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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती ( वशेष सभा) 

कायप का मांक – २०९ 
(सभावृ ांत) 

दनांक – १८/०२/२०२१                                वेळ – स.१०.३० वा. 
 

         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष (अंदाजप क) सभा गु वार 
दनांक १८/०२/२०२१ रोजी सकाळ  १०.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा. 
सद य सभागृहात उप थत होते.  

 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश  
३. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 
४. मा.लांडगे राज  कसनराव 
५. मा.पंकज द ा य भालेकर 
६. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
७. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९.    मा.कदम शिशकांत गणपत  
१०.   मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
११.   मा.संतोष बबन कांबळे 
१२.   मा.बुड सुवणा वकास 
१३.   मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
१४.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

 

       यािशवाय मा.राजेश पाट ल – आयु , मा. वकास ढाकणे – अित.आयु  (१), मा.अ जत पवार - 
अित.आयु  (२),  मा.उ हास जगताप – नगरसिचव तथा अित र  आयु (३),  मा.कंुभोजकर – मु य 
लेखाप र क,  मा.राजन पाट ल – शहर अिभयंता, मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – 
मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.िचतळे, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, मा.खोत – उप आयु , 
मा.भालकर, मा.सवणे, मा.तांबे – सह शहर अिभयंता, मा.लडकत – .सह शहर अिभयंता, मा.िशंदे, 
मा.देशमुख, मा.बोदडे, मा.दांगट – सहा यक आयु , मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), 
मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै कय अिधकार , 
मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा.वाघंुडे – कायकार  अिभयंता, मा.हराळे, मा.देशमुख, मा.पानसरे, मा.तावडे – 
शासन अिधकार  तथा भार  े य अिधकार , मा.गायकवाड – जनता संपक अिधकार , मा.जरांडे – 

मु य सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – सहा आरो य वै कय अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते.  
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(मा.महापािलका आयु  यांनी महापािलकेचे सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उवर त जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 
महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क 
याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पासाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा ह सा या 

बाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाजासंबंधीचे यांचे िनवेदन मा. थायी सिमतीस सादर केले.) 
---------- 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.राज  लांडगे                              अनुमोदक - मा.िभमाबाई फुगे 
  

        अंदाजप काकामीचे मा.आयु  याचे अंदाज स व तर अवलोकन करावयाचे अस याने बुधवार 
दनांक २४/०२/२०२१ रोजी दुपार १२.३० वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
--------- 

 
मा.सभापती -  बुधवार दनांक २४/०२/२०२१ रोजी दुपार १२.३० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत 

आहे.   
 

 
(संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 

सभापती, थायी सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती ( वशेष सभा) 

कायप का मांक – २०९ 
( दनांक १८/२/२०२१ (सकाळ  १०.३० वा.) ची तहकूब सभा) 

 

दनांक – २४/०२/२०२१                          वेळ – दुपार  १२.३० वाजता 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१८/२/२०२१ (सकाळ  १०.३० वा.) ची 
तहकूब वशेष सभा बुधवार, दनांक २४/०२/२०२१ रोजी दुपार  १२.३० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. 

सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे – सभापती 
२. मा.च धे आरती सुरेश  
३. मा.िशतल ऊफ वजय गोरख िशंदे 
४. मा.लांडगे राज  कसनराव 
५. मा.पंकज द ा य भालेकर 
६. मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
७. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
९.    मा.कदम शिशकांत गणपत  
१०.   मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
११.   मा.संतोष बबन कांबळे 
१२.   मा.अिभषेक गो वंद बारणे 
१३.   मा.बुड सुवणा वकास 
१४.   मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
१५.   मा.सुल णा राजू धर  

 

       यािशवाय मा. वकास ढाकणे– अित.आयु (१), मा.अ जत पवार-अित.आयु (२),  मा.उ हास 
जगताप–नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क,  मा.राजन पाट ल – 
शहर अिभयंता, मा.कोळंबे–मु य लेखा व व  अिधकार , मा.इंगळे, मा.चारठाणकर, मा.झगडे, मा.खोत – 
उप आयु , मा.िनकम, मा.भालकर, मा.सवणे, मा.खाबडे–सह शहर अिभयंता, मा.लडकत– .सह शहर 
अिभयंता, मा.देशमुख, मा.बोदडे–सहा यक आयु , मा.मुंढे– .िश णािधकार (मा यिमक िश ण), 
मा.पाट ल– ाचाय, औ. .क , मा.िशंदे– शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण), मा.पोमण – मु य मा हती 
व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – अित. आरो य वै कय अिधकार , मा.च हाण, मा.कुलकण , 
मा.जंुधारे,मा.गलबले, मा.ओंभासे, मा.ग टूवार, मा,पुजार , मा.पाट ल, मा.वाघंुडे – कायकार  अिभयंता, 
मा.गायकवाड– जनता संपक अिधकार , मा.जरांडे – मु य सुर ा अिधकार  हे अिधकार  उप थत होते.  
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ठराव मांक – ८५७९     वषय मांक – १ 
दनांक – २४/०२/२०२०     वभाग – लेखा  
सुचक – मा.राज  लांडगे     अनुमोदक – मा.िशतल िशंदे  
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/६७/२०२१ द.१०/०२/२०२१ 
 मा.आयु ांकडून आलेले पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन २०२०-२१ चे सुधार त व 
सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन  पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद 
केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या 
अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव 
अवलोकन करणेत आले.  

    अंदाजप क “अ” “क” “प” व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०२०-२१ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०२१-२२ चा अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

५२,५७,५७,४६,१४८ 

 

५५,८८,७८,०५,७२८ 

२) एकूण खच  ४६,३२,४७,१६,५२० ५५,८६,३५,४४,५५६ 

३) अखेरची िश लक ६,२५,१०,२९,६२८ २,४२,६१,१७२ 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

क) 

१) 

 

क , रा य व मनपा अथसहा यीत 
योजनांचे एकूण जमा 

१४,८०,०६,८५,४५६ १५,२३,२३,६४,००० 

२) क , रा य व मनपा अथसहा यीत 
योजनांचे एकूण खच 

४,६२,६२,१८,००० १३,२६,३२,९०,००० 

३) अखेरची िश लक १०,१७,४४,६७,४५६ १,९६,९०,७४,००० 

           वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे कमी अिधक 
कर यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०२१-२०२२ च े अंदाजपञकात खालील 
माणे वाढ/घट क न शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे. 



5 
 
तसेच खालील कामांचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न अंदाजप कय र कम व तरतूद स मा यता देणेकामी 

अ. . लेखिशष अथवा कामाचे नाव वॉड 
मांक 

लेखािशष पानांक अ.  कामाचे 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०२१-२२ 
ची आव यक 

तरतूद 
 सन २०२१-२२ बजेटम ये समावेश करावयाची कामे       

१ इ े ीय कायालय अंतगत भाग .४ मधील बोपखेल रामनगर प रसरात व इतर 
ठकाणी मलिन:सारण निलकेची सुधारणा करणे. 

४ भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन १,००,००,००० ५०,००,००० 

२ इ े ीयकायालय अंतगत न याने ता यात येणा-या जागेम ये मैलाशु द करण क  
बांधणे. 

इ भाग भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन ८,००,००,००० २,००,००,००० 

३ कासारवाड  मैलाशु द करण क ाअंतगत भाग .५ मधील स.नं.२१७ येथील पंपींग 
टेशन पासून ते एस पी हाय कूल पयत या ना यामधील मु य जनिन:सारण     

मलवा हनची सुधारण कामे करणे. 

५ भुयार  गटर 
योजना 

नवीन नवीन १,२०,००,००० ६०,००,००० 

 एकूण     १०,२०,००,००० ३,१०,००,००० 

तसेच पंपर  िचंचवड महापािलके या सन २०२०-२१ या सुधा रत व २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कासाठ  करसंकलन ,बांधकाम परवानगी, थािनक सं था कर वभाग 
या वभांगाचा आढावा घेतला असता बर चशी र कम वसुल होणे श य अस याचे िनदशनास आले यामुळे पुढ ल २०२१-२२ या या आिथक वषात अंदाजे करसंकलन 
वभाग ९० कोट  थािनक सं था कर वभाग १३० कोट  या माणे अंदाजे एकूण २२० कोट  इतक  र कम जादाची जमा होऊ शकते यानुसार कायवाह  करणेस.  

तसेच भाग .२५ मधील चालु वकास कामांना वाढ व तरतूद क न िमळणेबाबत. भाग .२५ वाकड पुनावळे ताथवडे या गांवाम ये नाग रव तीम ये मोठया 
माणात वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोई या ीने खालील नमूद केलेले चालू वकास कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे खालीलनमूद केले या चालू वकास 

कामांना सन २०२१-२२चे मुळ अदंाजप कात असलेली तरतूद अपूर  पडत आहे. तर  सन २०२१-२२चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या कामांना आव यक 
तरतूद करणेस मा यता देणेकामी... 

अ.  कामाचे नांव अंदाजप क य 
र कम 

 सन २०२१-२२ची 
मुळ तरतूद  

सन २०२१-२२ क रता 
आव यक तरतूद र.  

१ भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जवननगर माग स.नं.९९ व १०० मधून पुनावळे 
कडे जाणारा २४ मी.ड  पी र ता वकसीत करणे. 

५०,००,००,००० २,५०,००,००० ६,००,००,००० 
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२ भाग .२५ वाकड येथील भुजबळ व तीमधून वाकडकर व ती माग भूमकर व ती 

येथील हंजवड कडे एमड आर ३१ र याला जोडणारा ३० मी. ं द ड  पी र ता वकसीत 
करणे 

३५,००,००,००० २,००,००,००० ८,००,००,००० 

३ भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र ते िसमट काँ ट करणे २५,००,००,००० १,००,००,००० ३,००,००,००० 
४ भाग .२५ ताथवडे येथील जवननगर कडून मुंबई-बगलोरकडे जाणारा २४ मी. ं द ड  

पी र ता वकसीत करणे. 
३०,००,००,००० २,५०,००,००० ६,००,००,००० 

५ भाग .२५ ताथवडे येथील शिनमं दराकडून मा ं जी गावाकडे जाणारा ३० मी. ं द ड  पी 
र ता वकसीत करणे. 

३०,००,००,००० २,५०,००,००० ८,००,००,००० 

६ भाग .२५ वाकड येथील कलाटे पाक व इतर प रसरातील ड  पी र ते अ यावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

३०,००,००,००० १,५०,००,००० ५,००,००,००० 

७ भाग .२५ वाकड येथील कळंबकर व ती ते ट न सोसा.मधून स.नं.१६९ पासून 
मुंबई बगलोर हायवे कडे जाणारा १८ मी. ं द ड  पी र ता कॉ ंट करण करणे. 

३०,००,००,००० १,००,००,००० ५,००,००,००० 

८ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते काँ ट करण करणे. ५०,००,००,००० २,५०,००,००० १०,००,००,००० 
९ भाग .२५ वाकड येथील  आर ण .४/२३ म ये शाळा इमारत बांधणे ३०,००,००,००० २,००,००,००० ८,००,००,००० 
 एकूण ३१०,००,००,००० १७,५०,००,००० ५९,००,००,००० 

 

               तसेच महापौर वकास िनधी या लेखािशषावर ल तरतूद म ये वाढ करणेबाबत-  पंपर  िचंचवड ह  औ ोिगक व कामगार नगर  असून या शहरा या 
लोकसं येत दवस दवस भर पडत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत वाढ या लोकसं येनुसार र ते पाणी फुटपाथ पथ दवे इ. आव यक सोईसु वधा 
नागर कांना पुर व यात येतात सन २०२०-२१ या मंजूर अंदाजप कातम ये “महापौर वकास िनधी” या लेखािशषावर र. .५,३५,००,०००/-(अ र  र. .पाच कोट  
प तीस लाख फ ) इतक  तरतूद करणेत आली होती. तथा प शहरातील औ ोिगक करणामुळे दवस दवस लोकसं या वाढ या माणात र हवाशी अथवा नागर  े ात 
वाढ होत अस याने महानगरपािलके या मा यमातून व वध पायभूत सु वधा उपल ध क न देणेकामी “महापौर वकास िनधी” अंदाजप क य तरतूद अपूर  पडत आहे. 
तसेच नागर कां या ीने अ याव यक व ाधा यांने पार पाडावया या मुलभूत वकास कामांक रता पुणे महानगरपािलके माणे महापौर वकास िनधी या धत वर 
वाढ व आिथक तरतूद उपल ध होणे आव यक आहे. तर  सन २०२१-२२ या मुळ महापािलका अंदाजप कात “महापौर वकास िनधी” या लेखािशषावर 
र. .२१,००,००,०००/-(अ र  र. .एकवीस कोट  फ ) इतक  र कम तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी.  



