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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायपि का मांक- २६३ 
(सभावृ ांत) 

 
दनांक- १८/०२/२०२२                                       वेळ – स.११.०० वा. 

 

पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची िवशेष सभा  शु वार, 

दनांक.१८/०२/२०२२ रोजी स.११.०० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोना/२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जानेवारी २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि हिडओ 

कॉ फर सग ारे) आयोिजत कर यात आली होती. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील ि हडीओ 

कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती यांनी सभा संचिलत केली.  सदर सभेत खालील माणे 

स मा.सद य उपि थत होत.े  

 
१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े– सभापती   
२. मा.कदम शिशकांत गणपत 
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
४. मा.संतोष बबन कांबळे 
५. मा.अिभषेक गो वद बारण े
६. मा.फुग ेिभमाबाई पोपट 
७. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
८. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
९. मा.बाप ूउफ श ु  िसताराम काट े
१०. मा.यादव िमनल िवशाल 
११. मा.पाडाळे िनता िवलास 

  
यािशवाय मा.ढाकण-े अित.आयु (१), मा.िजत  वाघ- अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- 

नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.अशादेवी दरुगुडे – सह आयु , मा. मोद भोसले-मु य 

लेखाप र क, मा.राजन पाटील-शहर अिभयंता, मा.िजत  कोळंब-ेमु य लेखा व िव  अिधकारी , मा.अजय 

चारठाणकर, -उप आयु , मा.इंदलकर- उप आयु , मा.पोमण िनलकंठ-मु य मािहती व तं ान अिधकारी,  

मा.तांबे रामदास, मा.कुलकण  संजय -सहशहर अिभयंता, मा.बाळासाहेब खांडेकर, मा.आणा बोदडे, 

मा.वामन नेमाने-सहा.आयु , मा. ानदेव जंुधारे, मा.शिशकांत मोरे- कायकारी अिभयंता, मा.वाबळे- 

अिध ता वायसीएमएच, मा.सुहास बहादूरपुरे हे अिधकारी उपि थत होते.  

---------- 
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(मा.महापािलका आयु  यांचे वतीने मा.िवकास ढाकणे अित र  आयु  (१) यांनी महापािलकेचे 
सन २०२१-२२ चे सुधा रत व सन २०२२-२३ चे मुळ मुळ अंदाजप क  “अ” व “क”  तसेच क शासन 
पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केल या शासक य 
सुधारणांचा िवचार क न शहरी गरीबांसाठीचे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठी ा  
शासन अनुदान व मनपा िह सा या कामीचे  अंदाजासंबंधीचे िनवेदन मा. थायी सिमतीस सादर केले.) 

 
------ 

 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली.  

 
सुचक – मा.सुजाता पालांडे                    अनुमोदक – मा. मीनल यादव  
  

 अंदाजप काकामीचे मा.आयु  यांचे अंदाज सिव तर अवलोकन करावयाचे अस याने बुधवार दनांक 
२३/०२/२०२२ रोजी  सकाळी ११.३० वा. पयत सभा तहकुब कर यात यावी. 
 

सदर सुचना सवानुमत ेमा य झाली. 
सभापती – बुधवार दनांक  २३/०२/२०२२ रोजी सकाळी ११.३० वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 

----------- 
 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पपरी - ४११०१८. 

 
 

  



3 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

सभावृ ांत  
(कायपि का मांक- २६३) 

 ( द.१८/०२/२०२२ ची तहकुब सभा) 
 
दनांक- २३/०२/२०२२                                       वेळ – स.११.३० वा. 

 
पपरी चचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१८/०२/२०२२ ची तहकुब िवशेष सभा  

बुधवार दनांक.२३/०२/२०२२ रोजी स.११.३० वा. मा.अवर सिचव महारा  शासन यांचेकडील प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/निव-१४ द.३ जानेवारी २०२२ अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि हिडओ 

कॉ फर सग ारे) आयोिजत कर यात आली होती. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील ि हडीओ 
कॉ फर स म मधून मा.सभापती, थायी सिमती यांनी सभा संचिलत केली.  सदर सभेत खालील माण े
स मा.सद य उपि थत होते. 

 
१. मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े– सभापती 
२. मा.कदम शिशकांत गणपत 
३. मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
४. मा.संतोष बबन कांबळे 
५. मा.अिभषेक गो वद बारण े
६. मा.बुड सुवणा िवकास 
७. मा.फुगे िभमाबाई पोपट 
८. मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवण े
९. मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
१०. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
११. मा.बाप ूउफ श ु  िसताराम काट े
१२. मा.यादव िमनल िवशाल 
१३. मा.भालेकर िवण महादेव  
१४. मा.बनसोडे राजू िव नाथ  
१५. मा.पाडाळे िनता िवलास 

  
यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकणे- अित.आयु (१), मा.िजत  वाघ- 

अित.आयु (२), मा.उ हास जगताप- नगरसिचव तथा अित र  आयु (३), मा.अशादेवी दुरगुडे – 
सहआयु , मा. मोद भोसल-ेमु य लेखाप र क, मा.के.अिनल रॉय-आरो य वै क य अिधकारी, मा, मा.िजत  
कोळंबे-मु य लेखा व िव  अिधकारी, मा.नाळे भाकर-उपसंचालक नगररचना,मा.लोणकर मनोज,मा.इंगळे 
सुभाष, मा.अजय चारठाणकर, -उपायु  मा.पोमण िनलकंठ-मु य मािहती व तं ान अिधकारी, मा.िनकम 
मकरंद,  मा.तांबे रामदास, मा.कुलकण  संजय -सहशहर अिभयंता, मा.आगळे राजेश, मा. देशमुख िनलेश -
सहा.आयु , मा. ानदेव जंुधारे, मा.देसले िवलास, मा. काळे िवजयकुमार, मा.वाघुंडे सुिनल, देशमुख िनतीन, 
मा.खाबडे संजय, न होना थॉमस, मा.मोमीन झेड - कायकारी अिभयंता, मा.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच, 
मा.अ ण दगडे-पशुवै क य अिधकारी, मा. करण गायकवाड-जनतासंपक अिधकारी, मा.सुहास बहादूरपुरे ह े
अिधकारी उपि थत होते.  

---------- 
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ठराव मांक- ११४३०                    िवषय मांक- ०१ 
दनांक २३/०२/२०२२       िवभाग-लेखा 

सुचक- मा. िभमाबाई फुग े      अनुमोदक- मा. पौ णमा  सोनवणे  
 
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे प   लेखा/२९/कािव/४१/२०२२, द.०९/०२/२०२२. 

 
 
मा.आयु ांकडून आलेले संदभ १ नुसारचे पुढील माणेचे महापािलकेचे सन २०२१-२२ चे सुधारीत व 

सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क”  तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केल या शासक य सुधारणांचा िवचार क न शहरी 
गरीबांसाठीचे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठी ा  शासन अनुदान व मनपा िह सा 
याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन कर यात आले. 
 

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

अ.  तपिशल सन २०२१-२२ चे 
सुधारीत अंदाजप क र.  

सन २०२२-२३ चा 
मुळ अंदाज र.  

अ-१ एकुण जमा 45,76,96,41,000 49,61,65,16,590
२ एकुख खच 45,71,86,94,410 49,56,63,50,556
३ अखेरची िश लक 5,09,46,590 5,01,66,034
ब भाग - ३   
१ एकुण जमा 68,95,43,21,821 68,95,43,21,821
२ एकुख खच 65,12,87,28,021 65,12,87,28,021

क-१ क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे 
एकुण जमा 

13,90,37,90,600 15,35,37,43,350

२ क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे 
एकुण खच 

5,08,36,71,400 9,17,93,69,000

३ अखेरची िश लक 8,82,01,19,200 6,17,43,74,350
 

 
            वरील माण ेमा.आयु   यांजकडून आलेल ेअंदाज िवचरात घेवनू पुढील माण ेकमी अिधक कर  यात 
येत आहे.   
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तसेच भाग .७ मधील सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील खालील िवकास कामांसाठी तरतूद वाढ/ घट करणेस मा यता देणेकामी 
 

अनु. 
. 

कामाचे नाव  लेखा 
िशष 

कामाची अंदाज 
प क य र म 

सन 
२०२२-
२३ चे 
पान . 

सन 
२०२२-
२३ चे 
अ.  

सन २०२२-२३ ची 
मुळ तरतूद  

वाढ करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

सन २०२२-२३ 
साठी एकुण सुधारीत 

तरतूद 

१ भाग .७ भोसरी येथील 
जलतरण तलावाची खोली कमी 
करणे व थाप य िवषयक 
अनुषंिगक काम ेकरणे. 

िवशेष 
योजना 

१५००००००० १२ १ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

२ भाग .७ भोसरी येथील स.नं.१ 
मधील े क गॅलरी उवरीत कामे 
करणे व मैदान िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना 

२५००००००० १८ १ १००० १००००००० ० १०००१००० 

३ भाग . ७ भोसरी मशानभुमी 
ते अि शामक क ापयतचा र ता 
अ ावत प दतीने िवकिसत 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

६०००००००० २० २३ ८५०००००० २००००००० ० १०५०००००० 

४ भाग .७ भोसरी चांदणी चौक 
ते लांडेवाडी महारा  बँके पयतचा 
र ता अ ावत प दतीने िवकिसत 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

६०००००००० २० २१ ८५०००००० २००००००० ० १०५०००००० 

५ भाग .७ भोसरी बापुजी बुआ 
चौक ते पी.एम.टी चौक पयतचा 
र ता अ ावत प दतीने िवकिसत 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

५०००००००० २० २२ ५००००००० २००००००० ० ७००००००० 

६ भाग .७ भोसरी येथील स.नं.१ 
शेजारील ना याची सुधारणा 
करणे व थाप य िवषयक काम े
करणे.(पाट -१) 

िवशेष 
योजना 

२०००००००० ८१ १ ३००००००० ४५०००००० ० ७५०००००० 

७ भाग .७ भोसरी येथील स.नं.१ 
शेजारील ना याची सुधारणा 
करणे व थाप य िवषयक काम े
करणे.(पाट -२) 

िवशेष 
योजना 

२०००००००० ८१ २ ३५०००००० ५००००००० ० ८५०००००० 

८ ई े ीय कायालयातील 
िनवडणुक तील मतदान क ासाठी 

भांडवली - 
अ 

२००००००० २४३ २६ १००० ७६००००० ० ७६०१००० 
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मंडप व था व फ नचर 
व था करणे.  

९ इ े ीय कायालयातील मनपा 
िनवडणुक कामासाठी आव यक 
मंडप व था, R.O.ऑ फस 
येथील मंडप व फ नचर व था 
करणे. 

भांडवली - 
अ 

२००००००० २४५ ४९ १००० ७६००००० ० ७६०१००० 

१० भाग . ७ भोसरी  येथील 
िविवध र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे. 

भांडवली - 
अ 

३००००००० २३३ ११ ५००००० ४०००००० ० ४५००००० 

११ भाग .७ भोसरी येथील 
िविवध ठकाणी पे हग लॉक 
बसिवणे , थाप य िवषयक व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे 

भांडवली - 
अ 

१००००००० २४४ ४३ ५००००० ४०००००० ० ४५००००० 

१२ भाग .७ भोसरी येथे आव यक 
ठकाणी थाप य िवषयक कामे 

करणे. 

भांडवली - 
अ 

१००००००० २४४ ४२ ५००००० ४०००००० ० ४५००००० 

१३ भाग .७ येथील ग हाणे व ती 
आ दनाथ नगर, जे.पी.नगर व 
इतर परीसरात थाप य िवषयक 
व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

भांडवली - 
अ 

१००००००० २४५ ४४ ४००००० ३०००००० ० ३४००००० 

१४ भाग . ७ येथे लांडेवाडी , 
शांतीनगर व इतर प रसरातील 
थाप य िवषयक व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

भांडवली - 
अ 

१००००००० २४५ ४५ २७००००० ३०००००० ० ५७००००० 

१५ भुसंपादन िनधी  भांडवली - 
अ- भाग -२ 

 ४०४ ४ १३०००००००० ० २०३२००००० १०९६८००००० 

 एकूण     १५८९६०४००० २०३२००००० २०३२००००० १५८९६०४००० 
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तसेच थाप य इ े ीय   कायालयाकडील सन २०२१-२२ या सुधारीत अंदाजप कातील कामां या तरतुदी म ये वाढ / घट करणसे मा यता देणेकामी 

अनु. . कामाचे नाव  लेखािशष कामाची अंदाज 
प क य र म 

सन २०२२-२३ च े सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 

तरतूद  

वाढ करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

सन २०२१-२२ 
साठी एकुण 

सुधारीत तरतूद  पान 
. 

अ. . 

१ भाग .७ भोसरी बापुजी बुआ चौक ते 
पी.एम.टी चौक पयतचा र ता अ ावत 
प दतीने िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना 

५०००००००० २० २२ २६००९००० २००००००० ० ४६००९००० 

२ भाग .७ भोसरी चांदणी चौक ते 
लांडेवाडी महारा  बँके पयतचा र ता 
अ ावत प दतीने िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना 

६०००००००० २० २१ ४३०००००० २००००००० ० ६३०००००० 

३ भाग . ७ भोसरी मशानभुमी ते 
अि शामक क ापयतचा र ता अ ावत 
प दतीने िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना 

६०००००००० २० २३ ६४०००००० २००००००० ० ८४०००००० 

४ भाग . ७भोसरी म ये करसकंसन 
इमारती शेजारील मनपा या ता यातील 
जागेम य ेब उ ेशीय हॉल बांधणे. 

िवशेष 
योजना 

९००००००० ६५ १ १४४३१००० ५५६९००० ० २००००००० 

५ आर ण .४३० ( ाथिमक शाळा ) 
िवकिसत करण े

िवशेष 
योजना 

१०००००००० ६६ ५ २४७३२००० २०२७४००० ० ४५००६००० 

६ भाग .७ भोसरी येथील स.नं.१ 
शेजारील ना याची सुधारणा करणे व 
थाप य िवषयक काम ेकरणे.( पाट -१) 

िवशेष 
योजना 

२०००००००० ८१ १ ४७१३४००० २००००००० ० ६७१३४००० 

७ भाग .७ भोसरी येथील स.नं.१ 
शेजारील ना याची सुधारणा करणे व 
थाप य िवषयक काम ेकरणे.( पाट -२) 

िवशेष 
योजना 

२०००००००० ८१ २ ३४२००००० २००००००० ० ५४२००००० 

८ भुसंपादन  भांडवली 
- अ- 

भाग -२ 

  ४०४ ४ ८०००००००० ० १२५८४३००० ६७४१५७००० 

      १०५३५०६००० १२५८४३००० १२५८४३००० १०५३५०६००० 
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तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील नवीन कामांचा समवेश क न तरतूद करणेस मा यता देणेकामी  

 

 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या  सन २०२२-२०२३ या मूळ अंदाज प कात िविवध महसूली व भांडवली कामांसाठी तरतूद केलेली आहे. तथािप, काही 

कामाचा अंदाजप कात समावेश नस याने काम करता येत नाही. तरी सन २०२२-२०२३ या मूळ अंदाजप कात महानगरपािलके या नवीन भाग रचनेनुसार४६ 
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी सुचिवले या कामांसाठी तरतूद करणे नवीन लेखाशीष िनमाण क न खालील माणे येक 

अनु. 
. 

कामाचे नाव  लेखािशष कामाची अंदाज 
प क य र म 

सन २०२२-२३ च े सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 

तरतूद  

वाढ करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

 पान 
. 

अ. . 

१ नवीन भाग .१०से टर .१ म ये 
ािधकरणाकडून महापािलकेकडे ह तांतर 

झालेल ेिविवध मोकळे भूखंड आव यकते 
नुसार िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना ५०००००००० नवीन 

काम  
नवीन 
काम  ० २५००००० ० 

२ नवीन भाग .१० संत ाने र डा 
संकुल े क गँलरी बांधणे व  नूतनीकरण 
करणे व अनुषंिगक कामे. 

िवशेष 
योजना ४०००००००० नवीन 

काम  
नवीन 
काम  ० ५०००००० ० 

3 मनपा ह ीतील बीआरटी बस stop जवळ 
नाग रकां या सोयीसाठी व छता ह 
बांधणे. 

