
 
 

िव ीय ठळक विैश  ेआिण अथसकं प अंदाज 
 

ए) िव ीय वष 2016-17 क रता संि  य  उ प  आिण खच खालील माण े
( .कोट त)  

 िव तु पुरवठा बस िवभाग * संपूण उप म 

उ प  4530.08 1295.54 5825.62 

खच 3297.52 2285.64 5583.16 

(+) िश लक / तूट (-) 1232.56 -990.10 242.46 

       *  सवसाधारण शासनाच ेउ प  व खचा या िह यासह. 
 
बी) िव ीय वष 2017-18 क रता उ प  व खचाचे संि  सुधा रत अंदाज खालील माणे आहते. 

( .कोट त)  

 िव तु पुरवठा बस िवभाग * संपूण उप म 

उ प  3783.79 1901.15 5684.94 

खच 3335.07 2349.86 5684.93 

(+) िश लक / तूट (-) 448.72 -448.71 0.01 

     *  सवसाधारण शासनाचे उ प  व खचा या िह यासह. 
 
सी) िव ीय वष 2018-19 क रता उ प  व खचाचे संि  अंदाज खालील माणे दशिव यात आले आहते. 

( .कोट त)  

 िव तु पुरवठा बस िवभाग *संपूण उप म 

उ प  3795.61 1745.27 5540.88 

खच 3530.73 2010.13 5540.86 

(+) िश लक / तूट (-) 264.88 -264.86 0.02 

     *  सवसाधारण शासनाचे उ प  व खचा या िह यासह. 
     
@  अथसंक प ‘क’ 2018-19 बृसठ . 232 दनांक 15.11.2018 आिण म.ठ. . 1276 दनांक 14.12.2018  
      नुसार मंजूर कर यात आला. 
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2018-19 (अथसकं प) ची ठळक विैश  े
 

ए – िव तु परुवठा 
 

33 के ही नवीन सं ाही उपक   - 
2018-19 या वषाम य े(i) एमजीएम सं ाही उपक  आिण (ii) िनमल पाक सं ाही उपक  येथ े येक  16 

एम हीए उजा रोिह ांसह नवीन 33 / 11 के ही सं ाही उपक े कायाि वत कर याचे आिण एल फ टन िमल सं ाही 
उपक  येथ े16 एम ही एवढया मतेच ेअित र  रोिह  सु  कर याचे तािवत कर यात येत आह.े यामुळे संच 
मांडणीची मता 48 एम हीए एवढी वाढेल. 

 

33 के ही मतचे े पातंर :– 
2018-19 या वषाम य े 33 के ही मतेम य े पांतर कर या या काया मा अंतगत वरळी, कसारा, 

महाल मी, माझगाव डॉक आिण िशवडी सं ाही उपक  ( येक  1 नग) येथील 10 एम हीए, 22 / 11 के ही उजा 
रोिह ांचे एकूण 5 नग 16 एम हीए, 33 / 11 के ही उजा रोही ांनी बदल याच े तािवत कर यात येत आह.े  
यामुळे मत े म ये 30 एम हीए एवढी वाढ होईल. तसेच िसि टम िव ासाहताम ये सुधारणा होऊन िसि टम 
िवतरण हानीम ये कपात हो याक रता मदत होईल. 
 

िव मान सं ाही उपक ात 33 / 22 के ही स कट केस, हॅ यमू स कट केसन े(एसएफ 6) बदलण े:- 

2018-19 या वषाम ये ामु याने माझगाव डॉक, ॅ टरोड ( येक  1 नग) आिण मािहम कॉजव,े वरळी 
डेअरी, मुबंादवेी ( येक  2 नग) येथील 5 सं ाही उपक या ठकाणी अ यावत एसएफ 6 / हॅ युम स कट 

ेकसन े( हीसीबी) िव मान कालबाहय स कट ेकस बदल याचे तािवत कर यात येत आह.े 
 

काडा प दत :-  

2018-19 या वषाम य,े म यवत  दि ण भाग येथील िव मान आयइडी आधा रत काडा िसि टम 

दि ण भाग आिण खेतवाडी 110 क ां या 33 के ही सं ाही उपक ाच े14 नग युमे रकल रले आधा रत काडा 

प दतीन े बदल याचे तािवत कर यात येत आह.े तसचे, डॉ. बाबासाहबे आबंेडकर 110 के ही सं ाही उपक  