7 
 
   तसेच सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील “ वशेष योजना” या लेखािशषाकातील भाग .२६ पंपळे िनलख मधील चालू व 
नवीन वकास कामांना वाढ व तरतूद िमळ याबाबत. भाग .२६ पंपळे िनलखम ये नाग रव तीम ये मोठया माणात वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोई या 

ीने खालील नमूद केलेले वकास कामे करणे गरजेचे आहे. यामुळे खालीलनमूद केले या चालू वकास कामांना सन २०२१-२२चे अंदाजप कात असलेली तरतूद 
अपूर  पडत आहे. तर  सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमूद केले या चालू व नवीन कामांना सुधा रत शासक य 
मा यता व आव यक तरतूद देणेस मा यता देणेकामी. 
अ.  उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव लेखािशष मुळ शासक य 

मा यता  

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 

सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतूद  

वाढ घट सन २०२१-२२ 
साठ  लागणार  
आव यक तरतूद 

१ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील र क 
चौक ते पंपळे िनलख गावठाणातून संर ण 
वभागा या ह तून जाणा-या या १८.०० मी. 
ड .पी. र यास सब-वे करणे, व ता यात 
येणारा १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

११००००००० 
 

११००००००० 
 

१००००००० 
 

२००००००० 
 

० 
  

३००००००० 
    

२ भाग .२६ वाकड येथील कावेर  चौक, सब-
वे ते पंक िसट  कॉनरपयत ड .पी. र ता 
िसमट कॉ टचा करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

२२००००००० 
 

२२००००००० 
 

३५०००००० 
 

५५०००००० 
 

० ९००००००० 
 

३ भाग .२६ क पटेव ती मशानभूमी येथे 
गॅ बयन वॉल बांधणे व इ. था. वषयक 
अनु. कामे करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

३००००००० 
 

३००००००० 
 

२०००००० 
 

१००००००० 
 

० १२०००००० 
 

४ भाग .२६ वशालनगर वाघजाई हॉटेल 
पासून क पटेचौक पयत िसमट कॉ टचा 
र ता करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम 

१२००००००० 
 

१२००००००० 
 

१५०००००० 
 

४१०००००० 
 

० ५६०००००० 
 

५ भाग .२६ मधील काळेवाड  फाटा ते 
छ पती चौकापयत िसमट कॉ टचा र ता 
करणे. (ट पा-०१) 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

१२००००००० 
 

१२००००००० 
 

१५०००००० 
 

२००००००० 
 

० ३५०००००० 
 

६ भाग .२६ मधील छ पती चौक ते उ कष 
चौकापयत िसमट कॉ टचा र ता करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 

२०००००००० 
 

२०००००००० 
 

१५०००००० 
 

९००००००० 
 

० १०५०००००० 
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(चालू काम) 
७ भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील 

अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणे. 
थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

२०००००००० 
 

२०००००००० 
 

१५०००००० 
 

८००००००० 
 

० ९५०००००० 
 

८ ड, ग व ब े ीय कायालयाचे काय े ातील 
नद पा ालगतचा अनािधकृत भराव काढून 
जिमनीची समतल पातळ  करणे 

थाप य 
वशेष योजना 
(चालू काम) 

१५००००००० 
 

१५००००००० 
 

१८०००००० 
 

६००००००० 
 

० ७८०००००० 
 

९ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील िमताली 
गाडन, हवृ ंद कॉलनी, व इतर प रसरातील 
ना यांवर लीपर टाकणे व ना यांची इतर 
थाप य वषयक कामे करणे 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 
 

२००००००० 
 

२००००००० 
 

१००००० 
 

६०००००० 
 

० ६१००००० 
 

१० . ं . २६ वाकड मधील कावेर नगर पोिलस 
लाईन र यासाठ  ो कशन िभंत बांधून 
िभंतीवर २६/११ चे वीर जवानाचे 
ं दाजलीपर सुशोिभकरणाची कामे करणे. 

(ट पा .०२) 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 

२००००००० 
 

२००००००० 
 

१००००० 
 

९९००००० 
 

० १००००००० 
 

११ भाग .२६ वाकड कावेर नगर पोलीस 
वसाहतीलगत िसमािभंत बांधून िभंतीवर 
समूह िश प उभारणे. 

थाप य िवशेष 
योजना (निवन 
काम) 

४००००००० 
 

४००००००० 
 

१००००० 
 

९९००००० 
 

० १००००० 
 

१२ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील आर ण 
.३८८ व ३८९ शॉ पंग सटर (दुकान क ) 
वकसीत करणे. (ट पा .१) 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

१०००००००० 

 
१०००००००० 

 
१००००००० 

 
२००००००० 

 
० ३००००००० 

 

१३ भाग .२६ पंपळे िनलख गावठाण येथील 
र क चौक व इतर चौकांचे सुशोभीकरण 
करणे व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

१००००००० 

 
२००००००० 

 
६०००००० 

 
४०००००० 

 
० १००००००० 

 

१४ भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख येथील 
वेणूनगर व गेणूभाऊ कलाटेनगर म ये 
ॉक ट करणाने र ते वकसीत करणे. 

थाप य 
वशेष योजना 
(न वन काम) 

२०००००००० 

 
२०००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

१५ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील बापुजी 
बुवा चौक ते पंपळे िनलख मशानभूमी 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 

१०००००००० 

 
१०००००००० 

 
५०००००० 

 
५०००००० 

 
 १००००००० 
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पयता १८.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे व मनपा या ता यात येणारे 
र ते वकसीत करणे. 

काम) 
 

१६ भाग .२६ क पटेव ती प रसरातील 
अंतगत र यांचे कॉ ट करण करणे. 
 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

२०००००००० 

 
२०००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

१७ भाग .२६ पंपळे िनलख मधील शॉ पंग 
सटरजवळ ल १२.०० मी. ं द चा ड .पी. र ता 
वकसीत करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
५०००००० 

 
५०००००० 

 
 १००००००० 

 

१८ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील 
क पटेव ती शाळेचे व तार करण क न 
नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

८००००००० 

 
८००००००० 

 
१००००० 

 
१००००००० 

 
 १०१००००० 

 

१९ भाग .२६ पंपळे िनलख येथील मनपा 
दवाखाना, यायामशाळा व तािलम यांचे 
नुतनीकरण करणे व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
१००००० 

 
९९००००० 

 
 १००००००० 

 

२० भाग .२६ पंपळे िनलख वेणूनगर येथील 
मोक या जागेत के टंग ाऊंड, हॉलीबॉल 

ाऊंड व बहुउ ेशीय ाऊंड वकसीत करणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

थाप य वशेष 
योजना (न वन 
काम) 
 

५००००००० 

 
५००००००० 

 
९०००००० 

 
२००००००० 

 
 २९०००००० 

 

 एकूण  २०७,००,००,००० २०८,००,००,००० १६,०७,००,००० ४९,५५,००,००० ० ६५,६२,००,००० 
  

        तर  वर नमूद केले माणे सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात सदर कामांना सुधा रत शासक य मा यता व आव यक तरतूद 
क न िमळणेस मा यता देणेकामी. 
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तसेच सन २०२०-२१ चा सुधा रत व सन २०२१-२२ चा मुळ अंदाजप कात खालील माणे दु ती/तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेकामी. 

अ. . लेखािशष कामाचे नांव पान ./अ. . तरतूद वाढ घट एकूण तरतूद 

१ भांडवली अ वाय सी एम णालयातील लॉ या पा यावर या 
क न पा याचा पुनवापर करणेसाठ  आव यक कामे करणे 

२४ १५,००,००० ८,००,००० ० २३,००,००० 

२ भांडवली अ पं िचं मनपा माफत न याने बांधणेत येणा-या थेरगांव 
तालेरा इ. णालया इमारतीसाठ  E.T.P उभारण 

/३० २,३०,००,००० ० ८,००,००० २,२२,००,००० 

 एकूण   २,४५,००००० ८,००,००० ८,००,००० २,४५,००००० 
 

तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील कामांना वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. नाग रकां या सोयी या ीने सदरची कामे करणे आव यक 
आहे. सबब खलील माणे सदर कामां या तरतूद स मा यता देणेकामी. 