िवशेष 
योजना १००००००० नवीन 

काम  
नवीन 
काम  ० १०००००००   

४ उ ोगपती रा ल बजाज यां या मरणाथ 
पुतळा व युिजयम करणे   िवशेष 

योजना १०००००००० नवीन 
काम  

नवीन 
काम    १०००००००   

५ भुसंपादन भांडवली 
खच  - 

अ- भाग 
-२ 

 ४०४ ४  १३०००००००० 
२७५००००० 

 

 एकूण      
२७५००००० 

 
२७५००००० 
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भागांसाठी येक  ७५ लाख तरतूद कर यास तसेच या कामी भागांतील एक सद याने एक काम २५ लाख खचापयतचे सुचवून मागणी करणे आव यक आहे. या अटी 
शत  नुसार लेखाशीष िनमाण कर यास व अंदाजप क य तरतूद कर यास मा यता देणेकामी    

अनु.  . कामाचे नाव  लेखािशष 

कामाची अंदाज 
प क य र म (३  

कामे. १ कामासाठी 
२५,००,०००/-  या 
माणे ७५,००,०००/ 

सन २०२२-
२३ च े

सन २०२२-२३ 
ची मुळ तरतूद  

वाढ करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

 पान 
. 

अ. . 

१ 

नवीन भाग रचनेनुसार  १  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

नवीन 
लेखाशीष  ७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

२ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  ७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

३ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

४ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ४  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

५ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ५   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   
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६ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ६  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

७ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ७   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

८ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ८   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

९ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ९  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

१० 

नवीन भाग रचनेनुसार  १०   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

११ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ११   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   
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१२ 

नवीन भाग रचनेनुसार  १२   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

१३ 

नवीन भाग रचनेनुसार  १३    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

१४ 

नवीन भाग रचनेनुसार  १४    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

१५ 

नवीन भाग रचनेनुसार  १५    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/-   

१६ 
 

नवीन भाग रचनेनुसार  १६    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसवेकांनी 
सुचिवलेले काम   
 

  ७५,००,०००/- नवीन 
 

नवीन  ० ७५,००,०००/-   

१७ 

नवीन भाग रचनेनुसार  १७   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

 

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 
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१८ 

नवीन भाग रचनेनुसार  १८   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

१९ 

नवीन भाग रचनेनुसार  १९ 
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२० 

नवीन भाग रचनेनुसार  २०   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२१ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २१  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२२ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २२    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२३ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २३    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 
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२४ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २४  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२५ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २५  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२६ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २६   
भागाकं रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२७ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २७    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२८ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २८   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

२९ 

नवीन भाग रचनेनुसार  २९   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 
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३० 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३०    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

३१ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३१    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

३२ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३२    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

३३ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३३    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

३४ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३४   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

३५ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३५    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 
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३६ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३६   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

३७ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३७   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

३८ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३८    
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेल ेकाम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

३९ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ३९  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

४० 

नवीन भाग रचनेनुसार  ४०   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

४१ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ४१   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकानंी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 
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४२ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ४२  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

४३ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ४३   
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

४४ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ४४  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

४५ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ४५  
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

४६ 

नवीन भाग रचनेनुसार  ४६ 
भागांक रता कलम ६३ ते ६६ मधील 

नमूद कामांसाठी नगरसेवकांनी 
सुचिवलेले काम 

  

७५,००,०००/- नवीन  नवीन  ० ७५,००,०००/- 

  

  भुसंपादन िनधी  
भांडवली 
खच (अ)- 
भाग -२ 

  
४०४ ४ १३०००००००० ० ३४,५०,००,००० 

 एकूण     १३०००००००० ३४,५०,००,००० ३४,५०,००,००० 
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तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या सुधा रत अंदाजप काम ये समािव  मनपा या मह वाकां ी अशा भाग  ११ मधील िविवध 
िवकास कामांना तरतूद उपल धते या मयादेमुळे अपुरी तरतूद उपल ध करणेत आली आहे.स ि थतीत िविवध  र याचे कॉ टीकरण करणेची कामे तसेच डी.पी र ते 
िवकिसत करणेची कामे गतीपथावर असून पुरेशी तरतूद उपल ध न झा याने  भिव यात सदरची कामे अंितम क न ठेकेदारास देयकांची अदायगी करणे श य होणार नाही 
व यामुळे कामाचे एकूणच गतीवर प रणाम होणार आहे.तरी खालील माणे सदर कामाचे तरतुदीम ये फेरबदल करणेस मा यता िमळणेकामी, 

अ. .  कामाचे नाव  पान 
. अनु. . लेखािशष  

सन २०२१-२२ चे 
सुधा रत अंदाजप कात 

उपल ध तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतुद घट करावयाची तरतुद एकूण आव यक र म 

१ 
भाग  ११ मधील वामी िववेकानंद हॉल ते 

थरमॅ स चौकाकडे जाणा या र याच े
कॉ टीकरण करणे 

२८ ४१ 

िवशेष योजना ( 
रोड पे हमट 

मॅनेजमट 
िस टीम )  

१८४८६००० १५०००००० ० ३३४८६००० 

५ भाग  ११ म ये हे ेव ती येथील मनपा शाळा 
.९२ इमारतीचे िव तारीकरण करणे. ६९ २० 

िवशेष योजना ( 
शाळा मैदाने 
आिण डा 

संकुल उभारणे 
व दु ती करणे)  

४८३४००० २२००००० ० ७०३४००० 

६ 
भाग  ११ मधील पूणानगर येथील स.े .१८ 

येथील िसडीसी मधील मोकळी जागा .४ पयटन 
क ाचे धत वर िवकिसत करणे. 

७८ २ 
इतर िवशेष 
योजना व 

बीओटी क प  
९९९९४००० ४००००००० ० १३९९९४००० 

७ भूसंपादन िनधी ४०४ ४   ८०००००००० ० ५७२००००० ७४२८००००० 

  एकूण        ९२३३१४००० ५७२००००० ५७२००००० १८०५१४००० 

 एकूण र.  ५,७२,००,०००/-  (अ री र. .पाच कोटी बहा र लाख  फ  इतके वग करण कर यास मा यता िमळणेकामी . 
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तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२२-२३ यामूळ अंदाजप काम ये समािव  मनपा या मह वाकां ी अशा भाग  ११ मधील िविवध िवकास 
कामानंा तरतूद उपल धते या मयादेमुळे अपुरी तरतूद उपल ध करणेत आली आहे.स ि थतीत िविवध  र याचे कॉ टीकरण करणेची कामे तसेच डी.पी र ते िवकिसत 
करणेची कामे गतीपथावर असून पुरेशी तरतूद उपल ध न झा याने  भिव यात ठेकेदारास देयकांची अदायगी करणे श य होणार नाही व यामुळे कामाचे एकूणच गतीवर 
प रणाम होणार आहे.तरी खालील माणे सदर कामाचे तरतुदीम ये फेरबदल क न मा यता िमळणेकामी,  

अ. .  कामाचे नाव  पान 
. अनु. . लेखािशष  

सन २०२१-२२ 
चे सुधा रत 

अंदाजप कात 
उपल ध तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद एकूण आव यक र म 

१ 
भाग  ११ मधील मंजूर िवकास 

योजनेतील ता यात आलेले र ते िवकिसत 
करणे. 

३५ २६ 
िवशेष योजना 
(रोड पे हमट 

मॅनेजमट िस टी)  
४००००००० ३५०००००० ० ७५०००००० 

२ 
भाग  ११ मधील वामी िववेकानंद 

हॉल ते थरमॅ स चौकाकडे जाणा या 
र याच ेकॉ टीकरण करणे 

२८ ४१ 

िवशेष योजना 
(रोड पे हमट 

मॅनेजमट 
िस टीम)  

३००००००० २००००००० ० ५००००००० 

३ 
भाग  ११ मधील पूणानगर 

प रसरातील राघव  हॉटेल ते न  फेज १ 
पयत र याच े कॉ टीकरण करण े

२८ ४२ 

िवशेष योजना 
(रोड पे हमट 

मॅनेजमट 
िस टीम)  

४४०००००० २१०००००० ० ६५०००००० 

४ 
भाग  ११ मधील से. . २० येथील 

कृ णानगर मु य र याचे कॉ टीकरण 
करण े

२८ ४३ 

िवशेष योजना 
(रोड पे हमट 

मॅनेजमट 
िस टीम)  

४२९००००० २००००००० ० ६२९००००० 

५ 
भाग  ११ मधील साने चौक ते 

केशवनगर पयत र याचे हाँटिम स 
प तीने डांबरीकरण करणे  

३८ ७६ 

िवशेष योजना 
(रोड पे हमट 

मॅनेजमट 
िस टीम )  

७०००००० ५०००००० ० १२०००००० 
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६ 

भाग  ११ मधील पूणानगर येथील 
से. .१८ येथील िसडीसी मधील मोकळी 
जागा .४ पयटन क ाचे धत वर िवकिसत 
करणे. 

७८ २ 
इतर िवशेष 
योजना व 

बीओटी क प  
२६३००००० १००००००० ० ३६३००००० 

७ भूसंपादन िनधी ४०४ ४   १३०००००००० ० १११०००००० ११८९०००००० 

  एकूण        १४९०२००००० १११०००००० १११०००००० १४९०२००००० 

 एकूण र.  ११,१०,००,०००/-  (अ री र. .अकरा कोटी दहा लाख   फ  इतके वग करण करणसे मा यता िमळणेकामी  

 

तसेच  पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या अंदाजप काम ये खालील िवकास कामांचा समावेश करणेत आलेला नाही. मा. महापािलका सभा 
ठराव  ६६४ द. २९/७/२०२१ अ वये सदर कामांचा सन २०२१-२२ चे अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता िमळाललेी आहे. तथापी लेखा िवभागामाफत सदर 
कामांना अंदाजप कातील पान  व अ. . ा  न झा याने अंदाजप कात समावेश झालेला नाही. तरी खालील कामांचा सन २०२२-२३ या अंदाजप काम ये समावेश 
करणेस मा यता िमळणेकामी,  

अ. .  कामाचे नाव  पान 
  

अ   अंदाजप क य र म  
  
 

सन २०२१-२२ 
ची तरतुद  

वाढ करावयाची 
तरतुद  

एकूण आव यक 
र म  

१ 
भाग  १२ पीनगर मु य र या या सु वातीस वेश ार करणे  

निवन काम े २००००००० ० १००० १००० 

२ 
भाग  १२ ि वेणीनगर येथे पाईन र यालगत िशवरकर चौकाकडे जाणा या 

र यावर वेश ार उभारणे  

निवन काम े २००००००० ० १००० १००० 

  एकूण      ४००००००० ० २००० २००० 

 

 तसेच ग  ेि य कायालय अंतगत सन २०२१-२२ या सुधारीत अंदाजप कातील कामाला तरतूदी कमी अस यान ेचालू िवकास कामांसाठी िबल अदायगी 
करणेकामी खालील कामांना तरतूद वग करणेस  मा यता िमळणेकामी, 
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अ. . कामाचे नाव वॉड . लेखािशष कामांची 
अंदाजप क य र म 

सन 
२०२२-
२३ 

  सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 

तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-२२ 
साठी एकूण 

सुधारीत तरतूद 
पान . अं.  

१ 

नवीन भाग  २७ रहाटणी 
मधील ीनगर , गजानन नगर, 
रायगड कॉलोनी येथील र यांचे 
क टीकरण करणे 

२७ िवशेष योजना १५००००००० २८ ५१ ५८४६१००० २२३७००० ० ६०६९८००० 

२ 

भाग .२१ मधील र यांवरील 
ख े ,चरांची दु ती हॉटिम स 
प दतीने करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

२१ महसुली भाग १०००००० ८९४ ६ ० ७५५००० ० ७५५००० 

३ 

भाग .२१ पपरी मधील 
िविवध परीसरात थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. (सन २०२०-२१ साठी) 

२१ महसुली भाग १०००००० ८८१ २० २३२००० ९१००० ० ३२३००० 

४ 

भाग .२१ पपरी मधील 
मनपा संडास लॉक व मनपा 
इमारती मधील थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२१ महसुली भाग १०००००० ८८४ २१ ० ४००००० ० ४००००० 

६ 
भाग . २१ पपरी येथील 

िविवध अंतगत र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

२१ भांडवली 
मु यालय १५००००० ३३३ १ ० १०५००००   १०५०००० 

७ 
. . २१ पपरीगाव 

प रसरातील िविवध ठकाणचे 
पे ह ग लॉक व टॉम वॉटर 
पाईप लाईनची दु ती करणे. 

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३२६ १३ २३८३००० ६९५०००   ३०७८००० 
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८ 
भाग  २१ मधील िविवध 

र यांवर थाप य िवषयक 
दु तीची कामे करण े

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३२६ १४ २३१६००० ६१०००   २३७७००० 

९ 
भाग  २१ मधील िविवध 

मनपा इमारत चे रंगरंगोटी व 
दु तीची कामे करण े

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३१७ १ २२७९००० १३०००००   ३५७९००० 

१० 
भाग  २१ मधील िविवध 

शाळा इमारत चे रंगरंगोटी व 
दु तीची कामे करण े

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३१८ २ ० २५०००००   २५००००० 

११ 

भाग  २१ पपरी म ये 
िजजामाता हॉ पीटल व िविवध 
प रसरात थाप य िवषयक कामे 
करणे. (सन २०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३५० १ ० ७०००००   ७००००० 

१२ भाग  २१ पपरी मधील 
िमल दनगर येथे कमान उभारणे 

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३५० १० १६२९००० ११०००० ० १७३९००० 

१३ 

भाग  २१ पपरी कॅ प 
प रसरातील पावसाळी पा याचा 
िनचरा करणे करीता टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे (सन २०२०-२१ 
क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३४५ ५ १८०७७४० २०५००००   ३८५७७४० 

१४ 

भाग .२३ म ये नवीन 
पावसाळी गटस टाकणे व 
दु तीची काम करणे (सन 
२०१८-१९ साठी) 

२३ भांडवली 
मु यालय २५५०००० ८७६ २२ ० ८००००० ० ८००००० 

१५ 
भाग  . २३ म ये एम.पी.एम 

प दतीने र ते िवकिसत कऱणे. २३ भांडवली 
मु यालय २५००००० ३४२ ३ ० ७००००० ० ७००००० 
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१६ 

भाग . २३ मधील गु नानक 
नगर, सं दपनगर व इतर 
प रसरातील र ते एम.पी.एम 
प दतीने िवकिसत करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ३०००००० ३४२ ४ ० ७०००००   ७००००० 

१७ 

भाग ,२३ म ये पवारनगर, 
पडवळनगर, ाय हर कॉलनी  
िव हता कॉलनी व इतर भागात 
नवीन कलर पे ह ग लॉक 
बसिवणे व इतर थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ३५००००० ३२६ ७ ० १८५००००   १८५०००० 

१८ 

भाग .२३ म ये 
बापुजीबुवानगर, सं दपनगर, 
कैलासनगर व इतर भागात नवीन 
कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे 
(सन २०२१-२२ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ४०००००० ३२७ २० ० ७०००००   ७००००० 

१९ 

भाग .२३ थेरगाव गावठाण 
येथील जगतापनगर साईनाथनगर 
व इतर भागात ेिम स करणे 
नवीन कलर  पे ह ग लॉक 
बसिवणे व इतर थाप य िवषयक 
कामे करणे.(सन २०२१-२२ 
क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ४०००००० ३२७ २२ ० १००००००   १०००००० 

२० 

भाग .२३ म ये 
गु ननकनगर, जयम हारनगर 
संभाजीनगर वृदांवन कॉलनी 
िशवराज कॉलनी ान दप 
कॉलनी व इतर भागात नवीन 
कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व  
इतर थाप य िवषयक कामे करण े

२३ भांडवली 
मु यालय ३५००००० ३२६ ६ २३९५००० २५००००   २६४५००० 
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२१ 

भाग  २३ म ये ना यांना 
बेड ग करण,े भत ची दु ती 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३१४ २ २६२१००० १४७४०००   ४०९५००० 

२२ 

भाग  २३ मधील 
गु नानकनगर, बेल ठकानगर व 
इतर प रसरातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे ( सन 
२०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३३५ ११ ० १५०००००   १५००००० 

२३ 

भाग  २३ मधील ठक ठकाणी 
खोदलेले चेस बीबीएम प दतीने 
बुजिवणे. (सन २०२०-२१ 
क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ३५००००० ८४२ ५ ३९५००० १००००००   १३९५००० 

२४ 

भाग  २३ मधील अशोका 
सोसायटी संभाजीनगर व इतर 
प रसरातील पा याचा िनचरा 
करणेसाठी टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ३०००००० ३४५ ६ ० १३०००००   १३००००० 

२५ 

भाग  २३ म ये िविवध 
ठकाणी दशादशक फलक, 

बोलाड बसिवणे व इतर 
अनुषंिगक काम ेकरणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय २५००००० ३५० ५ ० १००००००   १०००००० 

२६ 

भाग  २३  मधील 
गावठाणातील वाचनालय 
िवकसीत करणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे 

२३ भांडवली 
मु यालय २५००००० ३१७ ५ १६२८००० ८६५०००   २४९३००० 



24 
 

२७ 

भाग  २३ मधील स न ९ या 
उव रत ठकाणी सीमा भत 
बांधण े 

२३ भांडवली 
मु यालय २४००००० ३१७ १ ५००००० ८०००००   १३००००० 

२८ 

भाग .२३ मधील दगडु 
पाटीनगर साईनाथ नगर, 
पडवळनगर, गु नानकनगर व 
इतर प रसरातील र ते  बी.एम. 
व बी.सी. प दतीने करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३३५ १० ० १५०००००   १५००००० 

२९ 

भाग  २३ मधील पवारनगर, 
पडवळनगर व इतर प रसरातील 
र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे ( सन २०२०-
२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३३३ ८ ० १५०००००   १५००००० 

३० 

भाग .२३ म ये नवीन 
पावसाळी गटस टाकणे व 
दु तीची कामे करणे. 