येथील िव मान िसमे स बनावटीची थािनक काडा प दत युमे रकल रले आधा रत काडा प दतीने बदल याचे 
तािवत कर यात येत आह.े तसेच 2 बस से शन क रता िव मान िसमे स बेले हल रलेज ऑपरे टग आयइसी-

103 ोटोकॉल एकि त कर याचे आिण सव ायडर बनावटीच े यमुे रकल आधा रत तािवत बस से शन . 3 

एकि त कर याच े तािवत कर यात येत आह.े 
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िवतरण वयचंलन आिण फडर संिनयं णा क रता वयंचिलत वीजमापन वाचक   (एएमआर) :– 
 

2017-18 आिण 2018-19 या वषा म ये िव मान िवतरण वयंचिलत वीजमापक वाचन (AMR) प दत 
अ यावत तं ान असले या नवीन िवतरण वयंचिलत वीजमापक वाचन (AMR) प दतीन ेबदल याच े तािवत 
कर यात येत आह.े  नवीन िव मान प दत, सं ाही उपक  आिण िवतरण उपक  येथील वीज मापकां या 
वीजवापर वाचनाक रता खु या ोतावर आधा रत असेल आिण पुढील िव ताराक रता सुयो य असेल. याम य े
इएफपीआय, डीएिसि टम, काडा, माटिमट रग, इ यादी सारखी अित॑ र  वै॑िश ये समािव  असतील.  यामुळे 
िव मान इआरपी एकि त कर यात येतील. 

 
भूसंपक इले ोड :– 
 

िव मान भूसंपक प दत नुतनीकरण कर याक रता आिण नवीन िव तू िवतरण उपक  कायाि वत 
कर याक रता 706 िव ुत िवतरण उपक ा या ठकाणी ट याट याने भूसंपक इले ोडच े 1452 नग कायाि वत 
कर याचे आिण चाचणी कर याचे तािवत कर यात येत आह.े हणजे 2017-18 आिण 2018-19 या िव ीय 
वषाम य े353 िव तु सं ाही उपक ाक रता इले ोडचे 726 नग कायाि वत कर याचे तािवत कर यात येत 
आह.े 
 
दरु थः वीजमापक वाचन (आर एम आर) क प :- 
 

दरु थः वीजमापक वाचन (आर एम आर) क प दरु थः जागी असले या स हरवर वीजमापक वाचन 
िमळ याकरीता आर एम आर क प कायाि वत कर याचे तािवत आह.ेयामुळे उप मा या सव िव तु ाहकांना 
वेळेवर व अचूक वीज बील देणे श य होईल. ा क पाम य ेवीजमापके आर एफ कार या वीजमापकान ेबदलणे, 
संधारणा व वीजमापके असले या ठकाणी डी.सी.यु. (डाटा कॉ स ेटर युिनट) बसिवणे, वीजमापकाची मािहती 
दरु थः जागी असले या स हरवर पाठिवणे आिण वीजवापराची मािहती आिण वीजदयेक सॉ टवेअर दारे मिह याच े
वीजदयेक बनिवणे याचा समावेश आह.े 
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बी – बस िवभाग 
 

 

किम स इंिजनवर पुढील ॅ क िसल आिण रअर ॅ क िसल िलकेज / गळती:- 

किम स इंिजनवरील ॅ क शा टचे पुढील व मागील िसल िझज याच े माण जा त होते यामुळे िलकेज होत 

असे. किम स इंिजनवर ॅ क शा टची पुढील आ॑िण मागील िसल बस या या जागवेर पावडर कोट ग केले, जेणेक न 

ॅ क शा ट िसल सीट पुववत केली.वरील प दतीन ेआपण आजपयत 29 ॅ क शा ट परत वापरले. अ यथा हे सव 

ॅ क शा ट आपणास मोडीत काढाव े लागल े असते.नवीन ॅ क शा टची साधारणतः कमत . 28,500/- आह.े 

यामुळे उप माची . 8,26,500/- एवढी बचत झाली. 
 

किम स इंिजनमधील धुराची सम या :- 
सी.एन.जी. इंिजन या ओ हर िह टगमुळे िसलडर हडेस आिण लॉक यां या पृ भागा या लॅटनेसम य े

िबघाड िनमाण होऊन इंिजन मोक  व वॉटर बॉय लग दोष वाढले. यावर इंिजन िवभागान े इंिजनाचे िसलडर 
लॉक व हेड हे मशीन शॉपम य े रसरफे सग क न ओ हर साईज गा केटचा वापर कर यात आला. 206 इंिजन 

िसलडर लॉ स हे सरफेस लॅटनेस या मदतीन े वापर यात आले हे लॉ स मोडीत न काढ यामुळे एका नवीन 
किम स इंिजन या लॉकची कमत . 56,000/- एवढी आह े हणून अंदाजे . 1.15 कोट ची उप मा या खचात 
बचत झाली. 
 