अ.

. 

कामाचे नाव पान . 
अनु . 

सन २०२१-२२ 

 ची तरतूद 
र.  

वाढ करावयाची  
तरतूद र.  

घट करावयाची  

 तरतूद र.  
    एकूण      
   तरतुद र. . 

१ भाग . ९ (न वन भाग .१०)  संभाजीनगर येथील आर ण . 
जी.पी.१३२ (बस टिमनस) वकिसत करणे. 

७५/३ 

१५०००००० २००००००० 

 
० ३५०००००० 

२ कर संकलन पु तक .२ पान .४६ जमा र. .२०००००००/- वाढ क न 
सदरची र कम अनु. .१ वर दश व यात यावी. 

 

  
 

 

३ भाग . १० मधील शाहुनगर प रसरातील र यांचे कॉ ट करण करणे. ४२/ 

२४९ १००००००० ३००००००० 
० ४००००००० 

४ भुसंपादन पु तक .३ पान .२८६/२८७     ३०००००००  
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील फ े ीय कायायल थाप य वभागाकड ल भाग .११ म ये थम ाधा याने 
करावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतूद ठेवणेत आली अस याने यामधील काह  चालू कामानंा व काह  वकास कामांचे अंदाजप क तयार क न 
िन वदा कायवाह  करणेसाठ  थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक आहे. यासाठ  खालील माणे तरतुद म ये वाढ करणेस मा यता 
देणेकामी. 

 
अ.
. 

कामाचे नाव अंदाजप क य 
र कम 

सन २०२१-२२ 
मधील तरतूद 

वाढ करावयाची तरतुद घट करावयाची तरतुद एकूण आव यक 
र कम 

१ भाग .११ मधील क तुर  माकट ते साने चौक मु य 
र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे  

१,००,००,००० ० ६०,००,००० ० ६०,००,००० 

२ भाग .११ मधील अजंठानगर प रसरातील मु य 
र याचे काँ ट करण करणे 

१०,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

३ भाग .११ मधील वेणीनगर चौक ते कुदळवाड  
चौक पाईन र याचे कडेने न वन रंगीत पे ह ंग 
लॉक बस वणे व र याचे सुशोिभकरण करणे 

१,००,००,००० ० ६०,००,००० ० ६०,००,००० 

४ भाग .११ मधील नेवाळेव ती मधील आर ण 
.१/११२ ( ाथिमक शाळा) वकिसत करणे. 

१०,००,००,००० ० ५०,००,००० ० ५०,००,००० 

५ भाग .११ मधील पुणानगर, कृ णानगर म ये 
ठक ठकाणी वाचनालये बोड बचेस बस वणे 
थम ला ट पटने र यांना प टे मारणे. 

४०,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

६ भाग .११ मधील साने चौक  ते केशवनगर पयत 
र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

६०,००,००० ० ३०,००,००० ० ३०,००,००० 

७ भाग .११ मधील पुणानगर भोसले पे ोल पंप र ता 
व इतर ठकाणी न वन रंगीत पे ह ंग लॉक बस वणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

४५,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 

८ भाग .११ मधील कृ णानगर सिचन कम, 
वेणीनगर व इतर प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे 

१,००,००,००० ० २५,००,००० ० २५,००,००० 
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व फुटपाथ तयार करणे. 
९ भाग .११ मधील कृ णानगर प रसरात मोकळया 

जागेत समाज मं दर बांधणे. 
१,५०,००,००० ० ४०,००,००० ० ४०,००,००० 

१० भाग .११ म ये व वध ठकाणी बोड, बचेस 
बस वणे थम ला ट क पटने प टे मारणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

३०,००,००० ० १७,००,००० ० १७,००,००० 

११ भाग .११ मधील कोयनानगर, शरदनगर, 
नेवाळेव ती व इतर प रसरात थाप य वषयक 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे. 

३०,००,००० ० २०,००,००० ० २०,००,००० 

१२ भाग .११ म ये व वध ठकाणी फुटपाथ व टॉम 
वॉटरलाईन वषयक देखभाल दु तीची कामे करणे. 

३०,००,००० ० २०,००,००० ० २०,००,००० 

१ भुसंपादन िनधी   १५०,००,००,००० ० १२,५२,००,००० ४,७२,००,००० 
 एकूण २६,८५,००,०००  १५०,००,००,००० ४,७२,००,०००  १२,५२,००,००० ९,४४,००,००० 

एकूण र. .४,७२,००,०००/- (अ र  र. .चार कोट  बहा र लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणेकामी. 

      तसेच पंपर  िचंचवड शहरामधील भोसर  येथील सहल क ाम ये िसंथे टक ॅक व फश अ केर यम करणेबाबत नाग रकांची मागणी आहे.  सदर कामाचा 
मनपाचे सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश आहे व अ. .३ या कामाचा समावेश करणेत यावा व सदरचे काम करणेसाठ  त याम ये नमूद के या माणे 
तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेकामी.  

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष बजेट 
पान 
. 

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता र. . 

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतूद 

वाढ घट सुधा रत तरतूद शेरा 

१ भाग .७ भोसर  येथील 
सहल क ाम ये िसंथे टक 
ॅक करणे व इतर 

नुतणीकरणाची कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 

२९७ २२० १०,००,००,००० १०,००,००,००० १,९०,००,००० १,६०,००,००० ० ३,५०,००,००० अ. .४ 
व न वग 

२ भाग .७ भोसर  येथील 
सहल क  येथे फश 

थाप य 
उ ान 

२९७ २२२ १०,००,००,००० १०,००,००,००० १,००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० अ. .४ 
व न वग 
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तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील कामांना वाढ व तरतूद करणे आव यक आहे. नाग रकां या सोई या ीने सदरची कामे करणेस मा यता देणेकामी 

अ. . पान . अ. . कामाचे नाव सन २०२१-२२ ची 
तरतूद र. . 

वाढ  घट एकूण तरतूद र. . 

१ २३ ४ भाग .१९ मधील अंतगत र ते मजबुतीकरण / सुधारणा 
/नुतनीकरण/ टँम काँ ट करण अ यावत प दतीने करणे. 

२,००,००,००० ८५,००००० ० २,८५,००,००० 

२ २३ ५ भाग .१९ मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण मोरे े ागृह हा 
र ता मजबुतीकरण / सुधारणा / नुतनीकरण/ टँम 
कॉ ट करण अ यावत प दतीने करणे. 