२३ महसुली मु यालय २५००००० ३१५ १ ८३०००० ७०००००   १५३०००० 

३१ 

भाग .२३ थेरगाव मधील 
िविवध ठकाणी पे ह ग लॉक 
दु ती ेिम स व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-
२२ क रता) 

२३ महसुली मु यालय ५०००००० ८७७ ३० ० ७०००००   ७००००० 

३२ 

भाग .२३ थेरगाव मधील 
आव यक ठकाणी पे ह ग लॉक 
दु ती  व इतर थाप य िवषयक 
कामे करण े

२३ महसुली मु यालय ५०००००० ८७७ ३१ ० १००००००   १०००००० 

३३ 

भाग .२३ म ये नाले 
साफसफाई क रता मिशनरी 
पुरिवणे, नाल ेदु तीची कामे 
करणे 

२३ महसुली मु यालय २०००००० ८७६ २३ ० ६०००००   ६००००० 



25 
 

३४ 

भाग .२३ मधील थेरगाव 
करसंकलन कायालय, पोलीस 
चौक , ायामशाळा व इतर 
मनपा इमारती  येथील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे 

करणे. 

२३ महसुली मु यालय २५००००० ८७६ १९ १५२०००० ३२००००   १८४०००० 

३५ 

भाग .२३ मधील गावठाण, 
बापुजीबुवानगर व इतर 
प रसरात र यांची दु ती 
बी.एम. व बी.सी. प दतीने 
करणे. 

२३ महसुली मु यालय ४०००००० ८९० १२ ० २४५००००   २४५०००० 

३६ भाग .२३ म ये पे ह ग लॉक  
दु ती , ेिम स व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

२३ महसुली मु यालय २५००००० ८७६ २१ १२५६००० ३५००००   १६०६००० 

३७ 

भाग .२३ थेरगाव मधील 
मनपा संडास लॉकमधील 
थाप यिवषय़क दु तीची कामे 

करणे. 

२३ महसुली भाग १०००००० ८८० ३ ० ४०००००   ४००००० 

३८ 

भाग . २३ थेरगाव मधील 
िविवध ग यांमधील खचलेले 
पे ह ग लॉक दु त करणे.(सन 
२०२१-२२ साठी) 

२३ महसुली भाग १०००००० ८८३ ३० ० ३०००००   ३००००० 

३९ 

भाग .२३ थेरगाव येथील 
पे ह ग लॉकची दु ती करणे व 
िविवध थाप य िवषयक कामे 
करणे ( सन २०२१-२२ साठी) 

२३ महसुली भाग १०००००० ८८३ ३२ ० ३०००००   ३००००० 

४० 
भाग . २३ मधील र यावर 

थम ला ट प े मारणे व थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

२३ महसुली भाग १०००००० ८८३ ३३ ० २०००००   २००००० 
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४१ 

भाग .२३ मधील िविवध 
ग यांमधील खचलेले लॉक 
दु त करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

२३ महसुली भाग १०००००० ८८३ २४ ३०३००० ३५००००   ६५३००० 

४२ 

भाग .२३ मधील मनपा 
संडास लॉकमधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे 

करणे. (सन २०२०-२१ साठी) 

२३ महसुली भाग १०००००० ८८२ २३ ० ६५३०००   ६५३००० 

४३ 
भाग .२३ मधील र यांवरील 

ख े ,चरांची दु ती हॉटिम स 
प दतीने करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

२३ महसुली भाग १०००००० ८९३ ३ ० ६१००००   ६१०००० 

४४ 
भाग .२७ रहाटणी मधील 

ख े व चरांची दु ती 
एम.पी.एम.प दतीने करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२७ महसुली भाग १०००००० ८९४ ५ १००००० १५००००   २५०००० 

४५ 

भाग .२७ रहाटणी म ये 
आव यकतेनुसार चबर,  
पावसाळी गटस दु त करणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे 
करणे. (सन २०२०-२१ साठी) 

२७ महसुली भाग १०००००० ८८१ १६ १६४००० ८६०००   २५०००० 

४६ 

भाग .२७ रहाटणी मधील 
िविवध परीसरात थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे. (सन २०२०-२१ साठी) 

२७ महसुली भाग १०००००० ८८१ १७ १६४००० ८६०००   २५०००० 

४७ 

भाग .२७ रहाटणी मधील 
मनपा संडास लॉक व मनपा 
इमारती मधील थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२७ महसुली भाग १०००००० ८८१ १८ १००००० १५००००   २५०००० 
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४८ 

भाग .२७ मधील र यांवरील 
ख ,े चरांची दु ती हॉटिम स 
प दतीने करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

२७ महसुली भाग १०००००० ८९३ ४ ० ३०००००   ३००००० 

४९ भाग .२४ म ये एम.पी.एम. 
प दतीने र ते िवकसीत करणे. 

२४ भांडवली 
मु यालय ५५००००० ८४३ ६ १०००००० ५०००००   १५००००० 

५० 

भाग .२४ मधील अ ण पाक, 
ी स सोसायटी लागतचा 

प रसर, मोरे र कॉलनी,  व 
इतर प रसरातील र ते बी.एम. व 
बी.सी. प दतीने करण.े 

२४ भांडवली 
मु यालय ५५००००० ३३३ ९ १६००००० ८०००००   २४००००० 

५१ 

भाग  २४ मधील गणेशनगर, 
गुजरनगर, िशव कॉलनी व इतर 
प रसरातील र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे. (सन 
२०२०-२१ क रता) 

२४ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३३४ १४ ० ७५००००   ७५०००० 

५२ 

भाग .२४ म ये 
गणेशनगर,लोकमा य कॉलनी 
,िहरामण बारणे चाळ,सदािशव 
कॉलनी, संतोषनगर, मंगलनगर 
भागात नवीन कलर पे हग 
लॉक बसिवणे. 

२४ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३२६ ९ २३४६००० ३२००००   २६६६००० 

५३ 
भाग  २४ म ये िविवध 

ग यांम ये कलर पे ह ग लॉक 
बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.(सन २०२१-२२ क रता) 

२४ भांडवली 
मु यालय ४०००००० ३२७ २३ ० ३०००००   ३००००० 
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५४ 

भाग  २४ म ये िविवध 
ठकाणी दशादशक फलक, 

बोलाड बसिवणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

२४ महसुली मु यालय २५००००० ३५० ९ ० १००००००   १०००००० 

५५ 

भाग  २४, थेरगाव मधील 
संतोषनगर, गुजरनगर, 
गणेशनगर व इतर प रसरातील 
र यांवरील चेस, ख ,े चर 
इ.ची. हॉटिम स प दतीने 
दु ती करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता)  

२४ महसुली मु यालय ३५००००० ८९१ २२ ० १००००००   १०००००० 

५६ 

भाग .२४ मधील खवसरा 
शाळा,नागू बारणे शाळा,िशव 
कॉलनी ायाम शाळा ,व इतर 
मनपा  इमारतीमधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे 

करणे.  

२४ महसुली मु यालय ३०००००० ८७५ ११ ९८९००० ९०००००   १८८९००० 

५७ 
भाग .२४ म ये नवीन 

पावसाळी गटस टाकणे व 
दु तीची काम ेकरणे. 

२४ महसुली मु यालय ४५००००० ८७५ १२ १०६३००० ९०००००   १९६३००० 

५८ 

भाग .२४ म य े नाल े
साफसफाईक रता मिशनरी 
पुरिवणे  ,नाल े दु तीची कामे 
करणे. 

२४ महसुली मु यालय २२००००० ८७५ १३ ८७५००० ५८००००   १४५५००० 

५९ 

भाग  २४ म ये अंतगत 
ग यांम ये पे ह ग लॉक 
बसिवणे व दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ क रता) 

२४ महसुली मु यालय ३५००००० ८७७ ३६ ० ५३००००   ५३०००० 
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६० 

भाग  २४ मधील पे ह ग 
लॉक, रोड फ नचर िवषयक व 

इतर कामांची दु ती करणे (सन 
२०२१-२२ क रता) 

२४ महसुली मु यालय ३५००००० ८७७ ३७ ० ६०००००   ६००००० 

६१ 

भाग .२४ मधील ख  ेजी.एस 
बी,वेटिम स ,एम पी एम   
प दतीने बुजिवणे. (सन २०२०-
२१ साठी) 

२४ महसुली भाग १०००००० ८९४ ७ ० ३०००००   ३००००० 

६२ 

भाग .२४ मधील ख े जी.एस 
बी,वेटिम स ,एम पी एम   
प दतीने बुजिवणे. (सन २०२०-
२१ साठी) 

२४ महसुली भाग १०००००० ८९३ २ ० ५५००००   ५५०००० 

६३ 

भाग .२४ मधील मनपा 
संडास लॉकमधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे 

करणे. (सन २०२०-२१ साठी) 

२४ महसुली भाग १०००००० ८८१ १२ ० ३२५०००   ३२५००० 

६४ भाग .२४ मधील र यावर 
थम ला ट प े मारणे . (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२४ महसुली भाग १०००००० ८८१ १३ ४००००० २२५०००   ६२५००० 

६५ 
भाग .२४ म ये िविवध 
ठकाणी बोड, बचेस बसिवणे. 

(सन २०२०-२१ साठी) 

२४ महसुली भाग १०००००० ८८३ ३६ ० ७१७००० ० ७१७००० 

६६ 

भाग .२४ मधील िविवध 
ग यांमधील खचलेले लॉक 
दु त करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

२४ महसुली भाग १०००००० ८८१ १५ ० ३१०००० ० ३१०००० 

६७ 
भाग .२४ मधील र यावर 

थम ला ट प े मारणे . (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२४ महसुली भाग १०००००० ८८३ ३५ ० ४०००००   ४००००० 
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६८ 

भाग .२४ मधील िविवध 
ग यांमधील खचलेले लॉक 
दु त करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२४ महसुली भाग १०००००० ८८३ ३७ ० ४०००००   ४००००० 

६९ भुसंपादन िनधी   
भांडवली 
मु यालय       ८००००००००   ५००००००० ७५००००००० 

        १८७६५००००     ८८९३५६७४० ५००००००० ५००००००० ८८९३५६७४० 
 

तसेच भाग .२५ वाकड येथे नागरी व तीम ये मो ा माणावर वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोयी या दृ ीने खालील नमूद केलेले अनु. .१ त े१० चे 
िवकास काम करणे गरजेचे असून सदरचे काम गतीपथावर आहे. स ि थतीत सदर चालू िवकास कामाला सन २०२१ २०२२ या अंदाजप कात असलेली तरतुद अपुरी 
पडत आहे. तरी सन २०२०-२१ चे सुधारीत व सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कातील िवशेष योजना व भांडवली या लेखािशषकातील खालील नमूद केले या अनु . २ 
ते ४ या कामां या तरतुदीत घट क न सदर या अनु . १ या चालू कामाला आव यक तरतुद िमळावी. तरी या माणे तरतुदीम ये फेरबदल होणेस मा यता िमळणेकामी,  

अनु. 
.  कामाच ेनाव  लेखाशीष  

सन २०२२-२३ चे  
सन २०२२-२३ 
ची  मूळ  तरतूद  

वाढ करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

सन २०२२ -२३साठी 
एकूण सुधा रत तरतूद  पान . अ. .  

१ 

भाग . २५ वाकड येथील काळाखडक ते 
वाकड पोलीस टेशनकडे जाणारा िवकास 
आराख ातील २४.०० मी. ंद डी.पी. र ता 
िवकिसत करणे.  

थाप य 
ि वशेष 
योजना  

१९ ४ ४००००००० ४००००००० ० ८००००००० 

२ 

भाग . २५ ताथवडे गावठाणापासून 
जीवननगर माग स ह नं. ९९ व १०० मधून 
पुनावळे कडे जाणारा २४.०० मी. ंद डी.पी. 
र ता िवकिसत करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

३५ १७ ७००००००० ३००००००० ० १०००००००० 

३ 

भाग . २५ वाकड येथील भुजबळ व ती 
मधून वाकडकर व ती माग भूमकर व ती 
येथील हजवडीकडे एम.डी.आर. ३१ 
र याला जोडणारा ३०.०० मी. ंद डी.पी. 
र ता िवकिसत करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

३५ १८ ५००००००० ८००००००० ० १३००००००० 
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४ भाग . २५ वाकड गावठाण येथील र ते 
िसमट क टचे करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

२७ २४ ३१२८९००० १००००००० ० ४१२८९००० 

५ 

भाग . २५ ताथवडे येथील 
िजवननगरकडून मुंबई-बगलोरकडे जणारा 
२४.०० मी. ंद डी. पी. र ता िवकसीत 
करण े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

२७ २५ ५००००००० ३०००००००   ८००००००० 

६ 

भाग . २५ ताथवडे येथील शिन 
मं दराकडून मा ंजी गावाकडे जाणारा 
३०.०० मी. ंद डी.पी. र ता िवकिसत 
करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

३५ २२ ५००००००० ७००००००० ० १२००००००० 

७ 
भाग . २५ वाकड येथील कलाटे पाक व 

इतर प रसरातील डी.पी. र ते अ ावत 
प तीने िवकिसत करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

२७ २६ ५००००००० ३००००००० ० ८००००००० 

८ 

भाग .२५ वाकड येथील कळमकर व ती ते 
ि टीन सोसायटी मधून स ह नं.१६९ पासून 
मुंबई-बगलोर हायवेकडे जाणारा १८.०० मी. 
ं द डी.पी. र ता कॉ टीकरण करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

२७ २७ ५००००००० ३००००००० ० ८००००००० 

९ भाग . २५ म ये आव यकतेनुसार र ते 
काँ टीकरण करणे 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

२७ २८ ५००००००० १२००००००० ० १७००००००० 

१० भूसंपादन िनधी  
भांडवली 
-अ-भाग 
२ 

४०४ ४ १३०००००००० ० ४४००००००० ८६००००००० 

  एकूण        १७४१२८९००० ४४००००००० ४४००००००० १७४१२८९००० 
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तसेच भाग . २५,२६,२९ मधील सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील कामाला तरतुदी कमी अस याने चालू िवकास कामासाठी तरतूद वग करणसे 

मा यता िमळणेकामी, 

अनु. .  कामाचे नाव  लेखाशीष 
कामाची अंदाज 
प कय र म  

सन २०२२-२३ चे  सन २०२२-२३ 
ची  मूळ  तरतूद  

वाढ करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

सन २०२२ -२३साठी 
एकूण सुधा रत तरतूद  

पान . अ. .  

१ 
भाग . २५ वाकड येथील काळाखडक ते वाकड 

पोलीस टेशनकडे जाणारा िवकास आराख ातील 
२४.०० मी. ंद डी.पी. र ता िवकिसत करणे.  

िवशेष 
योजना  

१०००००००० १९ ४ ४००००००० १००००००० ० ५००००००० 

२ 

भाग . २५ ताथवडे गावठाणापासून जीवननगर 
माग स ह नं. ९९ व १०० मधून पुनावळे कडे 
जाणारा २४.०० मी. ंद डी.पी. र ता िवकिसत 
करणे. 

