककरकोळ दरु
ु स्तती
कामे करणे.

वॉडव क्र २४ भगतवस्तती
नाल्यालगत संडास ब्लॉक
बांधणे.

150050

150050

486770

486770

पथ अ)खडी दापोडी पररसरातील क्रॉसकट
मरू
े , इ.WBM , BBM , भरणे.
ु माचे रस्तते , ड्रेचस
दापोडी येथील SMS कॉलनी
येथे पावसाळी गटरसि WBM
, BBM , करणे.
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
येथील गुडपवल चौक ते
नासशक रोड पयंतच्या
रस्त्याच्या साईड पट्टय
र ा
खडीकरण करुन बीबीएम
करणे.
प्र.क्रं. ४१ गांधीनगर मध्ये
हठक-हठकाणी रस्त्याचे
साईडपट्टी व रें चस
े खडी
मरु
म
व
डां
ब
रीकरण
ु
पध्दतीने
बुजपवणे.

प्रभाग क्र.३९ मधील
रस्त्यांवरील रें चस
े , खड्डे
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.५८ नवी सांगवी
येधथल रस्त्याचे चर
खडीमरु
ु माने भरणे व
बी.बी.एम. पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

334612

423099

39320

794003

571537

502534

Department Name Ward Name

Budget Head
पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
फरशी व

पथ
क)दगडी
फरशी व

पथ
ड)ककरकोळ
दरू
ु स्तती
डांबरी रस्तते
पथ
ड)ककरकोळ
दरू
ु स्तती
डांबरी रस्तते

Name of Work

प्रभाग क्र.३८ नेिरुनगर मध्ये
हठकहठकाणी पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.
वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथे
आंबेडकर वसाङत पररसरात
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे.
वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथे
मिे शनगर पररसरात पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे.

संतोषी माता मंहदर चौक ते
गंगानगर अवग्नशामक केंद्र
पेव्िं ग ब्लॉक व अनुषंधगक
कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

2665105

416229

50000

88860

555089

399119

399119

दापोडी सशवाजी पुतळा ते
बोपोडी पुलापयवतचा रस्तता
पथ ब)डांबरी िॉट समक्स पध्दतीने
रस्तते
डांबरीकरण करणे.
नेिरुनगर मधील पवद्युत
केबल्स, ड्रेनेज , पाणी पुरवठा
इ. चे चर बज
ु पवणे व
रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे.
प्र.क्र ६२ फुगेवाडी ड्रेनेज
पाणीपरु वठा पवद्यत
ु MGNL
रे चस
े wbm, BBM व
िॉटसमक्स पध्दतीत
डांबरीकरण करणे.

499754

374175

669060

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मधील जे व एस. ब्लॉक व इ.
हठकाणी रस्तते िॉटसमक्स
पध्दतीने दरु
ु स्तत
करणे.
74635
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मधील पवना इंड्रस्तरीज चौक
ते गज
ु र गँस चौकापयंतचा
रस्तता िॉट समक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे
353438
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मधील टी ब्लॉक व इ.
हठकाणी खराब झालेले रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने दरु
ु स्तत
करणे.
84577
प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
मध्ये ताब्यात आलेले रस्तते
खडीमुरुम करुन बी.बी.एम.
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील मुख्य रस्तता
डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर जनरल
ब्लॉक मधील रस्त्यांचे
डांबरीकरण
करणे.

499835

489075

461745

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर जे.ब्लॉक
मधील रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.
426305
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर टी.ब्लॉक
मधील रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.
पथ ब)डांबरी
रस्तते Total
ब)ककरकोळ
दे खभाल
पपंपळे ननलख पररसरात
दरु
पाणीपुरवठा पवषयक
ु स्तती
(मिसल
ी)
दे खभाल दरु
ु
ु स्तती कामे करणे.

473651
4406250

397198

प्र.क्र. ४० खराळवाडी येथील
हठकहठकाणी पावसाळी
पाण्याचा ननचरा करणेकामी
पाईप टाकणे व चें बर
बांधणे.
428180
प्रभाग क्र.५८ नवी सांगवी
प्रभागातील फुटपाथ, पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरु
ु स्तती व
दे खभाल करणे.
2802
बोपखेल वाडव क्र.६४
गुलाबनगर भागातील कॉक्रेट
पे्िींग व गटर दरु
ु स्तती
पवषयक कामे करणे.

346931

बोपखेल वाडव क्र.६४ मधील
गावठान भागातील
हठकहठकाणी स्तथाप्य
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीचे
कामे करणे.

248204

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)
प्रभाग क्र ६२ कासारवाडी
लोकारोग्य
भांजीमंडई इमारतीची
ई)भाजी
सुशोसभकरण व स्तथाप्य
माकेट
पवषयक दरु
ु स्तती कामे करणे.
लोकारोग्य
ई)भाजी
माकेट Total
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
येथे एम.आय.डी.सी. प्लॉट नं
टी १५३ /२ जवळ नाला
लोकारोग्य
बांधणे
प)नाला
रे ननंग
लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग Total
६१ मध्ये FRP वाचनालय
बेचेंस खच
ु ी परु पवणे व
रस्त्यावर थमवप्लास्तट पट्टे
वाचनालय
मारणे.
वाचनालय
Total
स्तथाप्य
पवषयक
नेिरुनगर गोडाऊन मधील
कामे करणे स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.
नेिरुनगर मधील मनपा
कचरा डेपो मधील स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे
नेिरुनगर मधील मनपा
कोंडवाड्याचे स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.
नेिरुनगर मधील मनपा
वॅकशॉप मधील स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.
नेिरुनगर येथील दफनभुमी
मध्ये स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
नेिरुनगर येथील
स्तमशानभुमी मध्ये
स्तथाप्यपवषयक कामे

Total Expenditure (Rs)

1423315

458717

458717

313236

313236

277337
277337

345146

375298

422610

400607

351661

366600

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ४१ गांधीनगर मधील
शाळांच्या इमारतीमधील
ककरकोळ दरू
ु स्तती कामे
करणे.
489711
प्रभाग क्र ६१ दापोडी
गावठाण येधथल गल्लीबोळ
मध्ये क्रॉक्रीट पे्िींग पाईप
गटर, पे्िींग ब्लॉक इ.कामे
करणे.

413402

प्रभाग क्र ६१ दापोडी मधील
गटर ,फुटपाथ ,पाथवे, इ.ची
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

387215

प्रभाग क्र ६१ दापोडी येथील
दवाखाना समाजमंदीर इ.ची
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

433951

प्रभाग क्र ६१ दापोडी येथील
मनपा इमारतीची स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

448204

प्रभाग क्र ६१ व ६२ येथील
पवपवध कायवक्रमासाठी मंडप
्यवस्तथा करणे.
प्रभाग क्र ६३ सररता कंु ज
मागील पररसरात पे्िींग
ब्लॉक व स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.

108553

619002
प्रभाग क्र. ३७
मिा्माफुलेनगर एस.ब्लॉक
मधील स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
251880

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ३७
मिा्माफुलेनगर
जनरल.ब्लॉक मधील
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

301893
प्रभाग क्र. ३७
मिा्माफुलेनगर टी.ब्लॉक
मधील स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
255495
प्रभाग क्र. 91 सांगवी येधथल
स्तमशानभम
ू ी व इतर
भागातील गटसव, कॅक्रीट
पे्िींगची कामे करणे.

211753

प्रभाग क्र.३९
संततुकारामनगर येथे गटसव
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

165140

प्रभाग क्र.५८ नवी सांगवी
येथे एफ.आर.पी. वाचनालये,
एफ.आर.पी. मुता-या,
एफ.आर.पी. बसस्तटॉप उभारणे,
लोखंडी बोडव बसपवणे व
बेंचस
े बसपवणे.

561308

बोपखेल वाडव क्र.६४ रामनगर
मध्ये हठकहठकाणी स्तथाप्य
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीचे
कामे करणे.

99122

बोपखेल वॉडव क्र. ६४ मधील
अनाधधकृत बांधकामे
पाडणेसाठी वािणे परु पवणे.

475742

वॉडव क्र. २५ बालाजीनगर येथे
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे

372386

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
अटलास कॉलनी पररसरात
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

68658

Department Name Ward Name

क प्रभाग Total

क मुख्यालय

Budget Head Name of Work

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
अष्टपवनायक गणेशमंदीर
पररसरात स्तथाप्य पवषयक
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

543745

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
दोसती बेकरी पररसरात
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

148397

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
बौध्दपविार पररसरात
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

75775

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
पवजयप्रभा िौसींग सोसा.
पररसरात स्तथाप्य पवषयक
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

66618

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
सशवशंभो कायावलय पररसरात
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

64995

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
स्तमाशनभम
ू ी व दफनभम
ू ीत
शेड बांधणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

75495

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथे
आंबेडकर वसाित पररसरात
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

317273

9217635
26531914
प्र. क्र. ३९ यशवंतराव च्िाण
रूग्णालयामध्ये रं गरं गोटी व
इतर अनुषंधगक कामे करणे.
2199973

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र ६१ मध्ये डांबरी
रस्त्याची दरु
ु स्ततीची व
दे खभालाची कामे
करणे.
प्रभाग ४३ वजजामाता
िॉस्तपीटल प्रभागामधील
घटाची ककरकोळ दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

2236834

597000

प्रभाग क्र ६४ मधधल
गणेशनगर,बोपखेल अंतगवत
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीने
ङांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र. ६१ दापोडी
पररसरातपाणी पुरवठा
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे
प्रभाग क्र.38 मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

इमारत
योजना

1411393

1250803

1399919

मनपा भवन उपपवभागातील
प्र क्र ३८ नेिरूनगरमधील
स्तरीट लाईटच्या केबल/ पोल
/जंक्शन बॉक्सची दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.

5452

सेक्टर क्र.२३ ननगडी टप्पा
क्र.३ येथील क्लारीफोकीलेटर
ला सुरक्षक्षत आवरण करणे.
(Epoxy coting)

2810

9104184
आचायव अिे प्रेक्षागि
ृ ाचे
नुतनीकरण करणे व इतर
स्तथाप्यपवशयक कामे करणे
( नपवन प्रभाग क्र, 39
)
3404221

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

दापोडी येथील प्रभाग क्र. ६१
मधील भारतर्न
डॉ.बाबासािे ब आंबेडकर
पुतळ्यास अशोक चक्रासि
मेघडंबरी,चारिी बाजुंनी
अनब्रेकबल काच बसपवणे व
भारतीय संपवधानाच्या
प्रास्ततापवकांची प्रनतकृती
तयार करणे.
प्र.क्र. ३८ अनतक्रमण
कारवाईसाठी मशीनरी पुरपवणे
प्रभाग क्र ६२ कासारवाडी
स्तपधाव पररक्षा केंद्रसररता
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.व
फननवचर परु पवणे.
प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
येथील करसंकलन इमारत ,
जन
ु ा दवाखाना येथे
नागररकांना पवरं गुळा केंद्र
तयार करणे.
प्रभाग क्र.५९ जन
ु ी सांगवी
येधथल जलतरण तलावाची
खोली कमी करणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक सुधारणा
करणे.
प्रभाग क्र.५९ सांगवी
करसंकलन पवभागीय
कायावलयाअंतगवत फननवचरची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.६१ दापोडी मधील
पप.धचं.मनपा च्या
इमारतीसाठी स्तथाप्य
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
वाय सी एम िॉवस्तपटलची
ससमासभंतीची दरु
ु स्तती
करणे.व इतर कामे करणे
नपवन प्रभाग क्र, 39
)
इमारत
योजना Total

1499994

707081

940855

491439

2167955

1999961

23175

(

1208163
12442844

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

इमारत व
सांस्तकृनतक
केंद्र

इमारत व
सांस्तकृनतक
केंद्र Total

Total Expenditure (Rs)

नेिरुनगर येथे ओपीडी
इमारतीच्या पहिल्या
मजल्यावर पवरं गळ
ु ा केंद्र
बांधणे व दस
ु -या मजल्यावर
वाचनालय बांधणे.

1766515

प्र.क्रं. ३४ गांधीनगर मिा्मा
फुले पत
ु ळ्य़ामागील जागेत
सापविीबाई फुले स्तमारक
बांधणे.

8042511

9809026
कासारवाडी ससतांगण उद्यान
येथे मिापरु
ु षांचे मरु ल्स
करणे, ससमासभंतीवर फेवन्द्संग
करणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे

उद्याने

ड प्रभागातील पवपवध
उद्यानांचे स्तथाप्य व
उद्यान पवषयक
नुतनीकरणाचे कामे
करणे.

897811

6277149
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर पयाववरण
संस्तकार उद्यानामध्ये
खडीमुरुमाचा रस्तता
करणे
499984
7674944

उद्याने Total

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मधील एम.आय.डी.सी.प्लॉट
टी १७० जवळ गटर बांधणे
व इतर स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.
142164

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
सशक्षण

Total Expenditure (Rs)

142164

नेिरुनगर येथे मनपा शाळा
इमारतींची स्तथाप्य कामे
करणे.
55643
प्र.क्रं. ३९ संत तुकाराम नगर
येथील पंडडत वजनदयाळ
उपाध्याय माध्यसमक
पवद्यालयातील खेळाचे
मैदान बनपवणे व अनुषंधगक
कामे करणे.

696355

प्रभाग क्र ६२ कासारवाडी
माध्यासमक प्राथसमक,ऊदव ु ,
शाळे साठी रं गसफेदी व
पररसरात दरु
ु स्ततीची
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

499980

प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी
मधील लोकमान्द्य हटळक
शाळे च्या जुन्द्या इमारतीत
फेरफार करून नवीन शाळा
इमारत बांधणे व स्तथाप्य
पवषयक अन.ु कामे करणे.

206590

प्रभाग क्र. ३८ नेिरुनगर
येथील मनपा शाळे च्या संपुणव
संरक्षणसभंतीची उं ची वाढपवणे.

855473

प्रभाग क्र. ६२ फुगेवाडी
मधील कासारवाडी शाळे त
नपवन संडास ब्लॉक बांधणे
व इतर स्तथा.अन.ु कामे करणे.
प्रभाग क्र.३८ नेिरुनगर
मधील स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.

481834

593281

प्रभाग क्र.३८ नेिरुनगर
मनपा पंडीत नेिरु शाळे तील
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

592265

प्रभाग क्र.३८ नेिरुनगर
मनपा राजीव गांधी शाळे तील
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

491933

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.३८ नेिरुनगर
येथील मनपा ऊदव ू शाळे तील
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

515686

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी
मधील मनपाचे प्राथसमक व
माध्यसमक शाळा इमारतीस
ससमासभंत करणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.(जुना
प्र.क्र.३३)
800000

प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
प
अंदाजपिक
रुग्णालये,प्रसु
तीगि
ृ े,औषधा
लये

वॉडव क्रं.१०० कासारवाडी
आ.क्रं.२१ शाळा इमारतीच्या
उववरीत ससमासभंत बांधणे.
पोिच रस्तता,व स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

2478840

8267880
प्रभाग क्र.३९ मधील
मनपाच्या शाळा इमारतींची
स्तथाप्यपवषयक दरु
ु स्ततींची
कामे करणे.

646642

वा.क्रं. ३१ मध्ये रुग्णालयाची
दे खभाल दरू
ु स्ततीची व
अनषंधगक कामे करणे. (
नपवन प्रभाग क्र, 39
)
151159
वाय सी एम िॉवस्तपटलमध्ये
वापषवक सलकेज दरु
ु स्तती व
अनषंधगक कामे करणे. (
नपवन प्रभाग क्र, 39
)
536237
वॉ क्र ३१ मध्ये वाय सी एम
िॉवस्तपटल पी एम सेनटऱ
जवळ प्रनतक्श ग्रि
ु बाधणे.

1228053

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वॉडव क्र ३१ वाय सी एम
िॉवस्तपटल मधे सुधारणा
करणे ( नपवन प्रभाग क्र, 39
)

Total Expenditure (Rs)

2430674

प
अंदाजपिक
रुग्णालये,प्रसु
तीगि
ृ े,औषधा
प
अंदाजपिक
संडास मुताया

वॉडव क्र.28 येथील ओ.पी.डी
इमारतीचा पवस्ततार करणे.

प्र.क्र. ७ च-िोली येथे संडास
ब्लॉक
बांधणे.
प्र.क्र.६३ मध्ये
स्तवच्छतागि
ृ ांची दे खभाल
दरु
स्ततीची
कामे
करणे.
ु

396001

5388766

646355

386555

प्रभाग क्र.४१ गांधीनगर
येथील संडास ब्लॉक व मत
ु ायांची दे खभाल व दरु
ु स्तती
करणे
381068
प्रभाग क्र.५९ ढोरे नगर येधथल
महिला शौचालयाचे
नत
ु नीकरण करणे व
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

प
अंदाजपिक
संडास मुता-

551442

वॉडव करं .३० नेिरूनगर
नरू मोिल्ला येथील
नाल्यालगत अवस्तत्वातील
१२ ससटसटचे शौचालय
पाडून नपवन १० ससटसचा
संडास ब्लॉक बांधणे.

1282929

स.नं.१० अ बॉम्बे कॉलणी
येथील साववजननक संडास
पाडून नपवन संडास ब्लॉक
बांधणे.

635332

3883681

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

प
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी

प्रभाग क्र ६१ दापोडी येथील
स्तमाशनभुमीमध्ये चौथरा
बांधणे. FRP मेघडबंरी तयार
करणे , रं गसफेदी व
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.६१दापोडी
स्तमशानभुमी मधील गेट
कमान व वॉचमन क्वाटव र
बांधणे व इतर स्तथा.अन.ु कामे
करणे.
वॉडव क्र.100 कासारवाडी
येथील स्तमशानभुमी पवकसीत
करणे व इतर अनुषांगीक
कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

494246

568207

1049802

वॉडव क्रं.३० नेिरुनगर येथील
स्तमशानभुमी, मुस्तलीम
दफनभुमी व सलंगायत
दफनभम
ु ी मधील स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.
27727

प
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी

2139982

जन
ु ी सांगवी येधथल
मनपाच्या ताब्यात येणा-या
पवकास आराखड्यातील
पथ अ)खडी ननयोवजत १८.०० मी. रुं दीचा
मुरूमाचे रस्तते रस्तता पवकसीत करणे.
पपंपळे ननलख
मैलाशुध्दीकरण केंद्राअंतगवत
ड प्रभाग मख्
ु य गरू
ु ्व
नसलका व

499884

पंपींग स्तटे शन यामधील
जलनन:सारण ्यवस्तथा
सुधारणा पवषयक कामे
करणे.
330224

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ७ च-िोली मधील
पवपवध हठकाणच्या रस्त्याचे
खडीकरण व त्रबपवएम
करणे
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
द्तनगर कडे जाणा-या
रस्त्याचे खडीकरण
करणे

322635

499904
प्र.क्रं. ४० खराळवाडी मध्ये
हठक-हठकाणी रस्त्याच्या
बाजन
ु े बंद पाईप पावसाळी
गटर व फुटपाथ करणे व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
276728
प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी
मधील एस. टी.पी. जवळील
पवकास आराखड्यातील रस्तता
खडीमरु
ु माने पवकसीत करणे.
प्रभाग क्र.५८ सांगवी येधथल
रस्त्यांचे चर खडीमरु
ु माने
भरून डांबरीकरण करणे.
वाडव क्र.६१ दापोडी मधील
बंटी डे्िलपसव इमारती
मागील पवकास
आराखड्यातील रस्तता
पवकससत करणे.
वॉडव क्र. ५७ पपंपळे गरु व
येथील जलननिःसारण पवषयक
कामे करणे व उववररत
हठकाणी जलननिःसारण
नसलका टाकणे
वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
रस्त्यांची दरू
ु स्तती करणे

354191

526138

696492

1166

302247

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ

वॉडव क्रं.१०० कासारवाडी १२
मी व ३० मी एच.सी.एम.टी
आऱ रस्त्याचे खडीकरण
करुन बी.बी.एम. करणे.

गल
ु ीस्ततान नगर तसेच
केशवनगर परीसरात पेव्िं ग
ब्लॉक व कॉक्रीट ची कामे
करणे.
दापोडी वॉडव क्रं.१०२
सशतळादे वी ते रे ल्वे
लाईनलगतचा रस्तता येथे
रस्तता दभ
ु ाजक, फुटपाथ व
पावसाळी गटसव करणे.
प्र.क्र.६३ सशतळादे वी समोरील
परीसरात ककरकोळ दरु
ु स्तती
व पेव्िं ग ब्लॉकची कामे
करणे.
प्र.क्र.६३ सरीता अपाटव मेंट
मागील परीसरात पेव्िं ग
ब्लॉक व ककरकोळ दरु
ु स्तती
कामे करणे.
प्र.क्रं. ४१ गांधीनगर
क्तलखाना परीसरात हठक–
हठकाणी पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
येथील वाचनालय
,अभ्याससका बांधणे,
सुशोभीकरण करणे.
प्रभाग ३ धचखली मध्ये
सारथी िे ल्पलाईन ची
तातडीची कामे
पुणक
व रणे.

Total Expenditure (Rs)

1993934

5803543

378778

246094

442317

433702

1021420

299961

362899

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ३ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व अकवस्तमत व
तातडीची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
प्रभाग क्र. ३८ नेिरुनगर
येथील जनता सिकारी बँक
ते स्तमशानभुमीपयंत फुटपाथ
बांधणे.
प्रभाग क्र. ३८ नेिरुनगर
येथील संतोषी माता चौक ते
मयुर पॅनोरमा सोसायटी
पयवत रस्तता दोन्द्िी बाजूला
फुटपाथ करणे.
प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
येथे मॉडेल वॉडव पवकससत
करणे

359245

1235609

1094909

299923

प्रभाग क्र.३९ मधील
एल.आय.जी. व एच. आय.जी.
परीसरातील फुटपाथ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

640484

प्रभाग क्र.५८ नवी सांगवी
येधथल अंतगवत रस्त्याच्या
कडेने पे्िींग ब्लॉक बसपवणे.

262563

प्रभाग क्र.५९ गंगानगर,
ढोरे नगर भागातील अंतगवत
गल्लीबोळात रबर मोल्डेड
कॉक्रीट ब्लॉक बसपवणे.
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न
सोसायटी भागातील
रस्त्याच्या कडेने पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे व स्तथाप्य
पवषयक दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न
सोसायटी येथील मुळा नदी
ककनारी उववरीत पुरननयंिण
संरक्षण ससमासभंत बांधणे.

1020483

679114

220221

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न
सोसायटी येथे अंतगवत
गल्लीबोळात रबर मोल्डेड
कॉक्रीट ब्लॉक बसपवणे.

Total Expenditure (Rs)

1031055

प्रभाग क्र.६० चंद्रमणीनगर
येथे अंतगवत गल्लीबोळात
रबर मोल्डेड कॉक्रीट पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे.

623633

प्रभाग क्र.६० पवारनगर येथे
अंतगवत गल्लीबोळात रबर
मोल्डेड कॉक्रीट पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे.

1400000

प्रभाग क्र.६१ दापोडी मध्ये
कॉक्रेट पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे इ्यादी स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.
बोपखेल वाडव क्र.६४
गणेशनगर मुख्य रस्तता
फुटपाथ करणे.

360225

948881

वॉडव क्र ६३ जवळकर कॉलनी
येथे पे्िींग ब्लॉक व
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
साई बाबा मंहदर ते एच.ए.
कॉनवर येथील पेव्िं ग
ब्लॉकची कामे
करणे.

299979

पथ
क)दगडी
फरशी व
पथ
ड)ककरकोळ
दरू
ु स्तती
डांबरी रस्तते
पथ
ड)ककरकोळ
दरू
ु स्तती
डांबरी रस्तते

851250

14512745
प्रभाग क्र. २८ मासुळकर
कॉलनी येथील अण्णासािे ब
मगर स्तटे डडयमचे नुतनीकरण
करणे व स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.

1814663

1814663

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
दापोडी प्र क्र.9 मधील 30 मी.
पथ ब)डांबरी रुदीच्या रस्त्याचे डांबरीकरण
रस्तते
करणे.
दापोडी येथील सशवाजी
पुतळ्यापासुन बोपोडी
पुलापयंतच्या रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे.
नेिरुनगर येथील कोंडवाडा
वकवशॉप व कचरा डेपोच्या
पाठीमागील रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे.
प्र १४ भक्ती शक्ती उद्यान
भागात सारथी िे ल्पलाइन
वॉडव सुपवधा व CR संदभावत
स्तथाप्य पवषयक तातडीची
व मि््वाची कामे
कालमयावदेत करणे

Total Expenditure (Rs)

1040463

533732

4084828

8410

प्र.क्र. ३७ मिा्माफुले नगर
येधथल इंद्रायणीनगर चौक
ते टे ल्को रस्तता पयंतचा
रस्तता रुं दीकरण
करणे
4765957
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुले नगर
येधथलएम.आय.डीसी.प्लॉट
क्र.डब्लू १३० ते डब्लू ११७
पयंतचा रस्तता िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मधील रुपमय चटजी चौक
परीसरातील अंतगवत रस्तते
डांबरीकरण
करणे.

106444

1491977
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मधील गुडवील चौक ते
कफसलप्स पयंतचा रस्तता िॉट
समक्स पध्दतीने डांबरीकरण
करणे.
5304908

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मधील गुडवील चौक ते
मिा्माफुले झोपडपट्टी
पयंतचा रस्तता डांबरी करण
करणे व अनुषंधगक कामे
करणे
प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मध्ये बोडव बेन्द्चेस बसपवणे
व थमोफास्तट पेन्द्ट ने लेन
माककंग
करणे.

Total Expenditure (Rs)

1145101

230440

प्र.क्र. ६३ गावठाण भागातील
मुख्य रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.

1219842

प्र.क्र. ६३ मध्ये पाणीपुरवठा
व ड्रेनेजचे चर खडीमुरुम
करुन बीबीएम करणे

128561

प्र.क्र. ६३ मध्ये िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे

1996486

प्र.क्र. ७ च-िोली आंबा स्तटॉप
ते वखार मिामंडळ रस्तता
डांबरीकरण करणे.

59153

प्र.क्र. ७ च-िोली येधथल
काटे वस्तती व इतर हठकाणचे
रस्तते डांबरीकरण करणे.

1345961

प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
चोपवसावाडी, वडमुखवाडी
साईनगर व इतर हठकाणच्या
रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे
प्र.क्र. ७ च-िोली येथील
द्तनगर कडे जाणा-या
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे
प्र.क्र.३७ मिा्माफुलेनगर
मधील मिा्मा फुले
झोपडपट्टी समोरचा रस्तता
रुं दीकरण करुन डांबरीकरण
करणे.

799950

299689

1736517

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्रं. ४० खराळवाडी मध्ये
हठक-हठकाणी रस्त्याचे
साईडपट्टी व रें चस
े खडी
मरु
म
व
डां
ब
रीकरण
ु
पध्दतीने
बुजपवणे.

Total Expenditure (Rs)

690379
प्र.क्रं. ४१ गांधीनगर मधील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र १४ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे आकवस्तमत व
तातडीचे व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

27602989

8272

प्रभाग क्र ६१ दापोडी
गावठाण मधील मुख्य
रस्त्याचे िॉट समक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.

2866035

प्रभाग क्र ६१ दापोडी मधील
मंब
ु ई पण
ु ा रस्तता ते ( भाजी
मंडई) ते आंबेडकर पुतळा
रस्त्याचे िॉट समक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.

359678

प्रभाग क्र ६१ दापोडी मधील
सशवाजी पुतळा ते सांगवी
पुला पयंतच्या रस्त्याचे िॉट
समक्स पध्दतीने डांबरीकरण
करणे.