३,५०,००,००० २,५०,००,००० ० ६,००,००,००० 

३ ८४ १ ब भाग कायालयासाठ  न वन शासक य इमारत बांधणे ६,००,००,००० ५,००,००,००० ० ११,००,००,००० 
४ ३३ ३२१ भाग .१९ मधील अ हंसा चौकाचे सुशोिभकरण करणे. १००० १,५०,००,००० ० १,५०,०१,००० 
५ ३३ ३२५ भाग .१९ सुदशननगर प रसरातील र यांचे काँ ट करण 

करणे. 
१००० २,००,००,००० ० २,००,०१,००० 

६ ३३ ३३७ भाग .१९ मधील ना यांना आर सी सी िसमािभंत बांधणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

१००० २,००,००,००० ० २,००,०१,००० 

७ ७६ ३ मोहननगर प रसरात मोहननगर वेश ार ते मेहता हॉ पीटल 
ड . पी. काँ ट करण करणे. 

२,५०,००,००० ४,५०,००,००० ० ७,००,००,००० 

८ २८६ ४ भूसंपादन िनधी(नगररचना) १५०,००,००,००० ० १८,३५,००,००० १३१,६५,००,००० 
 

 

अ वे रयम करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

३ भाग .७ भोसर  येथील 
सहल क ाम ये लेझर शो 
करणे  

थाप य 
उ ान 

  ० १०,००,००,००० ० ४,००,००,००० ० ४,००,००,००० अ. .४ 
व न वग 

४ भूसंपादन िनधी  २८६ २८७     ६,६०,००,०००   
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तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील नमूद  केले या नवीन वकास कामां या तरतूद म ये वाढ/घट करणेस मा यता देणकेामी 

अ.
. 

कामांचे नाव लेखािशष बजेट 
पु तक ३ 
पान . 

बजेट 
पु तक ३ 
अनु. . 

मुळ शास कय 
मा यता र. . 

सुधार त 
शास कय 

मा यता र.  

सन २०२१-२२ 
मुळ तरतूद 

वाढ घट सुधा रत तरतूद शे
रा 

१. भाग .१२ मधील 
योतीबानगर सोनवणेव ती 

र याचे टॉम वॉटर चबर 
बदलणे व डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना 

३७ ४४३ ५,००,००,००० ५,००,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,००० 

२. भाग .१२ ता हाणेव ती 
वेणीनगर येिथल अ ती वातील 
टॉम वॉटर लाईनम ये सुधारणा 

क न आव यकतेनुसार न वन 
लाईन टाकणे 

भांडवली २०० २० १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,०००  

३ भाग .१२ तळवडे येथील 
कहारमाथा प रसरातील जुने 
अ ती वातील र यांचे 
खड मु मीकरण व डांबर करण 
करणे. 

भांडवली २०३ २५ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० 

 ४. भाग .१२ तळवडे येिथल 
तळवडे िचखली ह  प रसरातील 
जुने अ ती वातील र यांचे 
खड मु मीकरण व डांबर करण 
करणे. 

भांडवली २०३ २६ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० १,००,००,००० ० १,००,०१,००० 

 ५. भाग .१२ मांगीरबाबा मं दर 
प रसरातील र ते डांबर करण 
करणे.  

भांडवली २०५ ४७ १,००,००,००० १,५०,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

 ६. भाग .१२ येथील च हाणव ती 
ते मशानभुमी पयतचा र ता 
खड मु मासह डांबर करण करणे. 

भांडवली २०५ ४८ १,००,००,००० १,५०,००,००० ३०,००,००० ३०,००,००० ० ६०,००,००० 
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 ७. भाग .१२ वेणीनगर येथील 
अंतगत र ते डांबर करण करणे.  

भांडवली २०५ ५२ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ५०,००,००० ० ५०,०१,००० 

 ८. भाग .१२ तळवडे येथील 
बाठेव ती प रसरातील अंतगत 
र ते डांबर करण करणे.  

भांडवली २०५ ५८ २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ४०,००,००० ० ४०,०१,००० 

 ९. भाग .१२ तळवडे येथील 
ल मीनगर कॅनबे चौक 
प रसरातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. 

भांडवली २०५ ६० २,००,००,००० २,००,००,००० १००० ५०,००,००० ० ५०,०१,००० 

१०. भाग .१२ मधील तळवडे येथील 
संत तुकारामनगर प रसराम ये 
पे ह ंग लॉक बस वणे   

भांडवली २०८ ४६ १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ६०,००,००० ० ६०,०१,००० 

११. भाग .१२ मधील वेणीनगर 
चौक ते तळवडे चौक मु य 
र याचे बाजुस फुटपाथ दु ती 
क न आव यकतेनुसार न वन 
फुटपाथ करणे. 

भांडवली २०८ ५० १,००,००,००० १,५०,००,००० १००० ३०,००,००० ० ३०,०१,००० 

१२. भाग .१२ तळवडे पीनगर येथे 
थाप य वषयक कामे करणे. 

भांडवली २१५ ५५ २,००,००,००० २,००,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१३. भाग .१२ ता हाणेव ती 
वेणीनगर येथे थाप य वषयक 

कामे करणे.  

भांडवली २१५ ५६ २,००,००,००० २,००,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१४. भाग .१२ तळवडे येथे 
मशानभूमीची थाप य वषयक 

देखभाल दु ती करणे.  

प  

अंदाजप क 

५३३ ४ ८०,००,००० १,५०,००,००० २०,००,००० ३०,००,००० ० ५०,००,००० 

१५. भाग .१२ तळवडे आ. .१/५२ 
व १/५३ येथे थाप य वषयक 
व वध वकास कामे करणे.  

थाप य 
उ ान 

३०० ३०१ २५,००,००,००० २५,००,००,००० १००० ३,००,००,००० ० ३,००,०१,००० 

१६. फ े य कायालय अंतगत 
भाग .१२ मधील न वन 

उ ाने फ ३५४ १९ ४०,००,००० ४०,००,००० १५,००,००० १०,००,००० ० २५,००,००० 
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उ ानाचे नुतनीकरण करणे. 
(सन २०२१-२२) 

१७. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील न याने होणा-या अंतगत व 
इतर र यावर दवाब ीची 
यव था करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे (२०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३६ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १५,००,००० ० २५,००,००० 

१८. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील न याने होणा-या ड .पी.व 
इतर र यावर दवाब ीची 
यव था करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. (२०२१-२०२२)  

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३७ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 

१९. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

मधील औ ोिगक प रसराम ये 
न याने होणा-या र यावर 
दवाब ीची सोय करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. (सन 
२०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३८ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 

२०. फ े य कायालय अंतगत 
पीनगर तळवडे भाग .१२ 

प रसरातील र ता ं द करणातील 
दवाब ी यव थेतील खांब 
हल वणे, आव यकतेनुसार 
र यावर दवाब ीची सोय करणे 
व अनुषंिगक काने करणे. (सन 
२०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ 

३३६ ३९ ४०,००,००० ४०,००,००० १०,००,००० १३,००,००० ० २३,००,००० 
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२१. फ े य कायालय अंतगत भाग 
.१ व १२ म ये आव यक या 

चौकाम ये  हायमा ट दवे 
उभारणे (सन २०२१-२०२२) 