िवशेष 
योजना  

५०००००००० ३५ १७ ७००००००० १००००००० ० ८००००००० 

३ 

भाग . २५ वाकड येथील भुजबळ व ती मधून 
वाकडकर व ती माग भूमकर व ती येथील 
हजवडीकडे एम.डी.आर. ३१ र याला जोडणारा 

३०.०० मी. ंद डी.पी. र ता िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना  

३५००००००० ३५ १८ ५००००००० १००००००० ० ६००००००० 

४ 
भाग . २५ ताथवडे येथील जीवननगरकडून मुंबई 

– बगलोरकड ेजाणारा २४.०० मी. ंद डी.पी. र ता 

िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना  

३०००००००० २७ २५ ५००००००० १००००००० ० ६००००००० 

५ 
भाग . २५ ताथवडे येथील शिन मं दराकडून 

मा ंजी गावाकडे जाणारा ३०.०० मी. ंद डी.पी. 
र ता िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना  

३०००००००० ३५ २२ ५००००००० १००००००० ० ६००००००० 
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६ 
भाग . २५ वाकड येथील कलाटे पाक व इतर 

प रसरातील डी.पी. र ते अ ावत प तीने िवकिसत 
करणे. 

िवशेष 
योजना  

३०००००००० २७ २६ ५००००००० १००००००० ० ६००००००० 

७ 
भाग . २५ म ये आव यकतेनुसार र ते 

कॉ टीकरण करणे. 
िवशेष 
योजना  

५०००००००० २७ २८ ५००००००० ५८००००० ० ५५८००००० 

८ 

भाग .२६ पपळे िनलख येथील र क चौक ते 
पपळे िनलख गावठाणातून सरं ण िवभागा या 

ह ीतून जाणा या १८.०० मी. डी.पी. र यास सब-वे 
करणे, व ता यात येणारा १२.०० मी. ंदीचा डी.पी. 
र ता िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना  

११००००००० ९ १ ५७४००००० २६००००० ० ६००००००० 

९ 
भाग . २६ िवशालनगर वाघजाई हॉटेल पासून 

क पटे चौक पयत िसमट कॉ टचा र ता करणे. 
िवशेष 
योजना  

१२००००००० १९ ८ ३२४००००० १००००००० ० ४२४००००० 

१० 
भाग . २६ मधील काळेवाडी फाटा ते छ पती 

चौकापयत िसमट कॉ टचा र ता करणे. 
िवशेष 
योजना  

१२००००००० २१ ९ १२०००००० १०००००० ० १३०००००० 

११ 
भाग . २६ मधील छ पती चौक ते उ कष 

चौकापयत िसमट कॉ टचा र ता करणे. 
िवशेष 
योजना  

२०००००००० १९ १० १५७००००० १००००००० ० २५७००००० 

१२ 
भाग . २९ पपळे गुरव येथील गुलमोहर कॉलनी 

व इतर प रसरातील र ते अ ावत प तीने िवकिसत 
करणे. 

िवशेष 
योजना  

१५००००००० १९ ६ ३१५००००० ५१००००० ० ३६६००००० 

१३ 
भाग . २९ पपळे गुरव येथील सयूनगरी व इतर 

प रसरातील र याचे कॉ टीकरण करणे. 
िवशेष 
योजना  

१०००००००० २८ ३३ ११०००००० ५५००००० ० १६५००००० 

१४ भूसंपादन िनधी  
भांडवली 
-अ-भाग    

४०४ ४ १३०००००००० ० १०००००००० १२०००००००० 

  एकूण         १८२००००००० १०००००००० १०००००००० १८२००००००० 
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तसेच पपरी चचवड शहरामधील डा थाप य िवभागामधील मनपा या सन २०२२-२३ या अंदाजप कात खालील त याम ये नमूद के या माणे कामाचे 
नावात बदल व शासक य मा यता िमळणेकामी, 

अ. . 
उप लेखािशष अथवा 

कामाचे मूळ नाव  
उप लेखािशष अथवा 
कामाचे निवन नाव  

लेखािशष  पान   अ.  
 शासक य   मा यता 

र म  
सुधा रत  शासक य   

मा यता र म  
सन २०२२-२३ मूळ 

तरतूद 
वाढ   घट  सुधा रत तरतूद 

1 

ग  भागातील 
न ाने ता यात 
आलेले डा िवषयक 
आर ण िवकिसत 
करणे 

भाग  २४ मधील 
थेरगाव जलतरण 
तलाव ीट साईल 
शीटने  क हर करणे 

डा थाप य ४६१ ११० ५००००००० ५००००००० ८५१४५०० ० ० ८५१४५०० 

        एकूण ५००००००० ५००००००० ८५१४५०० ० ० ८५१४५०० 

  

तसेच सन २०२२-२३ या सुधा रत अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता 
िमळणेकामी, 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे 
नाव  लेखािशष  बजेट 

पान  
बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२२-२३ 
सुधा रत तरतूद वाढ   घट  आव यक सुधा रत 

तरतूद 

१ 
िनगडी ािधकरण येथील 
संजय काळे मैदानावर 
िवरंगुळा क  बांधणे. 

शाळा मैदाने 
आिण डा 

संकुल उभारणे 
व दु ती  

करणे 

६७ १ २००००००० ० २००००००   २०००००० 
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२ 

अ भागातील ायाम 
शाळा,बॅड मटन हॉल,ई. डा 
िवषयक सुिवधांची थाप य 
िवषयक कामे करण े 

डा थाप य  ४५३ ८ ५००००००० ८५१४५००   २०००००० ६५१४५०० 

  एकूण         ८५१४५०० २०००००० २०००००० ८५१४५०० 

 

तसेच भाग .४ मधील सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील कामाला तरतूद कमी अस याने चालू िवकास कामासाठी तरतूद वग  करणेस मा यता 
िमळणेकामी, 

अनु. 
. कामाच ेनाव लेखाशीष कामाची अंदाज 

प कय र म 

सन २०२२-२३ च े सन २०२२-
२३ ची  मूळ  

तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

सन २०२२ -
२३साठी एकूण 

सुधा रत 
तरतूद 

पान . अ. . 

१ 
भाग . ४ मधील दघी म ये साईन बोड व 

बचेस बसिवणे व इतर अनुषंगीक कामे करण े
भांडवली - अ १००००००   ० ७००००० ० ७००००० 

२ 
भाग . ४ मधील दघी - बोपखेल येथील 

संडास मुता-या येथील थाप य िवषयक 
आव यक सुधारणांची कामे करण े

भांडवली - अ ५००००००   ० १५००००० ० १५००००० 

३ 
भाग . ४ मधील दघी प रसरात थाप य 

िवषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे 
करण े

महसुल ६००००००   ० १३००००० ० १३००००० 

४ 
दघी - बोपखेल भाग . ४ येथील 

बोपखेल रामनगर ते बोपखेल गावठाण 
र यास फुटपाथ व दुभाजक करण े

िवशेष योजना 
ि हजन 
२०२५ 

१०००००००   ० ११७६००० ० ११७६००० 

५ 
दघी बोपखेल भाग . ४ येथील दफनभुमी 

िवकिसत करण े

िवशेष योजना 
ि हजन 
२०२५ 

१००००००००   ०   ३९७६००० ३९७६००० 

 एकूण     २०००१००० ३९७६००० ३९७६००० २०००१००० 
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 तसेच  पपरी चचवड शहरातील नाग रकांम ये पयावरण आिण व छा ह उप माचा संदेश दे यासाठी "िपपरी चचवड साय लोथॉन रॅली २०२२" चे रिववार 
द. २७/०२/२०२२ रोजी सकाळी ६.०० वा. नािशक फाटा ते बावाड (बी. आर. टी एस र यावरील क पत  सोसायटी, नािशक फाटा पुलाजवळ, पपळे गुरव पासून 

वाकड मुंबई बगलोर पि म बा  वळणावरील पुलाखालून पु हा याच मागाने क पत  सोसायटी, नािशक फाटा पुलाजवळ, पपळे गुरव) या मागाने आयोिजत कर याचे 
िनयोजन आहे. 

सबब, पपरी चचवड शहरातील नाग रकांम ये पयावरण आिण व छा ह उप माचा संदेश दे यासाठी " पपरी चचवड साय लोथॉन रैली २०२२ ये रिववार द. 
२७/०२/२०२२ रोजी सकाळी ६.०० वा.मािशक फाटा ते वाकड (बी.आर.टी.एस. र यावरील क पत  सोसायटी, नािशक फाटा पुलाजवळ, पपळे गुरव पासून वाकड 
मुंबई बगलोर पि म बा  वळणावरील पुलाखालून पु हा याच मागाने क पत  सोसायटी, नािशक फाटा पुलाजवळ, पपळे गुरव) या मागाने आयोिजत करणेस व 
याकामी येणा-या अंदाजे १२,८३,३३१/- चे खचास अथवा य  येणा-या खचास मा यता घेणे तसेच सदर साय लोथॉन अनुषंगाने थाप य िवषयक खच हा डा 
थाप य िवभाग यांचे लेखािशषातून िव ुत िवषयक खच हा संबंिधत ेि य कायालय, िव ुत िवभाग यांचे लेखािशषातून एल. ई.डी. न का खच हा मािहती व जनसंपक 

िवभाग यांचे लेखािशषातून खच  टाकणे आिण डा िवभागाचा खच हा डा िवभागाचे डा िवभागांतगत नािव यपुण सुिवधा व उप म राबिवणे या लेखािशषातून खच  
टाकणेस व पी. ही. सी. ले स बॅनस व माणप  छपाई, टी-शट, कॅप, मेड स, रांगोळी, िप याचे पाणी, अ पोपहार खरेदी ई. िनिवदा प दतीने अथवा कोटेशन नोटीस 

िस द क न करणेस मा यता िमळणेकामी, 
 
तसेच ी े  पंढरपुर येथील ीिव ला या दशनाक रता ी े  दे  येथून जग गु  ी संत तुकाराम महाराज व ी े  आळंदी येथून संत े  ाने र महाराज 

पालखी सोह याम य ेअनेक वारकरी, फडकरी हे िविवध द ांमधून पायी वास करत सहभागी होतात. वारीची ही था फार जुनी असुन ी. िव ल मंदीर, िव लवाडी 

आकुड गाव येथ ेस या वाढ या नागरीकरणामुळे लाखो भािवकांची िनवास व था होऊ शकत नाही. िवशेषत: मिहला दडी वारकरी भािवकांची फारच कुचंबना होत 
असते. तसेच पावस याचे दवस असतात यामुळे भािवकांना मु ामास ास होतो. त हा भािवक, वारकरी, फडकरी यांचेक रता से टर नं.२८ ािधकरण मनपा करसंकलन 

इमारत पूण बांधकाम काढून (पाडून) तेथ े कमान दोन मजली वाहनतळ व था आिण तीन ते पाच मजली इमारत उभारावी. याम ये ायामशाळा, ंथालय, ी संत 

नामदेव महाराज वारकरी भवन, ांती हाऊस, संत बिहणाबाई संगीत वग, संत नरहरी महाराज व संत रोिहदास महाराज अ यासन, यान ह, मनपा करसंकलन कायालय, 

सां कृितक कलादालन (सभागृह), व छतागृह, ानगृह, वॉचमन केिबन, वागतक  असे संुदर क पकतापूण व सव सोयी सुिवधायु  भ  नवीन संकुल (इमारत) 

उभार याक रता र म .५,००,००,०००/- (अ री र म .पाच कोटी फ ) कवा य  येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी, 
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तसेच सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात तरतूद वाढवून िमळावी. सदर काम गतीपथावर असून पुढील आ थक वषात सन २०२२-२३ या मुळ 
अंदाजप कात कामासाठी तरतूद र. .३,६४,२७,०००/- इतक  अपुरी तरतूद करणेत आली आहे. यामुळे आजपयत झाले या कामाचे बील अदा होईल तथापी, पुढील वषात 
कामासाठी तरतुद िश लक राहत नाही. तरी कामाचे देयकासाठी वाढीव र. .४,००,००,०००/- इतक  तरतूद करणेस मा यता िमळणेकामी, 

 
तसेच, पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात मनपा या " पपरी भाग . ४३ मधील िजजामाता 

हॉि पटल प रसरातील र याचे हॉट िम स प तीने डांबरीकरण करणे" या कामाचे अंितम देयक देणेकामी कामाचा अंतभाव क न तरतूद उपल ध करणे आव यक आहे. 
तरी खालील माणे सदर कामाचा अतंभाव क न तरतूद उपल ध करणसे मा यता िमळणेकामी, 

 

अनु. 
.  कामाच ेनाव  लेखाशीष  

कामाची 
अंदाज 
प कय 
र म  

सन २०२२-२३ चे  
सन २०२२-२३ ची  मूळ  

तरतूद  
वाढ करावयाची 

तरतूद  

घट 
करावयाची 

तरतूद  

सन २०२२ -
२३साठी एकूण 
सुधा रत तरतूद  पान . अ. .  

१ 

पपरी भाग . ४३ मिधल 
िजजामाता हॉि पटल प रसरातील 
र याच ेहॉट िम स प तीने 
डांबरीकरण करण े

डांबरी र ते 
मु यालय       ० ६०००००   ६००००० 

२ भूसंपादन िनिध     ४०४ ४ १३०००००००० ० ६०००००  १२९९४००००० 

  एकूण    १३०००००००० ६००००० ६००००० १३०००००००० 
एकूण र. . ६००,०००/- (अ री र. .सहा ल  फ ) इतके वग करण करणसे मा यता िमळणेकामी 

 
 

तसेच  पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप काम ये समािव  मनपा या िवषय कत 'ग ंजे ह ी लगतचे डीपी र यापासून 
दे रोड र यापयत लेखाफाम या बाजूला ए स ेस हायवे लगत या १२.०० मी चा र ता िवकिसत करणे या कामास तरतूद उपल धते या मयादेमुळे अपुरी तरतूद उपल ध 
करणेत आली आहे. स ि थतीत सदर र ता िवकिसत कर याचे काम अंितम ट यात असून पुरेशी तरतूद उपल ध न झा याने भिव यात ठेकेदारास देयकांची अदायगी करणे 
श य होणार नाही व यामुळे कामाचे एकूणच गतीपथावर प रणाम होणार आहे. तरी खालील माणे सदर कामाचे तरतूदी म ये फेरबदल करणेस मा यता िमळणेकामी.   
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अनु. .  कामाच ेनाव  
पान 

. 
अ. . 

 अ. . लेखाशीष सन २०२१-२२ 
ची सुधारीत तरतूद 

सन २०२२ -२३ चे मूळ 
अंदाजप कात करावयाची 
उपल ध तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद  

एकूण आव यक 
र म  

१ 

ग ंजे ह ीलगतचे डीपी 
र यापासून दे रोड र यापयत 
लेखा फॉम या बाजूला ए स ेस 
हायवे लगतचा १२ मीटर र ता 
िवकिसत करणे.  

२४ १८ 
िवशेष 
योजना ६७५००००० २००००००० ३५०००००० ० ५५०००००० 

२ भूसंपादन िनिध ४०४ ४   ० ० ३५०००००० ३५००००००  १२६५०००००० 
    एकूण १३२०००००००   ३५०००००० ३५०००००० १२६५०००००० 

 
िवषयां कत कामास सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात एकूण  ..५,५०,००,०००/- (अ री र. .पाच कोटी प ास ल  इतक  तरतूद उपल ध करणेस मा यता 

िमळणेकामी  
 
तसेच, भ  श  चौक ते मुकाई चौक बी.आर.टी.एस. र यामधील अडथळा करणारा EHVटॉवर हलिवणे या कामाची अ यंत आव यकता असून बीआरटी 

र याचे काम पूण हो यासाठी या कामास पुरेशी तरतूद उपल ध क न देणे आव यक आहे. परंतु या कामासाठी सन २०२१-२०२२ चे सुधा रत अंदाजप कात 
र. .७,०५,४३,१८३/- व सन २०२२-२०२३ चे मूळ अंदाजप कात र. .१०००/- एवढी तरतूद करणेत आलेली आहे. या कामासाठी अंदाजे र. .१७६५०००००/- एवढा 
खच अपेि त आहे. उव रत र. .१०६००००००/- एव ा रकमेची तरतूद सन २०२२-२०२३ या मूळ अंदाजप कातील भूसंपादन या लेखाशीषकातून 
र. .१०६००००००/- या कामासाठी वग करणेस मा यता िमळणेकामी, 
 

तसेच  ग  ेि य कायालय अंतगत सन २०२२-२३ या सुधारीत अंदाजप कातील कामाला तरतूदी कमी अस याने चालू िवकास कामांसाठी तरतूद 
वग करणेस मा यता िमळणेकामी, 
 

अ.
. 

कामाचे नाव वॉ
ड 
. 

लेखािशष कामांची 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२२-
२३ 

सन २०२२-२३ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-२३ 
साठी एकूण 

सुधारीत तरतूद पान 
. 

अं.
 