2789347

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
कंु दननगर माखणकमंगल
सोसायटी इ पररसरातील
अंतगवत रस्तते िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.

1399937

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
मधील मखणमंगल सोसायटी
जवळील पवकास
आराखड्यातील रस्तता खडी
मुरुमाने पवकससत करणे.

1452331

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
मधील मुख्य रस्त्याचे िॉट
समक्स पध्दतीने डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
मधील सशतळा दे वी चौक ते
पपंपळे गुरव मुख्य रस्त्याचे
िॉट समक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
मधील सशतळा दे वी चौक,
दापोडी रे ल्वे स्तटे शन
आंबेडकर पुतळा पयंत मुख्य
रस्त्याचे िॉट समक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ३८ नेिरुनगर
येथील मुख्य रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

336917

344895

2629998

3052390

प्रभाग क्र. ४१ गांधीनगर
मधील भागवतगीता मंदीर
पररसरात रस्त्यांचे िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.
( जुना प्र.क्र.३३
)
प्रभाग क्र.३९ संत
तुकारामनगर मधील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

349961

1353577

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी
मधील रस्त्यांचे िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र.५९ मधब
ू न
भागातील रस्तते डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाण येथे सारथी िे ल्प
लाईन व वेब पोटव ल वरील
प्राप्त तक्रारीस अनस
ु रुन
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.

4229690

2334222

1891500

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.६० सांगवी येधथल
संगमनगर भागातील पवकास
योजने ्यनतररक्त रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
बोपखेल वाडव क्र.६४ आळं दी
फाटा ते गणेशनगर कॉलणी
क्र.१ पयवतचा मुख्य रस्तता
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
बोपखेल शाळे पासुन रामनगर
पयवतचा रस्तता िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.
वॉडव क्र ६३ कासारवाडी
भागातील पाणीपुरवठा ड्रेनेज
केबल्सवर दरु
ु स्तत करुन
डांबरीकरण करणे.
वॉडव क्र ६३ मधील रस्त्याचे
डांबरीकरण
करणे.

Total Expenditure (Rs)

45253778

4617061

4625876

745604

999993

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total

पुल व
प्रकल्प

वॉडव क्र ६३ सी.एम.ई. कडेचा
रस्तता डांबरीकरण करणे.

1799996

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
रस्त्यांची डांबरीकरण करणे.

2166220

प्र.क्र. ३७ मिा्माफुलेनगर
मधील मिा्मा फुले
झोपडपट्टी शेजारील नाल्यावर
सी.डी.वकव
बांधणे.
प्रभाग क्र. १०१ फुगेवाडी
मधील द्वारकानगरी ते
दापोडी फ्लाय ओ्िर
पयंतच्या रस्त्यामध्ये सी. डी.
वकव बांधणे.

140199065

499607

599964

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वाय सी एम मागील
फुलेनगरकडे जाणा-या
रस्त्यामधील नाल्यावर सी
डी वकव बांधणे.
पुल व
प्रकल्प Total

ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

1461161
2560732

प्र. क्र. ३९ संत तुकाराम
नगर पररसरामध्ये
हठकहठकाणी फुटपाथ, पाथवे
व गटसव इ. स्तथाप्य पवषयक
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.
682946
प्र. क्र. ३९ यशवंतराव च्िाण
रूग्णालयामधील स्तथाप्य
पवषयक दे खभाल दरू
ु स्ततीची
कामे व सुधारणांची कामे
करणे.
प्र.क्र ६१ मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची दे खभालाची कामे
करणे.

922660

1338478

प्र.क्र ६२ मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची दे खभालाची कामे
करणे.
प्र.क्र ६२ मध्ये डांबरी
रस्त्याची व दरु
ु स्ततीची
दे खभालाची कामे करणे.
प्रभाग क्र. 38 मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालची
कामे करणे.
प्रभाग क्र. ५५ मधील जुन्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र. ६१ दापोडी
पररसरातपाणी पुरवठा
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे
प्रभाग क्र. ६४ दापोडी
पररसरात पाणी परु वठा
पवषयक दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे

1313420

1256208

2362940

407154

776458

5248

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)
लोकारोग्य
प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी मधील
अ)स्तमशानभू मुवस्तलम दफनभुमी पवकससत
मी
करणे.

लोकारोग्य
अ)स्तमशानभू
मी Total

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
स्तमाशनभूमी शेजारील
मोकळ्या जागेत मैदान
तयार करणे.

Total Expenditure (Rs)

9065512

384426

1015850

1400276
प्र.क्रं. ४१ गांधीनगर मध्ये
हठक-हठकाणी रस्त्याच्या
बाजन
ु े बंद पाईप पावसाळी
गटर करुन फुटपाथ करणे व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
1036455
प्रभाग क्र.३९ मध्ये
हठकहठकाणी सरफेस गटसव
व स्तटॉमव वॉटर गटर करणे.
प्रभाग क्र.६१ दापोडी मधील
एस.एम.एस.चाळ, गुलाब
नगर, पवार वस्तती व उववरीत
हठकाणे स्तटॉमव वॉटर बंद
पाईप गटर करणे.
महिला आय.टी.आय ते
स्तमशानभूमीपयंत स्तरॉमव
वॉटर लाईन टाकणे
रे ल्वेगट ते स्तमशानभूमीपयंत
स्तरॉमव वॉटर लाईन टाकणे
रे ल्वेगट ते िॉटे ल पवसावा
पयंत स्तरॉमव वॉटर लाईन
टाकणे

949902

10479

963079

67048

51368

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र ६३ येथे सरफेस
गटसव व नाल्याची दरु
ु स्तती
करणे.
वॉडव क्र ६३ स्तटॉमव वॉटर
लाईन
टाकणे.

548366

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव Total

लोकारोग्य
क)गावठाण
गटसव

800436

4427133
प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
मधील कासारवाडी भागात
बंद पाईप गटर करुन कॉक्रेट
ब्लॉक बसपवणे व इतर
स्तथा.अन.ु कामे करणे.

213579

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
मधील मखणमंगल सोसायटी
जवळील पवकास
आराखड्यातील रस्त्यासाठी
स्तटॉमव वॉटर बंद पाईप गटर
करणे व फुटपाथ करणे.

169437

प्रभाग क्र ६२ फुगेवाडी
रे ल्वेलाईन लगतच्या पवकास
आराखड्यातील रस्त्यासाठी
स्तटॉमव वॉटर बंद पाईप गटर
करणे व फुटपाथ करणे.
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर
एम.आय.डी.सी.मध्ये
आवश्यक हठकाणी स्तरॉमव
वॉटर गटसव करणे .

941445

1351982
प्रभाग क्र.६१ व ६२ मधील
पवकास आराखड्याच्या
रस्त्यामधील दभ
ु ाजक
बसवणे, स्तटॉमव वॉटर गटर व
फुटपाथ करणे.
बोपखेल वाडव क्र.६४ येथे
गणेशनगर भागात
हठकहठकाणी पावसाळी गटर
करणे.

1883676

332042

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
लोकारोग्य
क)गावठाण
गटसव Total

लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग

Total Expenditure (Rs)

4892161

प्र.क्र. ४१ गांधीनगर येथील
हठकहठकाणी पावसाळी
पाण्याचा ननचरा करणेकामी
पाईप टाकणे व चें बर
बांधणे.
798906
प्र.क्र. ६३ मध्ये रे ल्वे गेट ते
भंडारी पेरोल पंपपयंत नाला
करणे.
प्र.क्रं. ४० खराळवाडी मध्ये
हठक-हठकाणी नाला रे नींग व
दरु
ु स्तत
करणे.
प्र.क्रं. ४१ गांधीनगर मध्ये
हठक-हठकाणी नाला रे नींग व
दरु
ु स्तत
करणे.

1650185

1140665

2800005
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर टी ब्लॉक१५३ मध्ये नाला बांधणे.
836554

प्रभाग क्र.३९ मधील
जी.जी.स्तकूल मागील
नाल्याची सुधारणा करणे व
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

3747665

प्रभाग क्र.६२ फुगेवाडी मधील
स्तमशानभुमी लगत सॅंडपवक
कंपनीच्या नाल्यावर
सी.डी.वकव बांधणे.

1723050

बोपखेल वाडव क्र.६४ मधील
केसरीनगर येथे नाला बांधणे.

1584555

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग Total
स्तथाप्य
उद्याने

Total Expenditure (Rs)

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
ज्योती इंग्लीश स्तकुल
जवळील नाल्याच्या सभंतीची
उं ची वाढपवणे.

14123

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
वसंतदादा पाटील शाळे च्या
मागील नाल्याच्या खोली
वाढपवणे.व दरू
ु स्तती करणे

638603

वॉडव क्र.३८ नेिरूनगर येथील
पवठ्ठल नगर जवळील
नाल्याच्या सभंतीची दरू
ु स्तती
करणे व उं ची वाढपवणे व
नाल्याचे बेडींग करणे.

5226

क प्रभागातील उद्यानांचे
वापषवक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

14939537

730958

कासारवाडी प्र. क्र.8 आ.क्र.25
ननयोवजत उद्यानास
ससमासभंत बांधणे व उद्यान
पवकसीत करणे 17000
चौ.मी.जागेवर उद्यान
करणे,ससमासभंत,पाथवे करणे

498653

ड प्रभाग क्षेिातील मोकळ्या
जागांना ससमासभंत बांधणे व
स्तथाप्यपवषयक अनुषंधगक
कामे करणे

4003532

दापोडी स.नं. २७ येथील आई
उद्यानातील तार फेवन्द्संग
काढून ससमासभंत बांधणे,
माळी िाऊस बांधणे, उववररत
उद्यान व स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे .

661701

प्रभाग क्र. ३९ अक्षय
सोसायटी परीसरातील
उद्यानांची ससमासभंत बांधणे.

483394

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

स्तथाप्य
उद्याने Total
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे

संत तुकारामनगर
प.ु ल.दे शपांडे उद्यानाचे
सीमासभत बांधणे व स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे
स्िे नं.६ सांगवी येथे
उद्यानात उववरीत पवपवध
पवकासाची कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

535627

6239475
13153340

क प्रभागातील अंदाजपिकात
नाव नसलेल्या कामांची त्रबले
दे णे.

3548204

नेिरुनगर येथील वािन
दरु
ु स्तती कायवशाळा, कोंडवाडा
व कचरा डेपो कायावलय येथे
स्तथाप्य पवषयक दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

709860

प्र.क्र. ३१ मध्ये डॉ.बाबासािे ब
आंबेडकर कक्रडा संकुलामध्ये
उववरीत हठकाणी प्रेक्षक गॅलरी
बांधणे.
734735
प्र.क्र. ४१ गांधीनगर मधील
शाळांच्या इमारतीमधील
ककरकोळ दरू
ु स्तती कामे
करणे.
300000
प्र.क्र. ६३ माने ननवास व
प्रेक्षक्षत जवळील परीसरात
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्र.क्र.६३मधील आ.क्र. २२
मध्ये स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.

63716

431715

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र ६३ येथील चें बसव
दरु
ु स्तती करणे उं ची वाढपवणे
व स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र ६३ येथे साईन
बोडव करणे बेंचस
े
पुरपवणे.

591329

560114
प्रभाग क्र. ४१ गांधीनगर
मधील इंहदरा गांधी उड्डाण
पुल पररसरात स्तथाप्य
पवषयक सध
ु ारणांची व
दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
482264
प्रभाग क्र. ४१ गांधीनगर
सोना-रुपा त्रबल्डींग पररसरात
स्तथाप्य पवषयक सुधारणांची
व दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
52949
प्रभाग क्र. ३८ नेिरुनगर
येथील नुरमोिल्ला मधील
नाल्याची स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे
प्रभाग क्र. ३८ नेिरुनगर
येथील संतोषी माता चौक ते
िॉकी स्तटे डडयम पयवत रस्तता
दभ
ु ाजक टाकणे.
प्रभाग क्र. ३८ नेिरुनगर
येथील स्तमशान भुमी
शेजारील मैदान पवकससत
करणे.

485497

738476

866102

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी
मधील एच.ऐ. मैदानाजवळील
फुट्पाथ व पाथवेन्द्ची
दरु
ु स्ततीची कामे करणे
.
प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी
मधील मनपा इमारतींची
स्तथाप्य पवषयक सुधारणांची
व दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.(जन
ु ा
प्र.क्र.३३)

721730

250511
प्रभाग क्र. ४० खराळवाडी
येथील डॉ.आंबेडकर सां.केंद्र
परीसरात स्तथाप्य पवषयक
सध
ु ारणांची व दरु
ु स्ततीची
कामे करणे
143388
प्रभाग क्र. ४१ गांधीनगर
मधील मनपा इमारतींची
स्तथाप्य पवषयक सुधारणांची
व दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
727141
प्रभाग क्र. ४१ गांधीनगर येथे
हठक – हठकाणी माहितीदशवक
फलक, रस्त्यासाठी
थमोप्लास्तट पें ट मारणे,खच्
ु याव
बसपवणे इ. स्तथाप्य पवषयक
करणे.
प्रभाग क्र.39 ,४०,४१ मधील
मनपाच्या पवपवध
कायवक्रमांसाठी मंडपपवषयक
कामे करणे .

403683

526408

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.३२ संत
तुकारामनगर मधील
अवग्नशामक दल ईमारतीचे
पवस्ततारीकरण (शेड ) व ईतर
स्तथाप्य पवषयक दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर जनरल
ब्लॉक गटर करणे व
स्तथाप्यपवषक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर एस.ब्लॉक
गटर करणे व स्तथाप्यपवषक
कामे
करणे.
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर ज .ब्लॉक
गटर करणे व स्तथाप्यपवषक
कामे
करणे.
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर टी.ब्लॉक
गटर करणे व स्तथाप्यपवषक
कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

1673635

399908

399985

399984

399927
प्रभाग क्र.३७
मिा्माफुलेनगर पयाववरण
संस्तकार उद्यानामध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे
499900
प्रभाग क्र.३८ नेिरुनगर
मधील गटर व फुटपाथाची
स्तथाप्य कामे करणे

552424

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.३९ मधील
इमारतींची स्तथाप्यपवषयक
दरु
ु स्ततींची कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

472847

प्रभाग क्र.४० खराळवाडी
येथील कामगार नगर मधील
चांदणी चौक पररसरात
स्तथाप्य पवषयक सध
ु ारणांची
व दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.४० खराळवाडी
येथील नाणेकरचाळ
पररसरात स्तथाप्य पवषयक
सध
ु ारणांची व दरु
ु स्ततीची
कामे
करणे

806782

702563
प्रभाग क्र.४० खराळवाडी येथे
हठक – हठकाणी माहितीदशवक
फलक, रस्त्यासाठी
थमोप्लास्तट पें ट मारणे,खच्
ु याव
बसपवणे इ. स्तथाप्य पवषयक
करणे.
217333
प्रभाग क्र.४१ गांधीनगर
येथील वैशालीनगर पररसरात
स्तथाप्य पवषयक सुधारणांची
व दरु
ु स्ततीची कामे
करणे
756078
प्रभाग क्र.४१ गान्द्धीनगर
येथील डॉ. बाबासािे ब
आम्बेडकर व मिा्मा फुले
जयन्द्ती मिो्सव सन201314साठी मन्द्ड्प ्यवस्तथा
पुरवणे.
286959

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.६१ व ६२ मधील
पवपवध उद्धाटने व जयंती
कामी मांडव ्यवस्तथा व
इतर स्तथा. अन.ु कामे करण.
प्रभाग क्र.९२ सांगवी येधथल
ढोरे गल्ली क्र.१ पररसरामध्ये
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.९३ सोनवणे
िॉस्तपीटल व भागातील
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्रं.४१ गांधीनगर
येथील डॉ.बाबासािे ब
आंबेडकर पत
ु ळ्यास
उतरण्यास सशडी करणे व
इतर स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
बोपखेल वाडव क्र.६४ मध्ये
अनाधधकृत बांधकामे
पाडण्याची वािणे पुरपवणे.
वॉडव क्र ६२ कासारवाडी
गल्ली बोळ क्रॉक्रीट पे्िींग
गटर इ. स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.
वॉडव क्र ६३ कासारवाडी
आय.टी.आय वस्तवमींग पुल ३
हठकाणी स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.
वॉडव क्र ६३ मधील
उद्यानमध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्तती
करणे.
वॉडव क्र ६३ येथे स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

506272

682512

388831

999942

653726

596234

218729

584207

885464

25422064

Budget Head
Department Name Ward Name
क मख्
यालय
Total
ु
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ड प्रभाग
ु स्तती

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
सशक्षण
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम

Name of Work
प्रभाग क्र ४५ पपंपरी वाघेरे
येथील स्तथाप्यपवषयक
ककरकोळ दरू
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे
प्रभाग क्र ४५ पपंपरी वाघेरे,
न्द्िावी आळी व इतरि
स्तथाप्यपवषयक ककरकोळ
दरू
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे
प्रभाग क्र.५४ पपंपळे ननलख
येथील स्तथाप्यपवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.५६ वैदव
ु स्तती येथील
रस्त्यावरील चर खड्डयांची
खडीमुरुमाने व बी.बी.एम.
पद्धतीने दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.५६ वैदव
ु स्तती येथील
स्तथाप्यपवषयक ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)
297044242

516250

571469

504545

500299

508906

2601469
प्रभाग क्र.५८ नवी सांगवी
येधथल मनपा शाळे ची
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

235076

235076
प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख मधील शाळा
इमारतींची स्तथाप्यपवषयक
दरु
ु स्तती कऱणे.

16797

16797

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
भागातील रस्तते खडीकरण
पथ अ)खडी करुन बी.बी.एम. पध्दतीने
मुरूमाचे रस्तते डांबरीकरण करणे.
पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
प्रभाग क्र.४४ मधील पवना
फरशी व
समाचार गल्ली व पररसरात
फुटपाथ
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

पथ
क)दगडी
फरशी व

93402

93402

372292

प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर भागामधील अंतगवत
रस्त्याच्या कडेने पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे.

307751

प्रभाग क्र.४८ मधील
सशवराजनगर व पररसरात
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

169302

849345

प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर येधथल अमरहदप
पथ ब)डांबरी कॉलनी व पररसरातील रस्तते
रस्तते
डांबरीकरण करणे.

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total

Total Expenditure (Rs)

395673

प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर येधथल सनशाईन
बेकरी रोड व पररसरातील
रस्तते डांबरीकरण करणे.

699999

प्रभाग क्र.४८ मधील वंद
ृ ावन
कॉलनी व पररसरातील रस्तते
डांबरीकरण करणे.

706172

प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
नावेच्या रस्त्याच्या बाजूचे
अंतगवत रस्तते िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.

81972
1883816

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ प्रभागामध्ये जलक्षेि
ब)ककरकोळ क्र.अ/६ मोिननगर
दे खभाल
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा
दरु
स्तती
पवषयक ककरकोळ दरु
ु
ु स्ततीची
(मिसुली)
कामे करणे.
प्रभाग क्र ४७ काळे वाडी
मध्ये हठकहठकाणी पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र ४७ काळे वाडी
मध्ये राजवाडेनगर भागात
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र. 49 साई मंदीर
बापुजीबुवा येथील
रस्त्यावरील खड्यांची
िॉटसमक्स पध्दतीने
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र. ४६ येथील
पवनानगर व इतरि
स्तथाप्यपवषयक ककरकोळ
दरू
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ४६ पवजयनगर
मधील वाितक
ु पवषय़क
ककरकोळ दरू
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.
प्रभाग क्र. ४६ पवजयनगर
येथील रस्त्यावरील चर
खड्डयांची खडीमुरूमाने व
बी.बी.एम.पध्दतीने दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
येथील राजवाडेनगर व इतरि
स्तथाप्यपवषयक ककरकोळ
दरू
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
येथील स्तथाप्यपवषयक
ककरकोळ दरू
ु स्तती दे खभालीची
कामे कऱणे.

Total Expenditure (Rs)

3955

674996

907538

675000

493513

537922

531329

499296

499278

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी येथे
सारथी िे ल्प लाईन व वेब
पोटव ल वरील प्राप्त तक्रारीस
अनुसरून ककरकोळ दरू
ु स्तती
व दे खभालीची कामे करणे.

506272

प्रभाग क्र. ४९ साईमंदीर
बापज
ु ीबव
ु ा येथे सारथी िे ल्प
लाईन व वेब पोटव ल वरील
प्राप्त तक्रारीस अनुसरून
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.

498003

प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
मधील वाितुकपवषयक
ककरकोळ दरू
ु स्तती व
दे खभालीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
येथील रस्त्यावरील
खड्डायांची िॉटसमक्स
पद्धतीने दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गरु व
येथील रस्त्यावरील चर
खड्डायांची खडीमुरूमाने व
बी.बी.एम. पद्धतीने दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर ,
श्रीनगर येथील रस्त्यावरील
खड्डयांची िॉटसमक्स पद्धतीने
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.४९ साई मंदीर
बापुजीबुवा येथील
स्तथाप्यपवषयक ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.

565964

919299

588925

295939

555094

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५० थेरगाव
गावठाण पदमजी पेपर समल
येथील रस्त्यावरील खड्यांची
िॉटसमक्स पध्दतीने
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.५१ थेरगाव
गणेशनगर, बेलहठकानगर
येथील मनपाचे पवपवध
इमारती संडास, मत
ु ा-या इ.
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे
करणे.

674030

474357
प्रभाग क्र.५१ थेरगाव
गणेशनगर, बेलहठकानगर
येथील रस्त्यावरील
खड्यांची िॉटसमक्स पध्दतीने
दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.५१ थेरगाव
गणेशनगर, बेलहठकानगर
येथे सारथी िे ल्प लाईन व
वेब पोटव ल वरील प्राप्त
तक्रारीस अनस
ु रून ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची
कामे
करणे.
प्रभाग क्र.५३ वाकड मधील
वाितुक पवषयक ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.५३ वाकड येथील
मनपाचे पवपवध इमारती
संडास,मुता-या इ.ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.५३ वाकड येथील
स्तथाप्य पवषयक ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.

674908

287059

531713

557954

530108

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५३ वाकड येथे
सारथी िे ल्प लाईन व वेब
पोटव ल वरील प्राप्त तक्रारीस
अनुसरुन ककरकोळ दरु
ु स्तती
व दे खभालीची कामे करणे.

557680

प्रभाग क्र.५४ पपंपळे ननलख
येथील मनपाचे पवपवध
इमारती संडास, मुता-या इ.
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.

498504

प्रभाग क्र.५४ पपंपळे ननलख
मधील वाितुकपवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.

503367

प्रभाग क्र.५४ पपंपळे ननलख
येथे सारथी िे ल्प लाईन व
वेब पोटव ल वरील प्राप्त
तक्रारीस अनुसरुन ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.

504324

प्रभाग क्र.५५ पपंपळ सौदागर
येथील रस्त्यावरील
खड्डयांची िॉटसमक्स पद्धतीने
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

925097

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
येथील रस्त्यावरील चर
खड्डयांची खडीमुरुमाने व
बी.बी.एम. पद्धतीने दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

298545

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
मधील वाितुकपवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.

299999

प्रभाग क्र.५६ वैदव
ु स्तती येथे
सारथी िे ल्प लाईन व वेब
पोटव ल वरील प्राप्त तक्रारीस
अनुसरुन ककरकोळ दरु
ु स्तती
व दे खभालीची कामे करणे.

504400

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्रभाग क्र.५६ वैदव
स्तती
ु
मधील वाितुकपवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.
505470
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न
मधील वाितुकपवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.
3789
प्रभाग क्र.५९ मधब
न
ु
येथील मनपाचे पवपवध
इमारती संडास, मुता-या इ.
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.
431473
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न
येथील स्तथाप्यपवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.
272398
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न येथील
रस्त्यावरील चर खड्डयांची
खडीमरु
ु माने व बी.बी.एम.
पद्धतीने दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
400000
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न येथील
पी.डब्ल्यू.डी. (माकन
िॉस्तपीटल) चौकाचे
सुशोभीकरण करणे.

400211

प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न येथील
मनपा इमारतींची स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न येथील
मुख्य रस्त्यांवर ररफ्लेक्टर
बसपवणे.

381136

प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न येथे
सारथी िे ल्प लाईन व वेब
पोटव ल वरील प्राप्त तक्रारीस
अनस
ु रुन ककरकोळ दरु
ु स्तती
व दे खभालीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाण येथील
स्तथाप्यपवषयक ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.

855832

397781

398358

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाण येथील रस्त्यावरील
चर खड्डयांची खडीमरु
ु माने
व बी.बी.एम. पद्धतीने
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

400000

प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाणयेथील रस्त्यावरील
खड्डयांची िॉटसमक्स पद्धतीने
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

799780

प्रभाग क्र.६० सांगवी येथील
रस्त्यांना थमोप्लास्तट पें न्द्टचे
पट्टे मारणे व ररफ्लेक्टर
बसपवणे.

पपंपरी प्रभाग क्र.४४ मधील
रस्त्यांवरील चरांची दरु
ु स्तती
करणे
प्रभाग क्र. ४६ काळे वाडी
पवजयनगर मधील नढे नगर
भागातील पे्िींग ब्लॉकची
दरु
ु स्तती करणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील मुख्य
रस्त्यास थमोप्लास्तट पें टने
पट्टे मारणे व अनुषंधगक
कामे करणे.

2008

21822604

529056

2831

152775

प्रभाग क्र. ८९ मध्ये ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
मध्ये मनपाच्या
कायवक्रमांकररता मंडप
्यवस्तथा करणे.

49614

430019

Department Name Ward Name

ड प्रभाग Total

ड मुख्यालय

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.६० सांगवी येधथल
मनपाच्या पवपवध
कायवक्रमांकररता मंडप
्यवस्तथा करणे.
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

प्रभाग क्र ४५ पपंपरी वाघेरे
प्रभागातील फुटपाथ,पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरू
ु स्तती व
दे खभाल करणे.

Total Expenditure (Rs)

172099

1336394
28838903

649754

प्रभाग क्र ४५ पपंपरी वाघेरे
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील टें चेंस, खड्डे, चर
खडीमुरूम व बी.बी.एम.
पध्दतीने दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र ४७ काळे वाडी
येथील रस्त्यावरील
खड्डयांची िॉटसमक्स
पध्दतीने दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

332839

प्रभाग क्र. ४४ अशोक धथएटर
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील रें चेंस, खड्डे ,
चर िॉटसमक्स पद्धतीने
दरु
ु स्तत कऱणे.
प्रभाग क्र. ४६ पवजयनगर
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील टें चस
े ,खड्डे चर
िॉटसमक्स पध्दतीने दरू
ु स्तत
करणे.

1342031

प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
प्रभागातील फुटपाथ,पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरू
ु स्तती व
दे खभाल करणे.
प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
येथील पररसरातील
रस्त्यावीरल टें चस
े ,खड्डे, चर
िॉसमक्स पध्दतीने दरू
ु स्तत
करणे.

401416

1429937

648921

1360558

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४९ साई मंदीर
बापुजीबुवा येथील
पररसरातील रस्त्यावरील
रें चेंस, खड्डे, चर िॉटसमक्स
पध्दतीने दरु
ु स्तत करणे.
प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
प्रभागातील फुटपाथ, पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरू
ु स्तती व
दे खभाल करणे.
प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
मधील रस्तते ,
रें चस
े ,क्रॉसकट,खड्डे इ. खडी
मुरुम व बी बी एम पध्दतीने
करणे.

1135203

प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर ,
श्रीनगर प्रभागातील फुटपाथ,
पाथवे पे्िींग ब्लॉक दरु
ु स्तती
व दे खभाल करणे.