हायमा ट 
दवे फ 
भाग 

३६४ ६ ५०,००,००० ५०,००,००० ७,००,००० १६,००,००० ० २३,००,००० 

२२. फ े य कायालयअंतगत भाग 
.१२ मधील व वध शहर  गर ब 

व तीम ये काश यव था करणे 
व इतर व ुत वषयक त सम 
कामे करणे. (सन २०२१-२०२२)   

सावजिनक 
सुर तता 
फ भाग प 
अंदाजप क 

५४६ १० ५०,००,००० ५०,००,००० ८,००,००० २०,००,००० ० २८,००,००० 

२३. करसंकलन सामा यकर पु तक 
.२ पान .४६, ४७ वर 

र, .११,००,००,०००/- जमा वाढ 
दश वणेत यावी  

 ४६ 

४७ 

     ११,००,००,०००  

२४. भूसंपादन िनधी  २८६ 

२८७ 
   १,५०,००,००,००० ० ११,००,००,००० १,३९,००,००,००० 

एकूण     ५२,८०,००,०००  १,५१,८०,१०,००० ११,००,००,००० २२,००,००,००० १,५१,८०,१०,००० 

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२०-२१ चे सुधार त व २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कास मा. थायी सिमतीने द.२२/२/२०२१ रोजी मा यता दलेली 
आहे. सदर अंदाजप काम ये प रसरातील सांगवी कवळे र यावर ल र क चौक येथे सबवे बांधणे चे कामासाठ  शास कय मा यता र. .१५  कोट  तसेच सन २०२१-
२२ साठ  र. .१ कोट  इतक  अंदाजप क य तरतूद वशेष योजना या लेखािशषाअंतगत करणेस मा यता देणेकामी.   

तसेच भाग .३० मधील कामा या नावाचे बजेटम ये समावेश करणे. 
१) कासारवाड  येथील मौजे भोसर  येिथल आर ण मांक ३० (वाहनतळ) वकिसत करावयाचे आहे. 
२) गणेशनगर पूल ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 
३) कासारवाड  येथील व वध र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे. 
वर ल तीनह  कामाचे अंदाज प कातील वशेष योजना या लेखािशषाम ये समावेश करणेस मा यता देणेकामी. 
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      तसेच सन २०२०-२१ वषाचा सुधार त अंदाजप क व सन २०२१-२२ या वषाचा नवीन अंदाजप क मा यतेसाठ  सादर झाले आहे. खालील मागणीनुसार 
भाग .८ म ये काह  अंदाजप काम ये न वन नाव समावेश क न यो य अंदाजप क व तरतूद स मा यता देणेकामी. 

 
अ. . अंदाजप क नाव भाग कामाची 

अंदाजप क य 
शासक य 

मा यता र कम 

सन २१-२२ मुळ 
तरतूद 

 घट पान 
 

अ. . वाढ करावयाची 
तरतूद 

सन २१-२२ 
आव यक 

सुधार त तरतूद 

१ भाग ८ म ये से टर २ येथील १ ते 
७० इमारती पर सरातील उवर त 
ठकाणी व पोलीस लाईन प रसर व 
आवंती सोसायट  व भागातील इतर 
प रसर येथे सुशोिभकरण करणे अबन 
डजाईन माणे पे हंग लॉक 
बस वणे. 

०८ १,००,००० ० ० ० ० ० ३,००,००,००० ३,००,००,००० 

२ भाग ८ म ये से टर १० येथील 
ीराम कॉलनी प रसरातील खंडेव ती 

रोड पयत प हंग लॉक व फुटपात, 
दुभाजक बस वणे. भागातील इतर 
पर सर थाप य वषयक कामे 
करणे. 

०८ ३०,००० ० ० ० ० ० ०१,००,००,००० ०१,००,००,००० 

३ भाग ८ म ये से टर ४ येथील 
कै.भगवान ल ढे उ ानासमोर सी ड  
वक करणे. 
 

०८ ५०,००० ५०,००,००० ० ० ६१ ५१ ०१,००,००,००० १,५०,००,००० 

४ भाग ८ म ये से टर १ ते १३ 
प रसरात व वध कारचे न वन 
जी.आय. व ुत खांब, हाय मा ट 
लकस एल इ ड  फट ंग बस वणे 

व व ुत वषयक कामे करणे. 

०८ ४०,००० ० ० ० ० ० २,००,००,००० २,००,००,००० 
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५ भाग ८ म ये ठक ठकाणी 
दुभाजकांची व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

०८ २०,००० १,००० ० ० ६१ ४७ १,००,००,००० १,००,०१,००० 

६ भूसंपादन िनधी (नगररचना) ० ० १५०,००,००,००० ० ६,००,००,००० २८६, 
२८७ 

४ ० ० 

७ अखेरची िश लक   २,४३,००,००० ० २,००,००,००० ० ० ० ० 
 ० ० ० ० ० ८,००,००,००० ० ० ८,००,००,००० ० 

 
तर  वर ल नमुद केले माणे अंदाजप कात नाव समा व  क न तरतुद वाढ घट करणे या उपसुचनेला मा यता देणेस 
 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ीम ये व वध ठकाणी मागासवग य युवक युवती राहत असून अशा शहरातील मागासवग य युवक युवती नाग रकां या 
उ थानासाठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामा जक याय भवन उभार यात यावे. व यासाठ  सन २०२१-२२ या अथ संक पात १० कोट  मागासवग य वकास िनधीतून 
तरतूद करणेस मा यता देणेकामी. 
 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती व वकास योजना वभागाचे सन २०२०-२१ चे  इतर क याणकार  योजना अंतगत शहरातील घोषीत व अघो षत 
झोपडपटट तील म हलांना व स ान म हलांना म हला व बालक याण सिमती ठराव .१३ वषय .६ अ वये योजना राब वणेकामी र कम (उल ध) करणे आव यक 
आहे. याक रता करसंकलन वभागाकडे अंदाजप कातील करसंकलन वभाग पान .४६,४७ महसुली वभागातील उ प नाम ये शा ती कर, न वन िमळकत कर / 
िमळकत कर याम ये जमा होणा-या र कमेमधील १० कोट  र कम खालील त यातील लेखािशष पानांक ४४३ अनु मांक ११ वर वाढ करणेस मा यता देणेकामी. 
 
अ. . पानांक कामाचा 

अ. . 
लेखािशष/उपलेखािशष/कामाचे नाव स याची सन २०२०-२१ ची तरतूद वाढ करावयाची तरतूद एकूण 

१ ४४३ ११ इतर योजना/काय म  १० कोट  १० कोट  

 
उपरो  माणे नागरव ती व वकास योजना अंतगत म हला व बालक याण वभागाचे सन २०२०-२१ या आिथक वषाक रता वर ल माणे वग करण कर यास 
मा यता देणेस. 
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर पु तक .१ पान .२०५ वर र. .१ कोट  
तरतूद करणेत आलेली आहे. सदर तरतूद ह  अपुर  पडणार अस याने पु तक .३ पान .२८६/२८७ भूसंपादन िनधी या लेखािशषावर सन २०२१-२२ या आिथक 
वषातील र. .१५० कोट  मधून र. .१५ कोट  ध वंतर  वा थ योजना या लेखािशषावर वग करणेस मा यता देणेकामी. 
 