१ भाग .२१ पपरी मधील  पावरहाउस 
चौक ते पपळे सौदागर पुलापयत या 
र याचे कॉ टीकरण  करणे. 

२१ िवशेष 
योजना 

३०००००००० ८० २२ १००००००० २०००००००  ३००००००० 
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२ भाग  २३ मधील भगवती पा स ते 
िवजय ेडस पयत या र याचे कॉ टीकरण 
करणे. 

२३ िवशेष 
योजना 

१०००००००० २९ ६१ ५०००००० ५००००००  १००००००० 

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

२३ िवशेष 
योजना 

२०००००००० २९ ६० ३५००००० ३५०००००  ७०००००० 

४ भाग  २७ रहाटणी गावठाण, नखातेव ती  
प रसरातील र ते कॉ टीकरण करणे. 

२७ िवशेष 
योजना 

१५००००००० २९ ५९ ३००००००० २०५६९८००  ५०५६९८०० 

५ भाग .२१ मधील र यांवरील ख े 
,चरांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. 
(सन २०२१-२२ साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८९४ ६ २३१००० ४५९०००  ६९०००० 

६ भाग .२१ पपरी मधील मनपा संडास 
लॉक व मनपा इमारती मधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे करणे. (सन 

२०२१-२२ साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २५ २३१००० ४५९०००  ६९०००० 

७ भाग .२१ पपरी येथील गावठाण व कॅ प 
प रसरातील पे ह ग लॉक, टॉम वॉटर इ. 
दु ती करणे व  थाप यिवषयक दु तीची 
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २६ २३१००० ४५९०००  ६९०००० 

८ भाग .२१ पपरी मधील िविवध र यावर 
थम ला ट प  ेमारणे . (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२१ महसलुी 
भाग 

१०००००० ८८२ २७ ३००० ६८७०००  ६९०००० 

९ भाग .२१ पपरी मधील िविवध 
परीसरात थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २८ २३१००० ४५९०००  ६९०००० 

१० भाग  २१ पपरी म ये मंडप व था व 
इतर अनुषंिगक काम ेकरणे 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २९ २३१००० ४६९०००  ७००००० 

११ भाग  २१, पपरी प रसरातील फुटपाथ, 
िड हाइडर इ.ची. देखभाल व दु तीची कामे 
करणे. (सन २०२१-२२ क रता 

२१ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७६ २४ २०९९०० १३९०१००  १६००००० 
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१२ भाग  २१, पपरी येथील येथील 
प रसरातील पावसाळी गटस व चबसची 
देखभाल व दु ती करणे (सन २०२१-२२ 
क रता) 

२१ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७६ २५ २०९९०० १३९०१००  १६००००० 

१३ भाग  २१ पपरी व इतर आव यक 
भागात हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. (सन २०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३३४ ११ २५०००० १८५००००  २१००००० 

१४ . . २१ पपरी कॅ प प रसरातील िविवध 
ग यांचे ेिम स प दतीने कॉ टीकरण 
करणे. 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२६ ११ ३००००० २७०००००  ३०००००० 

१५ भाग  २१, पपरी गावठाण इतर भागात 
फुटपाथ व इतर थाप यिवषयक कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२७ १७ १५०००० १३५००००  १५००००० 

१६ भाग  २१, पपरी कॅ प मधील इतर 
भागात फुटपाथ व इतर थाप यिवषयक 
कामे करणे. (सन २०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२७ १८ १५०००० १३५००००  १५००००० 

१७ भाग  २१, पपरी मधील िमल दनगर व 
इतर भागात फुटपाथ  व इतर 
थाप यिवषयक कामे करणे. (सन २०२१-

२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२७ १९ १५०००० १३५००००  १५००००० 

१८ जगदंबा वाट ते कुदळे चौक व िव हता 
मेडीकल ते वॉ शग सटर पयतचा र ता 
ेिम स प दतीने कॉ टीकरण करणे. (सन 

२०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३५१ १ १७०००० १३३००००  १५००००० 

१९ भाग  २१ पपरी म ये िजजामाता 
हॉ पीटल व िविवध प रसरात थाप य 
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३५० १ १५०००० १२५००००  १४००००० 

२० रहाटणी भाग  २७, म ये फुटपाथ, पे ह ग 
लॉक व इतर थाप यिवषयक कामे करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ २६ १५०००० १४०००००  १५५०००० 
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२१ रहाटणी भाग  २७, येथील ीनगर व 
इतर प रसरात आव यकतेनुसार नवीन कलर 
लॉक बसिवणे व इतर थाप य िवषयक काम 

करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ २७ १५०००० १५०००००  १६५०००० 

२२ रहाटणी भाग  २७, येथील तापरीकनगर 
व इतर प रसरात आव यकतेनुसार नवीन 
कलर लॉक बसिवणे व इतर थाप य 
िवषयक काम करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ २८ १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२३ रहाटणी भाग  २७ येथे फुटपाथ करणे, 
पे ह ग लॉक बसिवणे, ेिम स कॉ ट करणे 
व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ २९ १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२४ रहाटणी भाग  २७ येथील िविवध अंतगत 
ग यांनम ये निवन कलर लॉक बसिवणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ ३० १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२५ रहाटणी भाग  २७ म ये आव यकतेनुसार 
कलर पे ह ग लॉक बसिवणे, े म स करणे 
व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

२७ भांडवली ४०००००० ३५१ १२ १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२६ भाग .२७ रहाटणी मधील ीनगर, 
तापक रनगर व भागातील इतर 
प रसरातील र यांवरील ख ,े चरांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८९४ ४ ० ५९९०००  ५९९००० 

२७ भाग .२७ रहाटणी मधील ीनगर, 
तापक रनगर व भागातील इतर 
प रसरातील ख े व चरांची दु ती 
एम.पी.एम.प दतीने करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८९४ ११ १००० ५९९०००  ६००००० 

२८ भाग .२७ रहाटणी म ये ीनगर, 
तापकरीनगर व भागातील इतर प रसरात 
आव यकतेनुसार पे ह ग लॉक दु ती व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८० ७ ० ५९९०००  ५९९००० 
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२९ भाग .२७ रहाटणी मधील ीनगर, 
तापकरीनगर व भागातील िविवध 
परीसरात थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८० ८ ९०००० ५१००००  ६००००० 

३० भाग .२७ रहाटणी येथील 
महानगरपािलके या शौचालय व इतर 
इमारत ची देखभाल दु तीची व इतर 
थाप य िवषयक  कामे करणे. (सन २०२१-

२२ साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३८ १००० ५९९०००  ६००००० 

३१ भाग  २४, थेरगाव येथील गणेशनगर, 
संतोषनगर व इतर प रसरात 
आव यकतेनुसार नवीन कलर लॉक बसिवणे 
व इतर थाप य िवषयक काम करणे. (सन 
२०२१-२२ क रता) 

२४ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२८ २५ १०००००० ४०००००  १४००००० 

३२ भाग .२४ मधील मनपा संडास 
लॉकमधील थाप यिवषयक दु तीची कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ साठी) 

२४ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३४ १००० ५५००००  ५५१००० 

३३ भाग .२४ मधील र यावर थम ला ट 
प े मारणे . (सन २०२१-२२ साठी) 

२४ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३५ १००० २९९०००  ३००००० 

३४ भाग .२४ म ये िविवध ठकाणी बोड, 
बचेस बसिवणे. (सन २०२१-२२ साठी) 

२४ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३६ १००० ५४९०००  ५५०००० 

३५ भाग .२४ मधील िविवध ग यांमधील 
खचलेले लॉक दु त करणे. (सन २०२१-
२२ साठी) 

२४ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३७ १३७००० १८००००  ३१७००० 

३६ भाग  २३, थेरगाव गावठाण येथील शाळा 
व इतर इमारतीमधील थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. (सन २०२२-२३ 
क रता) 

२३ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७९ १३ १००० ४००००००  ४००१००० 

३७ भाग  . २३ म ये एम.पी.एम प दतीने 
र ते िवकिसत कऱणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

२५००००० ८४२ ३ २००००० ८५००००  १०५०००० 
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३८ भाग . २३ मधील गु नानक नगर, 
सं दपनगर व इतर प रसरातील र ते 
एम.पी.एम प दतीने िवकिसत करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

३०००००० ३४३ ४ १८४७०० ११५००००  १३३४७०० 

३९ भाग ,२३ म ये पवारनगर, पडवळनगर, 
ाय हर कॉलनी  िव हता कॉलनी व इतर 

भागात नवीन कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

३५००००० ३२६ ७ २४५२००० ८०००००  ३२५२००० 

४० भाग .२३ म ये बापुजीबुवानगर, 
सं दपनगर, कैलासनगर व इतर भागात 
नवीन कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे (सन २०२१-

२२ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

४०००००० ३२७ २० १९९९०० ८५००००  १०४९९०० 

४१ भाग .२३ थेरगाव गावठाण येथील 
जगतापनगर साईनाथनगर व इतर भागात 
ेिम स करणे नवीन कलर  पे ह ग लॉक 

बसिवणे व इतर थाप य िवषयक कामे 
करणे.(सन २०२१-२२ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

४०००००० ३२७ २२ १९९३०० ७२००००  ९१९३०० 

४२ भाग .२३ मधील ठक ठकाणी खोदलेले 
ेचस बीबीएम प दतीने बुजिवणे(सन 

२०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

३५००००० ३४२ ५ १०६१००० १६६५०००  २७२६००० 

४३ भाग  २३ मधील गु नानकनगर, 
बेल ठकानगर व इतर प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे ( सन 
२०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३३५ ११ ३१०२००० १६२००००  ४७२२००० 

४४ भाग  २३ मधील अशोका सोसायटी 
संभाजीनगर व इतर प रसरातील पा याचा 
िनचरा करणेसाठी टॉम वॉटर लाईन टाकणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

३०००००० ३४५ ६ २३१४००० १०१४०००  ३३२८००० 

४५ भाग  २३ म ये िविवध ठकाणी 
दशादशक फलक, बोलाड बसिवणे व इतर 

अनुषंिगक काम ेकरणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

२५००००० ३५० ५ १५१५००० ५१५०००  २०३०००० 
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४६ भाग  २३ मधील स न ९ या उव रत 
ठकाणी सीमा भत बांधणे 

२३ भांडवली 
मु यालय 

२४००००० ३१७ १ १४२२००० ६२५०००  २०४७००० 

४७ भाग .२३ मधील दगडु पाटीनगर 
साईनाथ नगर, पडवळनगर, गु नानकनगर 
व इतर प रसरातील र ते  बी.एम. व बी.सी. 
प दतीने करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३३५ १० ३०३८००० १५५००००  ४५८८००० 

४८ भाग  २३ मधील पवारनगर, पडवळनगर 
व इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे ( सन २०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३३३ ८ ३४८७००० १९८५०००  ५४७२००० 

४९ भाग .२३ थेरगाव मधील िविवध ठकाणी 
पे ह ग लॉक दु ती ेिम स व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-

२२ क रता) 

२३ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७७ ३० २०८००० ७५००००  ९५८००० 

५० भाग .२३ थेरगाव मधील आव यक 
ठकाणी पे ह ग लॉक दु ती  व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे 

२३ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७७ ३१ २०३००० ५०००००  ७०३००० 

५१ भाग . २३ थेरगाव मधील िविवध 
ग यामंधील खचलेले पे ह ग लॉक दु त 
करणे.(सन २०२१-२२ साठी) 

२३ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ ३० १००००० ४०००००  ५००००० 

५२ भाग .२३ थेरगाव येथील पे ह ग 
लॉकची दु ती करणे व िविवध थाप य 

िवषयक कामे करणे ( सन २०२१-२२ साठी) 

२३ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३२ ५३००० ४०००००  ४५३००० 

५३ भाग . २३ मधील र यावर थम ला ट 
प े मारणे व थाप य िवषयक कामे करणे. 

२३ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८० ४ १००० ५०००००  ५०१००० 

५४ भाग .२३ थेरगाव म ये िविवध ठकाणी 
बोड, बचेस बसिवणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२३ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ ३१ १००० ७०००००  ७०१००० 

५५ भुसंपादन िनधी  भांडवली ० ४०४ ०४ १३००००००००  १०००००००० १२०००००००० 

 एकूण   ९०६४०००००   १३७३२७१७०० १०००००००० १०००००००० १३७३२७१७०० 
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तसेच  ग  ेि य कायालय अंतगत सन २०२२-२३ या सुधारीत अंदाजप कातील कामाला तरतूदी कमी अस याने चालू िवकास कामांसाठी तरतूद 
वग करणेस मा यता िमळणेकामी, 
 

अ.
. 

कामाचे नाव वॉ
ड 
. 

लेखािशष कामांची 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२२-
२३ 

सन २०२२-२३ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-२३ 
साठी एकूण 

सुधारीत तरतूद पान 
. 

अं.
 

१ भाग .२१ पपरी मधील  पावरहाउस 
चौक ते पपळे सौदागर पुलापयत या 
र याचे कॉ टीकरण  करणे. 

२१ िवशेष 
योजना 

३०००००००० ८० २२ १००००००० २०००००००  ३००००००० 

२ भाग  २३ मधील भगवती पा स ते 
िवजय ेडस पयत या र याचे कॉ टीकरण 
करणे. 

२३ िवशेष 
योजना 

१०००००००० २९ ६१ ५०००००० ५००००००  १००००००० 

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

२३ िवशेष 
योजना 

२०००००००० २९ ६० ३५००००० ३५०००००  ७०००००० 

४ भाग  २७ रहाटणी गावठाण, नखातेव ती  
प रसरातील र ते कॉ टीकरण करणे. 

२७ िवशेष 
योजना 

१५००००००० २९ ५९ ३००००००० २०५६९८००  ५०५६९८०० 

५ भाग .२१ मधील र यांवरील ख े 
,चरांची दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. 
(सन २०२१-२२ साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८९४ ६ २३१००० ४५९०००  ६९०००० 

६ भाग .२१ पपरी मधील मनपा संडास 
लॉक व मनपा इमारती मधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे करणे. (सन 

२०२१-२२ साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २५ २३१००० ४५९०००  ६९०००० 

७ भाग .२१ पपरी येथील गावठाण व कॅ प 
प रसरातील पे ह ग लॉक, टॉम वॉटर इ. 
दु ती करणे व  थाप यिवषयक दु तीची 
कामे करणे. (सन २०२१-२२ साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २६ २३१००० ४५९०००  ६९०००० 

८ भाग .२१ पपरी मधील िविवध र यावर 
थम ला ट प  ेमारणे . (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २७ ३००० ६८७०००  ६९०००० 
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९ भाग .२१ पपरी मधील िविवध 
परीसरात थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २८ २३१००० ४५९०००  ६९०००० 

१० भाग  २१ पपरी म ये मंडप व था व 
इतर अनुषंिगक काम ेकरणे 

२१ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ २९ २३१००० ४६९०००  ७००००० 

११ भाग  २१, पपरी प रसरातील फुटपाथ, 
िड हाइडर इ.ची. देखभाल व दु तीची कामे 
करणे. (सन २०२१-२२ क रता 

२१ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७६ २४ २०९९०० १३९०१००  १६००००० 

१२ भाग  २१, पपरी येथील येथील 
प रसरातील पावसाळी गटस व चबसची 
देखभाल व दु ती करणे (सन २०२१-२२ 
क रता) 

२१ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७६ २५ २०९९०० १३९०१००  १६००००० 

१३ भाग  २१ पपरी व इतर आव यक 
भागात हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. (सन २०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३३४ ११ २५०००० १८५००००  २१००००० 

१४ . . २१ पपरी कॅ प प रसरातील िविवध 
ग यांचे ेिम स प दतीने कॉ टीकरण 
करणे. 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२६ ११ ३००००० २७०००००  ३०००००० 

१५ भाग  २१, पपरी गावठाण इतर भागात 
फुटपाथ व इतर थाप यिवषयक कामे करणे. 
(सन २०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२७ १७ १५०००० १३५००००  १५००००० 

१६ भाग  २१, पपरी कॅ प मधील इतर 
भागात फुटपाथ व इतर थाप यिवषयक 
कामे करणे. (सन २०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२७ १८ १५०००० १३५००००  १५००००० 

१७ भाग  २१, पपरी मधील िमल दनगर व 
इतर भागात फुटपाथ  व इतर 
थाप यिवषयक कामे करणे. (सन २०२१-

२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२७ १९ १५०००० १३५००००  १५००००० 
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१८ जगदंबा वाट ते कुदळे चौक व िव हता 
मेडीकल ते वॉ शग सटर पयतचा र ता 
ेिम स प दतीने कॉ टीकरण करणे. (सन 