467883

प्रभाग क्र.५४ पपंपळे ननलख
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील रें चेंस, खड्डे ,
चर िॉटसमक्स पद्धतीने
दरु
ु स्तत कऱणे.

1418807

प्रभाग क्र.५४ पपंपळे ननलख
प्रभागातील फुटपाथ, पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरु
ु स्तती व
दे खभाल करणे.

661409

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
प्रभागातील फुटपाथ, पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरु
ु स्तती व
दे खभाल करणे.

519028

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील रें चेंस, खड्डे ,
चर खडीमुरुम व बी.बी.एम.
पद्धतीने दरु
ु स्तत कऱणे.

356558

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील रें चेंस, खड्डे ,
चर िॉटसमक्स पद्धतीने
दरु
ु स्तत कऱणे.

1417938

999266

761235

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५६ वैदव
ु स्तती
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील रें चेंस, खड्डे ,
चर िॉटसमक्स पद्धतीने
दरु
ु स्तत कऱणे.

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

इमारत
योजना

Total Expenditure (Rs)

1351355

प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न मधील
अंतगवत गल्ली बोळामध्ये
रबर मोल्डेड पे्िींग ब्लॉकची
सुधारणा करणे.

999935

प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न मधील
सशतोळे नगर ते ममतानगर
ननयोजीत १८.०० मी.
रस्त्याच्या बाजूने फुटपाथ व
चौक सुशोभीकरण करणे.

526687

16780760
पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र ४५
मधील मनपाच्या इमारतींची
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

766022

पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७३
येथील आरक्षण क्र. १७३ व
१७१ “खेळाचे मैदान” साठी
ससमासभंत बांधणे व
अनुषंधगक कामे करणे.
699934
पपंपरी वाघेरेप्रभाग क्र. ४५
मधील ताब्यात आलेल्या
आरक्षणांना ससमासभंत बांधणे

945453

प्रभाग क्र ४५ मध्ये
मनपाच्या शाळांची
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

887879

प्रभाग क्र ४५ मध्ये संडास
मुता-यांची स्तथाप्यपवषयक
कामे कऱणे

624292

प्रभाग क्र ४५ मध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामे कऱणे.

1334952

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
मधील मनपा इमारत चे
स्तथाप्य पवषय़क कामे करणे.

1309262

प्रभाग क्र.५६ वैदव
ू स्तती येथे
मनपा आरक्षण क्र.३५६
प्राथसमक शाळे साठी
ससमासभंत बांधणे व आरक्षण
पवकसीत करणे.

938248

प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गरु व
मनपा शाळा इमारतीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
येधथल बॅडसमंटन िॉल व
वस्तवमींग पल
ु ची स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.
फ क्षेिीय कायावलय अतगवत
धचखली
तळवडेउपपवभागातील
हदवाब्ती ्यवस्तथेच्या कफडर
पपलर ची दरू
ु स्तती व
अनुषंधगक कामे करणे.
वॉडव क्र.७५ पपंपळे सौदागर
येथे खेळाचे मैदान पवकसीत
करणे.
वॉडव क्र.९६ गजानन
मिाराजनगर येधथल आरक्षण
क्र.३४४ मोकळ्या जागेला
ससमासभंत बांधणे व खेळाचे
मैदान पवकसीत करणे.

इमारत
योजना Total
ककरकोळ
दरू
प्र क्र 43 मध्ये सुभाषनगर
ु स्तती व
दे खभाल
येथे घाटाची ््यवस्तथा करणे.
प्र क्र ४३ पपंपरी नगर येथे
वाितुक पवषयक कामे व
रस्त्याचे कडेने रे सलंग करणे.
प्रभाग क्र.५९ सांगवी येथे
मनपाच्या पवपवध
कायवक्रमांसाठी मंडप ्यवस्तथा
करणे.

764433

978622

269162

765473

2500000
12783732

1692901

979721

45375

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल
डांबरी रस्तते
पथ दरु
ु स्तती
व दे खभाल

डांबरी रस्तते
पथ दरु
ु स्तती
व दे खभाल
Total
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व

2717997

प्रभाग क्र.५३ वाकड
प्रभागातील फुटपाथ,पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरु
ु स्तती व
दे खभाल करणे.

636506

प्रभाग क्र.५३ वाकड येथील
पररसरातील रस्त्यावरील
रें चेंस,खड्डे,चर,खडीमरु
ु म व
बी.बी.एम. पद्धतीने दरु
ु स्तत
करणे.

470429

थेरगाव स.नं. 9 मध्ये 28
खोल्याची शाळा इमारत
बांधणे.
प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
येथील मनपा शाळा
इमारतींची स्तथाप्यपवषयक
दरु
ु स्ततीची कामे कऱणे.
प्रभाग क्र.४४ मधील मनपा
माध्यसमक शाळे ची व मनपा
इमारतीची रं गरं गोटीची कामे
करणे व स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र.५५ रिाटणी येधथल
शाळा इमारतीची ससमासभंत
बांधणे, खेळाचे मैदान तयार
करणे.
वॉडव क्र. ८१ काळे वाडी मधील
आरक्षण क्र. ६४० मध्ये
प्राथसमक शाळा इमारत
बांधणे (भाग २)

प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम

Total Expenditure (Rs)

1106935

750000

1120264

370425

961760

10086953

13289402

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र क्र ४३ पपंपरी नगर जन्द्
ु या
प
संडास ब्लॉकचे जागेवर
अंदाजपिक आवश्यकतेनुसार संडास
संडास मत
ु ा- ब्लॉक व मत
ु ारी ब्लॉक
या
बांधणे कामे करणे.

प
अंदाजपिक
संडास मुताप
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी

प
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी

प्र क्र ४३ पपंपरी नगर बी
ब्लॉक २६,२७,२८ मधे सुलभ
शौचालय बांधणे.(पैसे द्या व
वापरा त्वावर)
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
येथे बस स्तटॉपजवळ संडास
व मुता-या बांधणे.

Total Expenditure (Rs)

1637620

1872536

1095539

4605695
प्रभाग क्र.९० पपंपळे ननलख
येधथल स्तमशानभूमीची
सध
ु ारणा करणे. घाटांची
दरू
ु स्तती करणे. ,
प्रभाग क्र. ४६ काळे वाडी
येथील स्तमशानभम
ु ीचे
नुतणीकरण कऱणे.

1396273

4774814

प्रभाग क्र. ९० पपंपळे ननलख
स्तमशानभूमी दिनशेड करणे.

1800000

प्रभाग क्रमांक ८९
कस्तपटे वस्तती येथील
स्तमशानभम
ू ी पवकससत करणे

2699580

वाकड प्रभाग क्र. ८७ येथे
स्तमशानभुमी व दशकक्रया
पवधी घाट पवकसीत करणे.

999658

वॉडव क्र.७५ पपंपळे सौदागर
येथे स्तमशानभूमीची सुधारणा
करणे व पवद्यत
ु दाहिनी
उभारणे.

945806

12616131

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
आकुडी मलशध्
दीकरण
क
ें
द्र
ु
अंतगवत प्रभाग क्र. ११
यमुनानगर मध्ये
आवश्यकतेनस
ु ार भय
ु ारी गटर
नसलका टाकणे. तसेच इतर
जलनन:सारण पवषयक
पथ अ)खडी आवश्यक सुधारणा कामे
मुरूमाचे रस्तते करणे.
416914
आकुडी मलशुध्दीकरण केंद्र
अंतगवत प्रभाग क्र. १२ सेक्टर
२२ पररसर मध्ये भय
ु ारी
गटर नसलका टाकणे.

1656

पपंपरी प्रभाग क्र.४४ अशोक
धथएटर पररसरामध्ये
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

917225

पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ७४
मधील जलरण तलाव ते
जन
ु ा काटे पपंपळे रस्तता (१८
मी डी.पी. रोड) बी.बी.एम.
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.

1131449

प्र क्र ४३ पपंपरी नगर रे ल्वे
लाईन बाजन
ु े रस्तते खडीकरण
व बीबीएम पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

1062523

प्र क्र.४३ पपंपरी नगर
पररसरातील रस्तते खडीकरण
व बीबीएम पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ४६ काळे वाडी
मधील न्याने ताब्यात
आलेले रस्तते डब्ल.ु बी..एम. व
बी.बी.एम. पद्धतीने पवकसीत
कऱणे.
प्रभाग क्र. ४६ पवनानगर
मधील न्याने ताब्यात
आलेले रस्तते डब्ल.ु बी..एम. व
बी.बी.एम. पद्धतीने पवकसीत
कऱणे.

567944

739991

2138568

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
मधील राजवाडेनगर व इतर
पररसरातील न्याने ताब्यात
आलेले रस्तते डब्ल.ु बी..एम. व
बी.बी.एम. पद्धतीने पवकसीत
कऱणे.
प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गरु व
मध्ये हठकहठकाणी रूंदीकरण
झालेल्या व मनपाचे ताब्यात
आलेल्या रस्त्यांचे खडी
मुरूम व बी. बी. एम करणे.
प्रभाग क्र.४८ मधील रिाटणी
येथील स.नं.५९ मधील
१२.०० मी. डी.पी. रस्तता
पवकसीत करणे.
प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील मिादे व
मंदीर व पररसरातील रस्तते
खडीमुरूम व बी.बी.एम.
पध्दतीने करणे.
प्रभाग क्र.५६ येथे न्याने
ताब्यात आलेले रस्तते
खडीमुरूमाचे करणे

पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ

Total Expenditure (Rs)

432817

1375220

503135

1238374

1143268

प्रभाग क्र.५६ िॉटे ल सष्ृ टी ते
कल्पतरू पयंतचा १८.०० मी.
रुं दीचा डी.पी. रस्तता पवकसीत
करणे.

890429

वॉडव क्र.७६ रिाटणी स्िे
नं.६ ते २५ व ३२ मधील
३०.०० मी. व १२.०० मी. रूंद
डी.पी. रस्तता पवकसीत करणे.

1832373

14391886
पपंपरी प्रभाग क्र.४४ मध्ये
पावसाळी गटर करणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

1206522

पपंपरी प्रभाग क्र.४४ मध्ये
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

1784988

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र ४५
मध्ये कॉलनी व
भैरवनाथनगर, बालामल चाळ
पररसरात पे्िींग ब्लॉक
पवषयक कामे करणे.

437383

पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र ४५
मध्ये गावठाण व वैभवनगर
भागात पे्िींग ब्लॉक
पवषयक कामे करणे

1017813

पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ४५
मध्ये पे्िींग ब्लॉक बसपवणे
व स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

1224027

प्र क्र ४३ पपंपरी नगर साधु
वासवानी परीसरातील
फुटपाथ उं च करणे व कडेने
रे सलंग करणे.
प्रभाग क्र ४६ मध्ये
काळे वाडी मधील डी.पी.व
नॉन डी.पी. रस्त्याचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

1196209

प्रभाग क्र ४६ मध्ये नढे नगर
भागात पावसाळी गटर करणे
व पे्िींग ब्लॉक बसपवणे.

900656

प्रभाग क्र ४७ मधील न्याने
ताब्यात आलेल्या डी.पी.रस्तते
डब्ल.ु बी.एम. वबी.बी.एम.
पध्दतीने पवकससत करणे.

1180629

प्रभाग क्र ६४ मधधल
गणेशनगर,बोपखेल येधथल
CME िद्दीलगतच्या पवकास
आराखड्यातील रस्तता
GSB,BBM पध्टतीने पवकससत
करणे

1188379

प्रभाग क्र. ४६ पवजयनगर
काळे वाडी मधील आदशवनगर,
पवनानगर भागात पे्िर
ब्लॉक बसपवणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

296170

986818

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४६ पवजयनगर
काळे वाडी मध्ये पवपवध
हठकाणी पे्िर ब्लॉक
बसपवणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

244765

प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
मधील इतर अंतगवत कॉलनी
पररसरात राजवाडेनगर व
पवपवध हठकाणी पावसाळी
बंद पाईप गटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

44685

प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
मधील नढे नगर मध्ये पवपवध
हठकाणी पावसाळी बंद पाईप
गटर व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

1713949

प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील
जगताप डेअरी भागातील
इंटरलॉकींग ब्लॉकची दरु
ु स्तती
करणे व स्तथाप्यपवषयक
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील
उदयानापासुन नपवन बाणेर
पल
ु ाकडे जाणा-या रस्त्यास
स्तरॉमव वॉटर ड्रेनेजची सुपवधा
करणे.
प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील
फुटपाथची दरु
ु स्तती करणे व
अनुषंधगक कामे करणे.

1155071

1140473

21788

प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील स.नं.
७० ते नपवन बाणेर पुलाकडे
जाणा-या रस्त्यास स्तरॉमव
वॉटर ड्रेनेजची सुपवधा करणे.

1163362

प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख स.नं. २६ ते
७० २४ मी डी.पी. रस्त्याच्या
आर.सी.सी. गटसवची उववरीत
कामे करणे

789641

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्रभाग क्र.४४ मध्ये
हठकहठकाणी स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे व पाईप
टाकणे.
1012248
प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर भागामध्ये
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
218306
प्रभाग क्र.४८ मधील रिाटणी
येधथल १८.०० मी. डी.पी.
रस्त्याच्या बाजन
ू े
हठकहठकाणी दभ
ु ाजक व
फुटपाथ करणे.
प्रभाग क्र.४८ रिाटणी
सलंकरोडवर व इतर डी.पी.
रस्त्यावर हठकहठकाणी
दभ
ु ाजक बसपवणे व पदपथ
तयार करणे.
प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील कामठे
आळीत पे्िींग ब्लॉकची
कामे करणे.

1794817

669854

1368005

प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील
गणेशनगर पररसरात पे्िींग
ब्लॉकची कामे करणे.

1393824

प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील
गावठाण व पररसरात
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

1373118

प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील
्िल्कन सोसायटी पररसरात
पे्िींग ब्लॉकची कामे करणे.

1367633

प्रभाग क्र.५५ येधथल पपंपळे
सौदागर मध्ये कॉक्रीट पे्िर
ब्लॉकचे पाथवे तयार करणे.

833893

प्रभाग क्र.५६ येथे
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉकचा
पाथवे तयार करणे.

1205294

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गरु व
नावेचा डी.पी. रस्त्यामध्ये
दभ
ु ाजक बसपवणे व
फुटपाथची कामे करणे.
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
येधथल डी.पी. रस्त्यांना
दभ
ु ाजक बसपवणे व
फुटपाथची कामे करणे.
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
येधथल पवनायकनगर,
कवडेनगर व इतर भागात
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे.
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
रस्त्याच्या कडेने पे्िींग
ब्लॉक्स बसपवणे.

Total Expenditure (Rs)

167384

176312

150553

159540

प्रभाग क्र.७६ मधील
हठकहठकाणी डी.पी. व नॉन
डी.पी. रोडच्या कडेने फुटपाथ
करणे.

पथ
क)दगडी
फरशी व
पथ
ड)ककरकोळ
दरू
ु स्तती
डांबरी रस्तते

पथ
ड)ककरकोळ
दरू
ु स्तती
डांबरी रस्तते

सांगवी सं. नं. ८४ येथे वाढीव
क्षमतेची पंपपंग मसशनरी
बसपवणे.

1164922

5277

30754308
प्रभाग क्र. ४४ अशोक धथएटर
प्रभागातील फुटपाथ, पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरु
ु स्तती व
दे खभाल करणे.
प्रभाग क्र. ४६ आदशवनगर
काळे वाडी भागातील रस्तते
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

थेरगाव
वा. क्र. ८३ म्िसोबा
पथ ब)डांबरी मन्द्दीर पररसरात
रस्तते
डाम्बररकरन करने.
थेरगाव वा. क्र. ८३ एकता
सोसा., समता सोसा. भागात
डाम्बररकरन करने.

680422

2889662

3570084

342528

615101

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
थेरगाव वॉडव क्र. ८३ मध्ये
धनगरबाबा मंहदर तसेच
इतर पररसरात डांबरीकरण
करणे.
पपंपरी प्रभाग क्र. ४४ मध्ये
अशोका धथएटर पररसरात
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.
पपंपरी प्रभाग क्र. ४४ मध्ये
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.
पपंपरी प्रभाग क्र.४४ मधील
रस्तते िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकऱण करणे.
पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र ४५
मध्ये गावठाण वाघेरे कॉलनी
व इतर पररसरातील रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र ४५
मध्ये तपोवन मंहदर,
वैभवनगर व इतर
पररसरातील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे
पपंपरी वाघेरे प्रभाग क्र. ४५
मधील रस्तते िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकऱण करणे.
प्र क्र ४३ पपंपरी नगर
वजजामाता िॉवस्तपटल मधील
पवपवध रस्त्यांचे डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र ६४ मधधल
गणेशनगर,बोपखेल येधथल
CME िद्दीलगतच्या पवकास
आराखड्यातील रस्तता
GSB,BBM पध्टतीने पवकससत
करणे
प्रभाग क्र. ४६ नढे नगर
काळे वाडी भागातील रस्तते
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

320062

2819919

2874543

2774079

2145551

2772917

2767036

4100351

6247

3567115

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ४६ पवजयनगर
भागातील रस्तते िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
मधील अंतगवत कॉलनी
पररसरात भागातील रस्तते
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

2853641

1748016

प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
मधील ज्योतीबानगर
भागातील रस्तते िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.

2688554

प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
मधील नढे नगर व
राजवाडेनगर व इतर
भागातील रस्तते िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.

1748207

प्रभाग क्र. ५४ पपंपळे ननलख
येथील पवशालनगर भागातील
अंतगवत रस्त्याचे िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील
उदयानापासुन नपवन बाणेर
पुलाकडे जाणा-या रस्त्याचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

2799836

3259641

प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील
वाघजाई िॉटे ल ४५ मी
पयंतच्या पवकास
आराखडयातील २४ मी
रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.

3244452

प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील स.नं.
७० ते नपवन बाणेर पुलाकडे
जाणा-या रस्त्याचे िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.

3212554

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
मध्ये हठकहठकाणी रूंदीकरण
झालेल्या व मनपाचे ताब्यात
आलेल्या रस्त्यांचे खडी
मुरूम व बी. बी. एम करणे.

Total Expenditure (Rs)

1992200

प्रभाग क्र. ९० येथील न्याने
पवकससत झालेल्या रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण
करणे.
261380
प्रभाग क्र.४४ मधील ओपन
लॉन व पररसरातील रस्तते
डांबरीकरण करणे.

1514824

प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर येधथल कसलका माता
रोड, साई मल्िार कॉलनी,
दग
ु ावमाता कॉलनी व इतर
पररसरातील रस्तते डांबरीकरण
करणे.

122616

प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर येधथल ज्योनतबा
पादक
ु ा रोड व पररसरातील
रस्तते डांबरीकरण करणे.

119197

प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर येधथल तापकीरनगर
चौक ते पपंपरीगाव व इतर
पररसरातील रस्तते डांबरीकरण
करणे.

123201

प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर येधथल पररस
कॉलनी, मोरया कॉलनी,
साईराज कॉलनी, स्तवामी
समथव कॉलनी व इतर
पररसरातील रस्तते डांबरीकरण
करणे.

125398

प्रभाग क्र.४८ मधील
नखातेनगर व पररसरातील
रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे.

1407625

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.४८ मधील फाऊंटन
इन िॉटे ल व पररसरातील
रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

1779116

प्रभाग क्र.४८ मधील श्रीनगर
पररसरातील अंतगवत रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.४८ मधील स्िे
नं.५६ येधथल १२.०० मी.
डी.पी. रस्त्याचे डांबरीकरण
करणे.

1802088

प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील गणेश
मंदीर व चोंधे लॉन्द्स
पररसरातील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.

2107420

प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील
गणेशनगर पररसरातील
रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे.

2147034

प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील
छिपती बँक व पररसरातील
रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे.

2133322

प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील मारूती
मंदीर पररसरातील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील रस्तते
पवषयक कामे करणे.

126562

2248770

2138001

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
व रिाटणी गावठाण येथील
रस्तते िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

1414528

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर,
रिाटणी येथील साई सागर
कॉलनी, रायगड कॉलनी,
भारत कॉलनी, पररसरातील
रस्तते िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

1639890

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५६ येथील अंतगवत
रस्तते डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.५६ येथील रस्तते
पवषयक व स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र.५६ येथील िॉटे ल
सष्ृ टी पररसरातील रस्तते
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
गांगडेनगर, ज्ञानेश पाकव व
इतर भागातील रस्तते
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.५७ पवनायकनगर,
कवडेनगर व इतर भागातील
रस्तते िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

1713038

1467718

1360611

1157893

999901

प्रभाग क्र.७६ मधील मनपा
शाळा ते रिाटणी चौकापयंत
१८.०० मी. डी.पी. रोडचे
हठकहठकाणी डांबरीकरण
करणे.
3850027

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total

पल
ु व
प्रकल्प

फ क्षेिीय कायावलय अतगवत
धचखली तळवडे उप पवभाग
मधील वस्तरट लाईट पोल
वरील खराब नादरू
ु स्तत
जक्शंन बॉक्स बदलणे.

1537739

भाटनगर मैलाशध्
ु दीकरण
केंद्राअंतगवत वॉडव क्र. ४२
मधील भागात जलननिःसारण
्यवस्तथा सध
ु ारणा पवषयक
कामे करणे.

1425214
83375663

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
येथे िॉटे ल स्तवराज गाडवन
जवळ १८.०० मी. रुं द डी.पी.
रस्त्यावर आर.सी.सी. कल््िटव
बांधणे.

5022977

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
पल
ु व
प्रकल्प Total
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

प्रभाग क्र. ४४ मधील मनपा
शाळा, करसंकलन कायावलय
व इतर मनपा इमारतींची
दरु
ु स्तती व दे खभाल व
स्तथाप्य पवषयक कामे कऱणे.
प्रभाग क्र. ५५ पपंपळे सौदागर
येथे मनपा इमारती,
बाह्तयरुग्णालय ,
्यायामशाळा इ. ची
रं गसफेदी दरु
ु स्तती व दे खभाल
व स्तथाप्य पवषयक कामे
कऱणे
प्रभाग क्र. ५६ वैदव
ु स्तती
पपंपळे गरु व येथे
्यायामशाळा इमारतींची
रं गसफेदी दरु
ु स्तती व दे खभाल
व स्तथाप्य पवषयक कामे
कऱणे
प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
मधील ्यायामशाळा, तालीम,
दवाखाना व सांस्तकृनतक, केंद्र
इ. ची रं गसफेदी दरू
ु स्तती व
दे खभाल व स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र.५३ वाकड येथील
रस्त्यावरील चर खड्यांची
खडीमुरुमाने व बी.बी.एम.
पद्धतीने दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)
5022977

371923

1199454

1249751

1362058

564253

प्रभाग क्र.५४ पपंपळे ननलख
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील रें चेंस, खड्डे ,
चर खडीमरु
ु म व बी.बी.एम.
पद्धतीने दरु
ु स्तत कऱणे.

620229

प्रभाग क्र.५६ वैदव
ु स्तती
येथील पररसरातील
रस्त्यावरील रें चेंस, खड्डे ,
चर खडीमुरुम व बी.बी.एम.
पद्धतीने दरु
ु स्तत कऱणे.

660407

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न
प्रभागातील फुटपाथ, पाथवे
पे्िींग ब्लॉक दरु
ु स्तती व
दे खभाल करणे.
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न येथील
पररसरातील रस्त्यावरील
रें चेंस, खड्डे , चर िॉटसमक्स
पद्धतीने दरु
ु स्तत कऱणे.

ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव

प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न येथील
मेन रोडच्या बाजूने रं गीत
रबर मोल्डेड ब्लॉक बसवून
फुटपाथची सुधारणा करणे.

Total Expenditure (Rs)

605685

2921

670927

7307608
िीय कायावलय कायवक्षेिातील
प्रशासकीय इमारत जकात
नाके, दवाखाने इ. हठकाणच्या
EPABX यंिणेचे वापषवक
दे खभाल दरू
ु स्ततीचे कामे
करणे.

2574

प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
मध्ये हठकहठकाणी
रस्त्यालगत पावसाचे
पाण्यासाठी पाईप गटर करणे.

500000

प्रभाग क्र. ५७ पपंपळे गुरव
मध्ये हठकहठकाणी
रस्त्यालगत पावसाचे
पाण्यासाठी पाईप गटर करणे.

1134738

प्रभाग क्र.४८ मधील
हठकहठकाणी स्तटॉमव वॉटर
पाईप टाकणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

1419048

प्रभाग क्र.४८ मधील तांबे
शाळा व शास्तिीनगर
पररसरात स्तटॉमव वॉटर पाईप
टाकणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

1376975

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.४८ मध्ये
हठकहठकाणी स्तटॉमव वॉटर
ड्रेनसाठी पाईप टाकणे.

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव Total
लोकारोग्य
क)गावठाण
गटसव

लोकारोग्य
क)गावठाण
गटसव Total

लोकारोग्य
ग)संडास व
मुता-या
लोकारोग्य
ग)संडास व
मुता-या

Total Expenditure (Rs)

660441

प्रभाग क्र.५४ पवशालनगर
पपंपळे ननलख येथील
गावठाण व पररसरात बंद
पाईप गटसवची कामे करणे.

1196178

फ क्षेिीय कायावलय
कायवक्षेिातील उपपवभागा
मधील प्रशासकीय इमारत
जकात नाके, दवाखाने इ.
हठकाणच्या जननि संचाचे
(जनरे टरचे) वापषवक दे खभाल
दरू
ु स्ततीचे कामे करणे.

579470

6869424
प्रभाग क्र. ४६ काळे वाडी
मधील पवपवध हठकाणी
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
िोणेकरीता पाईपलाईन टाकणे.

250809

प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
मधील पवपवध हठकाणी
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
िोणेकरीता पाईपलाईन टाकणे.

267574

प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
येथील मुख्य रस्त्यास स्तरॉमव
वॉटर लाईन टाकणे.

1586372

वॉडव क्र. 81 पवजयनगर
भागामध्ये बंद पाईप करणे.

117451

2222206
प्र क्र 43 पपंपरीनगर येथे बी
ब्लॉक मध्ये प्रभागात
हठकहठकाणी सुलभ शौचालये
बांधणे. .(पैसे द्या व वापरा
त्वावर)

2412539

2412539

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
लोकारोग्य
येथे गणेशम सोसायटी
प)नाला
समोरील नाल्याची उं ची
रे ननंग
वाढपवणे.
प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
एच.डी.एफ.सी. बँक ते कृष्णा
चौकापयंत डी.पी. रस्त्याच्या
कडेने व कवडेनगर,
पवनायकनगर भागात
पावसाळी पाण्यासाठी पाईप
टाकणे.
लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग Total
प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
येथील पवना नदीस
लोकारोग्य
अ्यप्पा मंहदराजवळ
ब)घाट
न्याने घाट बांधणे
प्रभाग क्र. ५३ वाकड
गावठाण येथे
स्तमशानभुमीजवळ घाट बांधणे.

लोकारोग्य
ब)घाट Total

Total Expenditure (Rs)

2269799

1799007

4068806

1434762

513927

प्रभाग क्र. ५४ पवशालनगर,
पपंपळे ननलख येथील मुळा
नदीस असलेले पाटबंधारे
रस्त्यास (चौंधे लॉन्द्स) येथे
घाट बांधणे व स्तमशानभम
ु ी
येथील घाटांची दरु
ु स्तती व
अनुषंधगक कामे करणे.