तसेच क े ीय कायालयाकड ल भाग .८ मधील सन २०२१-२२ ची वकास  कामांसाठ  वाढ घट करणे बाबत… 
भाग .८ मधील चालू असले या कामांना खालील माणे वाढ घट करणे आव यक आहे.सबब क े ीय कायालयातील भाग .८ मधील सन २०२१-२२ या 

अंदाजप काम ये कामा या तरतुद म ये खालील माण ेवाढ/घट करणेस मा यता देणेकामी.  
  
अ. ं  कामाचे नाव भाग 

. 
सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

पान 
ं  

अ. ं  वाढ करावयाची 
तरतुद 

सन २०२१-२२ 
साठ  एकूण 

आव यक तरतुद 

शेरा 

१ भाग .८ मधील ािधकरणाकडून ता यात येणा-या े  
वकसीत करणे. (जलतरण तलाव बांधणे, ऑ सीजन पाक 
करणे, जॉिगंग ेक करणे) 

८ १,००० - ६१ ५२ १५,०००,००० १५,००१,०००  

२ भाग .८ येथील इं ायणीनगरा चौक ते ित पती चौका 
पयातची र ता अ ायावत प दतीने करणे. 

८ ३०,०००,००० २,५००,००० ३४ ३७३ - २७,५००,०००  

३ भाग .८ येथील ित पती चौक ते चौक ते आर ट  ओ 
चौकापयतचा र ता अ यावत प दतीने करणे. 

८ ३०,०००,००० २,५००,००० ३४ ३७४ - २७,५००,०००  

४ भाग .८ येथील w- २६ पासुन यशवंतराव च हाण 
चौकापयतचा र ता ं द करण क न वकिसत करणे 

८ २०,०००,००० २,५००,००० ३४ ३७५ - १७,५००,०००  

५ भाग .८ येथील इं ायणी चौक लगतच ेजे लॉक मधील 
र ते अ यावत प दितने करणे. 

८ ३०,०००,००० २,५००,००० ३४ ३७६ - २७,५००,०००  

६ भाग .८ मधील एस. लॉक येथील w- १३८ पासुनw-१६२ 
पयत र ता अ यावत प दतीने करणे. 

८ २०,०००,००० २,५००,००० ३४ ३७७ - १७,५००,०००  

७ भाग .८ मधील एम.आय.ड .सी. मधील जे लॉक 
मधील र ते अ यावत प दतीने करणे. 

८ २०,०००,००० २,५००,००० ३४ ३६८ - १७,५००,०००  

 एकूण  १५०,००१,००० १५,०००,०००   १५,०००,००० १५०,००१,०००  
तर  वर ल माणे कामांसाठ  वग करण करणेस मा यता देणेकामी. 
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तसेच खालील माणे उपसूचना सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घेणेस मा यता देणेकामी 

अ  कामाचे नाव .  लेखािशष अंदाजप कातील अंदाजप क य 
र क्म 

सन २०२१-२२ 
मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

एकूण तरतूद 

पानांक अ. .     
१ क े ीय कायालय अंतगत 

भाग .९ अंतगत व वध 
ठकाणी आव यक माणे 
हायमा ट दवे उभारणे (सन 
२०२१-२२) 

९ हायमा ट दव े
बस वणे एकूण 
(क भाग) 

 १० ५,०००,००० ७,०००,०० २,०००,००० २,७००,००० 

२ भाग .९ येथील चोक 
सुशोिभकरण  अंतगत व ुत 
वषयक कामे करणे. 

९ थाप य ् क
पाअंतगत 

व त वषयक 
कामे क भाग 

 ५४ ५,०००,००० १०००००० १,०००,००० २,०००,००० 

३ . .९ मधील H.A.कॉनर ते 
आंतर र  सोसायट  र ता 
अबन डझाईन क न 
सुशोिभकरण करणे ( व त 
वषयक कामे करणे) 

९ थाप य ्   
क पा अंतगत 
व त वषयक 
कामे क भाग 

 ६३ ५,०००,०००० ५,००,००० ४,५००,००० ५,०००,००० 

४ . .९ मधील संतोषी माता 
चौक ते यशंतवराव चौक अबन 
डझाईन क न सुशोिभकरण 
करणे ( व त वषयक कामे 

करणे) 

९ थाप य ् क
पाअंतगत 

व त वषयक 
कामे क भाग 

 ५३ ५,०००,०००० १,००,००० ४,९००,००० ५,०००,००० 

    एकुण     १४,७००,००० 
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तसेच भाग .२३ थेरगाव येथील ग भागातील मनपा या सन २०२१-२२ या अंदाजप कात नाग रकां या मागणी व वकासा या ीने वशेष योजना – 
लेखािशषातील कांमांची तरतुद अ यंत कमी अस याने भागातीव वशेष योजनेतील कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह  यामुळे 
खालील नमुद त यामधील कामांना पुरेशी तरतूद करणेस मा यता देणेकामी. 
अ.
. 

लेखािशष/कामाचे नाव पानांक अनु. . लेखािशष अंदाजपञक
य र कम 

सन २०२१-
२०२२ चा मूळ 

अंदाज 

सन २०२१-२०२२ वाढ 
करवयाची सुधा रत 

तरतूद 

शेरा 

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

२९ २१२ वशेष 
योजना 

१०,००,००,००
० 

२००००००० ५०००००००  

२ भाग .२३ म ये ठक ठकाणी कॉ ट र ते 
करणे 

२९ २१४ वशेष 
योजना 

२०००००००० १००००००० ११०००००००  

३ भाग .२३ म ये गावठाण प रसरात 
ठक ठकाणी कॉ ट र ते करणे 

२९ २१५ वशेष 
योजना 

२०००००००० १००००००० १००००००००  

४ भाग .२३ मधील भगवती पा स ते वजय 
ेडस पयत या र याचे कॉ ट करण करणे 

२९ २१६ वशेष 
योजना 

१०००००००० १५०००००० ५०००००००  

५ भाग .२३ मधील अशोक सोसयट  ते बी 
आर ट  एस पयत या र याचे कॉ ट करण 
करणे 

३० २२० वशेष 
योजना 

१०००००००० १५०००००० ५०००००००  

६ भाग .२३ मधील न वन ग ेिञय कायालय 
( शासक य बहुउ ेशीय इमारत) येथे फिनचर 
यव था व इतर थाप य ् वषयक कामे करणे 

५८ १३७ वशेष 
योजना 

१२००००००० ३७५००००० ८०००००००  

७ भाग .२३ म ये स.नं.९ येथे बहुउ ेशीय 
इमारत बांधणे (ट पा २) 

५८ १३८ वशेष 
योजना 

१५००००००० ३७५००००० १००००००००  

८ भाग .२३ मधील थेरगाव गावठाण 
प रसरातील अंतगत ग यांचे काँ ट करण 
करणे. (सन २०१९ -२०२० साठ ) 

५८ २२६ वशेष 
योजना 

१५००००००० ३५०००००० ८०००००००  

 एकूण    ११२००००००० १८००००००० ६२०००००००  
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        तसेच भाग .२५ वाकड, पुनावळे, ताथवडे या गावांम ये मागर  व तीम ये मो या माणावर वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोयी या ीने 
खालील नमुद केलेली चालू वकास कामे करणे गरजेची आहेत. यामुळे खालील नमदु केले या चाल ू वकास कामांना सन २०२१-२२ या अंदाजप कात असलेली 
तरतुद अपुर  पडत आहे. तर  सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमुद केले या कामांना आव यक तरतुद देणेस. 