२०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३५१ १ १७०००० १३३००००  १५००००० 

१९ भाग  २१ पपरी म ये िजजामाता 
हॉ पीटल व िविवध प रसरात थाप य 
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३५० १ १५०००० १२५००००  १४००००० 

२० रहाटणी भाग  २७, म ये फुटपाथ, पे ह ग 
लॉक व इतर थाप यिवषयक कामे करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ २६ १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२१ रहाटणी भाग  २७, येथील ीनगर व 
इतर प रसरात आव यकतेनुसार नवीन कलर 
लॉक बसिवणे व इतर थाप य िवषयक काम 

करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ २७ १५०००० १५०००००  १६५०००० 

२२ रहाटणी भाग  २७, येथील तापरीकनगर 
व इतर प रसरात आव यकतेनुसार नवीन 
कलर लॉक बसिवणे व इतर थाप य 
िवषयक काम करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ २८ १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२३ रहाटणी भाग  २७ येथे फुटपाथ करणे, 
पे ह ग लॉक बसिवणे, ेिम स कॉ ट करणे 
व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ २९ १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२४ रहाटणी भाग  २७ येथील िविवध अंतगत 
ग यांनम ये निवन कलर लॉक बसिवणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

२७ भांडवली ५०००००० ३२८ ३० १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२५ रहाटणी भाग  २७ म ये आव यकतेनुसार 
कलर पे ह ग लॉक बसिवणे, े म स करणे 
व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

२७ भांडवली ४०००००० ३५१ १२ १५०००० १४०००००  १५५०००० 

२६ भाग .२७ रहाटणी मधील ीनगर, 
तापक रनगर व भागातील इतर 
प रसरातील र यांवरील ख ,े चरांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. (सन 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८९४ ४ ० ५९९०००  ५९९००० 
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२०२१-२२ साठी) 

२७ भाग .२७ रहाटणी मधील ीनगर, 
तापक रनगर व भागातील इतर 
प रसरातील ख े व चरांची दु ती 
एम.पी.एम.प दतीने करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८९४ ११ १००० ५९९०००  ६००००० 

२८ भाग .२७ रहाटणी म ये ीनगर, 
तापकरीनगर व भागातील इतर प रसरात 
आव यकतेनुसार पे ह ग लॉक दु ती व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८० ७ ० ५९९०००  ५९९००० 

२९ भाग .२७ रहाटणी मधील ीनगर, 
तापकरीनगर व भागातील िविवध 
परीसरात थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८० ८ ९०००० ५१००००  ६००००० 

३० भाग .२७ रहाटणी येथील 
महानगरपािलके या शौचालय व इतर 
इमारत ची देखभाल दु तीची व इतर 
थाप य िवषयक  कामे करणे. (सन २०२१-

२२ साठी) 

२७ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३८ १००० ५९९०००  ६००००० 

३१ भाग  २४, थेरगाव येथील गणेशनगर, 
संतोषनगर व इतर प रसरात 
आव यकतेनुसार नवीन कलर लॉक बसिवणे 
व इतर थाप य िवषयक काम करणे. (सन 
२०२१-२२ क रता) 

२४ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३२८ २५ १०००००० ४०००००  १४००००० 

३२ भाग .२४ मधील मनपा संडास 
लॉकमधील थाप यिवषयक दु तीची कामे 

करणे. (सन २०२१-२२ साठी) 

२४ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३४ १००० ५५००००  ५५१००० 
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३३ भाग .२४ मधील र यावर थम ला ट 
प े मारणे . (सन २०२१-२२ साठी) 

२४ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३५ १००० २९९०००  ३००००० 

३४ भाग .२४ म ये िविवध ठकाणी बोड, 
बचेस बसिवणे. (सन २०२१-२२ साठी) 

२४ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३६ १००० ५४९०००  ५५०००० 

३५ भाग .२४ मधील िविवध ग यांमधील 
खचलेले लॉक दु त करणे. (सन २०२१-
२२ साठी) 

२४ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३७ १३७००० १८००००  ३१७००० 

३६ भाग  २३, थेरगाव गावठाण येथील शाळा 
व इतर इमारतीमधील थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. (सन २०२२-२३ 
क रता) 

२३ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७९ १३ १००० ४००००००  ४००१००० 

३७ भाग  . २३ म ये एम.पी.एम प दतीने 
र ते िवकिसत कऱणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

२५००००० ८४२ ३ २००००० ८५००००  १०५०००० 

३८ भाग . २३ मधील गु नानक नगर, 
सं दपनगर व इतर प रसरातील र ते 
एम.पी.एम प दतीने िवकिसत करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

३०००००० ३४३ ४ १८४७०० ११५००००  १३३४७०० 

३९ भाग ,२३ म ये पवारनगर, पडवळनगर, 
ाय हर कॉलनी  िव हता कॉलनी व इतर 

भागात नवीन कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

३५००००० ३२६ ७ २४५२००० ८०००००  ३२५२००० 

४० भाग .२३ म ये बापुजीबुवानगर, 
सं दपनगर, कैलासनगर व इतर भागात 
नवीन कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे (सन २०२१-

२२ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

४०००००० ३२७ २० १९९९०० ८५००००  १०४९९०० 

४१ भाग .२३ थेरगाव गावठाण येथील 
जगतापनगर साईनाथनगर व इतर भागात 
ेिम स करणे नवीन कलर  पे ह ग लॉक 

बसिवणे व इतर थाप य िवषयक कामे 
करणे.(सन २०२१-२२ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

४०००००० ३२७ २२ १९९३०० ७२००००  ९१९३०० 
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४२ भाग .२३ मधील ठक ठकाणी खोदलेले 
ेचस बीबीएम प दतीने बुजिवणे(सन 

२०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

३५००००० ३४२ ५ १०६१००० १६६५०००  २७२६००० 

४३ भाग  २३ मधील गु नानकनगर, 
बेल ठकानगर व इतर प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे ( सन 
२०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३३५ ११ ३१०२००० १६२००००  ४७२२००० 

४४ भाग  २३ मधील अशोका सोसायटी 
संभाजीनगर व इतर प रसरातील पा याचा 
िनचरा करणेसाठी टॉम वॉटर लाईन टाकणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

३०००००० ३४५ ६ २३१४००० १०१४०००  ३३२८००० 

४५ भाग  २३ म ये िविवध ठकाणी 
दशादशक फलक, बोलाड बसिवणे व इतर 

अनुषंिगक काम ेकरणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

२५००००० ३५० ५ १५१५००० ५१५०००  २०३०००० 

४६ भाग  २३ मधील स न ९ या उव रत 
ठकाणी सीमा भत बांधणे 

२३ भांडवली 
मु यालय 

२४००००० ३१७ १ १४२२००० ६२५०००  २०४७००० 

४७ भाग .२३ मधील दगडु पाटीनगर 
साईनाथ नगर, पडवळनगर, गु नानकनगर 
व इतर प रसरातील र ते  बी.एम. व बी.सी. 
प दतीने करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३३५ १० ३०३८००० १५५००००  ४५८८००० 

४८ भाग  २३ मधील पवारनगर, पडवळनगर 
व इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे ( सन २०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय 

५०००००० ३३३ ८ ३४८७००० १९८५०००  ५४७२००० 

४९ भाग .२३ थेरगाव मधील िविवध ठकाणी 
पे ह ग लॉक दु ती ेिम स व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-

२२ क रता) 

२३ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७७ ३० २०८००० ७५००००  ९५८००० 

५० भाग .२३ थेरगाव मधील आव यक 
ठकाणी पे ह ग लॉक दु ती  व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे 

२३ महसुली 
मु यालय 

५०००००० ८७७ ३१ २०३००० ५०००००  ७०३००० 
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५१ भाग . २३ थेरगाव मधील िविवध 
ग यांमधील खचलेले पे ह ग लॉक दु त 
करणे.(सन २०२१-२२ साठी) 

२३ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ ३० १००००० ४०००००  ५००००० 

५२ भाग .२३ थेरगाव येथील पे ह ग 
लॉकची दु ती करणे व िविवध थाप य 

िवषयक कामे करणे ( सन २०२१-२२ साठी) 

२३ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८३ ३२ ५३००० ४०००००  ४५३००० 

५३ भाग . २३ मधील र यावर थम ला ट 
प े मारणे व थाप य िवषयक कामे करणे. 

२३ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८० ४ १००० ५०००००  ५०१००० 

५४ भाग .२३ थेरगाव म ये िविवध ठकाणी 
बोड, बचेस बसिवणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२३ महसुली 
भाग 

१०००००० ८८२ ३१ १००० ७०००००  ७०१००० 

५५ भुसंपादन िनधी  भांडवली ० ४०४ ०४ १३००००००००  १०००००००० १२०००००००० 

 एकूण   ९०६४०००००   १३७३२७१७०० १०००००००० १०००००००० १३७३२७१७०० 

 

तसेच ब े ीय कायालय थाप य िवभागाकडील मधील सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील कामाला तरतूद कमी अस याने िवकास कामासाठी तरतूद वग  
करणेस मा यता िमळणेकामी, 
 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष कामांची 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२२-२३ सन २०२२-२३ ची 
मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-२३ 
साठी एकूण 

सुधारीत तरतूद पान . अं.  

१ थेरगाव . .५० म ये सुनधाम शेजारी १८ 
मी.डी.पी.र यास थेरगाव चचवड पुल बांधणे. 

िवशेष योजना 380000000 10 4 79963000 4960000 0 84923000 

२ सन २०२१-२२ भाग . १७  मधील िबजली नगर 
येथे अंडरपास अनुषंिगक  कामे करण े 

िवशेष योजना 100000000 10 10 1967000 4400000 0 6367000 

३ भाग .१७ म ये िशवनगरी भागात व वा हेकर 
वाडी भ डवे व ती भागात र यांचे कॉ टीकरण 

िवशेष योजना 150000000 27 8 2750000 8500000 0 11250000 
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करणे. 

४ काळेवाडी िवजयनगर भाग .४६ मधील काळेवाडी 
येथील मु य र ता ( पपरी पुल ते बी.आर.टी.एस. 
पयतचा) कॉ टचा करणे. 

िवशेष योजना 250000000 27 12 30000000 10000000 0 40000000 

५ भाग .२२ मधील योतीबीनगर येथील बाजी भू 
चौक तपक रमळा र याचे कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष योजना 150000000 27 13 26960000 10040000 0 37000000 

६ भाग . १६ कवळे िवकास नगर येथील न ाने 
ता यात आलेले डी.पी व नॉन डी.पी र ते िवकिसत 
करणे. 

िवशेष योजना 150000000 34 2 20000000 5000000 0 25000000 

७ ग ंजे ह ी लगतचे डी.पी र यापासून दे रोड 
र यापयत लेखाफाम या बाजुला ए स ेस हायवे 
लगतचा १२.०० मी चा स हस र ता िवकिसत करणे. 

िवशेष योजना 350000000 34 6 20000000 20000000 0 40000000 

८ वा हेकरवाडी मु य र ता ते अंडरपास र ता 
डांबरीकरण करणे.    

िवशेष योजना 300000000 35 14 10500000 1000000 0 11500000 

९ भाग .१७ िबला हॉि पटल पासून वा हेकर वाडी 
पयतचा र ता दो ही बाजूंनी पदपथ तसचे सायकल 
क करणे. 

िवशेष योजना 200000000 38 2 55000000 6100000 0 61100000 

१० चचवड येथील मंगलमुत  वाडा, चापेकर िश पसमुह, 
मोरया गोसावी मं दर पासून ते थेरगाव बोट लब 
पयतचा प रसर सुशोिभकरण करणे. (ट पा१) 

िवशेष योजना 170000000 79 17 18700000 15100000 0 33800000 
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११ चचवड येथील मंगलमुत  वाडा, चापेकर िश पसमुह, 
मोरया गोसावी मं दर पासून ते थेरगाव बोट लब 
पयतचा प रसर सुशोिभकरण करणे. (ट पा २) 

िवशेष योजना   79 18 53230000 14900000 0 68130000 

  एकूण       319070000 100000000 0 419070000 

  

तसेच, पपरी चचवड महानगरपािलका े ातील ब े ीय कायालय थाप य िवभागाकडील मधील सन २०२१-२२ या सुधारीत अंदाजप कातील 
कामाला तरतूद कमी अस याने िवकास कामासाठी बील अदायगी करणेकामी तरतूद वग  करणेस मा यता िमळणेकामी, 

 
अ. . 

कामाचे नाव लेखािशष 
कामांची 

अदंाजप क य 
र म 

सन २०२२-२३ 
सन २०२१-२२ ची 

सुधारीत 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

सन २०२१-२२ 
साठी एकूण 

सुधारीत तरतूद 
पान 

. अं.  

१ 
भाग .२० चचवडेनगर म ये 

िबजलीनगर येथे अंडरपास करणे. 
िवशेष 
योजना 

150000000 10 1 39758500 250000  40008500 

२ 
थेरगाव . .५० म ये सुनधाम शेजारी 
१८ मी.डी.पी.र यास थेरगाव चचवड 
पुल बांधणे. 

िवशेष 
योजना 

380000000 10 4 551000 10000000 
 

10551000 

३ 

भाग . १६ िवकास नगर येथील 
ना या कडीलपे ोल पंप ते बापदेवनगर 
१८.०० मी डी. पी र ता व इतर र ते 
िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना 

200000000 38 1 20953000 10000000  30953000 

४ 
भाग .१७ िबला हॉि पटल पासून 

वा हेकर वाडी पयतचा र ता दो ही 
बाजूंनी पदपथ तसेच सायकल क करणे. 

िवशेष 
योजना 

200000000 38 2 34447000 16430000  50877000 

५ 
भाग .१६ म ये रावेत भागातील 

गु ारा व रजनीगंधा प रसरातील 
अंतगत र ते डांबरीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

50000000 38 87 0 4000000 
 

4000000 

६ 
जु या तालेरा हॉि पटलची इमारत पाडून 
निवन इमारत बांधणे. 

िवशेष 
योजना 

715000000 61 11.3.1 31775000 5000000 
 

36775000 
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७ 
भाग  १९ (निवन .  १६) पेठ  

२९ येथे फुटबॉल ाऊंड करणे. (ट पा - 
१) 

िवशेष 
योजना 

400000000 69 6 12582000 4000000  16582000 

८ 

सन २०२०-२१ क रता भाग .१७  
मधील संडास मुता  याचंी देखभाल 
दु ती करणे व थाप य िवषयक कामे 
करणे 

प 
अंदाजप क 

2000000 685 3 698900 160000  858900 

९ 

सन २०२०-२१ क रता भाग .१७ 
म ये ेमलोक पाक व दळवीनगर 
भागातील पावसाळी गटस, नाला व 
फुटपाथ यांची थाप य िवषयक दु ती 
करणे.    

महसुली 3000000 772 16 299000 160000  459000 

१० भूसंपादन 
भांडवली 
अ भाग २  

404 4 ८०००००००० 0 50000000 750000000 

 एकूण  2100000000   941064400 50000000 ५०००००० 941064400 

 

तसेच,  

फ े ीय कायालय थाप य िवभागाकडील मधील सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील कामाला तरतूद कमी अस याने चालू िवकास कामासाठी बील 
अदायगी करणेकामी तरतूद वग  करणेस मा यता िमळणेकामी, 
 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष 
कामांची 
अंदाजप क य 
र म 

सन २०२२-२३ सन २०२२-२३ ची 
मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-२३ 
साठी एकूण 

सुधारीत तरतूद 
पान . अं.  

१ 
भाग  १ टाळगाव िचखली येथे 

संतपीठ िवकसीत करणे  
इतर िवशेष योजना  व 
बी.ओ.टी . क प  

  75 9 100000000 50000000   150000000 

२ 
भाग  1 िचखली येथील आर ण  

1/96 म ये टाऊन हाँल िवकसीत करणे 
(ट पा 2)  

पे हेमट मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे  

  25 1 75000000 20185000   95185000 
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३ 

भाग . १२ मिधल पीनगर ते 
धनगरबाबा मंदीरापयत या ना याची 
दु ती क न उवरीत नाला े नग 
करणे. 