1285315

प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
पवना नदीकाठी पुलाजवळ
ररटे ननंग वॉल बांधणे.

4133656

अ प्रभागाअंतगवत दष
ु ीत
पाणी तक्रार
ननवारणाकररता,पाणी गळती
थांबपवणे करीता व पाईप
लाईन टाकणेकररता खोदलेले
वॉडवस्ततरीय
रे न्द्चें स बी.बी.एम.पध्दतीने
योजना
व पे्िींग ्लॉक ने दरु
ु स्तती
अंतगवत कामे करणे.

7367660

39501

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
आकुडी जी ब्लॉक मधील
साई उद्यान व अम्ब्रेल
उद्यान येथे दरू
ु स्तती व
पवकासाची कामे करणे
(स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे, शेड उभारणे, गझेबो
करणे माळी िाऊस करणे
इ्यादी
ड प्रभागतंगत
व झालेल्य
पवकास कामाची भाववाढ
फरक त्रबल अदायबगी करणे.

वॉडवस्ततरीय
योजना
अंतगवत
कामे Total

स्तथाप्य
उद्याने

पपंपरी आ.क्र. १३३
वािनतळासाठी आरक्षक्षत
असलेल्या जागेवर बीओटी
त्वावर बिुमजली वािनतळ
उभारणे.
यशवंतराव च्िाण मेमो.
िॉस्तपीटल येथील १०१०
के्िीए जनरे टरचे वाषीक
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे सन
२०१४ ते २०१६

Total Expenditure (Rs)

67239

2763379

36657

192738

3099514
कमववीर संभाजी मिाराज
उद्यान रिाटणी येथील
उद्यानात संडास ब्लॉक,माळी
िाऊस बांधणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे
धमववीर संभाजी मिाराज
उद्यान रिाटणी येथील
उद्यानात ध्यानधारणा केंद्र
बांधणे इतर अनुषंधगक कामे
करणे.
पपंपरी कँम्प येथील
बालभवन उद्यानाच्या
नामकरणासाठी २ कमानी
स्तवच्छतागि
ृ बांधणे व
शास्तिीपाकव, उद्यानाच्या
ससमासभंत बांधणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

1085921

987951

771939

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
पपंपरी येथील िे मु कलानी
उद्यानात गजेबो व
स्तवच्छतागि
ृ बांधणे व कारं जे
व धबधबा पाथवे इ्यादींची
सुधारणा करणे.
879930
पपंपळे गुरव येथील िॉटे ल
सष्ृ टी समोरील जागेत
उद्यान पवकससत करणे.
प्रभाग क्र.४८ येथे धमववीर
संभाजी मिाराज उद्यानाला
ससमासभंत बांधणे व स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

स्तथाप्य
उद्याने Total
स्तथाप्य
काळे वाडी पपंपरी मख्
ु य
पवषयक
रस्त्याचे गटसव व डड्िाडरची
कामे करणे दरु
ु स्तती करणे.
प्र क्र ४३ पपंपरी नगर येथे
स्तथाप्य पवषयक दे खभाल
दरु
ु स्तती व सुधारणा कामे
करणे.
प्र क्र ४३ पपंपरी नगर येथे
स्तमशानभुमीची नुतनीकरण
व सुधारणा कामे करणे.
प्रभाग क्र. ४७ काळे वाडी
मधील भागातील पे्िींग
ब्लॉकची दरु
ु स्तती करणे व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

10564876

856644
15147261

936553

279193

652495

277556

प्रभाग क्र. ८९ मधील सन ७०
ते २६ या डी. पी. रस्त्याचे
िॉटसमक्स चेनेज ५०० ते
१२०० मी पयंत डांबरीकरण
करणे.
242495
प्रभाग क्र.४८ तापकीरनगर,
श्रीनगर भागामध्ये
हठकहठकाणी ककरकोळ
दरू
ु स्तती पवषयक कामे करणे.

210578

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५६ येधथल
रस्त्यांवरील रें चस
े , क्रॉसकट
खडीमरू
माने
भरून
बी.बी.एम.
ु
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.५६ येथे रस्त्यांची
बी.बी.एम. पध्दतीने दरू
ु स्तती
करणे.

ड मुख्यालय Total

फ प्रभाग

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

प्रभाग क्र.५७ पपंपळे गुरव
येधथल सवव मुख्य चौक व
इतर चौक सश
ु ोभीकरण
करणे व वाितूक
सुधारणापवषयक कामे करणे.
वॉडव क्र.७१ (जुना) मधील
इमारतीची रं ग रं गोटी व
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्तती
करणे.

138279

1662560

1446687

247478

6093874
255604462
– प्रभाग क्र. १३ मध्ये
हठकहठकाणी स्तथाप्यपवषयक
कामांची ककरकोळ दरु
ु स्तती
करणे
प्रभाग क्र. ११ येथे डांबरी
रस्तते आकवस्तमत रस्तते
दरू
ु स्ततीची कामे तातडीने
करणे

432757

697218

प्रभाग क्र. १३ मध्ये
हठकहठकाणी नवीन फुटपाथ
करणे व कािी हठकाणी
उं ची वाढपवणे.

फुटपाथची

प्रभाग क्र. १३ येथे डांबरी
रस्तते आकवस्तमक दरु
ु स्ततीची
कामे करणे

1623

363109

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २ धचखली आकुडी
रस्तता ते सानेवस्तती रस्तता
पवकससत
करणे.
प्रभाग क्र.२ त्रिवेणीनगर
येथील उववरीत रस्तते
खडीमुरुम व बी.बी,एम.
पद्धतीने तयार करणे.
प्रभाग क्र.४ येथे डांबरीरस्तते
दरू
ु स्ततीची कामे तातडीने
करणे.

899963

659970

904176

प्रभाग क्र.५ येथे डांबरी रस्तते
आकवस्तमक रस्तते दरू
ु स्ततींची
कामे तातडीने करणे.
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
इमारत
योजना

इमारत
योजना Total

इमारत व
सांस्तकृनतक
केंद्र

660010

प्रभाग क्र.४ मधील मनपा
इमारतींची दरू
ु स्तती पवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र.४ मधील मनपा
शाळा इमारतीची दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्रं.४४ यमुनानगर
सेक्टर क्रं.२१ मधील
शननमंहदर जवळील मोकळ्या
जागेस आर.सी.सी ससमाभींत
करणे

4618826

479867

407023

622609
1509499

प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील
योजना क्र.११व १२ स्तपाईन
रोडचे फुटपाथचे कडेने
लोखंडी रे लींग
करणे.
999634

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
इमारत व
सांस्तकृनतक
केंद्र Total
प्र.क्र.२८. मध्ये F II ब्लँ क
पथ अ)खडी येथील पररसरात खडी
मुरूमाचे रस्तते मुरमाचे रस्तते करणे.

Total Expenditure (Rs)

999634

220209

प्र.क्र.२८. मासुळकर काँलनी
येथील W- सेक्टर (लगत) ते
मोरवाडी अमत
ृ ेश्वर कॉलनी
पयंत डी पी रस्तता
करणे.
577140
प्रभाग क्र ६४ मधधल
रामनगर,बोपखेल अंतगवत
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीने
ङांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील मधरु ा
कॉलनी येथील रस्तता
खडीमुरुमाने दरु
ु स्तत करणे
प्रभाग क्र. ५ धचखली
स्तमशानभूमीचे नुतनीकरण
करणे
प्रभाग क्र.१ तळवडे रुपीनगर
येथील रस्तते खडीमुरुमाचे
करणे
प्रभाग क्र.४ मधील नेवाळे
वस्तती पररसरातील रस्तते
खडीमरू
ु माचे करणे

512833

469131

591445

248231

502747

प्रभाग क्र.४ मधील रस्त्यांचे
रुं दीकरण खडीमरू
ु माने करणे

463241

प्रभाग क्र.४ मधील
रस्त्यांवरील चर खडीमुरुमाने
भरणे व ग्राऊटींग करणे.

498132

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५,मधील रस्त्याचे
रें चस
े खडीमुरुम करणे व
बी.बी.एम.पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.
91828

पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ

4174937
प्र भाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील घारजाई िॉ. सोसा.
म्िे िव
े ाडी व इतर
हठकहठकाणी इन्द्टरलॉकीन्द्ग
पे्िीन्द्ग ब्लॉक बसपवणे.

49779

प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण साईनाथ नगर येथे
पाथवेला पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
233935
प्रभाग क्र.३ धचखली पाहटल
नगर येधथल पवपवध
सोसायट्यां मधधल पाथवें ना
पेव्िं ग ब्लॉक बसपवणे.

49184

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
भोसले नगर येधथल अंतगवत
पाथवेनां पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.
188594

पथ
क)दगडी
फरशी व

प्रभाग क्र.३ धचखली मोरे
वस्तती येधथल पवपवध
सोसायट्यां मधधल पाथवें ना
पेव्िं ग ब्लॉक बसपवणे.

प्रभाग क्र. ४ मध्ये डांबरी
पथ ब)डांबरी रस्त्यांची दरु
ु स्ततीची कामे
रस्तते
करणे.

86899

608391

661411

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.४ मधील डांबरी
रस्तते सुवस्तथतीत ठे वणेसाठी
पॅचवकव पध्दतीने डांबरीकरण
करणे.

786988

प्रभाग क्र.५ कुदळवाडी
बालघरे व अल्िाट वस्तती व
बोल्िईचा मळा भागातील
रस्तते बी.बी.एम व िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.

669051

प्रभाग क्र.५ नेवाऴे व िरगुडे
वस्तती भागातील रस्तते
बी.बी.एम व िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.

658963

प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण वस्तकम नं ९ चे
बाजुचे नाल्याचे कडेने
सभंतीची उं ची वाढपवणे व
सश
ु ोसभकरण
करणे.

पुल व
प्रकल्प
पुल व
प्रकल्प Total
ब)ककरकोळ
दे खभाल
प्रभाग क्र. १३ मध्ये वस्तकम
दरु
स्तती
क्र.
९, चाळ ८ ते १५ मध्ये
ु
(मिसुली)
कॉक्रींटचे रस्तते करणे.

2776413

199954
199954

445336

प्र.क्र. २८ मासुळकर कॉलनी
पररसरामध्ये फुटपाथ व
रस्त्यांची मनपा स्तथाप्य
पवषयक ककरकोळ दे खभाल
दरू
ु स्तती व सुधारणांची कामे
करणे.
539604
प्रभाग क्र. १ तळवडे रूपीनगर
येथे आवश्यक हठकाणी
गटसवची दरू
ु स्तती करणे.
277467

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. १ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व अकवस्तमत व
तातडीची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
660000
प्रभाग क्र. १३ मध्ये
हठकहठकाणी नवीन फुटपाथ
करणे व कािी हठकाणी
उं ची वाढपवणे.

फुटपाथची

प्रभाग क्र.११ मध्ये
हठकहठकाणी स्तथाप्य
पवषयक कामांची ककरकोळ
दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.११ यमुनानगर
मध्ये हठकहठकाणी
वाचनालय बेंचस
े हदशा दशवक
फलक
बसपवणे.

126570

402633

368912
प्रभाग क्र.११ यमुनानगर
मध्ये फुटपाथ पे्िींग ब्लॉक
इ्यादीची ककरकोळ दरू
ु स्तती
करणे.
439662
प्रभाग क्र.३ मध्ये वॉडव
स्ततररय योजने अंतगवत
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.३ येथे डांबरी रस्तते
आकवस्तमक रस्तते दरु
ु स्ततींची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.४ मधील
कृष्णानगर भागात स्तथाप्य
पवषयक दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

497708

406275

477069

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.४ मधील पुणावनगर
भागात स्तथाप्य पवषयक
दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र.४ मधील मिा्मा
फुलेनगर, सशवाजी पाकव
भागात स्तथाप्य पवषयक
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.५ कुदळवाडी
जाधववाडी भागात पे्िींग
ब्लॉक टाकणे.
प्रभाग क्र.५ नेवाळे वस्तती,
िरगुडव
े स्तती, भागात
हठकहठकणी स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

504815

479993

510877

665928
प्रभाग क्र.५ नेवाळे वस्तती,
िरगुडव
े स्तती,धचखली गावठाण
या भागात पे्िींग ब्लॉक
टाकणे.
प्रभाग क्र.५ मध्ये
हठकहठकाणी गटसव करणे

510519

504904

ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)

लोकारोग्य
अ)स्तमशानभू
मी
लोकारोग्य
अ)स्तमशानभू
मी Total

वॉडव क्र. ५३ मधीलम्िातोबा
नगर झोपडपट्टीमधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.

प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण हिंद ु व मुवस्तलम
दफन भुमीत स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.

354582

8172854

200329

200329

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
लोकारोग्य
ई)भाजी
माकेट
लोकारोग्य
ई)भाजी
माकेट Total

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव
लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव Total

वॉडवस्ततरीय
योजना
अंतगवत कामे
वॉडवस्ततरीय
योजना
अंतगवत
कामे Total

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे

प्रभाग क्र.४ मधील से.नं.२०
मधील भाजी माकेट
पररसरात स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

479994

479994
प्रभाग क्र.१ तळवडे रुपीनगर
भागातील नवननमावण,्दारका
सरस्तवती, भैरवनाथ माऊली
सोसायटी व घारजाई मंहदर
परीसर येथे इंरलॉककंग ब्लॉक
बसपवणे.

प्रभाग. ९ संभाजीनगर
मध्ये वॉडव स्ततरीय योजने
अंतग
व त स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे.

59577

59577

499639

499639
प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील
हठकहठकाणी
वाचनालय,बेंचस
े ,माहितीचे
बोडव बसपवणे व इतर
अनष
ु गीक कामे
करणे.
146923
कासारवाडी मलशुद्धीकरण
केंद्राअंगत
व , कासारवाडी येथील
प्रभाग क्र. ६३ मधील
जलननिःसारण ्यवस्तथेमध्ये
सुधारणा करणे

2387

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
कासारवाडी मैलाशुध्दीकरण
केंद्रातंगत
व नेिरूनगर येथील
प्रभाग क्र.38 मधील
जलननिःसारण ्यवस्तथेमध्ये
सुधारणा करणे.

Total Expenditure (Rs)

447600

प्र.क्र.११ यमन
ु ानगर मधील
केशवराव ठाकरे मैदानामध्ये
पवपवध इमारतींची स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.
प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
वाषीक पध्दतीने दे खभाल व
दरु
ु स्तती
करणे.
प्र.क्र.२८. मासळ
ु कर काँलनी
मध्ये बसस्तटॉप
वाचनालय(एफ आर पी) मुताया व बेंचस
े बसपवणे.

199996

200000

388074

प्रभाग क्र. ४ मध्ये फायबर
वाचनालय,मुतारी,बसस्तटॉप व
बेंचस
े बसपवणे.

100000

प्रभाग क्र. ४ मध्ये मनपा
शाळा इमारतींची स्तथाप्य
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

88254

प्रभाग क्र. ४ मध्ये रस्त्यांची
स्तथाप्य व वाितुक पवषयक
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

56693

प्रभाग क्र. ४ मध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

4616

प्रभाग क्र. ४ मध्ये स्तथाप्य
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

92246

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
मध्ये भूसमपूजन सांस्तक्रुनतक
कायवक्रम जयंती पण्
ु यतीथी
इ्यादी म. न. पा.
समारं भासाठी मंडप व स्तटे ज
्यवस्तथा करणे.
प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
शािुनगर येथील असभषेक,
अननकेत सो. लगत
इंटरलॉकींग पद्धतीने पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे. फुटपाथ
तयार करणे.
प्रभाग क्र.१ तळवडे
गावठाण,रुपीनगर येथील
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण मध्ये माहितीचे
फलक,बेंचस
े , व इतर
अनुषंगीक कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

250000

50000

54051

85098
प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
पवपवध कायवक्रमासाठी मंडप
्यवस्तथा
करणे.
468807
प्रभाग क्र.४ मध्ये मनपाच्या
पवपवध कायवक्रमासाटी मन्द्डप
्यवस्तथा करणे.
प्रभाग क्र.४ व ५ मध्ये
मन्द्डप ्यवस्तथा करणे.

350000
314722

प्रभाग क्र.5
कुदळवाडी,जाधववाडी मध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
237503

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५,मध्ये
हठकहठकाणी गटसवची दरु
ु स्तती
करणे.
186206
प्रभाग क्र.५,मध्ये
हठकहठकाणी मंडप ्यवस्तथा
करणे.
प्रभाग क्र.५,मध्ये
हठकहठकाणी संडास ब्लॉक
दरु
ु स्तती
करणे.

फ प्रभाग Total

फ मख्
ु यालय

146645

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)

4239992

8109813
32409860
प्रभाग क्र. १ तळवडे रूपीनगर
येथे जुने खचलेल्या पेव्िं ग
ब्लॉक काढून नपवन बसपवणे.
659744
प्रभाग क्र. ११ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व अकवस्तमत व
तातडीची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
999648
प्रभाग क्र. 2 त्रिवेणीनगर
मधील रूपीनगर मधील
इंद्रायणी लक्ष्मी सोसायटी व
केशव मंगल कायावलयाचे
शेजारील साखरे इंडस्तटीज
गल्लीमध्ये पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
3875

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्रभाग क्र. 2 त्रिवेणीनगर
मधील ससध्दीपवनायक
िौ.सोसायटी व म्िे िम
े ळा येथे
दगडी फरशी व कॉक्रीट
पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
926440
प्रभाग क्र. २ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व अकवस्तमत व
तातडीची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
प्रभाग क्र. २८ येथे डांबरी
रस्तते आकवस्तमत रस्तते
दरू
ु स्ततींची कामे तातडीने
करणे.

3014

1163881
प्रभाग क्र. ५ जाधववाडी
येथील औद्योधगक
भागामध्ये रस्तते पवकससत
करणे.
945369
प्रभाग क्र. ९ येथे डांबरी रस्तते
आकवस्तमत रस्तते दरू
ु स्ततींची
कामे तातडीने करणे.
प्प

999844

प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
सानेचौक पररसरात दे खभाल
दरू
ु स्ततीची कामे
करणे

अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

प्रभाग क्र.४ मध्ये डांबरी
रस्त्यांची अकवस्तमत व
तातडीची दरू
ु स्तती करणे.

796837

979534

7478186

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ४८ ननगडी
गावठाण मधील मधक
ु र
पवळे मैदानावर आर.सी.सी
गॅलरी
करणे.
इमारत
योजना

Total Expenditure (Rs)

699415

प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण मधील आण्माभाऊ
साठे स्तमारकामधील स्तपधाव
परीक्षा केंद्रासाठी अद्यावत
फननवचर
करणे.
1996211

इमारत
योजना Total

इमारत व
सांस्तकृनतक
केंद्र

2695626
प्र.क्र.११ यमन
ु ानगर मधील
पवपवध चौकांचे व मिाराणा
प्रताप रस्त्याचे सुशोसभकरण
करणे.
951842
प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण मधील आण्णाभाऊ
साठे स्तमारकामध्ये
आर.सी.सी. स्तटे ज व इतर
अनष
ु ंगीक कामे
करणे.
817712
प्रभाग क्र.४२ मधील
रमाबाईनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.५८ नवी सांगवी
येथे सारथी िे ल्प लाईन व
वेब पोटव ल वरील प्राप्त
तक्रारीस अनुसरुन ककरकोळ
दरु
ु स्तती व दे खभालीची कामे
करणे.

1673719

7150

Department Name Ward Name

Budget Head
इमारत व
सांस्तकृनतक
केंद्र Total
प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम

प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम

प
अंदाजपिक
स्तमशानभम
ू ी

Name of Work

प्र. क्र. 28 येथील शाळा
इमारतीची स्तथाप्य पवषयक
दरू
ु स्तती व रं गसफेदीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली मोरे
वस्तती समोरील मनपा
शाळे ची उववरीत इमारत
बांधणे.

प्रभाग क्र. १३ यमुनानगर
मधील ननगडी गावठाम
मधील हिंद ु स्तमशानभुमीत
आर.सी.सी. स्तलोपपंग स्तलाब
शेड
करणे.
प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण हिंद ु व मुवस्तलम
दफन भुमीत स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

3450423

1163231

2268202

3431433

2325544

146258

प
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी

प्र भाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील ताम्िानेवस्तती येथील
उववररत रस्तते खडी मरु
ु म व
पथ अ)खडी बी.बी.एम. पद्धतीने
मुरूमाचे रस्तते डाम्ब्रीकरण करणे.
प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील मंगलमुती िॉ. सोसा.
म्िे िम
े ळा व म्िे िव
े ाडी मधील
रस्तते खडी मुरुम व बी.बी.एम.
पद्धतीने तयार करणे.

2471802

521998

1742121

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २ मधील पवकास
आराखड्यानुसार ताब्यात
आलेल्या व येणाऱ्या डी.
पी.रस्तते खडी मुरुम व
बी.बी.एम. पद्धतीने तयार करणे

595627

प्रभाग क्र. ४ मध्ये
नेवाळे वस्तती व िरगड
े स्तती
ु व
पररसरातील रस्त्याचे
खडीमुरुमीकरण करणे.

458013

प्रभाग क्र. ४ मध्ये शरदनगर
पररसरातील रस्त्याचे
खडीमुरुमीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ५ जाधववाडी
मधील रस्तते खडीकरण
करणे.

75646

82810
प्रभाग क्र. ५ बालघरे वस्तती
मधील रस्तते खडीकरण
करणे.
प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण मध्ये पेरुचा
बागेमधील रस्त्यास
डब्ल्य.ु बी.एम.,बी.एम.करणे. व
पावसाचे पाण्यासाठी
आर.सी.सी.पाईप
टाकणे.

35231

1045951
प्रभाग क्र.२ त्रिवेणी नगर
येथील त्रिमुती िौससंग
सोसायटी येथील गल्ली क्र. १
व २ चे अंतग
व त तसेच इतर
हठकाणी रस्त्याची स्तटॉमव
वॉटर लाईन टाकणे.

998993

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
मोरे वस्तती येधथल सोसायटी
रस्त्यांना खडी मुरूमीकरण
करणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली येधथल
नपवन झालेल्या
सोसायटींच्या अंतगवत
रस्त्यांना खडी-मरू
ु म
,बी.बी.एम करणे.
प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर मध्ये
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
िोणेकरीता आर.सी.सी. पाईप
टाकणे.
प्रभाग क्र.४ मधील भाजी
माकेटची स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र.४ मधील
सशवतेजनगर मधील
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
िोणेसाठी आर.सी.सी. पाईप
टाकणे.

729621

11133

995514

999048

4102

प्रभाग क्र.५ मथील नेवाळे
वस्तती व िरगड
ु े वस्तती
मधधल रस्तते खडीमुरुमाचे
करणे.
491474
प्रभाग क्र.५, धचखली गावठांण
आल्िाट वस्तती भागातील
खडीमरु
ु माचे रस्तते
करणे.
प्रभाग क्र.५, भैरवनाथ नगर
खडीमुरुमाचे रस्तते
करणे.

199883

406182

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५,जाधववाडी
पंतनगर, कुदळवाडी येथे
खडीमुरुमाचे रस्तते
करणे.

Total Expenditure (Rs)

1999514

पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ

प्रभाग क्र.५,मधील पवकास
आरखडयानस
ु ार ताब्यात
आलेल्या येणा-या डी.पी. रस्तते
खडीमुरुम करणे.

1713376

13106237
कासारवाडी मलशुद्धीकरण
केंद्राअंतगवत, दापोडी येथील
प्रभाग क्र. ६१ मधील
जलननिःसारण ्यवस्तथेमध्ये
सध
ु ारणा करणे.
कासारवाडी मलशुद्धीकरण
केंद्राअंगत
व , दापोडी - बोपखेल
येथील प्रभाग क्र. ६४ मधील
जलननिःसारण ्यवस्तथेमध्ये
सुधारणा करणे.
कासारवाडी मलशद्ध
ु ीकरण
केंद्राअंगत
व , फुगेवाडी येथील
प्रभाग क्र. ६२ मधील
जलननिःसारण ्यवस्तथेमध्ये
सुधारणा करणे.
धचंचवड प्रभाग क्र.२२
चापेकर चौक धचंचवड येथील
चापेकर बंधच
ु े नवीन पुतळे
उभारणे.
जलक्षेि क्र ड/१ ते १४
मधील जुन्द्या व चालू पाईप
लाईन कामाचे बाकी रािीलेले
त्रबले अदा
करणे बाबत

3738

1194426

1584

1304936

5436

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

दापोडी पररसरतील प्रभाग क्र.
९९ ते १०४
झोपडपट्यामधील इमारतींची
दरु ीस्तती पवषयक कामे
करणे

प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील
पोष्टकॉलनी समोरील रस्तता
व हदनेश सप
ु रमाकेट चे
बाजुच्या रस्त्याला पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.

2607

968688
प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील
स्तकीम नं ६ ते डॉ िे डगेवार
चौक व अंपग पवद्यालया
समोरील रस्त्याला पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.
प्र.क्र.२८ मासुळकर काँलनी
येथील खझरो बोइज चॉक
रस्ततयाच्य कडेला फुटपाथ
करणे
प्रभाग क्र. ११ प्रबोधनकार
ठाकरे मैदानात स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे

702260

328614

393132
प्रभाग क्र. ११ मध्ये
हठकहठकाणी नवीन फुटपाथ
करणे व आवश्यक तेथील
फुटपाथची उं ची
वाठपवणे.
513261

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. ११ योजना क्र. ५
चाळ नं १ ते ३३ भागात
RCC पाथवे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

300333
प्रभाग क्र. १३ मधक
ु र पवळे
मैदान येथे पवपवध खेळाची
मैदाने पवकसीत करणे व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर येथे
ं
हठकठाकाणी कॉक्रीट
पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.
प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर येथे
मख्
ु य रस्त्याच्या कडेने
स्तटॉमव वॉटर लाईन व
फुटपाथ तयार करणे

597383

799989

999370
प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर व
सियोगनगर येथील घारजाई
िॉ. सोसा., सशवशक्ती िॉ.
सोसा. व रघुजानकी िॉ. सोसा.
व इतर हठकहठकाणी
इंटरलॉकींग काँक्रीट
पे्िींगब्लॉक बसपवणे.

256319

प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर व
सियोगनगर येथील श्रीराम
िॉ. सोसा., ओमसाई िॉ. सोसा.
व मंगलमुती िॉ. सोसा. व
इतर हठकहठकाणी
इंटरलॉकींग काँक्रीट
पे्िींगब्लॉक बसपवणे.

233245

प्रभाग क्र. २ मधधल श्रीद्त
िॉससंग सोसायटी ते
सशवरकर चॉक पयंतच्या
रस्याच्या कडेने पदपथ करने

209212

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २ मध्ये स्तथाप्य
पवषयक दरू
ु स्तती दे खभालीची
व सध
ारणां
ची कामे
ु
करणे.
799519
प्रभाग क्र. ३ धचखली येथील
सानेचौक व इतर डड.पी.रस्तते
पवकससत करणे
799710
प्रभाग क्र. ४ मध्ये
कोयनानगर व सुदशवननगर
पररसरातील रस्त्यांचे कडेने
पे्िर ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.
प्रभाग क्र. ४ मध्ये
क्रुष्णानगर पररसरातील
रस्त्यांचे कडेने पे्िर
ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.

231983

57345

प्रभाग क्र. ४ मध्ये गणगे
शाळा व पोसलस वसाित
पररसरातील रस्त्यांचे कडेने
पे्िर ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.

685870

प्रभाग क्र. ४ मध्ये
नेवाळे वस्तती, िरगुडव
े स्तती
पररसरातील रस्त्यांचे कडेने
पे्िर ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.