के युिनटम य ेसधुारणा :- 
ेक युिनट िस टीममधील जेएनएनयुआरएम एकमजली बसेसवरील ेक हॉ ह, रले हॉ ह म य े

अकाली िलकेज येत होते. सदर युिनट या तपासणी अंती असे आढळले क , गंजा या कणामुळे युिनट िबघाड झाला 
होता. हणून याक रता खास एअर ेशर टॅक व छतेचा काय म बनवनू 786 बसगाडयांच ेएअर शेर टँक व छ 
क न घेतले. 
 

टाटा बससेवर हाय ॉिलक लच प दतीऐवजी मकॅेिनकल लच प दती बसिवण े:- 
टाटा बसमधील लच असे ली वारंवार नादु सत् होत अस यामुळे टाटा बससेमधील स या अि त वात 

असलेली हाय ॉिलक लच प दती बदल यात आली असून याजागी सुधा रत मकॅेिनकल लच प दती बसिव यात 
आली. सन 2016-17 या वषात टाटा सीएनजी या 505  बसेसवर मकॅेिनकल लच ऑपरे टग प दती बसिव यात 
आली. 
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नवीन बससे :- 

टाटा सीआरडीआय या आधुिनक वैिश  असले या 185 नवीन बससे वतनात आण या. या बससेम य े
वयंचिलत ा सिमशन अस यामुळे चालकाच े म कमी झाले. ईटीआयएम चाज ग मशीन बसिव यात आले.  

यािशवाय बस चालका या केबीनमधील हवा खेळती रहा यासाठी एक लोअर, वा यां या सोईसाठी माट फोन / 
मोबाईल चाज ग युिनट व हवा खेळती रहा यासाठी उ या आकारा या मो ा िखड या व लोअर, तसचे 
वयंचिलत दरवाजे बसिव यात आले आहते. याच माणे सुरि ततसेाठी आप कािलन दरवाजे देिखल बसिव यात 

आले आह.े 
 
वेट-लीजवरील बस गा ा :- 

2017-18 वषा दर यान एकूण 202 बसगाडया मोडीत काढ या जाणार आहते. याच कारे अ य 273 
बसगाडया 2018-19 या वषाम ये मोडीत िनघणार आहते. िनधी या अभावामुळे उप म या बसगा ां या जागी 
नवीन बसगा ा खरेदी कर या या ि थतीम ये नाही. अशा प रि थतीत सेवेचा दजा राख याक रता, नवीन 
बसगा ांचा वेट-लीज त वावर घेऊन सेवते जु कर यात येईल. 
 
वगंणा या वापरात वाढ :- 

गीयर बॉ सच े तेल ‘इपी 80 ड यू 90’ व िडफरि शयल तेल ‘इपी 85 ड यू 140’ बदली कर याचा 
कालावधी 45000 क.मी.त े50000 क.मी., पॉवर टेअ रग तेल.  ‘ ा स युड अे ’ बदली कर याचा कालावधी 
75000 क.मी. ते 80000 क.मी.व चासीस ी सग कर याचा कालावधी 7500 क.मी.ते 10000 
क.मी.कर यात आला. यामुळे अंदाजे 5% ते 10% बचत अपेि त आह.े 

 

वतं  बसमा गका :- 
निजक या भिव यकाळात उप मा या बसगाडयांक रता ‘ वतं  बसमा गका’ उपल ध हो याकरीता 

मुबंईमहानगर दशे िवकास ािधकरणासमवते कायवाही सु  आह.े मुबंईतील पुढील 5 र यांवर मुंबई महानगर 
देश िवकास ािधकरणाने ‘ वतं  बसमा गका’ कायाि वत कर या या अनुषंगाने पाहणी केलेली आह.े 

 

बसमागाचे सुसूि करण :– 
बस वतना या खचात बचत कर याकरीता िव मान बस वतनाचा आढावा घेऊन बसमागाच े

सुसूि करण कर यात येईल. बसमागामधील हे बदल ट याट याने कर यात येतील. 
 

-------------- 