पे हेमट मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे  

  40 2 0 3440000   3440000 

४ 
भाग . १२, पीनगर येिथल अ ंद 

ग यांमधील र ते पे ह ग लाँकने तयार 
करणे  

पे हेमट मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे  

  39 16 810000 5930000   6740000 

५ 
भाग  १२ पीनगर- तळवडे येथे 
थाप य िवषयक कामे क न पे ह ग 
लाँक बसिवण े 

पे हेमट मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे  

  39 17 1920000 4260000   6180000 

६ 
भाग  १२ ता हाणेव ती 

ि वेणीनगर येथे थाप य िवषयक कामे 
क न पे ह ग लाँक बसिवण े 

पे हेमट मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे  

  39 18 742000 5440000   6182000 

७ 
भाग . १२, च हाणव ती  येिथल 

अ ंद ग यांम ये पे ह ग लॉक 
बसिवणे. 

पे हेमट मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे  

  39 19 270000 4225000   4495000 

८ 
भाग  १ िचखली येथील र याचंी 

दु तीिवषयक कामे करणे (सन 
२०२०-२१ साठी) 

करकोळ दु ती (डांबरी 
र ते) 

  872 3 850000 590000   1440000 

९ 
भाग  1 म ये ठक ठकाणी िविवध 

कामांसाठी जे सी बी क डंपर ँ टर व 
इतर मशीनरी पुरिवणे  

थाप य िवषयक कामे 
करणे 

  298 27 950000 1580000   2530000 

१० 

भाग  १ मधील रामदासनगर 
पाटीलनगर धमराजनगर प रसरातील 
अंतगत भागात पे ह ग लाँक 
बसिवणेव दु ती करण े 

दगडी फरशी व फुटपाथ   270 6 650000 850000   1500000 
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११ 
भाग  1 म ये मोरेव ती हे ेव ती 

व इतर प रसरात थाप य िवषयक 
कामे करण े 

थाप य िवषयक कामे 
करणे 

  298 25 1700000 500000   2200000 

१२ 
भाग  १ मोरेव ती हे ेव ती 

प रसर रामदासनगर मधील र ते 
खडीमु म व डांबरीकरण करणे  

पे हेमट मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे 
करणे  

  36 40 3500000 3000000   6500000 

१३ भुसंपादन िनधी भांडवली ० 404 4 1300000000 0 100000000 1200000000 

         १४८६३९२०००  100000000 100000000 1486392000 

 
 तसेच, पपरी चचवड महानगरपािलके या  सन २०२२-२३ या सुधारीत अंदाजप काम ये मनपा या मह वकां ी अशा अ भागातील िविवध 

िवकास कामांना तरतूद उपल धते या मयादेमुळे अपुरी तरतुद उपल ध करणेत आली आहे. खालील कामां या तरतुदीम ये फेरबदल करणेस मा यता 
िमळणेकामी, 
 

अ. .  कामाचे नाव  पान 
. अनु. . लेखािशष 

सन २०२२-२३ 
चे मुळ 

अंदाजप कात 
उपल ध तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद  

एकूण आव यक 
र म  

१ 

भाग . १० मोरवाडी हाडा येथील 
संपुण र ते माट वॉड या धत वर 
अ ायावत प दतीने िसमट कॉ ट 
करणे. 

२६ ४ 
िवशेष योजना-    रोड पे हमट मॅनेजमेट 
िसि टम अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत कामे करणे 

३०३२७५००० २०००००० ० ३०५२७५००० 

२ 
भाग . २७ मोरवाडी येथील 

आनंदधाम मशानभुमीचे नुतनीकरणाचे 
कामे करण े 

१५ १ 
िवशेष योजना-    पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य शासक य 
इमारतीची िवभागवार आसन व था व 
िव तारीकरण करणे 

१५४३५९५० २०००००० ० १७४३५९५० 

३ 
पपरी चचवड महानगरपािलके या 

मु य शासक य इमारतीचे 
आव यकतेनुसार सुशोिभकरण करणे.  

१३ २ 
िवशेष योजना- पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य शासक य 
इमारतीची िवभागवार आसन व था व 
िव तारीकरण करणे 

० ५५०००० ० ५५०००० 
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४ 

पपरी चचवड महानगरपािलके या 
मु य शास कय इमारतीम ये 
फ नचरची व इतर आनुषंिगक कामे 
करणे.(सन २०२१-२२ साठी) 

१३ ६ 
िवशेष योजना-    पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य शासक य 
इमारतीची िवभागवार आसन व था व 
िव तारीकरण करणे 

३८००००० १०००००० ० ४८००००० 

५ 

पपरी चचवड महानगरपािलके या 
मु य शास कय इमारतीम ये थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे 
करणे.(सन २०२१-२२ साठी) 

१३ ७ 
िवशेष योजना-    पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य शासक य 
इमारतीची िवभागवार आसन व था व 
िव तारीकरण करणे 

२९७५००० ५००००० ० ३४७५००० 

६ 

पपरी चचवड महानगरपािलके या 
मु य शास कय इमारती या 
आवारातील पुत यास मेघडंबरी व 
जीना बसिवणे. 

१६ ४ 
िवशेष योजना-    पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य शासक य 
इमारतीची िवभागवार आसन व था व 
िव तारीकरण करणे 

१००० ९५०००० ० ९५१००० 

७ 
भाग . १० मधील ल जी व ताद 

पुत यांचे सुशोिभकरण व 
नुतनीकरणाची कामे करणे. 

७० १ िवशेष योजना-    शाळा मैदाने आिण 
डा संकुल उभारणे व दु ती करणे. ५४०००० ७००००० ० १२४०००० 

८ 

भाग . १० म य े 
मोरवाडी,मोरवाडी गावठाण व इतर 
प रसरातील र यांचे खडीकरण व 
डांबरीकरण करणे.(सन २०२२-२३) 

११५ २ भांडवली-खडी मु माचे र ते १००० २०००००० ० २००१००० 

९ 

भाग . १० म ये शा नगर, 
संभाजीनगर व इतर प रसरातील 
र यांचे खडीकरण व डांबरीकरण 
करणे.(सन २०२२-२३) 

११६ ७ भांडवली-खडी मु माचे र ते १००० २०००००० ० २००१००० 

१० 

भाग . १०  मोरवाडी, औ ोिगक 
प रसर व इतर प रसराम य ेनिवन 
कलर पे ह ग लॉक बसिवणे, व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.  (सन २०२२-
२३ साठी) 

१०५ ७ भांडवली-दगडी फरशी फुटपाथ १००० १३००००० ० १३०१००० 

११ 
भाग . १० संभाजीनगर,शा नगर 

म ये निवन पदपथ िवषयक कामे करणे.  
(सन २०२२-२३ साठी) 

१०५ ११ भांडवली-दगडी फरशी फुटपाथ १००० १०००००० ० १००१००० 



58 
 

१२ 

भाग . १० मधील िविवध मनपा 
इमारतीचे अ ायावतीकरण, फ नचर 
िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.(सन २०२२-२३) 

९९ १ भांडवली-इमारत योजना १००० १५००००० ० १५०१००० 

१३ 

भाग .१० मोरवाडी व इतर 
प रसरातील दशादशक फलक, साईट 
प े व इतर रोड फ नचरची कामे 
करणे.(सन २०२२-२३) 

१२४ १ भांडवली- थाप य िवषयक काम े १००० १०००००० ० १००१००० 

१४ भाग .१० म ये मंडप िवषयक कामे 
करणे. (सन २०२२-२३) १२५ ६ भांडवली- थाप य िवषयक काम े १००० १०००००० ० १००१००० 

१५ 
भाग . १० शा नगर, संभाजीनगर 

व इतर प रसराम ये सुशोिभकरणाची 
कामे करणे.(सन २०२२-२३) 

१२५ १३ भांडवली- थाप य िवषयक काम े १००० १५००००० ० १५०१००० 

१६ 

भाग . १०मोरवाडी  व इतर 
प रसराम य े करकोळ थाप य 
िवषयक दु त ची कामे करणे.(सन 
२०२२-२३) 

१२६ २० भांडवली- थाप य िवषयक काम े १००० २०००००० ० २००१००० 

१७ 

भाग . १० शा नगर,संभाजीनगर व 
इतर प रसराम ये करकोळ थाप य 
िवषयक दु त ची कामे करणे.(सन 
२०२२-२३) 

१२६ २४ भांडवली- थाप य िवषयक काम े १००० २०००००० ० २००१००० 

१८ 

भाग . १० म ये मोरवाडी व इतर 
प रसराम ये पे हग लॉक, गटस,र ते 
दुभाजक, फुटपाथ व मनपा इमारतीची 
करकोळ दु तीची कामे करणे.(सन 

२०२२-२३) 

१२६ २५ भांडवली- थाप य िवषयक काम े १००० २०००००० ० २००१००० 

१९ 
भाग . १४ काळभोरनगर व 

प रसरातील   र यांचे डांबरीकरण 
करणे. (सन २०२२-२३ साठी) 

११३ १७ भांडवली १००० १५००००० ० १५०१००० 

२० 
भाग . १४ आकुड , द वाडी  व 

प रसरातील    र यांचे डांबरीकरण 
करणे. (सन २०२२-२३ साठी) 

११३ २१ भांडवली १००० १५००००० ० १५०१००० 
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२१ 

भाग . १४ काळभोरनगर व 
प रसरात निवन रंगीत रबर मो डेड 
पे ह ग लॉक बसिवणे. (सन २०२२-
२३ साठी) 

१०५ १३ भांडवली १००० १५००००० ० १५०१००० 

२२ 

भाग . १४ आकुड  व पांढाकरनगर 
प रसरात निवन रंगीत रबर मो डेड 
पे ह ग लॉक बसिवणे.(सन २०२२-
२३ साठी) 

१०५ १८ भांडवली १००० १५००००० ० १५०१००० 

२३ 
भाग . १४ मधील आकुड  

हॉि प टलचे देखभाल दु तीची कामे 
करणे. (सन २०२२-२३) 

१०० १६ भांडवली १००० २५००००० ० २५०१००० 

२४ 

भाग . १४ काळभोरनगर व 
प रसराम ये दशादशक फलक व रोड 
फ नचरची कामे करणे  (सन २०२२-
२३ साठी) 

१२७ ४२ भांडवली १००० १५००००० ० १५०१००० 

२५ 

भाग . १४ आकुड  व पांढाकरनगर 
प रसराम ये दशादशक फलक व रोड 
फ नचरची काम ेकरणे (सन २०२२-२३ 
साठी) 

१२८ ४६ भांडवली १००० १५००००० ० १५०१००० 

२६ 
भाग . १४ म ये राडारोडा उचलणे 

व अनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२२-
२३ साठी) 

१२९ ६४ भांडवली १००० १०००००० ० १००१००० 

२७ 
भाग . १४ काळभोरनगर व 

प रसरात व छतागृहांची दु ती 
करणे. (सन २०२२-२३ साठी) 

१२९ ६६ भांडवली १००० २०००००० ० २००१००० 

२८ 
भाग . १४ आकुड , द वाडी  व 

प रसरात व छतागृहांची दु ती 
करणे. (सन २०२२-२३ साठी) 

१२९ ६९ भांडवली १००० २०००००० ० २००१००० 

२९ भाग . १४ मधील उवरीत िबले 
अ ायगी करणे. १३० ७५ भांडवली १००० १०००००० ० १००१००० 
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३० 
भाग . १६ आकुड  हॉि पटलचे 

िव तारीकरण करणे. ( ट पा - २ )               
ब] थाप य िवषयक काम ेकरणे                

१४ २ िवशेष योजना १२०००००० २५००००० ० १४५००००० 

३१ 
भाग .१४ म ये नवीन आकुड  

हॉि पटल येथे ऑपरेशन िथएटर व 
अंतगत अनषंिगक काम ेकरणे. 

१६ २ िवशेष योजना १००० २५००००० ० २५०१००० 

३२ 

आकुड  स.न. १७३ पै. (िस.सं. नं. 
४६६१ पै) येथील कोहली 
वखारजवळील १८.००मी डी.पी. र ता 
िवकिसत करणे. 

३९ १ िवशेष योजना ३०००००० २५००००० ० ५५००००० 

३३ 
िनगडी ािधकरण येथील संत ी. 
अ सेन महाराज पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण करणे.  

४९ ७ 
िवशेष योजना-वाहतुक सुधारणा िवषयक 
कामे करणे व पाक ग जागा िवकसीत 
करणे. 

२७५०००० १०००००० ० ३७५०००० 

३४ 
भाग .१५ मधील महा मा बसवे र 

महाराज पुतळा प रसराची उवरीत 
कामे करणे. 

४९ ८ 
िवशेष योजना-वाहतुक सुधारणा िवषयक 
कामे करणे व पाक ग जागा िवकसीत 
करणे. 

२७५०००० १०००००० ० ३७५०००० 

३५ 

ािधकरण ए.डी.सी. प रसरातील र ते 
UTWT पधादतीने िवकिसत करणे. 
(ना गृह, PCNTDA Office 
समोरील रोड, से. . २५ एल.आय.जी. 
प रसरातील अंतगत र ते) 

५० २ 
िवशेष योजना-वाहतुक सुधारणा िवषयक 
कामे करणे व पाक ग जागा िवकसीत 
करणे. 

२३५६०००० ३०००००० ० २६५६०००० 

३६ 

भाग . १५ म ये आकुड  येथील 
ना गृहाची उव रत कामे करणे. 
(अंतगत सजावट व बाहेरील 
सुशोिभकरणाची कामे करणे) 

७६ १ िवशेष योजना-ब) पयटन िवकास 
आराखडा ३४९००००० ५०००००० ० ३९९००००० 

३७ 
भाग .१५ िनगडी गावठाण से.२४ व 

इतर प रसराम ये डांबरीकरणाची  
कामे करणे.  (सन २०२०-२१ साठी) 

११० ४५ भांडवली-डांबरी र ते ० ५०००००० ० ५०००००० 

३८ 
भाग .१५ से.२५, से.२६ व इतर 

प रसराम ये डांबरीकरणाची  कामे 
करणे.  (सन २०२०-२१ साठी) 

१०९ १९ भांडवली-डांबरी र ते ३५५००० ५०००००० ० ५०००००० 
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३९ 
भाग .१५ से.२७, २७ अ व इतर 

प रसराम ये डांबरीकरणाची  कामे 
करणे.  (सन २०२०-२१ साठी) 

१०९ २० भांडवली-डांबरी र ते ३५५००० ५०००००० ० ५०००००० 

४० 

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

२६ ३ 
रोड पे हमट मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार र ते सुधारणा अंतगत 
कामे करण े

५३७६६००० १००००००० ० ६३७६६००० 

४१ भाग . १९ मधील अ हसा चौकाचे 
सुशोिभकरण करणे. ४० १२ 

िवशेष योजना-   रोड पे हमट मॅनेजमेट 
िसि टम अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत कामे करणे 

४०००००० ५०००००० ० ९०००००० 

४२ ब भाग कायालयासाठी निवन 
शासक य इमारत बांधणे. ९७ १ भांडवली- इमारत  योजना ८९३४०००० १००००००० ० ९९३४०००० 

४३ भूसंपादन िनधी ४०४ ४   १३००००००००   १०००००००० १२०००००००० 

  एकूण          १०००००००० १००००००००   
 

 तसेच,  पपरी चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या सुधा रत अंदाजप काम ये समािव  मनपा मह वाकां ी अशा अ भागातील िविवध िवकास 
कामांना तरतूद उपल धते या मया दमुळे अपुरी तरतूद उपल ध आली आहे. यामुळे कामाचे एकूणच गतीवर प रणाम होणार आहे. तरी खालील माणे सदर कामाचे 
तरतुदीम ये फेरबदल करणेस  मा यता िमळणेकामी, 
 

अ. .  कामाचे नाव  पान 
. अनु. . लेखािशष  

सन २०२१-२२ चे 
सुधा रत 

अंदाजप कात 
उपल ध तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतुद  

घट करावयाची 
तरतुद  

एकूण आव यक 
र म  

१ 
भाग . १० मोरवाडी हाडा येथील संपुण 

र ते माट वॉड या धत वर अ ायावत 
प दतीने िसमट कॉ ट करणे. 

२६ ४ 
िवशेष योजना- रोड पे हमट मॅनेजमेट 

िसि टम अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे करणे 

३०७४२००० ५०००००० ० ३५७४२००० 

२ भाग . २७ मोरवाडी येथील आनंदधाम 
मशानभुमीचे नुतनीकरणाचे कामे करणे  १५ १ 

 िवशेष योजना- पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य शासक य 

इमारतीची िवभागवार आसन 
व था व िव तारीकरण करणे 

७९८६२०० ४०००००० ० ११९८६२०० 

३ 
पपरी चचवड महानगरपािलके या मु य 
शास कय इमारतीम ये फ नचरची व इतर 

आनुषंिगक कामे करणे.(सन २०२१-२२ साठी) 
१३ ६ 

िवशेष योजना- पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य शासक य 

इमारतीची िवभागवार आसन 
व था व िव तारीकरण करणे 

१५००००० १०००००० ० २५००००० 

४ भाग . १४ काळभोरनगर, मोहननगर व ९७ ५ भांडवली ४६३८०० ७४०००० ० १२०३८०० 
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प रसरातील मनपा इमारत ची देखभाल 
दु तीची काम ेकरणे.(सन २०२०-२१ साठी) 

५ 
आकुड  स.न. १७३ पै. (िस.सं. नं. ४६६१ पै) 
येथील कोहली वखारजवळील १८.००मी 
डी.पी. र ता िवकिसत करणे. 