1660906

प्रभाग क्र. ४ मध्ये पुणावनगर
व सशवतेजनगर पररसरातील
रस्त्यांचे कडेने पे्िर
ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.

1852767

प्रभाग क्र. ४ मध्ये भाजीमंडई
पररसरातील रस्त्यांचे कडेने
पे्िर ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.

200231

प्रभाग क्र. ४ मध्ये मिा्मा
फुलेनगर पररसरातील
रस्त्यांचे कडेने पे्िर
ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.

372524

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४ मध्ये शरदनगर
पररसरातील रस्त्यांचे कडेने
पे्िर ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.

165369

प्रभाग क्र. ४ मध्ये सशवाजी
व वजजामाता पाकव
पररसरातील रस्त्यांचे कडेने
पे्िर ब्लॉकचे फुटपाथ करणे.

1852676

प्रभाग क्र. 5 कुदळववाडी –
जाधववाडी नेवाळे मळा
पवारवस्तती िरगुडव
े स्तती
धचंतामननगर, धचखली
गावठाण. पंतनगर, से.नं.13,16
मध्ये पे्िींग ब्लॉक बसपवणे.
699809
प्रभाग क्र. ५ कुदळवाडी
येथील औद्योधगक
भागामध्ये रस्तते पवकससत
करणे.
784701
प्रभाग क्र. ५ मधील मध्ये
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
651690
प्रभाग क्र. ५ मधील सेक्टर
नं १३ व १६ तसेच उववररत
भागातील रस्त्यावर फुटपाथ
करणे.
प्रभाग क्र. ५ मध्ये
हठकहठकाणी रस्त्यांचे रें चसे
खडीमुरूम करणे व
डांबरीकरण
करणे.

799852

699503

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण मध्ये अंतगवत
पाथवेला पावसाच्या
पाण्यासाठी आर.सी.सी.पाईप
टाकुन क्रॉक्रींट पे्िींग
करणे.
1070703
प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण मध्ये हठकहठकाणी
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे

840405

प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण साईनाथ नगर येथे
पाथवेला पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
प्रभाग क्र.२ त्रिवेणी नगर
येथील म्िे िे वस्तती ताम्िाणे
वस्तती येथील उववरीत
हठकाणी काँक्रीट पेव्िं ग
ब्लॉक
बसपवणे.

291244

799248
प्रभाग क्र.२ त्रिवेणीनगर
सियोगनगर व रुपीनगर या
भागात हठकहठकाणी काँक्रीट
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे.
प्रभाग क्र.3 मधधल श्रीद्त
िौससंग सोसायटी ते साने
चौक पयंतच्या रस्त्याच्या
कडेने पदपथ करणे
प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
केशवनगर येधथल अंतगवत
पाथवेनां पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
पाटील नगर येधथल अंतगवत
पाथवेनां पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.

790746

225220

112698

73538

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
साने व मोरे वस्तती येधथल
अंतगवत पाथवेनां पेव्िं ग
ब्लॉक बसपवणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
इंहदरा गांधी उद्यान
पवकससत करणे

Total Expenditure (Rs)

38868

799562
प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
इंद्रायणीनगर झोपडपट्टी
पररसरामधील दगडी फरशी
व पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
जय मल्िार सोसायटी मध्ये
दगडी फरशी व पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
पाहटल नगर पररसरामधील
दगडी फरशी व पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
राम मंहदर पररसरामधील
दगडी फरशी व पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.
प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
श्री.कंु ज सोसायटी मध्ये
दगडी फरशी व पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.

791459

799220

999244

794510

799393

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
सह्तयाद्री सोसायटी मध्ये
दगडी फरशी व पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.

Total Expenditure (Rs)

799569
प्रभाग क्र.४ मधील कस्ततरु ी
माकेट ते साने चौक
रस्त्याचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर
येथील गजानन म्िे िे उद्यान
येथील भुखड
ं क्र.३ अ मध्ये
प्रेक्षक गँलरी बांधणे.
प्रभाग क्र.४ मधील से.क्र.१८
मधील मोकळी जागा क्र.५ ते
८ मध्ये पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे
प्रभाग क्र.४ मधील
स्तपाईनरोड सशवाजी पाकव ते
मिा्मा फुलेनगर मुख्य
रस्त्याचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे

794000

798560

799643

803097

प्रभाग क्र.५, धचखली
गावठांण,नेवाळे वस्तती,िरगुडे
वस्तती व आल्िाट वस्तती
भागात हठकहठकाणी पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.
888039
प्रभाग क्र.५, भैरवनाथ नगर
व बोल्िाईचा मळा,मधला
पेठ ,वडाचा मळा येथे
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
652004

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५, सेक्टर क्र.१३व१६
मध्ये हठकहठकाणी पे्िींग
ब्लॉक
बसपवणे.
1879651
प्रभाग क्र.५,जाधववाडी व
कुदळवाडी येथे हठकहठकाणी
पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
684718
प्रभाग क्र.५,मध्ये
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
61077

पथ
क)दगडी
फरशी व

38515404

प्रभाग क्र ५ कुदळवाडी
जधववाडी मधील ताब्यात
पथ ब)डांबरी आलेले डी.पी.रस्तते पवकससत
रस्तते
करणे.

1799868

अ प्रभागातील रस्त्यावरील
खराब झालेल्या भागाला खडीमुरूम ,बी.बी.एम. करून
िॉटसमक्स पध्दनतने
डांबरीकरण करणे.
अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ/७ आकुडी गावठाण,
पररसरात पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

1390000

अ प्रभागातील जलक्षेि
क्र.अ/७ पववेकनगर, द्तवाडी
पररसरात पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

1399974

जलक्षेि क्र. क ४ वॉडव
क्र.३४,३५ मध्ये मध्ये
डड.आय. पाईप लाईन टाकणे.

9200

237255

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

दापोडी पररसरतील प्रभाग क्र.
९९ ते १०४
झोपडपट्यामधील इमारतींची
दरु ीस्तती पवषयक कामे
करणे

3080945
प्र क्र २८. मधील रस्त्याची
पववीध हठकाणी स्तथाप्य
पवषयक हठकहठकाणी
िॉटसमक्स पध्दतीने करणे.

4226213

प्र. क्र. ३९ मध्ये डांबरी
रस्त्यांची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
1389900
प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील
डॉ.बाबासािे ब आंबेडकर चौक
ते दग
ु ावनगर चौकापयंतच्या
रस्तता डांबरीकरण
करणे.
2258987
प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील
दग
ु ावनगर चौक ते
त्रिवेणीनगर चौका पयवतचा
रस्तता डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र १ तळवडे
औद्योधगक भागातील रस्तते
पवकससत करणे.
प्रभाग क्र २९ इंद्रायणीनगर
या भागात पाणीपरु वठा व
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र ३ धचखली
औद्योधगक भागातील रस्तते
पवकससत करणे.
प्रभाग क्र ३४ ग्िाणे वस्तती
या भागात पाणीपुरवठा व
दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

933491

1132358

1492000

4673600

1300000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र ३५ भोसरी
गावठान या भागात
पाणीपुरवठा व दे खभाल
दरु
ु स्तती करणे
प्रभाग क्र. ११ ननगडी
यमुनानगर मधील अंतगवत
उववररत रस्तते डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र. ११ बँक ऑफ
मिाराष्र पररसर व
हदनेशसप
ु र माकेट मागील
पररसरात रस्तता डांबरीकरण
करणे.
प्रभाग क्र. ११ योजना क्र. १
अमोल गायिी व नम्रता
सोसायटी रस्तता डांबरीकरण
करणे
प्रभाग क्र. ११ योजना क्र.
३,४,५, व ६ रस्तता डांबरीकरण
करणे

Total Expenditure (Rs)

490000

3482000

791230

9870

1989000
प्रभाग क्र. ११ िर भजनससंग
टांक मागव ते सावरकर चौक
रस्तता डांबरीकरण करणे
1509977
प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील अष्टपवनायक िॉ.
सोसा. राम मंहदर मागव व
तुळजाभवानी मंहदर तसेच
म्िे िव
े ाडी ताम्िाणे वस्तती
पररसरातील रस्तते िॉटसमक्स
पद्ध्तीने डांबरीकरण करणे.

1265561

प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील जय सशवशंकर िॉ.
सोसा. नं १ अवजंक्ऱ्यतारा िॉ.
सोसा. व िनुमान िॉ. सोसा.
मधील रस्तते िॉटसमक्स
पद्ध्तीने डांबरीकरण करणे.

662036

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील द्त िॉ. सोसा. ते
सशवरकरचॉक १८ मी. डी.पी.
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

2730089

प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील सशवपाववती िॉ. सोसा.
व टॉवर लाइन खालील रस्तते
व नुतन शाळे जवळील रस्तते
िॉटसमक्स पद्ध्तीने
डांबरीकरण करणे.

2853765

प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर व
सियोगनगर येथील
टॉवरलाईन खालील रस्तता
सशवशवक्त िॉ. सोसा. व रघु
जानकी िॉ. सोसा. श्रीक्रुष्ण िॉ.
सोसा. मधील रस्तते िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबरीकरण करणे.

2775383

प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मधील गंगोिी पाकव,
सावंत नगर इ्यादी हठकाणी
बंद पाईप गटसव व स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे
प्रभाग क्र. ३२ सॅडपवक
कॉलनी मध्ये स्तथाप्य
पवषयक दरु
ु स्ततीचे कामे
करणे.
प्रभाग क्र. ४ मध्ये
नेवाळे वस्तती व िरगुडव
े स्तती
पररसरातील रस्त्याचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ४ मध्ये पुणावनगर
व सशवतेजनगर पररसरातील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

1993812

999132

151503

1612876

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ४ मध्ये सशवाजी
पाकव व वजजामाता पाकव
पररसरातील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ५ भैरवनाथ चोक
ते दे िू आळं दी रस्तता
पवकससत करणे.

1799626

प्रभाग क्र. ९ मधील एच. डी.
एफ. सी. कॉलनी, शािुनगर, व
इतर येथील पररसरातील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करने.

62939

प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
मध्ये साई मंहदर,
सपोध्यानाजवळील रस्त्या,ल
इतर पररसरातील िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबररकरण करणे.
प्रभाग क्र.१ तळवडे
जोनतबानगर भागातील
रस्तते डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.१ तळवडे रुपीनगर
भागातील गणेशनगर,
अवजंक्यतारा,िनुमान,गणेश,स
मथव िौ सोसायटी भागातील
रस्तते डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.१ तळवडे रुपीनगर
भागातील
रुपी,नवननमावण,पंचगंगा,राष्रभु
षण,पवकास,माऊली िौ
सोसायटी भागातील रस्तते
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण मध्ये पवपवध रस्तते
डांबरीकरण
करणे.

118699

67471

1599790

1792546

1753511

1487286

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.१८ मामड
ु ी
भागातील गटरची दे खभाल
दरू
ु स्तती व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

15307

प्रभाग क्र.२ त्रिवेणी नगर
तळ
ु जाभवानी मंहदर ते
ज्ञानप्रकाश शाळा सियोग
नगर येथे स्तटॉमव वॉटर लाईन
टाकणे.

1698607

प्रभाग क्र.२० मधील
मुख्यालयाची अंनतम दे यके
व भाववाढ दे यके अदा करणे

1378829

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
धचखली आकुडी रस्त्याचे
रूंदीकरण करून िॉटसमक्स
पध्दनतने डांबरीकरण करणे.

2721317

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
धमवराज नगर येधथल
सोसायटी रस्त्यांना
िॉटसमक्स पध्दनतने
डांबरीकरण करणे.

2699464

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
बग वस्तती व बागडे वस्तती
पाटीलनगर येधथल सोसायटी
रस्त्यांना िॉटसमक्स पध्दनतने
डांबरीकरण करणे.

1068690

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
मोरे वस्तती येधथल सोसायटी
रस्त्यांना िॉटसमक्स पध्दनतने
डांबरीकरण
करणे.

3499852
प्रभाग क्र.३ धचखली येधथल
सोसायटींच्या अंतगवत
रस्त्यांना िॉटसमक्स पध्दनतने
डांबरीकरण करणे.

1053768

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.४ मधील कस्ततुरी
माकेट ते साने चौक
रस्त्याचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे
प्रभाग क्र.४ मधील
स्तवामीसमथव कृपा सोसायटी
मधील उववरीत रस्तते
खडीमरु
ु माचे करणे.
प्रभाग क्र.४ मध्ये
कोयनानगर व सुदशवनगर
पररसरातील रस्त्याचे
िोटसमक्स पद्धतीने
डाबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.४ मध्ये पोसलस
वसाित व गनगे शाळा
पररसरातील रस्त्याचे
िोटसमक्स पद्धतीने
डाबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

5926

1351972

245526

101029

प्रभाग क्र.४ मध्ये मिा्मा
फुलेनगर पररसरातील
रस्त्याचे िोटसमक्स पद्धतीने
डाबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.४ मध्ये शरदनगर
पररसरातील रस्त्याचे
िोटसमक्स पद्धतीने
डाबरीकरण करणे.

251532

प्रभाग क्र.५,सेक्टर क्र.१३ व
१६ मधील रस्तते बी.बी.एम व
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.64 ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची व दे खभालीची
कामे करणे.

1202795

148877

19916
प्रभाग क्रं. १ तळवडे
गावठाणातील राजा सशव
छिपती पवध्यालय
पररसरातील रस्तते दाब्री करने

2352125

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total

प्रभाग नं-२ त्रिवेणीनगर
मध्ये शरद नगर झोपडट्टीचे
खल्
ु या गटरीचे पाणी मख्
ु य
रस्त्याने (तळवडे रोड) बंद
स्तटॉमव वॉटसव लाईन तळवडे
रोडच्या मुख्य लाईनला
जोडणे.

242089
77379514

पल
प्रभाग क्रं. १ रूपीनगरमधील
ु व
प्रकल्प
नाल्यावर सी.डी. वकव बांधणे.
पुल व
प्रकल्प Total

ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

Total Expenditure (Rs)

1249041
1249041

प्र.क्र. ११ यमन
ु ानगर
पररसरामध्ये मनपा
उद्यानांची स्तथाप्य पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती व ककरकोळ
पवकासाची कामे
करणे
1233507
प्र.क्र. २८ मासुळकर कॉलनी
पररसरामध्ये मनपा
उद्यानांची स्तथाप्य पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती व ककरकोळ
पवकासाची कामे करणे

1372373

प्र.क्र.९ संभाजीनगर
पररसरामध्ये मनपा
उद्यानांची स्तथाप्य पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती व ककरकोळ
पवकासाची कामे करणे.
प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
मधील स्तथाप्य पवषयक
कामे
करणे
प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
येथील वाचनालय
,अभ्याससका बांधणे,
सुशोभीकरण करणे.

1273824

1599723

2767158

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. 11 मधील
स्तथाप्य पवषयक कामांची
ककरकोळ दरू
ु स्तती
करणे
797452
प्रभाग क्र. १ तळवडे रूपीनगर
येथील स्तथाप्य पवषयक
दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.
774121
प्रभाग क्र. १ तळवडे रूपीनगर
येथे जन
ु े खचलेल्या पेव्िं ग
ब्लॉक काढून नपवन बसपवणे.
811017
प्रभाग क्र. ११ मधील
उद्यानांची स्तथाप्य पवषयक
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
प्रभाग क्र. 2 त्रिवेणीनगर
मधील म्िे िव
े स्तती येथील
पवपवध सोसायट्यामध्ये
दगडी फरशी व क्रॉक्रीट
पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.

323733

799616
प्रभाग क्र. 2 त्रिवेणीनगर
मधील रूपीनगर मधील
इंद्रायणी लक्ष्मी सोसायटी व
केशव मंगल कायावलयाचे
शेजारील साखरे इंडस्तटीज
गल्लीमध्ये पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे.
784046

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २ मध्ये डांबरी
रस्त्यांचे व अकवस्तमत व
तातडीची दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
प्रभाग क्र. ५ मध्ये
हठकहठकाणी भागातील रस्तते
खडीमुरूम करणे

799761

788187
प्रभाग क्र. ९ मधील वाितुक
सुधारणा पवषयक कामे
करणे
1599425
प्रभाग क्र. ९ संभाजीनगर
मधील सांस्तकृनतक कामांसाठी
मंडप ्यवस्तथा व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे
प्रभाग क्र.२ येथे डांबरी रस्तते
आकवस्तमक रस्तते दरु
ु स्ततींची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
करण्यासाठी बंद पाईप
टाकणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

1321019

1239771

782343

प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
सानेचौक पररसरात दे खभाल
दरू
ु स्ततीची कामे
करणे
प्रभाग क्र.३ धचखली येथे
संडास ब्लॉकची दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.४ मधील सी.डी.सी.
मोकळी जागा क्र.४ मध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

3124

799145

2149602

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.४ सी.डी.सी. मोकळी
जागा १ मध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

2199545

प्रभाग क्र.५ येथे डांबरी रस्तते
आकवस्तमक रस्तते दरू
ु स्ततींची
कामे तातडीने करणे.
462196

ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

लोकारोग्य
ई)भाजी
माकेट

लोकारोग्य
ई)भाजी
माकेट Total

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव

24680688
प्रभाग नं-२ त्रिवेणीनगर
मध्ये शरद नगर झोपडट्टीचे
खल्
ु या गटरीचे पाणी मुख्य
रस्त्याने (तळवडे रोड) बंद
स्तटॉमव वॉटसव लाईन तळवडे
रोडच्या मुख्य लाईनला
जोडणे.
प्रभाग नं-२ त्रिवेणीनगर
येथील गट क्र.१४४५ व १४४६
मधील प्राधधकरण िद्दीपासुन
ते म्िे िम
े ळ्यापयवत समळणारा
१२ मी रस्तता खडी व मुरुम
पध्तीने पवकसीत करणे.

1588

363998

365586
EWS योजनेकररता
बाह्तयपवद्यत
ु ीकरण करणे.(या
कामांतगवत उववररत
इमारतींकररता रान्द्सफॉमवर
सबस्तटे शन उभारणे व
अनुषंधगक कामे करणे.)
जाधववाडी व कुदळवाडी
भागातील मुख्य रस्त्याच्या
कडेने गटसव
करणे.

894500

1924365

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ११ यमुनानगर
ओटावस्तकम भागातं भुसमगत
गटारांची दे खभाल व
दरू
ु स्ततीची स्तथाप्य पवषयक
कामे करणे.
प्रभाग क्र. १३ वस्तकम नं.
९,१०,११ व १२ मध्ये
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
बनपवणे

895000

प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील एकता िॉ. सोसायटी,
म्िे िव
े ाडी आदशव िॉ. सोसा.,
त्रिमुती िॉ. सोसा.येथे
रस्त्याच्या कडेने सरोमव
वॉटर लाईन टाकणे.

134077

प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील गटसवची दरु
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र. २ त्रिवेणीनगर
येथील त्रिमुती िॉ. सोसायटी
व श्रीक्रुष्ण िॉ. सोसायटी व
सियोगनगर इतर
हठकहठकाणी रस्त्याच्या
कडेने सरोमव वॉटर लाईन
टाकणे.
प्रभाग क्र. ४ मध्ये
क्रुष्णानगर व मिा्मा
फुलेनगर पररसरातील
रस्त्याचे कडेने सरफेस गटसव
करणे.
प्रभाग क्र. ४ मध्ये
नेवाळे वस्तती व िरगुडव
े स्तती
पररसरातील रस्त्याचे कडेने
सरफेस गटसव करणे.

9904

29878

1307784

747937

1340189

प्रभाग क्र. ४ मध्ये पण
ु ावनगर
व सशवतेजनगर पररसरातील
रस्त्याचे कडेने सरफेस गटसव
करणे.

732672

प्रभाग क्र.१ तळवडे रुपीनगर
भागातील रुपी िौ सोसायटी
१ व २ मध्ये स्तरॉम वॉटर
लाईनस टाकणे.

1091103

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२० मधील
मुख्यालयाची अंनतम दे यके
व भाववाढ दे यके अदा करणे

Total Expenditure (Rs)

605099

प्रभाग क्र.३ धचखली मधधल
रामदासनगर,
पाटीलनगर,सोनवणे वस्तती व
इतर आवश्यक हठकाणी
पावसाच्या पाण्याचा ननचरा
िोणेसाठी आर.सी.सी.पाईप
टाकणे
68961
प्रभाग क्र.३ धचखली मध्ये
पवपवध हठकाणी नाल्यावर
नागरीकांना जाणेयेणे साठी
मागव करणे व आवश्यक ्या
हठकाणी आर.सी.सी.पाईप
सी.डी.वकव
करणे.
प्रभाग क्र.५ जाधववाडी,
कुदळवाडी भागात सरॉमव
वॉटर लाईन
टाकणे.
प्रभाग क्र.५ नेवाळे मळा येथे
गटसव
करणे.

1599997

2250552

1948490
प्रभाग क्र.५ नेवाळे वस्तती व
िरगुडे वस्तती या भागात
सरॉमव वॉटर लाईन
टाकणे.
प्रभाग क्र.५ बोल्िाई मळा व
सशव रस्तता येथे गटसव
करणे.

430027

1988764

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.५ मधील नवाळे
वस्तती व िरगुडे वस्तती या
भागात गटसव
करणे.
प्रभाग क्र.५, सेक्टर क्र.१३
व१६ भागात गटसव
करणे.

लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव Total

लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग

प्रभाग क्र.९ योगा स्तटॅ च्यु ते
रामेश्वर चौक पररसरात
स्तटॉमव वॉटर पाईप लाईन
करणे
प्रभाग क्र.९ शािूनगर शािू
उद्यान पररसरात मध्ये
स्तटॉमव वॉटर पाईप लाईन
करणे
प्रभाग क्र.९ संभाजीनगर
येथील सुबोध पवद्यालय
पररसरात स्तटॉमव वॉटर पाईप
लाईन करणे
फ प्रभागातील पवपवध
स्तपधांसाठी मैदान खेळपट्टया
बनपवणे व पवकास कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

1944089

2049556

2237905

2231724

1899177

899878

29261628
प्र.क्र.११ यमुनानगर मधील
टांग मागव व हदनेश
सुपरमाकेट शेजारील
रस्त्याला पावसाचे
पाण्यासाठी आर.सी.सी. पाईप
टाकणे.
1146454
प्रभाग क्र. ४ मध्ये घरकुल
योजनेजवळ नाला बान्द्धणे.

2289556

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.१३ ननगडी
गावठाण मधील आवश्यकते
नस
ु ार नाल्यामधील ्िी
शेपची खोली व रुं दी
वाढपवणे, व श्री श्याम
काळभोर यांचे घरा शेजारील
नाला ्िी शेप
करणे.
प्रभाग क्र.१३ यमन
ु ा नगर
मधील ननगडी गावठाणा
मध्ये उववररत रस्तते
डांबरीकरण करणे

लोकारोग्य
प)नाला
रे ननंग Total

स्तथाप्य
उद्यान

प्रभाग नं-२ त्रिवेणीनगर
येथील गट क्र.१४४५ व १४४६
मधील प्राधधकरण िद्दीपासन
ु
ते म्िे िम
े ळ्यापयवत समळणारा
१२ मी रस्तता खडी व मुरुम
पध्तीने पवकसीत करणे.

1881511

1793577

3849

7114947
धचखली मैलाशुध्दीकरण केंद्र
येथे पयाववरणपवषयक व
उद्यानपवषयक सध
ु ारणा
करणे. 1500मी.जॉधगंग रे क
करने,शेततळी,गझबो व
उद्यानपवषयक कामे करने
धचखली मैलाशुध्दीकरण
केंद्रापासन
ु साईक्रृष्ण उद्यान
व शािु उद्यानाला
पाणीपुरवठा करणेकामी
पाईपलाईन
करणे.

1065164

400025
ननगडी से. क्र.21 येथील
मुक्ताई उद्यानात स्तकल्पचर
करणे वइतर कामे करणे

1254000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ननगडी से.क्र.21 येथील
मुक्ताई उद्यानाचे
नत
ु नीकरण करणे व इतर
कामे करणे. 9120चौ.मी.लॉन
करणे,स्तकल्पचर व फाऊंटन
करणे
प्रभाग क्र.२८ मध्ये
डॉ.िे गडेवार कक्रडा
संकूलामधील स्तकेटींग ग्राऊंड
आच्छाहदत करणे. व प्रेषक
गॅलरी बांधणे.

Total Expenditure (Rs)

750000

999702
प्रभाग क्र.४ मधील भाजी
मंडई पररसरातील रस्त्याचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे

999525

प्रभाग क्रं.३७ मिा्मा
फुलेनगर व प्रभाग क्रं.३८
नेिरूनगर या भागातील रस्तते
व चौकांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी
सुपवधा पुरपवणे व वाितूक
सुधारणा पवषयक कामे
करणे
॰
1985838
प्रभाग क्रं.४१ गांधीनगर व
प्रभाग क्रं.४२ भाट्नगर या
भागातील रस्तते व चौकांमध्ये
पादचाऱ्यांसाठी सपु वधा
पुरपवणे व वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे करणे
॰
8658
प्रभाग क्रमांक ४८ मध्ये
यमुनानगर येथील सद्गुरू
उद्यानाचे नुतनीकरण करणे

20602

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

स्तथाप्य
उद्यान Total
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे

Total Expenditure (Rs)

प्राधधकरण धचख्ली डडवस्तरक्ट
सेंटर मधील मोकळी जागा
क्र. १, २ व ३ येथे उद्यान
पवकससत करणे.

333288

प्राधधकरण से. क्र. १८
सशवतेजनगर मधील मोकळी
जागा क्र. १ व ३ येथे
उद्यान पवकससत करणे.

786666

मिा्मा फुलेनगर येथील
ससद्धाथव गौतम बुद्ध उद्यानात
स्तवच््ताग्रुि बांधणे.
वैभवनगर पंपींग स्तटे शन ते
पपंपळे सौदागर पंपींग
स्तटे शन पयंत रायखझंग मेन
टाकणे.
त्रिवेणीनगर ते तळवडे रस्तता
येथील उववररत हठकाणी
फुटपाथ दरू
ु स्तती व
मध्यदभ
ु ाजक करणे
प्र. क्र. 27,28,43,42 या भागात
पवपवध कायवक्रमासाहठ मडंप
्यवस्तथा करणे.
प्र. क्र.२८ मधील अजमेरा व
इतर हठकाणी स्तथाप्य
पवषयक हठकहठकाणी
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्र.क्र.२८ मासुळकर काँलनी
पररसरामधील ईमारतीचे
रं गरं गोटी व ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्र.क्र.२८. ईमारतीची
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र. १३ मधील
साईनाथनगर, लक्ष्मीनगर व
इतर हठकाणचे रस्तते
डांबरीकरण करणे

247931

1465237
10316636

459870

644948

1205814

1145502
174014

1676

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. १३ मधक
ु र पवळे
मैदान येथे पवपवध खेळाची
मैदाने पवकसीत करणे व
इतर स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
प्रभाग क्र.१ तळवडे
गावठाण,रुपीनगर मधील,
संडास ब्लॉक, दरु
ु स्तती करणे
व न्याने संडास ब्लॉक
बांधणे.