अ. . पान 
. 

अ. . कामाचे नाव सन २०२१-
२२ चा 
मूळअंदाज 

वाढ घट सन२०२१-२२ 
एकूण सुधा रत 
अंदाज 

१ २५ ८२ भाग .२५ ताथवडे गावठाणापासून जीवननगर माग स ह नं.९९ 
व १०० मधून पुनावळेकडे जाणारा २४.०० मी.ड .पी.र ता वकसीत 
करणे. 

२५०००००० ३५०००००० - ६००००००० 

२ २५ ८३  भाग .२५ वाकड येथील भुजबळ व ती मधून वाकडकर व ती 
माग भुमकरव ती येथील हंजवड कडे एम.ड .आर.३१ र याला 
जोडणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी र ता वकसीत करणे 

२००००००० ६००००००० - ८००००००० 

३ २५ ८६ भाग .२५ वाकड गावठाण येथील र तेिसमट कॉ टचे करणे. १००००००० २००००००० - ३००००००० 
४ २५ ९० भाग .२५ ताथवडे येथील जवननगरकडून मुंबई-बगलोरकडे 

जाणारा २४.०० मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करणे 
२५०००००० ३५०००००० - ६००००००० 

५ २५ ९२ भाग .२५ ताथवडे येथील ्शिन मंद राकडून मा ं जी गावाकडे 
जाणारा ३०.०० मी. ं द ड .पी.र ता वकसीत करणे 

२५०००००० ५५०००००० - ८००००००० 

६ २६ ९४ भाग .२५ वाकड येथील कलाटे  पाक व इतर प रसरातील 
ड .पी.र ते अ ावत प दतीने वकसीत करणे. 

१५०००००० ३५०००००० - ५००००००० 

७ २६ ९५ भाग .२५ वाकड येथील कळमकर व ती ते ट न सोसायट  
मधून स ह नं.१६९ पासून मुंबई-बगलोर हायवेकडे जाणरा १८.०० 
मी. ं द ड .पी.र ता कॉ ट करण करणे. 

१००००००० ४००००००० - ५००००००० 

८ २६ ९७ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार र ते कॉ ट करण करणे २५०००००० ७५००००००  १०००००००० 
९ २६ १०९ भाग .२५ वाकड येथील आर ण .४/२३ म ये शाळा इमारत 

बांधण े
२०००००००० ६०००००००  ८००००००० 

१० २८६ ४ भूसंपादन िनधी (नगररचना) १५०००००००० - ४१५०००००० १०८५०००००० 
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तसेच सन २०२१-२२ चे अंदाजप काम ये खालील कामांना तरतूद देणेकामी. 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अनु.
. 

सन २०२१-२२ ची 
तरतूद 

सन २०२१-२२ ची 
वाढ तरतूद 

एकूण आव यक तरतूद 
सन २०२१-२२ 

१ भाग .३१ साई चौक ते सांगवी पोलीस चौक  UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २३० ३०००००० १००००००० १३०००००० 

२ भाग .३१ ांती चौक ते शिन मं दर पयतचा र ता अ ावत प दतीने वकिसत करणे. ३० २३१ १२०००००० १००००००० २२०००००० 

३ भाग .३१ मधील फेमस चौक ते शिनमं दर र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २४२ १२५००००० १००००००० २२५००००० 

४ भाग .३१ मधील र ते अ ावत प दतीने वकिसत करणे. ३० २४३ १२५००००० १००००००० २२५००००० 

५ भाग .३१ मधील ढोरे फाम ते फेमस चौक र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे.   ३० २४४ १२०००००० १००००००० २२०००००० 

६ भाग .३१ मधील कृ णा चौक ते साई चौक र ता UTWT प दतीने वकसीत करणे. ३० २४५ १००००००० १००००००० २००००००० 

७ भाग .३१ मधील एम के हॉटेल ते कृ णा चौक र ता अ याधुिनक प दतीने वकिसत करणे. ३० २४६ ५०००० १००००००० १००५०००० 

८ भाग .३१ नवी सांगवी पंपळे गुरव िमिलटर  हदद लगतचा र ता वकिसत करणे. ट पा-१ ३० २४७ ५०००००० १००००००० १५०००००० 

९ भाग .३१ म ये सांगवी पोलीस चौक  ते सांगवी फाटा र ता UTWT प दतीने करणे. ३१ २६८ ५२००००० १००००००० १५२००००० 

१० भाग .३१ मधील र याची UTWT प दतीने कामे करणे. ३१ २६९ ६२००००० १००००००० १६२००००० 

११ भाग .३१ मधील र ते वकसीत करणे. ३१ २७४ ६२००००० १००००००० १६२००००० 

१२ करसंकलन वभागामधील महसुली कर म ये १०% वाढ      
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यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०२०-२१ चे सुधा रत व सन २०२१-२२ चे मुळ अंदाजप क 
“अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा 
वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे क , रा य व मनपा अथसहा यीत 
योजनांच े अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क 
पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम वकृती देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे.  

अंदाजप क “अ” “क” “प” व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे अंदाजप क 

 

अ. . तपिशल सन २०२०-२१ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०२१-२२ चा 
अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

५२,५७,५७,४६,१४८ 

 

५५,८८,७८,०५,७२८ 

२) एकूण खच  ४६,३२,४७,१६,५२० ५५,८८,३५,४४,५५६ 

३) अखेरची िश लक ६,२५,१०,२९,६२८ ४२,६१,१७२ 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ६२,१८,२५,६७,०२१ ६२,२१,५७,६३,०२१ 

क) 

१) 

 

क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे 
एकूण जमा 

१४,८०,०६,८५,४५६ १५,२३,२३,६४,००० 

२) क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत योजनांचे 
एकूण खच 

४,६२,६२,१८,००० १३,२६,३२,९०,००० 

३) अखेरची िश लक १०,१७,४४,६७,४५६ १,९६,९०,७४,००० 
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सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलकासभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

 

(संतोष (आ णा) ाने र ल ढे) 
सभापती, थायी सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,                
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव वभाग 
मांक - नस/३/का व/६६१/२०२१ 

     दनांक – १६/०३/२०२१ 
 

                                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 
त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ . 
  

        