Total Expenditure (Rs)

485674

1090092

प्रभाग क्र.११ यमुनानगर
मधील समनाताई ठाकरे
जलतरण तलाव परीसरात
उववरीत आर.सी.सी.ससमा
सभंत बांधणे व जॉधगंग रॅ क
करणे.
1998954
प्रभाग क्र.१६ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे अकस्तमीक व
तातडीची दरु
ु स्तती कामे करणे
प्रभाग क्र.३ धचखली मध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर
से.नं.२० प्लॉट नं ५
आर.सी.सी ससमा सभंत
बांधणे व जॉधगंग रॅ क तयार
करणे.
प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर
से.नं.२० प्लॉट नं ८
आर.सी.सी ससमा सभंत
बांधणे व जॉधगंग रॅ क तयार
करणे.
प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर
धचखली डडस्तरीक सेंटर (
सी.डी.सी) मधील प्लॉट नं १
मध्ये स्तकेंटींग ग्राउं ड करणे

1196468

72427

355444

313888

13988

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर
धचखली डडस्तरीक सेंटर (
सी.डी.सी) मधील प्लॉट नं १
साठी ते आर.सी.सी.उववरीत
ससमा सभंत बांधणे मध्ये
प्रोफ्लेक्स शेड करणे व
स्तकेंटींग ग्राउं ड करणे
प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर से
नं.१८प्लॉट नं १६ येथील
स्तवामी पववेकानंद क्रीडा
संकुलाचे ससमा सभंतीची उं ची
वाढपवणे व उववरीत
आर.सी.सी ससमासभंत करणे
व अनुषंगीक करणे.
प्रभाग क्र.४ कृष्णानगर
से.नं.१८,प्लॉट नं १ साठी
आर.सी.सी ससमा सभंत
बांधणे व जॉधगंग रॅ क तयार
करणे.
प्रभाग क्र.४ मधील शरदनगर
पररसरातील रस्त्यांचे
रूंदीकरण करुन ग्राऊटींग
करणे.
प्रभाग क्र.5 नेवाळे वस्तती व
िरगुडे वस्तती मध्ये स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

21049

94575

283129

347920

226141
प्रभाग क्रं. १ तळवडे गांवठाण
व रूपीनगरमधील म.न.पा.
शाळांमधील उववररत स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

656319

प्रभाग क्रं. १ तळवडे रूपीनगर
मध्ये अंतगवत रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे.
स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
फ मख्
यालय
Total
ु

499358

11287250
232804401

Department Name Ward Name

ब प्रभाग

Budget Head
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
अ)डांबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती

इमारत
योजना
इमारत
योजना Total

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

Name of Work
प्रभाग क्र ४३ वजजामाता
िॉस्तपीटल प्रभागामधील
स्तमशानभम
ु ीची ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

506864

506864
प्रभाग क्रं. २४ (वाडव क्रं. ६७)
प्रा.रामकृष्ण मोरे नाट्यगि
ृ
प्रभागाअंतंगत
व स्तथाप्य
पवषयक दे खभाल व
सुधारणांची कामे करणे

144060
144060

धचंचवड प्र.क्र. २४ मधील
मनपा इमारती, फुटपाथ,
गटसव, स्तरॉमव वॉटर इ. ची
स्तथाप्यपवषयक दरु
ु स्तती व
दे खभालीची कामे करणे.
300000
प्र.क्र. २० धचंचवडेनगर मध्ये
स्तथाप्य पवषयक ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

प्रभाग क्र.४१ गान्द्धीनगर
प
मधील रुग्णालयाची दे खभाल
अंदाजपिक दरू
ु स्ततीची व अनषंधगक कामे
रुग्णालये,प्रसु करणे.
तीगि
ृ े,औषधा
लये
प
अंदाजपिक
रुग्णालये,प्रसु
तीगि
ृ े,औषधा

499736

799736

411229

411229

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
धचंचवडेनगर मधील एम.
आय.डी.सी.पंपीग स्तटे शन
पररसरातील रस्तते बी.बी. एम.
करणे.
पथ अ)खडी
मुरूमाचे रस्तते
493825
पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
493825
पथ
क)दगडी
प्रेमलोक पाकव येथील
फरशी व
फुटपाथ करणे
233669
पथ
क)दगडी
फरशी व
233669
प्र.क्र. २० धचंचवडेनगर
हठकहठकाणी पाथवे वर
पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे
पथ ब)डांबरी
रस्तते
477109
प्र.क्र. २० धचंचवडेनगर
रस्त्याचे कडेने पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.
463594
प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
मुंजोबा वसाित पररसरातील
रस्तते खडीमुरुमाचे
करणे
प्रभाग क्र. २० रे ल पविार
पररसरातील रस्तते बी.बी.एम.
करणे.
पथ ब)डांबरी
रस्तते Total

पुल व
प्रकल्प
पल
ु व
प्रकल्प Total

496692

483226
प्र.क्र २१(वाडव क्र ६२)
दळवीनगर धचंचवड स्तटे शन
जवळील पुलांची दरु
ु स्तती, व
रं गरं गोटी व इतर दरु
ु स्तती
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्तती
करणो

1920621

620090
620090

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

– प्रभाग क्र. २१ (प्रभागाचे
नाव – दळवीनगर ) मध्ये
गतीरोधकची दरु
ु स्तती करणे,
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)

नवीन तयार
करणे, रं गपवणे व हदशादशवक
फलकची कामे करणे.
524915
जलननिःसारण पवभाग प्रभाग
क्र.६,७,२९,३०,३१,३२,३३,३४,३५,
३६,३७,३८,६१,६२,६३,६४
वापषवक ठे केदारी पद्धतीने
ड्रेनेज लाईनची व चें बरची
दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
1225
दे िू-आळं दी रस्तता साखळी
0/ककमी ते ८/२५०ककमी
((दे िुगाव ते मोशी जाधववाडी
िदीच्या रस्त्यापयंत) ३० मी
डी.पी.प्रमाणे उववरीत कामे
करणे.
प्रभाग क्र. २१ (प्रभागाचे
नाव – दळवीनगर ) मध्ये

567201

हठकहठकाणचे खड्डे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरणाने भरणे.
899998
अ प्रभाग कायवक्षेिात जलक्षेि
क्र.अ/७ मध्ये आकुडी
गावठाण, धचंचवड स्तटे शन
पररसरात पाणीपुरवठा
सुधारणा करणेसाठी पाईप
लाईप लाईन व इतर
अनष
ु धगक कामे करणे

831020

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

कासारवाडी जलशुध्दीकरण
केंद्रांतगवत येणारे पवद्यत
ु
पंपपंग स्तटे शन स.नं.२१७, २३१,
PS1, PS 2, फुगेवाडी, दापोडी
येथील पंपींग स्तटे शनवर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
खंडोबा माळ उं च पाण्याच्या
टाकीसाठी थरमॅक्स
चौकापासुन ग्रॅ्िीटी मेन
टाकणे.

1002

3649

प्र.क्र. ४० खराळवाडी मधील
मनपा इमारतीमधील
ककरकोळ दरू
ु स्तती कामे
करणे.
537249
प्र.क्र. ४० खराळवाडी मधील
शाळांच्या इमारतीमधील
ककरकोळ दरू
ु स्तती कामे
करणे.
4448
प्र.क्र. ४० खराळवाडी येथील
पररसरातील पाथवेची
ककरकोळ दरू
ु स्तती कामे
करणे.
प्र.क्र. ४१ गांधीनगर मधील
रस्त्यावरील खड्डे चर
बज
ु पवणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.

929917

3470

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्र.क्र. ४१ गांधीनगर येथील
हठकहठकाणी पावसाळी
पाण्याचा ननचरा करणेकामी
पाईप टाकणे व चें बर
बांधणे.
प्र.क्र.४२ भाटनगर मधील
मनपाच्या इमारतींची
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्र.क्र.४२ भाटनगर मधील
साववजननक स्तवच्छतागि
ृ ाची
ककरकोळ दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.
प्र.क्र.४२ भाटनगर मधील
स्तमशानभूमीची ककरकोळ
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्र.क्र.४२ भाटनगर मध्ये
हठकहठकाणी पावसाचा
ननचरा िोणेसाठी पाईप
टाकणे व चें बर दरु
ु स्तती करणे.

776575

360478

459027

655286

619984

प्रभाग क्र. २१ (प्रभागाचे नाव
– दळवीनगर) मध्ये
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
दरु
ु स्तत करणे
व इतर स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे.
522321
प्रभाग क्र. २४ (प्रभागाचे नाव
– रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये हठकहठकाणी पे्िींग
ब्लॉक दरु
ु स्तत करणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.”

512193

प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
येथील हठकहठकाणी
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
करणेकामी पाईप टाकणे व
चें बर दरु
ु स्तती करणे

567772

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
येथील पररसरात गटसव व
पाथवे ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

549988

प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
येथे गतीरोधक करणे, झेब्रा
पट्टे रं गपवणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

400000

प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
येथे हदशादशवक फलक
बसपवणे व रोड फननवचरची
कामे करणे.
प्रभाग क्र. २१ (प्रभागाचे नाव
– दळवीनगर) मध्ये रे चेंस
दरु
ु स्तत करणे.

399788

452809

प्रभाग क्र. २१ (प्रभागाचे नाव
– दळवीनगर) मध्ये िे ल्प
लाईन,
वेब पोटव ल ,
नागररकांची मागणी इ. साठी
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र. २४ (प्रभागाचे नाव
– प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये मनपा
इमारतींची
दरु
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र. २४ (प्रभागाचे नाव
– प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये

406461

549999

हठकहठकाणचे खड्डे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरणाने भरणे.
881950

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २४ (प्रभागाचे नाव
– प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये रे चेंस दरु
स्तत
ु
करणे.
536349
प्रभाग क्र. २४ (प्रभागाचे नाव
– प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये िे ल्प लाईन,
वेब पोटव ल ,
नागररकांची मागणी इ. साठी
दरु
ु स्ततीची कामे करणे.
547478
प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी
मधील पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेच्या मख्
ु य
प्रशासकीय इमारतीची
ककरकोळ दे खभाल दरु
ु स्ततींची
व ककरकोळ पवकासाची कामे
करणे.
650000
प्रभाग क्र.२२ धचंचवडगावठाण
मधील घाटांची ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

572905

प्रभाग क्र.२२ धचंचवडगावठाण
मधील शाळांच्या इमारती
मधील ककरकोळ दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.

516236

प्रभाग क्र.२२ धचंचवडगावठाण
येथील हठकहठकाणी
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
करणेकामी पाईप टाकणे व
चें बर दरू
ु स्तती करणे.

484333

प्रभाग क्र.२२ धचंचवडगावठाण
येथील पररसरातील पाथवेची
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

506367

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
मधील म.न.पाच्या इमारती
मधील ककरकोळ दरू
ु स्ततीची
कामे करणे.
प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
मधील रस्त्यावरील खड्डे व
चर बुजपवणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
मधील साववजननक
स्तवच्छातागि
ृ ककरकोळ
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.
प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
येथील हठकहठकाणी
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
करणेकामी पाईप टाकणे व
चें बर दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
येथील पररसरातील पाथवेची
ककरकोळ दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

571461

522514

529997

547229

526767

प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील
आय.टा.आय. इमारतीची
ककरकोळ दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

462739

प्रभाग क्र.५२ ताथवडे
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
करण्यासाठी बंद पाईप
टाकणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

409948

प्रभाग क्र.५२ ताथवडे
भागातील पे्िींग ब्लॉकची
दे खभाल दरु
ु स्तती व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

348873

प्रभाग क्र.५२ ताथवडे
रस्त्यावरील खड्डे,चर
बुजपवणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

506554

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.५२ ताथवडे,पूनावळे
नपवन रस्तता दभ
ु ाजक व
रस्त्यावरील फुटपाथ व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

349001

प्रभाग क्र.५२ ताथवडे,पन
ू ावळे
म.न.पा.इमारतींची ककरकोळ
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

358796

प्रभाग क्र.५२ ताथवडे,पूनावळे
साववजननक स्तवच्छतागि
ृ ांची
दरू
ु स्तती व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

365440

प्रभाग क्र.५२ पूनावळे
पावसाळी पाण्याचा ननचरा
करण्यासाठी बंद पाईप
टाकणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

409905

प्रभाग क्र.५२ पूनावळे
भागातील गटरची दे खभाल
दरु
ु स्तती व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

428689

प्रभाग क्र.५२ पूनावळे
भागातील पे्िींग ब्लॉकची
दे खभाल दरु
ु स्तती व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.५२ पन
ू ावळे
रस्त्यावरील खड्डे,चर
बुजपवणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.

639289

507047
सन २०१४- १५ करता प्रभाग
क्र ४३ वजजामाता िॉस्तपीटल
प्रभागात डी वॉडव पररसरातील
खड्डे,क्रॉसकट, टे चेंस
डांबरीकरण करून बुजपवणे

425628

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

सन २०१४- १५ करता प्रभाग
क्र ४३ वजजामाता िॉस्तपीटल
प्रभागात समसलंदनगर येथील
प्रकल्पात स्तथाप्यपवषयक
दरू
ु स्ततीची कामे करणे.

Total Expenditure (Rs)

553551

24695821
धचंचवड SKF ते
प्रेक्षागि
ृ ापयंतच्या नाल्याची
सुधारणांची कामे करणे व
स्तथाप्यपवषयक अनुषंधगक
कामे
करणे.

लोकारोग्य
ड)नाला
रे ननंग
लोकारोग्य
ड)नाला
रे ननंग Total
वॉडवस्ततरीय
धचंचवड प्रभाग क्र. 52 मध्ये
योजना
पवपवध वाडवस्ततरीय कामे
अंतगवत कामे करणे.
वॉडवस्ततरीय
योजना
अंतगवत
कामे Total
स्तथाप्य
उद्यान
स्तथाप्य
उद्यान Total

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे

संत सावतामाळी उद्यान
संत तुकारामनगर येथील
उद्यानाचे नूतनीकरण करणे.

265962

265962

309516

309516

424077
424077

धचंचवड प्र.क्र. २४ रामकृष्ण
मोरे नाटयगि
ृ ाची दे खभाल
दरु
ु स्तती व सुधारणांची कामे
करणे.
प्र.क. २० धचंचवडेनगर मध्ये
पवपवध वाडवस्ततरीय कामे
करणे.

581017

345005

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र. 27 मधील यंशवंतराव
च्िाण पुतळ्याच्या चौथयाची दरू
ु स्तती व सुधारणा
करणे

Total Expenditure (Rs)

340139

प्र.क्र. २० धचंचवडेनगर मधील
रस्त्यावर सुचना फलक व
रोड फननवचर करणे.

ब प्रभाग Total

ब मुख्यालय

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
अ)डाबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

प्रभाग क्र २० मधील
प्रभागातील कामाची अंनतम
दे येके व भाव वाध दे येके
अदा करणे.

456929

4375949

6099039
36924509
(सन २०१४-१५ कररता
)प्रभाग क्र.२२
धचंचवडगावठाण मधील
फुटपाथ व स्तपीडब्रेकरची
दरू
ु स्तती करणे तसेच पेव्िं ग
ब्लॉक काढून परत बसपवणे.

684533

(सन २०१४-१५ कररता
)प्रभाग क्र.२२
धचंचवडगावठाण रस्त्यामधील
रें चस
े ,क्रॉसकट,खड्डे बज
ु पवणे.

1239579

(सन २०१४-१५ कररता
)प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
रस्त्यामधील
रें चस
े ,क्रॉसकट,खड्डे बज
ु पवणे.

2092803

प्र.क्र. ४१ गांधीनगर मधील
शाळांच्या इमारतीमधील
ककरकोळ दरू
ु स्तती कामे
करणे.
1073687

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ५८ मधील जुन्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र. ५८,५९ व ६० मध्ये
आवश्यकतेनस
ु ार बोअर वेल
पंप
बसपवणे.

1110571

4866
प्रभाग क्र. ५९ मधील जुन्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
990
प्रभाग क्र. ६० मधील जुन्द्या
झालेल्या प्रकाश ्यवस्तथेची
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.२२ धचंचवड थेरगाव
पूलाची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.२५ धचंचवडस्तटे शन
आनंदनगर मध्ये फुटपाथ
पेव्िं ग ब्लॉकची दरू
ु स्तती
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक दरू
ु स्तती करणे.

224403

814944

688975

प्रभाग क्र.२५ धचंचवडस्तटे शन
आनंदनगर मुख्य रस्त्यांचे व
अंतगवत रस्त्यांचे चर व
खड्डे डांबरीकरणाने बुजपवणे.

1086135

प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील
नपवन रस्तता दभ
ु ाजक व
रस्त्यावरील फुटफाथ व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

924359

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.३९ इ्यादी
हठकाणी अनधधकृत
बांधकामावर िायराइज
मसशनरीने कारवाई
करणे.
प्रभाग क्र.३९ येथील
वाय.सी.एम िॉवस्तपटल
मागील नाल्याची उववररत
हठकाणी ररटनव/पवंग वॉल
बांधणे
प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाण येथील
पररसरातील रस्त्यावरील
रें चेंस, खड्डे , चर खडीमुरुम
व बी.बी.एम. पद्धतीने दरु
ु स्तत
कऱणे.

Total Expenditure (Rs)

9422

2126140

499687

सन २०१४-१५ करता प्र.क्र.४२
भाटनगर येथे रस्त्यांमधील
रें चस
े , क्रॉसकट खडडे बुजपवणे.

1127533

सन २०१४-१५ करता
प्र.क्र.५२ताथवडे रस्त्यांमधील
रें चस
े ,क्रॉसकट,खड्डे बुजपवणे.

879899

सन २०१४-१५ करीता
प्र.क्र.४२ भाटनगर येथे
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

1060776

सन २०१४-१५ साठी प्रभाग
क्र.३९ मधील मनपाच्या
पवपवध कायवक्रमांसाठी
मंडपपवषयक कामे करणे
.
979612
सन २०१४-२०१५ करता
प्रभाग क्र. २०
धचंचवडेनगरमध्ये
पाणीपुरवठा ,ड्रेनेज, टे सलफोन,
पवदयुत पवभागाने खोदलेले
चर डांबरीकरण करुन
बुजपवणे.

2133914

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अ)डाबरी
रस्तते
ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
प्र.क्र.२४(प्रभागाचे नावप्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये रामकृष्ण मोरे
इमारत
प्रेक्षागि
ृ ासमोर लोखंडी
योजना
पादचारी मागव करणे

इमारत
योजना Total

ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल
ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल

प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम
सशक्षण

प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र५६)
ककवळे येथे आरक्षण क्र४/१०३ (सासलड वेस्तट रीट)
ला व इतर ताब्यात येणायाव
आरक्षणाना ससमासभत बाण्धणे

Total Expenditure (Rs)

18762828

560769

87729
648498

प्रभाग क्र. ४२,४३ व २७
मधील अनतक्रमण कारवाईस
मसशनरी पुरपवणे.
557280

प्रभाग क्रं. २२(वाडव क्र. ६४)
धचंचवड मधील चापेकर
चौकातील जुनी शाळा
ईमारत पाडून नवीन शाळा
इमारत
बांधणे.

557280

12000
थेरगाव वॉडव क्र. ५० मधील
यशवंतराव च्िाण शाळा
इमारतींची रं गसफेदी व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

495277

पुनावळे व ताथवडे येथील
शाळे त स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे

499947

प्र.क्र. ५२ पन
ु ावळे येथे
शाळे साठी ससमासभंत बांधणे
व इतर दरू
ु स्तती कामे करणे

1175518

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

प
अंदाजपिक
प्राथसमक व
द्ु यम

प्र.क्र. ५२ पुनावळे , माळवाडी
व ताथवडे येथील शाळा
इमारतींची दरू
ु स्तता व
दे खभालीची कामे कऱणे

199562

2382304

धचंचवड प्रभाग क्र. 23 तालेरा
रुग्णालय येथे
प
स्तथाप्यपवषयक दरु
ु स्तती
अंदाजपिक दे खभाल व सुधारणांची कामे
रुग्णालये,प्रसु करणे.
तीगि
ृ े,औषधा
लये
धचंचवड येथील आरक्षण
क्र.२२७,सस.स.नं.९६५ येथे
तालेरा रुग्णालयाचे
पवस्ततारीकरण करणे.
प
अंदाजपिक
रुग्णालये,प्रसु
तीगि
ृ े,औषधा
प
अंदाजपिक
संडास मुताया

Total Expenditure (Rs)

धचंचवड प्रभाग क्र.२२ व २३
मध्ये न्याने मत
ु ा-या बांधणे
व संडास ब्लॉक मुता-यांची
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे
ताथवडे येथे स्तमशानभुमी
मध्ये स्तवच्छता गि
ृ बांधणे
व इतर अनुशंधगक कामे
करणे.
प्र क्र ४२ पपंपरी नगर येथे
स्तमशानभुमीची दे खभाल
दरु
ु स्तती व सुधारणा कामे
करणे.
प्रभाग क्र.२३ मध्ये न्याने
मुतायावाे बांधणे.

प
अंदाजपिक
संडास मुताप
प्र. क्र. ५२ पुनावळे येथे
अंदाजपिक स्तमशानभूमी जवळ संरक्षण
स्तमशानभम
ू ी सभंत बांधणे.

1635338

3290392

4925730

935778

799989

513374
1145790

3394931

651247

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्रं. २३(वाडव क्रं.६५)
केशवनगर मधील
स्तमशानभुमी आरक्षण क्रं.
२२९ पवकससत
करणे
प
अंदाजपिक
स्तमशानभूमी

पथ अ)खडी
मरू
ु माचे रस्तते

Total Expenditure (Rs)

622300

धचंचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये
हठकहठकाणी रस्त्याचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण
करणे.

1273547

707374
धचंचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये
हठकहठकाणी रुं हदकरण
झालेल्या व मनपाचे ताब्यात
आलेल्या रस्त्यांचे खडी
मुरुम व बी बी एम करणे
तसेच रस्त्यावरील रें चस
े
,क्रॉसकट, खड्डे इ. खडी मुरुम
व बी बी एम पध्दतीने
बज
ु पवणे.
धचंचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये
स्तरॉमव वॉटर गटर करणे व
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
फुटपाथ
करणे

228925

1090454

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

धचंचवड प्रभाग क्र. 23 मध्ये
हठकहठकाणी रुं हदकरण
झालेल्या व मनपाचे ताब्यात
आलेल्या रस्त्यांचे खडी
मुरुम व बी बी एम करणे
तसेच रस्त्यावरील रें चस
े
,क्रॉसकट, खड्डे इ. खडी मरु
ु म
व बी बी एम पध्दतीने
बुजपवणे.
14891
ताथवडे व पुनावळे येथील
ताब्यात येणाऱ्या रस्त्यांचे
खडीमुरूम करून बी बी एम
पध्दतीने डांबरीकरण करणे
पन
ु ावळे पवजयनगर ते
जांभे िद्दीपयंत रस्त्याचे
रूंदीकरण करणे
प्र.क्र. ५२ ताथवडे येथील
हठकहठकाणचे रस्तते
खडीमुरूमाचेकरून बी.बी.एम.
पध्दतीने डांबरीकरण करणे
प्र.क्र. ५२ पुनावळे येथील
हठकहठकाणचे रस्तते
खडीमरू
ु माचे करून बी.बी.एम.
पध्दतीने डांबरीकरण
प्र.क्र. ५२ पुनावळे येथील
मुख्य रस्त्याचे रूंदीकरम
करणे

1403879

1138207

371446

51098

88350

प्र.क्र.२१ (प्रभागाचे नावदळवीनगर) मध्ये ताब्यात
येणारे रस्तते व इतर खडी
मुरूम आखण बी.बी.एम
प्दद्धतीने डांबरीकरण करणे

890471

प्र.क्र.२४(प्रभागाचे नावप्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये ताब्यात येणारे रस्तते व
इतर खडी मुरूम आखण
बी.बी.एम प्दद्धतीने
डांबरीकरण करणे

846968

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. ११ डॉ.िे गडेवार
चौक ते कै.शांताराम वारं ग
चौक रस्तता डांबरीकरण
करणे.
15994
प्रभाग क्र. ११ िर भजनससंग
टांक मागव ते सावरकर चौक
रस्तता डांबरीकरण करणे
1095118
प्रभाग क्र.२० धचंचवडेनगर
परीसरातील रस्तते बी.बी.एम.
पध्दतीने करणे.
प्रभाग क्र-१८ (वाडव क्र-५७)
ककवळे मामुडी येथे डी पी
रस्तते पवकससत करणे
प्रभाग क्रं. २१ ते २४ (वा.क्रं.
६३ ते ६७) धचंचवड मधील टी
डी आर च्या बदल्यात
मनपाच्या ताब्यात आलेल्या
रस्त्याचे खडीमुरुम व
बीबीएम करणे
वॉडव क्र ५८ रावेत पन
ु ावळे
येथे डी. पी. रस्तते पवकससत
करणे.

48468

611735

329704

9833350

वॉडव क्र. ५८ मधील पुनावळे
ओ्िाळ वस्तती भागातील
डी.पी. रस्तता व इतर
पररसरानतल रस्तते पवकसीत
करणे.
पथ अ)खडी
मुरूमाचे
रस्तते Total
पथ
क)दगडी
फरशी व
फुटपाथ

1710661

उद्योगनगर येथे फुटपाथ
करणे

20477093

766326

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
धचंचवड प्र.क्र. २४ मध्ये
स्तरॉमव वॉटर गटर कऱणे व
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
फुटपाथ
करणे.
धचंचवड प्रभाग क्र. 23 मध्ये
स्तरॉमव वॉटर गटर करणे व
पे्िींग ब्लॉक बसपवणे व
फुटपाथ
करणे
धचंचवड प्रभाग क्र.२२ मध्ये
आवश्यक ्या हठकाणी
फुटपाथ करणे व पेव्िं ग
ब्लॉक बसपवणे
धचंचवड प्रभाग क्र.२३ मध्ये
आवश्यक ्या हठकाणी
फुटपाथ करणे व पेव्िं ग
ब्लॉक बसपवणे

Total Expenditure (Rs)

1099991

1585720

826979

837747

धचंचवड प्रभाग क्र.२३ मध्ये
थमोप्लास्तट पट्टे मारणे व
पेव्िं ग ब्लॉक बसपवणे

826380

धचंचवडेनगर मध्ये राहिलेल्या
हठकहठकाणी फुटपाथवर व
रस्त्याच्या कडेने पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे

672670

ताथवडे येथे पाईप गटरची व
पेव्िं ग ब्लॉकची कामे
करणे
875633
थेरगाव वॉडव क्र. ५० मधील
गावठाण व पडवळनगर
भागात हठकहठकाणी पे्िींग
ब्लॉक बसपवणे व
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

1322983

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

थेरगाव वॉडव क्र. ५१ मधील
बेलहठकानगर भागात
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे व स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे.

1379765

थेरगाव वॉडव क्र. ५१ मधील
मंगलनगर भागात
हठकहठकाणी पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे व स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे.

1411391

दळवीनगर येथे फुटपाथ करणे
पुनावळे येथे पाईप गटरची
व पेव्िं ग ब्लॉकची कामे
करणे
पुनावळे येथे समाजमंहदर व
्यायामशाळा
ससमासभंतीलगत पेव्िं ग
ब्लॉकचा रॅ क करणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे
प्र.क्र. ५२ ताथवडे मध्ये गटर
करणे व पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.
प्र.क्र. ५२ ताथवडे येथे स्तरॉम
वॉटर गटर करणे व पेव्िं ग
ब्लॉक बसपवणे
प्र.क्र. ५२ पुनावळे मध्ये गटर
करणे व पेव्िं ग ब्लॉक
बसपवणे.

225653

609057

422721

1049902

777570

999952

प्र.क्र.२१ (प्रभागाचे नावदळवीनगर) मध्ये दळवीनगर
मख्
ु य रस्त्यास फुटपाथ
करणे व दभ
ु ाजक करणे

1075211

प्र.क्र.२१ (प्रभागाचे नावदळवीनगर) मध्ये पांढरकर
चाळी पररसरामध्ये जुने
ब्लॉक काढणे आखण कॉक्रीट
पेव्िं ग करणे

824241

प्र.क्र.४२ पपंपरी भाजीमंडई
रस्तते कॉकक्रटी करण करणे
प्र.क्र.४२ भाटनागर येथे
स्तटॉमव वॉटर गटर करणे व
पेव्िं ग ब्लॉक बसपवणे.

609842

715741

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २० धचंचवडेनगर
मध्ये हठकहठकाणी पेव्िं ग
ब्लॉक
बसपवणे
1139463

पथ
क)दगडी
फरशी व

प्रभाग क्र. 49 मधील
पवारनगर थेरगाव
पररसरातील पे्िींग ब्लॉक
बसपवणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

745845

प्रभाग क्र.४९ थेरगांव
बापुजीबुबानगर येथील स्िे
नं.९ पररसरात पे्िींग
ब्लॉकची कामे करणे.

1089952

प्रभाग क्र.५३ वाकड गावठाण
येथे हठकहठकाणी पे्िर
ब्लॉकचा पाथवे तयार करणे.

2657506

प्रभाग क्र.५३ वाकड
भूमकरवस्तती, पवनोदे वस्तती
येथे हठकहठकाणी पे्िर
ब्लॉकचा पाथवे तयार करणे.

2643433

धचंचवड प्र.क्र. २४ मध्ये
पथ ड)डांबरी हठकहठकाणी रस्त्यांचे
रस्तते
िॉटसमक्स पद्धतीने
(ककरकोळ
डांबरीकरण करणे.
दरू
स्तती
व
ु
दे खभाल)
पथ ड)डांबरी
रस्तते
(ककरकोळ
दरू
ु स्तती व
दे खभाल)
धचंचवड प्रभाग क्र. 23 मध्ये
हठकहठकाणी रस्त्याचे
पथ ब)डांबरी िॉटसमक्स पध्दतीने
रस्तते
डांबरीकरण करणे.

27191674

3549489

3549489

352240

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
धचंचवड प्रभाग क्र.२२ मध्ये
आवश्यक ्या हठकाणी
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे
धचंचवड प्रभाग क्र.२३ मध्ये
आवश्यक ्या हठकाणी
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे
धचंचवडेनगर मध्ये आवश्वनी
िॉवस्तपटलपासुन ते धगररराज
कॉलनीमध्ये व अंतगवत
रस्त्याचे हठकहठकाणी
बीट्युमन पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

1538958

3324302

1844226

धचंचवडेनगर मध्ये
डांबरीकरण केलेल्या उववरीत
रस्त्य़ावर बीट्युमन पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.

2499964

धचंचवडेनगर मध्ये सशवनगरी
पररसरातील उववरीत
रस्त्यावर बीट्यम
ु न पद्धतीने
डांबरीकरण करणे

1966689

ताथवडे येथील ननंबाळकर
कायावलयामागील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

2231851

ताथवडे येथे
लक्ष्मीनगर,गणेशनगर पंडीत
पेरोल
पंपाजवळील,नेवाळे वस्तती
रस्त्याचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे

2213786

थेरगाव प्रभाग क्र. ५० मध्ये
गावठाण, श्रीकृष्ण कॉलनी,
आनंद पाकव व उववरीत
भागात डांबरीकरण करणे.
थेरगाव प्रभाग क्र. ५० मध्ये
हठकहठकाणी रस्तते
डांबरीकऱण करणे.

1903471

थेरगाव प्रभाग क्र. ५१ मध्ये
बेलहठकानगर मख्
ु य रस्तता
तसेच उववरीत रस्तते
डांबरीकरण करणे.

1456344

55909

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
थेरगाव प्रभाग क्र.५१ मध्ये
बी.बी.एम. झालेले रस्तते
डांबरीकरण करणे.
थेरगाव वॉडव क्र. ५० मधील
पवपवध रस्त्यांमध्ये
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.
थेरगाव वॉडव क्र. ५१
गणेशनगर व मंगलनगर
मधील रस्त्यांमध्ये
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.
थेरगाव वॉडव क्र. ५१ मध्ये
हठकहठकाणी रस्तते
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

60141

6677529

4299952

1461668

पन
ु ावळे गावातील अंतगवत
रस्तते िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे

2231458

प्र क्र २१ मधील पररसरातील
रस्तते िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

8734992

प्र क्र ४२ पपंपरी नगर येथे
मेन बजार मुख्य रस्त्याचे
डांबरीकरण करणे.

964017

प्र.क्र. ५२ ताथवडे येथील
राहिलेले रस्तते िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे

579960

प्र.क्र. ५२ पुनावळे येथील
राहिलेले रस्तते िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे

579958

प्र.क्र.२१ (प्रभागाचे नावदळवीनगर) मध्ये
इंहदरानगर,संतोषनगर व
इतर भागात डांबरीरस्त्यांची
दरू
ु स्तती करणे

1697883

प्र.क्र.२१ (प्रभागाचे नावदळवीनगर) मध्ये
दळवीनगर,प्रेमलोक पाकव व
इतर भागात डांबरीरस्त्यांची
दरू
ु स्तती करणे

1684462

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्र.क्र.२४(प्रभागाचे नावप्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये गोलांडे इस्तटे ट भागात
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे
प्र.क्र.२४(प्रभागाचे नावप्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये लक्ष्मीनगर,दे वधर
सोसायटी व इतर भागात
डांबरी रस्त्यांची दरू
ु स्तती करणे

Total Expenditure (Rs)

1499981

1890068

प्र.क्र.४२ भाटनगर प्रभागात
हदशादशवक फलक व रोड
फननवचरची कामे करणे

457733

प्र.क्र.४२ भाटनगर प्रभागात
भाटनगर पररसरातील रस्तते
डांबरीकरण करणे

2999915

प्र.क्र.५२ ताथवडे येथील
मारूंजीकडे जाणा-या रस्त्याचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे

2648848

प्रभाग क्र. २० वा.क्र. ६०
पररसरातील रस्तते िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. 49 मधील
पवारनगर भागातील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकऱण करणे.
प्रभाग क्र. ४९ थेरगाव
येथील बापज
ु ीबव
ु ा
पररसरातील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पद्धतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र. ४९ मधील
कैलासनगर पररसरातील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.
प्रभाग क्र.४९ थेरगांव
बापुजीबुवानगर येथील
अंतगवत रस्तते डांबरीकरण
करणे.

118026

944295

999997

1999926

2999963

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्रभाग क्र.४९ थेरगांव
बापुजीबुवानगर येथील
कैलासनगर, ड्राय्िर कॉलनी
पररसरातील रस्तते डांबरीकरण
करणे.
999956
प्रभाग क्र.४९ थेरगांव येथील
साईमंदीर पररसरातील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

1699842

प्रभाग क्र.४९ थेरगाव येथील
बापुजीबुवा पररसरातील
रस्त्यांचे िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

2032228

प्रभाग क्र.४९ मधील
पवारनगर भागातील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

2000000

प्रभाग क्र.५३ चौधरी पाकव
वाकड रस्त्यांचे िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.

पथ ब)डांबरी
रस्तते Total
पुल व
धनेश्वर पूलालगत दोन्द्िी
प्रकल्प
बाजल
ू ा सश
ु ोभीकरण करणे
पुल व
प्रकल्प Total
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसुली)

(सन २०१४-१५ कररता
)प्रभाग क्र.२२
धचंचवडगावठाण मधील
इमारतींची स्तथाप्य पवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
(सन २०१४-१५ कररता
)प्रभाग क्र.२३ केशवनगर
येथील तालेरा रुग्णालयाची
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे.

10363830
82014368
879848
879848

361902

332032

786170

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

आनंदनगर, इंहदरानगर,
लालटोपीनगर, साईबाबा नगर
येथील झोपडपट्यामधील
शौचालयाची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

269282

प्रभाग क्र.१८ ककवळे - मामड
ु ी
मधील म.न.पा.इमारतींची
ककरकोळ दे खभाल दरु
ु स्ततीची
कामे करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

938506

प्रभाग क्र.१८ ककवळे - मामुडी
मधील साववजननक नाला
ककरकोळ
दरु
ु स्तती व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

385431

प्रभाग क्र.१८ ककवळे
भागातील पे्िींग ब्लॉकची
दे खभाल दरू
ु स्तती व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
346199
प्रभाग क्र.१८ मामुडी
भागातील पे्िींग ब्लॉकची
दे खभाल दरू
ु स्तती व इतर
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.
399845
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी
भागातील पे्िींग ब्लॉकची
दे खभाल दरु
ु स्तती व इतर
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

499997

प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील
कोटव इमारतीची ककरकोळ
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

358424

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र.२७ मोरवाडी मधील
मनपा इमारतींची ककरकोळ
दे खभाल दरु
ु स्ततीची कामे
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.
प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाण
प्रभागातील
फुटपाथ, पाथवे पे्िींग ब्लॉक
दरु
ु स्तती व दे खभाल करणे.
प्रभाग क्र.६० सांगवी
गावठाण येथील
पररसरातील रस्त्यावरील
रें चेंस, खड्डे , चर खडीमुरुम
व बी.बी.एम. पद्धतीने दरु
ु स्तत
कऱणे.

Total Expenditure (Rs)

399663

467101

381951

स.न. २०१४-१५ साठी प्र. क्र.
३९ संत तक
ु ाराम नगर
पररसरातील मुख्य रस्त्याचे
रें चेंस खड्डे व चर बी.बी.एम
पध्दतीने बज
ु पवणे, गनतरोधक
रं गपवणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे
करणे.
1162357
स.न. २०१४-१५ साठी प्र. क्र.
३९ संत तक
ु ाराम नगर
पररसरातील मुख्य व अंतगवत
रस्त्याचे रें चेंस, चर व खड्डे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करून
बज
ु पवणे.
739687
स.न. २०१४-१५ साठी प्र. क्र.
३९ संत तुकाराम नगर
पररसरातील रस्तते फुटपाथ,
पाथवे व पेपवंग ब्लॉकसची
दे खभाल दरू
ु स्ततीची कामे
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे.

(blank)

299908
275930

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
ब)ककरकोळ
दे खभाल
दरु
ु स्तती
(मिसल
ु ी)

Total Expenditure (Rs)

8404385

प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी
मधील पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेच्या मख्
ु य

मुख्य
प्रशासकीय
इमारत

प्रशासकीय
इमारतीमध्ये नागरवस्तती
पवभागातील फननवचर व इतर
अनुशंगीक कामे
करणे.
1895137
प्रभाग क्र. २७ मोरवाडी
मधील पपंपरी धचंचवड
मिानगरपासलकेच्या मुख्य
प्रशासकीय

इमारतीमध्ये
स्तथाप्यपवषयक कामे
करणे.

मुख्य प्रशा. इमारतीमधील
नुतनीकरण करणे.

मख्
ु य
प्रशासकीय
इमारत Total
लोकारोग्य
ई)सरफेस
उदयोगनगर येथे रे ल्वेलाईन
गटसव
कडेने गटर करणे.

2965435
2521653

7382225

1662319

प्रभाग क्र. ४२ पपंपरीनगर
येथे पवपवध हठकाणी स्तटॉम
वॉटर गटर व पेव्िं ग ब्लॉक
काम करणे.
प्रभाग क्र.५३ वाकड
भूमकरवस्तती, पवनोदे वस्तती व
पररसरात बंद पाईप गटसवची
कामे करणे

747878

1760236

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
लोकारोग्य
ई)सरफेस
गटसव Total
लोकारोग्य
क)भाजी
माकेट
लोकारोग्य
क)भाजी
माकेट Total
लोकारोग्य
ड)नाला
रे ननंग

लोकारोग्य
ड)नाला
रे ननंग Total
लोकारोग्य
ब)घाट

धचंचवड प्र.क्रं. ६४ मध्ये भाजी
मंडईचे पिे बदलणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक अनुषंधगक
कामे करणे.

प्रभाग क्र. ४२ पपंपरीनगर
बी.ब्लॉक ४ समोर नाला
बांधणे.
प्रेमलोक पाकव येथील
नाल्याची सभंत पुणव बांधणे
दरु
ु स्तती करणे
वॉडव क्रं ६० मध्ये बळवंत
कॉलनी, ते पवना नदी पयंत
नाला
बांधणे

Total Expenditure (Rs)

4170433

621096

621096

706876

1044878

3288433

गणेश पवसजवन घाट व
चापेकर चौक येथे
सश
ु ोभीकरण करणे व कमान
बांधणे.
धचंचवड प्रभाग क्र. 22 व 23
येथे नदीकाठी घाट बांधणे व
सुशोसभकरण
करणे.

5040187

963979

1364171
पुनावळे येथे राम
मंहदराच्या मागे दशकक्रया
पवधीसाठी घाट बांधणे व
स्तमशानभूमीजवळील घाटाचे
सुशोसभकरण करणे.
प्र.क्र. ५२ ताथवडे येथे पवना
नदीवर घाट बांधणे
प्र.क्र. ५२ पन
ु ावळे येथे पवना
नदीवर घाट बांधणे

472075
303326
802704

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
लोकारोग्य
ब)घाट Total

स्तथाप्य
उद्यान

Total Expenditure (Rs)
3906255

धचंचवड येथील पाववती
उद्यानात नैसधगवकदृष्ट्या
सुशोसभकरण करणे व
मिाराष्रातील साधस
ू ंतांची व
संतसाहि्याची माहिती प्रकट
करणारे म्यूरल्स उभारणे.

700000

धचंचवड येथील श्रीधरनगर
गाडवन येथे उववररत उद्यान
पवकासाची कामे करणे.

488028

थेरगाव वॉडव क्र. ५१ मधील
लक्ष्मीबाई बारणे
उदयानामध्ये ससमासभंत
बांधणे व स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे.
पपंपरी मोरवाडी वॉडव क्र.35
येथील कापसे उद्यानाचे
ससमासभंत बांधणे.

1695907

4917373

प्रभाग क्र.२१ मध्ये उद्यानात
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

645909

प्रभाग क्र.२३ मध्ये उद्यानात
स्तथाप्य पवषयक कामे करणे.

499113

ब प्रभागातील उद्यानांमध्ये
स्तवच्छतागि
ृ
बांधणे.
ब प्रभागातील उद्यानाचे
वापषवक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे.

स्तथाप्य
उद्यान Total
स्तथाप्य
“ब” प्रभागांतगवत
पवषयक
आप्कालीन कामासाठी
कामे करणे टे म्पो व लेबर पुरपवणे.

आरक्षण क्र.२३३मधील
मैदानाच्या आरक्षणाच्या
जागी मैदान पवकससत करणे

69392

54266
9069988

769812

1144021

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

धचंचवड प्र.क्र. २४ नपवन ब
प्रभाग कायावलयासाठी पिे
बसपवणे व इतर
स्तथाप्यपवषयक दरु
ु स्तती व
सुधारणांची कामे करणे.
1398770
धचंचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये
पवपवध इमारत दरू
ु स्तती
पवषयक कामे करणे व
बॅडसमंटन िॉल येथे पवपवध
स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे.
643469
धचंचवड प्रभाग क्र. 22 मध्ये
न्याने ताब्यात आलेल्या
आरक्षक्षत जागांवर ससमासभंत
बांधणे व इतर अनुषंधगक
कामे
करणे.
2350183
धचंचवड प्रभाग क्र. 22, 23 व
24 मध्ये अनतक्रमण पवरोधी
कारवाईसाठी क्रेन,जे.सी.बी.,
रक ,डंपर भाडेत्वावर
पुरपवणे.
2849025
धचंचवड प्रभाग क्र.२३ मध्ये
रररोररफ्लेक्टीव फलक,
माहितीदशवक फलक लावणे,
थमोप्लास्तट पट्टे मारणे व इ
रोड फननवचरची कामे करणे

1195483

थेरगाव प्रभाग क्र. ५० मध्ये
जगतापनगर, गावठाण ,
साईनाथनगर, क्रांतीवीरनगर
भागात स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे.

1137477

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

थेरगाव प्रभाग क्र. ५० मध्ये
मुख्य रस्त्यांची ककरकोळ
दरु
ु स्तती करणे तसेच
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

691944

थेरगाव प्रभाग क्र. ५१ मध्ये
अंतगवत रस्त्यास पट्टे मारणे,
कॅटस र आईज बसपवणे व
इतर स्तथाप्यपवषयक काम
कऱणे.

963238

थेरगाव प्रभाग क्र. ५१
कन्द्िै यापाकव, जयभवानी नगर,
गुजरनगर, आनंदवन
सोसायटी पररसरात
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे.

753772

थेरगाव प्रभाग क्र. ५१
गणेशनगर, संतोषनगर,
मंगलनगर व उववरीत
पररसरात स्तथाप्यपवषयक
कामे करणे.
प्र क्र ४२ पपंपरी नगर भाजी
मंडई दे खभाल दरु
ु स्तती ,
सुधारणा कामे करणे व
रस्त्याचे कडेने रे सलंग करणे.
प्र क्र ४२ पपंपरी नगर येथे
वाितक
ु पवषयक कामे व
रस्त्याचे कडेने रे सलंग करणे.
प्र.क्र. २० धचंचवडेनगर मध्ये
स्तथाप्य पवषयक ककरकोळ
दरु
ु स्तती
करणे

1119907

830564

768554

1026681
प्र.क्र. ५२ ताथवडे येथे रोड
फननवचर पवषयक कामे करणे.
प्र.क्र. ५२ ताथवडे व पुनावळे
येथे हठकहठआकाणी
वाचनालये बसपवणे व
संकीणव कामे कऱणे
प्र.क्र. ५२ पुनावळे येथे रोड
फननवचर पवषयक कामे करणे.

499992

1076711

498531

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
प्र.क्र.२१ (प्रभागाचे नावदळवीनगर) मध्ये
दळवीनगर,भोईरनगर,इंहदरानग
र व इतर भागात फुटपाथ
करणे,पेव्िं ग ब्लॉकची
दरू
ु स्तती करणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्तती
करणे
821283
प्र.क्र.२१ (प्रभागाचे नावदळवीनगर) मध्ये नक्षिम
सोसायटी,प्रेमलोक
पाकव,एस.के.एफ सोसायटी व
इतर भागात फुटपाथ
करणे,पेव्िं ग ब्लॉकची
दरू
ु स्तती करणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्तती
करणे
752537
प्र.क्र.२१ (प्रभागाचे नावदळवीनगर) मध्ये
संतोषनगर,उद्योगनगर व
इतर भागात फुटपाथ
करणे,पेव्िं ग ब्लॉकची
दरू
ु स्तती करणे व इतर
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्तती
करणे
823431
प्र.क्र.२४(प्रभागाचे नावप्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये गावडे
पाकव,सुदशवननगर,दे वधर
सोसायटी व इतर भागात
ब्लॉकची दरू
ु स्तती करणे व
इतर स्तथाप्य पवषयक कामे
करणे
757616
प्र.क्र.२४(प्रभागाचे नावप्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये ब प्रभाग कायावलय
आखण इतर मनपा इमारतींची
स्तथाप्य पवषयक दरू
ु स्ततीची
कामे करणे

983097

प्र.क्र.२४(प्रभागाचे नावप्रा.रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागि
ृ )
मध्ये श्रीधरनगर,माखणक
कॉलनी,लक्ष्मीनगर व इतर
भागात ब्लॉकची दरू
ु स्तती
करणे व इतर स्तथाप्य
पवषयक कामे करणे

824381

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र. २० वा.क्र. ६०
धचंचवडेनगर सशवनगरी
पररसरातील रस्तते िॉटसमक्स
पध्दतीने डांबरीकरण करणे.
1896734
प्रभाग क्र.२० मधील
मुख्यालयाची अंनतम दे यके
व भाववाढ दे यके अदा करणे
प्रभाग क्र.२३ मनपाच्या
पवपवध कायवक्रमासाठी मंडप
्यवस्तथा करणे
प्रभाग क्र.९ मध्ये शािूनगर
आखण एच डी एफ कॉलनी
पररसरातील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पध्दतीने डांबरी
करण करणे.
प्रभाग क्र.९ संभाजीनगर
पररसरातील रस्त्यांचे
डांबरीकरण करणे

18212225

835438

1103596

78638

प्रभाग क्र.९ एच डी एफ सी
कॉलनी शािूनगर व इतर
येथील पररसरातील फुटपाथ
तयार करणे
592813

स्तथाप्य
पवषयक
कामे करणे
ब मुख्यालय Total

मुख्यालय

JNNURM

मोरया क्रीडांगण चौक काकडे
पाकव चौक केशवनगर शाळा
चौक येथे सुशोभीकरण करणे
व कमान उभारणे
मोरया गोसावी संजीवन
समाधी उ्सव व गणेश
उ्सवासाठी मंडप ्यवस्तथा
करणे

BRTS बस स्तटे शन चे
कामासाठी सल्लागार फी
अदा
करणे.

903895

1051465

49355283
254007442

3699969

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
BRTS कररता ITS प्रणाली
पवकसीत
करणे.
BRTS काळे वाडी फाटा, दे िु
आळ्दी रोड करने
(JNNURM)(BRTS-1)
क) उड़डाण पल
ु ाचे पोिोच
रस्त्यापासुन के. एस. बी.
चौकापयत
BRTS नासशक फाटा - वाकड
रस्तता कॉकक्रट करणे. ब)
उड्डाणपुल ते यशोदा
डे्िलपसव

Total Expenditure (Rs)

100000000

135964214

65392246

BRTS, नासशक फाटा ते वाकड,
काळे वाडी फाटा ते दे िू
आळं दी रस्त्याचे OD Survey
व BRTS Service plan साठी
सल्लागाराची नेमणूक
करणे.
386750
I) जवािरलाल नेिरू राष्रीय
पुनरू्थान असभयान
(JNNURM) अंतगवत स्तवस्तत
घरकूल योजने अंतगवत
ननवासी गाळे बांधणे

15755998

III) जवािरलाल नेिरू राष्रीय
पुनरू्थान असभयान
(JNNURM) अंतगवत स्तवस्तत
घरकूल योजने अंतगवत
ननवासी गाळे बांधणे पॅकेज
क्र.६ फेज F मध्ये 2268 गाळे
बांधणे

77938355

SUTP Project
ब ) एम्पायर इस्तटे ट उड्डाण
पुल
205177073
अ) नासशकफाटा उड्डाणपूल

59973857

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
आधथवक दब
व घटकांसाठी
ु ल
बांधणेच ननवासी गाळे
संकुलामध्ये पाणीपुरवठा व
जलननसारण ्यवस्तथा करणे.
औंध रावेत रस्तता
Dedicated BRTS Lane

Total Expenditure (Rs)

15509818

32591804
औंध रावेत रस्तता रुं दीकरण
व सध
ु ारणा करणे (Part 1
Chainage 0 to 2000)
औंध रावेत रस्तता
सुधारणीकरण अंतगवत (भाग
१)बाधीत िोत असलेले
संरक्षण पवभागाचे ननवासी
गाळे बांधणे
औंध रावेत रस्त्याची
सुधारणा करणे.
(२.०कक.सम.ते३.९कक.सम.)
औंध रावेत रस्त्याची
सुधारणा करणे.( Part 5
Chainage ७७०० ते ९५००)
औध रावेत रस्त्याची
सुधारणा करणॅ( Part 4
Chainage ५९०० ते ७७००)
कालेवाडी फाटा ते नदीवरील
पुलपयत
काळे वाडी फाटा तं दे िू
आळं दी रस्ततावर BRTS
बसथांबे उभारणे-भाग १

काळे वाडी फाटा ते दे िू
आळं दी रस्त्यावर बस थांबे
उभारणे – भाग २
काळे वाडी फाटा ते दे िूआळं दी या रस्त्यावर
बीआरटीएस साठी Dedicated
Lane तयार करणे
ड) के. एस. बी. चौक ते दे िू
आळं दी रस्त्यापयंत

91252470

2613205

73187864

2813778

648010
9001304

21223183

15999195

7711817
26888039

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

ड)GEF फंडाअंतगवत Technical
Assistant चे कामासाठी
सल्लागार फी अदा
करणे.
i)Monitoring & Evaluation of
BRTS in PCMC

15195364

ड)GEF फंडाअंतगवत Technical
Assistant चे कामासाठी
सल्लागार फी अदा
करणे.
ii)Acess plan to BRTS by
Pedestrians & NMT modes
5082679
ड)GEF फंडाअंतगवत Technical
Assistant चे कामासाठी
सल्लागार फी अदा
करणे.
iii)Parking policy & master
plan of PCMC
1879760
ड)GEF फंडाअंतगवत Technical
Assistant चे कामासाठी
सल्लागार फी अदा
करणे.
iv)Promotion & Outreach of
BRTS in PCMC
8089920
दापोडी ते ननगडी रस्त्यावर
बस थांबे उभारणे – भाग-१
(१२ नग – ३ मीटर रूंद +
जुन्द्या बस स्तटे सनला
अद्ययावत करणे)

24669358

दापोडी ते ननगडी रस्त्यावर
बस थांबे उभारणे – भाग-२
(१२ नग – ३ मीटर रूंद +
जुन्द्या बस स्तटे सनला
अद्ययावत करणे)

21218929

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
नसशक फाटा ते वाकड
रस्ततावर BRTS बसथांबे
उभारणे-भाग १

Total Expenditure (Rs)

23676582
नासशक फाटा ते वाकड या
रस्त्यावर बीआरटीएस साठी
Dedicated Lane तयार करणे
नासशक फाटा ते वाकड
रस्त्यावर बस थांबे उभारणे –
भाग २

25131836

14070194

मुंबई-पुणे रस्तता दापोडी ते
ननगडी Dedicated BRTS Lane
करणे

34426518
सांगवी ते ककवळे रस्त्यावर
बस थांबे उभारणे – भाग-१

26450065

सांगवी ते ककवळे रस्त्यावर
बस थांबे उभारणे – भाग-२

24678953

सांगवी ते ककवळे रस्त्यावर
बस थांबे उभारणे – भाग-३
JNNURM
इतर पवशेष
योजना

ननगडी ते दापोडी स्तटे शन या
मिामागाववररल कफडर
पपलरची वापषवक दे खभाल
दरू
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र ३ धचखली मोरे
वस्तती मधधल धचखली
आकुडी रस्त्यापासुन तळवडे
रस्त्याला जोडणारा अंतगवत
मुख्य रस्तता पवकससत करणे.
प्रभाग क्र ४८ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची पोल
पें टींग,जंक्शन
बाक्स,कफडरपपलर दरु
ु स्ततीसि
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.

12265984
1200565091

663390

15970088

8433130

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र ५४ मधील
हदवाब्ती ्यवस्तथेची पोल
पें टींग,जंक्शन
बाक्स,कफडरपपलर दरु
ु स्ततीसि
आवश्यक दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.४ कोयनानगर
पररसरातील रस्त्यांचे
िॉटसमक्स पध्दतीने
डांबरीकरण करणे.

Total Expenditure (Rs)

37238969

876745

प्रभाग क्रं. ५१गणेशनगर
बेलहठकानगर व प्रभाग क्रं.
५२ताथवडे - पुनावळे या
भागातील रस्तते व चौकांमध्ये
पादचाऱ्यांसाठी सपु वधा
पुरपवणे व वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे करणे
॰
बोपखेल ते आळं दी रस्तता
पवकसीत कऱणे. भाग क्र.१
(साखळी क्र.२/९६० ते ५/६००
कक.मी.)
भोसरी येथे प्रेक्षागि
ृ इमारत
बांधणे व इतर अनष
ु ंधगक
कामे करणे

इतर पवशेष
योजना Total
पुल व
प्रकल्प
पवभाग
(BSUP)
JNNURM
झोपडपट्टी
पुनववसन
प्रकल्प

्िीजन 2005 अंतगवत
लोकमान्द्य िॉस्तपीटल ते
चौफेकर चौक रस्त्याचे
रुं दीकरण व मजबुतीकरण
करणे (प्रवजमा 31)

30000

835685

1491995

12220273
77760275

II) जवािरलाल नेिरू राष्रीय
पुनरू्थान असभयान
(JNNURM) अंतगवत स्तवस्तत
घरकूल योजने अंतगवत
ननवासी गाळे बांधणे पॅकेज
क्र.5 फेज E मध्ये 2268 गाळे
बांधणे

117076199

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
अजंठानगर आकुडी सं. नं. ८८
येथे झोपडप्ट्टी पुनववसनासाठी
१६८० गाळे बांधणे पॉकेज १(येथील योजनेकररता
बाह्तयपवद्युतीकरण तसेच
पवजपुरवथापवषयक कामे
करणे.)
आधथवक दब
व घटकांसाठी
ु ल
बांधणेच ननवासी गाळे
संकुलाभोवती ससमासभंत
बांधणे व अंतगवत रस्तते
पवकसीत करणे.

पल
ु व
प्रकल्प
पवभाग
(BSUP)
JNNURM
झोपडपट्टी

समसलदनगर पपंपरी
स.न.१२,१३ येथे झोपडपट्टी
पुनवावसणासाठी १४५६ गाळे
बांधणे.पॅकेज क्र.३ समसलदनगर

Total Expenditure (Rs)

551547

7499128

57652882

182779756

बी.आर.टी.एस ड प्रभागतंगत
व झालेल्य
. दे खभाल
पवकास कामाची भाववाढ
दरू
फरक त्रबल अदायबगी करणे.
ु स्तती

1321053

वेताळनगर,धचंचवड स.न.174
पैकी येथे झोपडपट्टी
पुनववसनासाठी 1560 गाळे
बांधणे.पॅकेज क्र. 2

43369408

बी.आर.टी.एस
. दे खभाल
दरू
ु स्तती Total

वाितुक
सुधारणा
वाितुक
सुधारणा
पवशेष

44690461
क प्रभागात दापोडी
पररसरातील रस्त्यांवर व
चौकामध्ये वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे करणे.

169607

demo work

169607
166500

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
करीता आकुडी गावठाण
उपपवभाग मधील हदवाब्ती
्यवस्तथेची दे खभाल दरु
ु स्तती
व चालन पवषयक कामे करणे.

791280

अ क्षेिीय कायावलय अंतगवत
करीता धचंचवड स्तटे शन
उपपवभाग मधील हदवाब्ती
्यवस्तथेची दे खभाल दरु
ु स्तती
व चालन पवषयक कामे करणे.

3435176

अ प्रभागा अंतगवत प्रभाग २७
मोरवाडी पररसरातील
आवश्यक हठकाणी रस्त्यावर
हदवाब्तीची सोय करणे.
अ प्रभागामध्ये जलक्षेि क्र.
अ/१ प्राधधकरण मध्ये
वाितूकनगरी व इतर
सेक्टरमध्ये पाणीपरु वठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे
अ प्रभागामध्ये जलक्षेि क्र.
अ/१ प्राधधकरण मध्ये संत
तुकाराम नगर उद्यान व
इतर पररसरात पाणीपुरवठा
पवषयक ककरकोळ दरु
ु स्ततीची
कामे करणे

2373840

7894100

658710

अ-प्रभाग कायवक्षेिातील मुख्य
रस्त्यावरील िॉवस्तपटल
परीसरात , नागरीकांना
सुरक्षक्षत रस्तता ओलांडणेच्या
सुपवधा तयार
करणे.
58091

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

इतर पवशेष योजना
9)सपेावद्यान सुधारणा
करणे.
सभावजनगर आकुडी येथील
ननसगवकपव बहिणाबाई चौधरी
प्राखणसग्रिालयाचे नुतनीकरण
करणे(फेज-१)

3775140

एल्पो कंपनी चौक ते थेरगाव
पुलापयंत पादचारी मागव व
नागरीकांना सुरक्षक्षत रस्तता
ओलांडणेच्या सुपवधा तयार
करणे.
897217
औँध रावेत रस्त्यावर थेरगाव
डांगे चौक उड्डाणपूलाखालील
रस्त्यामधील समडीअन काढून
रस्तता दरू
ु स्तती कऱणे
औंध रावेत बीआरटीस
रस्त्यावरील Y जक्शन येथे
अंडरपास बांधणे.
औंध-रावेत रस्त्यावर डांगे
चौक येथे ऊड्डाणपुल बांधमे.

15065863

23684040

3077800

क प्रभाग कायवक्षेिातील
मुख्य रस्त्यावरील िॉवस्तपटल
परीसरात नागरीकांना
सुरक्षक्षत रस्तता ओलांडणेच्या
सपु वधा तयार करणे
क प्रभागात MIDC
पररसरातील रस्त्यांवर व
चौकांमध्ये वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे
करणे.
क प्रभागात हठकहठकाणी
असलेल्या बोअरवेलची
दरू
ु स्तती करणे (2012-13)

67125

250719

3304030

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
क प्रभागात मोशी
पररसरातील रस्त्यांवर व
चौकांमध्ये वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

561254
क प्रभागात पवपवध हठकाणी
रस्त्यांवर व चौकांमध्ये
वाितूक सुधारणा व
हदशादव शक फलक (साईनेज
बोडव)पवषयक कामे करणे. 460218
कासारवाडी उपपवभागांतगवत
प्र.क्र. ६१ मधधल रस्त्यावरील
स्तरीट लाईटचे नत
ु ननकरण
करणे. (दापोडी गांवठान)
के.एस. बी चौकात उड्डाणपुल
बांधणे
कै. अंकुशराव लांडगे
नाट्यगि
ृ ाअंतगवत
पवद्युतपवषयक ,पॅनेल
दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

6137663
185579770

14132
चाफेकर चौक ते लगतच्या
रस्त्यावरील पादचारी मागव व
नागररकांना सुरक्षक्षत रस्तता
ओलांडणेच्या सपु वधा तयार
करणे.

धचंचवड प्रभाग क्र.२२
चापेकर चौक धचंचवड येथील
चापेकर बंधच
ु े नवीन पुतळे
उभारणे.
धचंचवड प्रभाग क्र.२२
चाफेकर चौक धचंचवड येथील
चाफेकर बंधच
ूं े नपवन
पुतळ्यांसाठी चवथरा उभारणे.

58400

32661

4224781

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
धचंचवड येथील
झोपडपट्यामधील मनपा
शौचालयाची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
68993
धचखली मैलाशुद्धीकरण केंद्र
येथे नवीन यंिसामुग्री
बसपवणे.
1321952
टे ल्को रस्त्यावरील के एस
बी चौक ते यशवंतनगर
चौकापयत
रं रस्त्याचे बी सी
पध्धनतने डांबररकरण करणे
व अनुषंगीक कामे करणे.
ड प्रभाग अंतगवत पपंपरी
उपपवभागातील शाळा
इमारतीमध्ये पवद्युतपवषयक
दे खभाल दरू
ु स्तती करणे.
ड प्रभागात पपंपरीगाव
पररसरातील रस्त्यांवर व
चौकांमध्ये वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे
करणे.

45942485

7467000

535544
ड प्रभागात पपंपळे सौदागर
पररसरातील रस्त्यांवर व
चौकांमध्ये वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे
करणे.
ड प्रभागात वाकड
पररसरातील रस्त्यांवर व
चौकांमध्ये वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे
करणे.

616052

603905
ड प्रभागात पवपवध हठकाणी
रस्त्यांवर व चौकांमध्ये
वाितूक सुधारणा व
हदशादव शक फलक (साईनेज
बोडव)पवषयक कामे करणे.

500000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

ड प्रभागातील अ) रिाटणी
फाटा ते
पी.सी.एम.सी.शाळापयंत १८
मी. रस्तता करणे. ब) काळे वाडी
स.नं. ११६ मधील नाला ते
गणेश मंगल कायावलयापयंत
रस्तता १२ मी. सफेससंगंगसि
तयार करणे. क) पवमल गाडवन
समोरून ते रिाटणी पयंत
१२ मी.डी.पी.रस्तता तयार
करणे ड) रिाटणी येथी स
डुडूळ्गांव येथील पवकस
आरखड्यातील रस्तते
खडीकरण करणे(जन
ु े गट
नं.१९२ ते २४०)
थेरगाव गावठाण २४ मी
रस्तता पवकसीत कऱणे

Total Expenditure (Rs)

599268

3135216
11464902

दापोडी ते फुगेवाडी सी.एम.ई
इतर रस्तता रुदीकरणासाठी
ताब्यात आलेल्या जागेत
रस्तता सुधारणा
व डांबरीकरण करणे.

23512849

दापोडी पररसरतील प्रभाग क्र.
९९ ते १०४
झोपडपट्यामधील इमारतींची
दरु ीस्तती पवषयक कामे
करणे

995047

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

दापोडी पुल ते समलेननयम
चौक ते पी.डब्ल्य.ु डी कॉनवर,
रिाटणी फाटा ते रिाटणी
गाव काळे वाडी मनपा शाळा,
पपंपरीगाव, कृष्णा चौक ते
साई चौक ते पाण्याची
टाकी,एम.के.िॉटे ल दशवन
सोसायटी व इतर रस्तते
वाितुक सुधारणा पवषयक
कामे
करणे.
1395805
दे िु आळं दी रस्तता साखसळ
०/०० ककमी ते ८/२५० ककमी
(दे िूगाव ते मोशी जाधववाडड
िद्दीच्या रस्त्यापयवत ) डीपी
प्रमाणे पवकससत करणे.

117036755

दे िु आळं दी रस्तता साखसळ
८/२५० ककमी ते १५/०५०
ककमी (मोशी जाधववाडड
िद्दीच्या रस्त्यापासुन आळदी
गावापयवत) डीपी प्रमाणे
पवकससत करणे.

32321686

दे िु आळं दी रस्तता साखसळ
८/२५० ककमी ते १५/०५०
ककमी (मोशी जाधववाडड
िद्दीच्या रस्त्यापासुन आळदी
गावापयवत) डीपी प्रमाणे
पवकससत करणे.-

13468056

दे िू-आळं दी रस्तता साखळी
८/२५०ककमी ते १५/२५०ककमी
( मोशी जाधवाडी िदीच्या
रस्त्यापासुन आळं दी गाव
पयंत) ३० मी डी.पी.प्रमाणे
उववरीत कामे करणे.
156337140

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

दे िू-आळं दी रस्तता साखळी
८/२५०ककमी ते १५/२५०ककमी
( मोशी जाधवाडी िदीच्या
रस्त्यापासुन आळं दी गाव
पयंत) ३० मी डी.पी.प्रमाणे
उववरीत कामे करणे.
अ) नपवन अलायनमें ट मध्ये
सी.डी.वकव बांधणे
97450631
परशुराम चौक ते रामनगर
सी.डी.वकव ते बसवेश्वर टे ल्को
रस्तता ते
एच.डी.एफ.सी.कॉलनी रस्तता
बालाजी िॉटे ल ते मिाबली व
इतर रस्तते येथे वाितक
ू
सुधारणा पवषयक कामे
करणे.
70000

पपंपरी धचंचवड मनपा
इमारतीसमोरील मुंबई पुणे
िमरस्त्याचे रूंदीकरण करून
डांबरीकरण करणे तसेच
पी.सी.एम.सी. इमारत
पररसरातील संरक्षक सभंत
दच
ु ाकी वािनतळ ससमासभंत
फुटपाथ इ. अनुषंधगक
स्तथाप्यपवषयक कामे करणे
पपंपरी धचंचवड मनपा
िद्दीतील ब प्रभागात प्र. क्र
20 मध्ये वाितक
ू सध
ु ारणा
पवषयक कामे
करणे.

4231509

519612

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
पपंपरी धचंचवड मनपा
िद्दीतील ब प्रभागात प्र. क्र
24 मध्ये वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे
करणे.
पपंपरी धचंचवड मनपा
िद्दीतील ब प्रभागात प्र. क्र
27 मध्ये वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे
करणे.
पपंपरी धचंचवड मनपा
िद्दीतील ब प्रभागात प्र. क्र
40 मध्ये वाितक
ू सध
ु ारणा
पवषयक कामे
करणे.
पपंपरी नगर येथे डाल्को
कंपनीजवळ भय
ु ारी मागव
बांधणे.

Total Expenditure (Rs)

391863

444476

405609

23046453

पपंपरी वाघेरे आ. क्र. १६७
मध्ये जलतरण तलावास
चें जीग रुम व ईतर सपु वधा
पवशयक ईमारत बांधणे व
अनुशंगीक कामे करणे.

7616511

पपंपरी,धचंचवड रे ल्वे स्तटे शन
पररसरात / नागररकांना
सुरक्षक्षत रस्तता ओलांडणेच्या
सुपवधा तयार करणे

613382

पपंपळे गुरव प्रभाग क्र. 96
आ.क्र. 345 चा पवकास करणे.
(प्रेक्षागि
ृ इमारत बांधणे.)
पपंपळे ननलख स.नं ६ ते
७० येथे पुल
बांधणे.

35807142

3901719
पपंपळे सौदागर येथील
हदपमाला सोसायटी ते
रिाटणी चौक १८ मी रुं द
डी.पी. रस्तता पवकसीत करणे.

2335882

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
Total Expenditure (Rs)
पपंपळे सौदागर येथील
मिादे व मंहदराजवळील १८
मी रुं द डी.पी. रस्तता पवकसीत
करणे.
3423680
पपंपळे सौदागर येथील
सशवसाइ रस्तता 18 मीटर डी.
पी. रस्तता तयार करणे
968690
पण
ु े आळं दी रस्त्यालगत
स.नं.७८ येथे संत ज्ञानेश्वर
मिाराज व संत नामदे व
मिाराज यांच्या भेटीवर
आधारीत समुिसशल्पासाठी
स्तथाप्य पवषयक व इतर
कामे करणे.
प्र.क्र. ३६ लांडव
े ाडी येथील
नासशक िायवेलगत
प्रवेश्दार कमान उभारणे.

5888864

3892573

प्रवजमा 31 रस्त्याच्या
के.एस.बी. चौक ते मिावीर
चौक आखण सशवाजी चौक,
चाफेकर चौक ते धचंचवड
पुल व गणेशनगर थेरगाव ते
हिंजवडी पयंतच्या इ. भागाची
सुधारणा
करणे.
572646119
प्रभाग क्र. ९
संभाजीनगरयेथील शािूनगर
मधधल बहिरवडे कक्रडांगणावर
प्रेक्षक गॅलरासाठी लोखंडी
शेड करणे
प्रभाग क्र ५४ पपंपळे ननलख
येथील मिादे व मंदीर पररसर
पवकसीत करणे.
प्रभाग क्र. १३ मध्ये
हठकहठकाणी वाचनालये ,
बेचेंस व हदशादसवक फलक
बसपवणे.

17130541

1266868

660000

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
प्रभाग क्र. २ मध्ये रें चलेस
क्रॉसकट खड्डे साईडपट्यांची
दरू
ु स्तती WBN व BBM
पध्दतीने
करणे.
प्रभाग क्र. ३० चक्रपाणी
वसाित येथील मधरु ा
कॉलनी येथील रस्तता
खडीमुरुमाने दरु
ु स्तत करणे
प्रभाग क्र.१५ मधील अंतगवत
रस्त्यांना स्तराम वॉटर पाईप
लाईन टाकणे.

Total Expenditure (Rs)

780147

3245581

1102122
प्रभाग क्र.१६ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे अकस्तमीक व
तातडीची दरु
ु स्तती कामे करणे.
प्रभाग क्र.२ त्रिवेणीनगर
मध्ये मुख्य रस्तता व इतर
उववरीत भगात िॉटसमक्स
पद्धतीने डांबररकरण करणे.
प्रभाग क्र.२ त्रिवेणीनगर येथे
हठकहठकाणी स्तटॉम वॉटर
लाईन टाकणे व दरू
ु स्तती
करणे.
प्रभाग क्र.२ त्रिवेणीनगर व
सियोगनगर हठकहठकाणी
गटसव दरु
ु स्तती करणे.
प्रभाग क्र.२३ धचंचवड येथील
आरक्षण क्र.२२७ ससटी स्िे
न.९६५ येथे तालेरा
रुग्णालयाचे इमारतीची कामे
करणे.
प्रभाग क्र.२७ मध्ये डांबरी
रस्त्याचे आकवस्तमत व
तातडीचे कामे करणे.

14428118

58240

11433400

1176527

1933124

769840

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्र.२८ मधील
यशवंतनगर झोपडपट्टीमध्ये
स्तथाप्य पवषयक कामांची
दे खभाल व दरू
ु स्ततीची कामे
करणे.

27333388
प्रभाग क्र.२८ मध्ये
आण्णासािे ब मगर स्तटे डीयम
येथील स्तथाप्य पवषयक व
इतर अनुषंधगक कामे करणे.

2473702

प्रभाग क्र.३ धचखली येथील
मोरे वस्तती पररसरात दे खभाल
दरू
ु स्तती कामे
करणे
प्रभाग क्र.४ मधील शरदनगर
पररसरातील रस्त्यांचे
रूंदीकरण करुन ग्राऊटींग
करणे.
प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
येधथल स्िे नं.५९ ते स्िे
नं.१२१ पयंत संरक्षण
िद्दीलगत १८.०० मी. रुं द
डी.पी. रस्तता पवकसीत करणे.
प्रभाग क्र.५५ पपंपळे सौदागर
येथे मनपा शाळा ते रक्षक
चौका पयंतच्या २०.०० मी.
रुं द डी.पी. रस्तता पवकसीत
करणे.
प्रभाग क्र.५९ मधब
ु न
सोसायटी येथील लेन
नं.१,२,३,९ व १० येथील रस्तते
डांबरीकरण करणे.

2499909

1200375

2220897

12504730

16992770

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

प्रभाग क्रं.१९ वाल्िे करवाडी व
प्रभाग क्रं.२० धचंचवडेनगर या
भागातील रस्तते व चौकांमध्ये
पादचाऱ्यांसाठी सुपवधा
पुरपवणे व वाितूक सुधारणा
पवषयक कामे करणे
॰
750000
प्रभाग क्रं.२१ दळवीनगर व
प्रभाग क्रं.२२ धचंचवडगावठाण
या भागातील रस्तते व
चौकांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी
सुपवधा पुरपवणे व वाितूक
सध
ु ारणा पवषयक कामे
करणे
॰
565442
प्रभाग क्रं.२९ इंद्रायनींनगर व
प्रभाग क्रं.३० चक्रपाणी
वसाित या भागातील रस्तते
व चौकांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी
सपु वधा परु पवणे व वाितक
ू
सुधारणा पवषयक कामे
करणे
॰
606276
प्रभाग क्रं.९ संभाजी नगर व
प्रभाग क्रं.१० अवजंठानगर
या भागातील रस्तते व
चौकांमध्ये पादचाऱ्यांसाठी
सुपवधा पुरपवणे व वाितूक
सुधारणा पवषयक कामे
करणे
॰
799511

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

ब प्रभाग कायवक्षेिातील मुख्य
रस्त्यावरील िॉवस्तपटल
पररसरात नागरीकांना
सुरक्षक्षत रस्तता ओलांडणेच्या
सुपवधा तयार
करणे.

531112
ब प्रभाग कायवक्षेिातील मख्
ु य
रस्त्यावरील िॉस्तपीटल
पररसरात नागररकांना
सुरक्षक्षत रस्तता ओलांडणेच्या
सुपवधा
करणे.
56463
ब प्रभागात पपंपरी रे ल्वे
स्तटे शन ते मुंबई पुणे िायवे
वरील कफनोलेक्स कंपनी
चौक व डॉ. बाबासािे ब
आंबेडकर चौकापयंत 4 मी
रूंदीचा फुटपाथ
करणे.
293447

बोपखेल ते आळं दी रस्तता
पवकसीत कऱणे. भाग क्र.१
(साखळी क्र.२/९६० ते ५/६००
कक.मी.)

12151418

भोसरी एम.आय.डी.सी. मधील
आरक्षण क्र.40 प्लॉट क्र.टी
201 येथे उद्योजकांच्या
पुनव
व सनासाठी इमारत
बांवाांधणे.

41455468

भोसरी फ्लायओ्िरखाली
बस टसमवनल पवकसीत करणे

4402132

भोसरी स.नं.१ मधील
आरक्षण क्रमांक
४३१(रुग्णालय व वाचनालय)
पवकससत करणे.

51990369

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

मनपा पररसरात बस
टसमवनल/रान्द्सफर स्तटे शन
पवकसीत
करणे.
अ)औध रावेत रस्त्यावरील
मुकाई चौक येथे बस
टसमवनल पवकसीत करणे
9026272
मनपाच्या ई प्रभागातील
उद्यानांतील पवद्युत
्यवस्तथेचे आवश्यक्तेनुसार
नुतनीकरण करणे

9003209

मनपाच्या फ प्रभागातील
उद्यानांतील पवद्युत
्यवस्तथेचे आवश्यक्तेनस
ु ार
नुतनीकरण करणे

2900300

मनपाच्या मैलाशद्ध
ु ीकरण
केंद्रातील अंतगवत रस्त्यांचन
े
डांबरीकरण करणे.
मुंबई - पुणे एक्सप्रेस िायवे
ते भक्ती शक्ती चौकापयंत
४५ मी रस्तता पवकसीत करणे
भाग १

74852695

मंब
ु ई पण
ु े रस्तता दापोडी ते
पपंपरी चौक कबवस्तटे न,
फुटपाथ, रस्तता दभ
ु ाजक
इ.दे खभाल व दरू
ु स्तती करणे

1337230

मंब
ु ई पण
ु े रस्तता दापोडी ते
पपंपरी चौक डांबरीकरण,
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे.

12033297

मुंबई पुणे रस्तता पपंपरी चौक
ते ननगडी डांबरीकरण,
दे खभाल व दरु
ु स्तती करणे.

14539472

मुंबई पुणे रस्तता पपंपरीचौक
ते भवक्त शवक्त चौक
ननगडी कबवस्तटे न, फुटपाथ,
रस्तता दभ
ु ाजक इ.दे खभाल व
दरू
ु स्तती करणे

1817109

1116296

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work

Total Expenditure (Rs)

मुंबई पुणे रस्त्यावरील ग्रेड
सेपरे टसवची दे खभाल दरू
ु स्तती
करणे.
836502
मंब
ु ई पण
ु े रस्त्यावरील पपंपरी
चौक ते ननगडी जकात
नाक्यापयंत कबव
स्तटोन,फुटपाथ,चें बसं
इ.स्तथाप्य /वाितूक पवषयक
कामाची ढे खभाल व दरू
ु स्तती
करणे अंतगवत मुंबई पुणे
रस्त्याचे दापोडी ते ननगडी
या दरम्यानच्या कोंररडोरचे
रोड सेफ्टी ऑडडटनुसार
स्तथाप्य व पवद्युत व

10272006

मोशी कचरा डेपो अंतगवत
सॅननटरी लॅं डकफल साईट (SLF
टप्पा २) पवकससत करणे.

1506572

म्िाळसाकांत चौक ते आकुडडव
रे ल्वे स्तटे शन पयंत पादचारी
मागव व, नागरीकांना सुरक्षक्षत
रस्तता ओलांडणेच्या सपु वधा
तयार
करणे.
यमुना नगर,प्राधधकरण
पररसरात व इतर चौकामध्ये
व रस्त्यांची वाितूक
सध
ु ारणा पवषयक कामे
करणे ॰
रे ल्वे उड्डाणपल
ू ते भवक्त
शवक्त चौकापयंत ४५ मी.
रस्तता पवकसीत करणे
रे ल्वेवरील पूणव झालेल्या व
उववरीत पूलाची रक्कम मध्य
रे ल्वेस अदा करणे.
रोड पे्िमें ट मॅनेजमें ट
ससस्तटीम अिवालानस
ु ार रस्तते
सुधारणेतग
ं त कामे करणे

76259

524300

40768629

3116646

1255758

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वाकड थेरगाव रस्त्यावरील
ईडन गाडवन सोसायटीपासन
ु
पवश्चम बाह्तय वळण
मागावपयंतचा १८ मी डी.पी.
रस्तता पवकसीत कऱणे.
वाकड थेरगाव रस्त्यावरील
ओमेगा पॅराडाईज पासुन
पवश्चम बाह्तय वळण
मागावपयंतचा २४ मी डी.पी.
रस्तता पवकसीत कऱणे.
वाकड येथील अंडरपास
पासुन पवनोदे वस्तती मागे
हिंजवडी फेज -२ कडे
जाणारा ३६ मी डी.पी. रस्तता
पवकसीत कऱणे.
वाकड येथील अंडरपास
पासुन पवनोदे वस्तती मागे
हिंजवडी फेज -२ कडे
जाणारा ३६ मी डी.पी. रस्तता
पवकसीत कऱणे. वाकड येथील पालाष प्लस
सोसायटी ते वाकड थेरगाव
रस्तता ते पवश्चम बाह्तय
वळण मागावपयंतचा २४/१८
मी डी.पी.रस्त्ता पवकसीत
करणे.
वाकड हिंजवडी रोडवरील
मधब
ू न िॉटे लपासून
पवनोदे वस्तती मागे मारुं जी
रोडपयंतच्या २४ मी डी.पी.
रस्त्याचे खडीकरण व
बी.बी.एम. करणे.
वाय.सी.एम. रुग्णालयाची
स्तथाप्य पवषयक पवपवध
दरु
ु स्तती व सुधारणांची कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

41844719

43035892

19249563

4459

55379084

61441693

1616557
वॉ.क्र.१०,मोशी येथील पवकास
(पुणे-नासशक रस्तता ते मोशीआळं दी) आरखड्यातील रस्तते
तयार करणे.

5499804

Department Name Ward Name

Budget Head Name of Work
वॉ.क्र.९,मधील पवकस
आराखड्यातील रस्तते
खडीमुरुमाचे करणे (जुने गट
नं.१३०६ ते १२९७).
संत ज्ञानेश्वर चौक ,संभाजी
चौक व इतर चौकामध्ये
वाितूक सुधारणा पवषयक
कामे
करणे.

Total Expenditure (Rs)

280846

497790
सन २०१४/१५ करीता
मनपाच्या फ' प्रभाग
कायवक्षेिातील उदयानातील
पंपाची दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

9640092

सन २०१४/१५ करीता
मनपाच्या 'ई' प्रभाग
कायवक्षेिातील उदयानातील
पंपाची दे खभाल दरु
ु स्तती करणे

15761832

सन २०१४/१५ करीता
मनपाच्या 'ई' प्रभाग
कायवक्षेिातील उदयानातील
पवद्युतीकरणाचे दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे
सन २०१४/१५ करीता
मनपाच्या 'फ' प्रभाग
कायवक्षेिातील उदयानातील
पवद्युतीकरणाची दे खभाल व
दरु
ु स्तती करणे
सांगवी प्रभाग ९३ मधधल
स्तपायसर कॉलेज पुल ते
राजीव गांधी पल
ु मळा नदी
ककनारी उवरीत संरक्षक सभंत
बांधणे
सांगवी फाटा ग्रेड सेपरे टर व
फ्लाय ओ्िर
बांधणे

स्तथाप्य Total
Grand Total

मुख्यालय Total

पवशेष
योजना Total

1427779

17458834

893620

208537515
2343910428
3849875618
5527079081
7118030325