३९ १ िवशेष योजना २४४६७८०० ५५००००० ० १७२१४०७२ 

६ भाग .१६ मधील आकुड  हॉि पटलचे 
िव तारीकरण करणे. १४ १ िवशेष योजना २४९९९००० ६७६०००० ० ६७६०००० 

७ 

भाग . १४ मधील िववेकनगर, 
तुळजाईव ती भागातील डी.पी. र यांचे 
मजबुतीकरण/सुधारणा/नुतनीकरण/ 
कॉ टीकरण करणे. 

५० १ िवशेष योजना २९९५९२०० २०००००० ० २४९८५१०३ 

८ ािधकरण गंगानगर भागातील र यांचे 
कॉ टीकरण करणे. २६ १ 

िवशेष योजना- रोड पे हमट मॅनेजमेट 
िसि टम अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे करणे 

१८४४६००० २०००००० ० २०४४६००० 

९ 

ािधकरण ए.डी.सी. प रसरातील र ते 
UTWT पधादतीने िवकिसत करणे. (ना गृह, 
PCNTDA Office समोरील रोड, से. . २५ 
एल.आय.जी. प रसरातील अंतगत र ते) 

५० २ 
िवशेष योजना-वाहतुक सुधारणा 

िवषयक कामे करणे व पाक ग जागा 
िवकसीत करणे. 

२५७५४६०० ३०००००० ० ३०६५४६०० 

१० 
भाग .१५ मधील अंतगत व मु य र यांची 

डांबरीकरणची व अनुषिगक कामे करणे.(सन 
२०२१-२२ साठी) 

५१ १९ 
िवशेष योजना-वाहतुक सुधारणा 

िवषयक कामे करणे व पाक ग जागा 
िवकसीत करणे. 

४७५०००० १०००००० ० ५७५०००० 

११ 

भाग . १५ म ये आकुड  येथील 
ना गृहाची उव रत कामे करणे. (अंतगत 
सजावट व बाहेरील सुशोिभकरणाची कामे 
करणे) 

७६ १ िवशेष योजना-   ब) पयटन िवकास 
आराखडा ७९७४३००० ५०००००० ० ८४७४३००० 

१२ 
भाग .१५ प रसराम ये फुटपाथ िवषयक 

कामे करणे.  (सन २०२०-२१ साठी) १०२ ८ भांडवली- दगडी फरशी फुटपाथ ६००००० ६५०००० ० १२५०००० 

१३ 
भाग .१५ से.२८ व आकुड  गावठाण व 

इतर प रसरातील पे ह ग लॉक िवषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. (सन २०२०-२१ साठी) 

१०१ ७ भांडवली- दगडी फरशी फुटपाथ ० ७००००० ० ७००००० 

१४ भाग . १५ मधील डांबरी र यांची 
दु तीची कामे करणे. (सन २०२१-२२) ७६५ २४ महसुली- डांबरी र ते करकोळ 

दु ती  ० २०५०००० ० २०५०००० 

१५ 
भाग . १५ म ये व छ भारत अिभयान 

अंतगत प रसरातील राडारोडा उचलणे.(सन 
२०२१-२२) 

७५९ २२ महसुली- करकोळ देखभाल दु ती - 
भाग चालु कामे  ० ६००००० ० ६००००० 
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१६ 

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

२६ ३ 
िवशेष योजना-रोड पे हमट मॅनेजमेट 

िसि टम अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत कामे करणे 

६५०२९०० ५०००००० ० ११५०२९०० 

१७ 
ब भाग कायालयासाठी निवन शासक य 
इमारत बांधणे. 
 

९७ १ भांडवली- इमारत  योजना ३७६८२४०० ५०००००० ० ४२६८२४०० 

१८ भूसंपादन िनधी ४०४ ४   ८००००००००   ५००००००० ७५००००००० 

  एकूण          ५००००००० ५०००००००   

  

तसेच थाप य क े ीय कायालयाकडील सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील कामांना तरतूदी कमी अस याने चालू िवकास कामांसाठी 
खालील तरतूदी वग करणेस मा यता िमळणेकामी, 

 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष 
कामाची 

अंदाजप क य 
र म 

सन 2022-23 चे  सन 2022-23 ची 
मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन 2022-23 साठी 
एकूण सुधारीत 

तरतूद 
        पा.  अ.          

1 

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

िवशेष 
योजना 

15,00,00,000 26 1 10,50,91,000 2,80,00,000 0 13,30,91,000 

2 भाग ं .२ मधील साई जीवन शाळे शेजारील 
मैदान िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

15,00,00,000 26 1 2,30,00,000 50,00,000 0 2,80,00,000 

3 
. .२ बो-हाडेवाडी िवनायक नगर, मोशी येथे 

छ.संभाजी महाराज व सरसेनापती हंबीरराव 
मोिहते यांचा पुतळा उभारणे 

िवशेष 
योजना 

45,00,00,000 78 1 15,80,60,000 7,50,00,000 0 23,30,60,000 

4 
भाग .९ मधील गती इि लश िमडीयम 
कूल पासुन यशवंतनगर चौकापयत या मु य 

र ता अबन िडझाईन प दितने िवकिसत करण े

िवशेष 
योजना 

25,00,00,000 71 3 10,36,00,000 1,80,00,000 0 12,16,00,000 
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5 
पपरी नेह नगर मु य र यावरील आर ण 
.६६ म य ेपी.एम.पी.एम.एल. साठी बस डेपो 

बांधणे व अनुषंिगक कामे करण े

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000 75 5 6,40,00,000 1,25,00,000 0 7,65,00,000 

6 
भाग . 8 यशवंतराव च हाण चौक ते 

िव े र चौकापयतचा र ता अ ायवत 
प दतीने करणे.    

िवशेष 
योजना 

40,00,00,000 80 4 11,04,97,000 1,30,00,000 0 12,34,97,000 

7 भाग . 8  येथील सकेत हॉ टेल ते मराठा 
चबस पयतचा र ता अ ायावत प दतीने करणे.   

िवशेष 
योजना 

40,00,00,000 79 2 10,79,97,000 1,30,00,000 0 12,09,97,000 

8 भाग . 8 येथील MIDC पोिलस टेशन 
इमारतीचे िव तीरीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000 75 4 1,00,00,000 40,00,000 0 1,40,00,000 

9 भाग .8 येथील इं ायणी चौक लगतचे जे 
लॉक मधील र ते अ यावत प दितने करणे. 

िवशेष 
योजना 

40,00,00,000 33 150 4,10,00,000 75,00,000   4,85,00,000 

10 
बाग .8 मधील एम.आय.डी.सी. मधील जे 
लॉक मधील र ते अ यावत प दितने करणे. 

िवशेष 
योजना 

40,00,00,000 33 152 3,10,00,000 75,00,000   3,85,00,000 

11 

भाग . 2 म ये अि त वातील मोडकळीस 
आलेली सावजिनक व छता गृह पाडून या 
ठकाणी निवन ी व पु षांसाठी सुलभ 

शौचालय बांधणे 

िवशेष 
योजना 

5,00,00,000 75 3 0 50,00,000 0 50,00,000 

12 भाग . 2 मधील गट नं 606 आर ण 1/446 
येथे मा यिमक शाळा इमारत बांधणे 

िवशेष 
योजना 

27,00,00,000 74 2 1,10,00,000 1,15,00,000 0 2,25,00,000 

13 भूसंपादन िनधी भांडवली-
अ भाग-2 

  404 4 1,30,00,00,000   20,00,00,000 1,10,00,00,000 

  एकूण         2,06,52,45,000 20,00,00,000 20,00,00,000  2,06,52,45,000 
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 तसेच क े ीय कायालयाकडील सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील कामां या तरतूदी वाढ घट करणेस मा यता िमळणेकामी, 
  

अ. . कामाचे नाव लेखािशष 
कामाची 

अंदाजप क य 
र म 

सन 2022-23 च े
सन 2021-22 ची 
सुधारीत तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

सन 2021-22 
साठी एकूण 

सुधारीत तरतूद 
        पा.  अ.          

1 
भाग . 2 मधील गट नं 606 आर ण 

1/446 येथे मा यिमक शाळा इमारत 
बांधणे 

िवशेष 
योजना 

27,00,00,000 74 2 6,99,98,000 65,00,000 0 7,64,98,000 

2 
भाग .9 नेह नगर मशानभूमी येथे 

िव ुत दािहनी उभारणेसाठी थाप य 
िवषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000 67 1 1,01,22,000 40,00,000 0 1,41,22,000 

3 

 पपरी चचवड महानगरपािलके या 
इमारतीमागील I to R म ये ता यात 
आले या भुखंडावर निवन शासक य 
इमारत बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे  

िवशेष 
योजना 

2,50,00,00,000 74 1 46,00,000 55,00,000 0 1,01,00,000 

4 

पपरी नेह नगर मु य र यावरील 
आर ण .६६ म य ेपी.एम.पी.एम.एल. 
साठी बस डेपो बांधण ेव अनुषंिगक कामे 
करणे 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000 75 5 0 60,00,000 0 60,00,000 

5 
भाग .९ मासुळकर कॉलनी, अजमेरा 

कॉलनी, यशवंतनगर व इतर भागा मधील 
र यांचे डांबरीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

7,50,00,000 80 9 3,82,24,000 80,00,000 0 4,62,24,000 

6 . .२ से टर नं. १६ राजे िशवाजी नगर 
मधील र ते अ ावत प दतीने करणे  

िवशेष 
योजना 

40,00,00,000 80 5 13,53,01,000 1,00,00,000 0 14,53,01,000 
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7 
भाग . २ बो-हाडेव ती बनकरव ती 

मधील अि त वातील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे.  

िवशेष 
योजना 

30,00,00,000 27 17 6,66,95,000 1,00,00,000 0 7,66,95,000 

8 भूसंपादन िनधी भांडवली-अ 
भाग-2 

  404 4 80,00,00,000   5,00,00,000 75,00,00,000 

   Total         1,12,49,40,000 5,00,00,000 5,00,00,000 1,12,49,40,000 

 
 तसेच  भाग . ३० मधील खालील कामां या तरतूदीम ये वाढ/घट करणेस मा यता िमळणेकामी, 

 

अ.  कामाचे नाव भाग 
. लेखािशष पान 

. 
अ 

 

मूळ 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२१ -२२ 
चा मूळ अंदाज 

(उपल ध) 

वाढ करावयाची 
र म घट करावयाची र म 

सन २०२१-२२ 
चा मूळ अंदाज 

(आव यक तरतूद) 

१ 

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

३० िवशेष 
योजना     ८००००००० ६०००००० १०००००००   १६०००००० 

२ 

भाग .३० मधील नािशक फाटा 
स.नं. ५०२ ते स.नं.४९६ पयत 
पवना नदीलगत (शंकर मं दर ते 
पपळे गुरव पुलापयतचा र ता 

अ ावत प दतीने िवकिसत करणे.  

३० िवशेष 
योजना     १०००००००० १००००००० ५००००००   १५०००००० 

३ 
भाग .३० म ये ठक ठकाणी 
ॉम वॉटर लाईन टाकणे व 

फुटपाथ िवकिसत करणे. 
३० िवशेष 

योजना     २००००००० ० १०००००००   १००००००० 

४ भाग ३० म ये टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे. ३० िवशेष 

योजना     ४००००००० १००० १०००००००   १०००१००० 

५ 
भाग .३० . म ये िविवध सेवा 

वािह यांसाठी होणा-या खोदाई या 
ठकाणी डांबरीकरण करणे. 

३० िवशेष 
योजना     १००००००० १००० १०००००००   १०००१००० 

६ 

भाग .३० कासारवाडी मधील 
रे वेगेट ते िवसावा हॉटेल पयतचा 
र ता अ ावत प दतीने िवकिसत 
करणे. 

३० िवशेष 
योजना     ७००००००० १००००००० १०००००००   २००००००० 
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७ 

भाग .३० दापोडी- 
कासारवाडी मधील रे वेगेट 
स.नं.४९८ ते स.नं.४८५ 
पयत(व ण हॉटेल 
पाठीमागील)र ता अ ावत 
प दतीने िवकिसत करणे. 

३० िवशेष 
योजना     २००००००० ८०००००० १०००००००   १८०००००० 

८ 

भाग .३० दापोडी मधील 
िशतळादेवी चौक स.न.६ ते 
मु लीम दफनभूमी स.नं. १५ 
पयतचा र ता अ ावत प दतीने 
िवकिसत करणे. 

३० िवशेष 
योजना     ५००००००० १००००००० १०००००००   २००००००० 

९ 

भाग .३० दापोडी मधील 
िशतळादेवी चौक स.नं.६ ते 
रे वेलाईनकडे जाणारा र ता 
अ ावत प दतीने िवकिसत करणे. 

३० िवशेष 
योजना     ३००००००० १००००००० १०००००००   २००००००० 

१० 
भाग .३० दापोडी सुंदरबाग 

येथे अ ावत प दतीने र ता 
िवकिसत करणे. 

३० िवशेष 
योजना     ४००००००० १००००००० ५००००००   १५०००००० 

११ 
दापोडी येथील पवना नदी या 
समांतर असलेला १२ मी. र ता 
िवकसीत करणे. 

३० िवशेष 
योजना     ४००००००० १००००००० ५००००००   १५०००००० 

१२ 

भाग . ३० दापोडी येथील 
छ पती िशवाजी महाराज पुतळा 
ते बोपोडी पुल र ता अ यावत 
प तीने िवकसीत करणे.  

३० िवशेष 
योजना     १०००००००० १८५००००० १०००००००   २८५००००० 

१३ भाग . ३० मधील र यांचे 
डांबरीकरण करणे. ३० िवशेष 

योजना     ६००००००० १३०००००० ५००००००   १८०००००० 

१४ 
दापोडी ता मा भगत सग शाळा 
इमारत पाडुन नवीन शाळा इमारत 
बांधणे. 

३० िवशेष 
योजना     २०००००००० २००००००० २०००००००   ४००००००० 

१५ कासारवाडी भाजीमंडई िवकिसत 
करणे. ३० िवशेष 

योजना     १०००००००० ३६५०००० ३००००००   ६६५०००० 

१६ 
कासारवाडी येथील मुि लम 
दफनभुमी म ये सुधारणािवषयक 
कामे करणे. 

३० िवशेष 
योजना     १०००००००० ५०००००० १०००००००   १५०००००० 
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१७ भाग . ३० कासारवाडी येथे 
मशानभुमी बांधणे. ३० िवशेष 

योजना     १०००००००० १००० १०००००००   १०००१००० 

१८     िवशेष 
योजना         ० १५३००००००   

              १३४१५३००० १५३०००००० १५३०००००० २८७१५३००० 
 

तसेच  सन २०२१-२२ चा सुधा रत व सन २०२२-२३ चा मुळ अंदाजप काचे ऑनलाईन समावेश केले या रकमा Financial Account म ये  संचय (Save) न 

झालेबाबत नुतनीकरण करणे ( थाप य व िव ुत) या लेखािशषावर र. .४९,३१,६९२/- तसेच प अंदाजप काम ये सन २०२१-२२ सुधा रतक रता र. .५४७४७०२/- व 
सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात र. .६०००,०००/- नमुद केलेली तरतुद उपल ध  क न िमळणबेाबत.  
  ‘ ह ’ ेि य कायालय (िव ुत) िवभागाकडून सन २०२१-२२ सुधा रत व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप काम ये (Spread sheet व Financial Account) 

ऑनलाईन येक कामा या नावासमोर आव यक तरतुद करणेत आली होती. परंतु ह ेि य कायालय (िव ुत) िवभागाकडील नुतनीकरण करणे ( थाप य व िव ुत) या 
लेखािशषावर े ागृहाक रता  सन २०२१-२२ सुधा रत व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप काम ये ऑनलाईन प तीने या कामांना तरतुद ठेवणेत आली होती. ती 
से ह (Save)  न झा याने े ागृहां या कामा या नावासमोर तरतुद शू य (०) झालेली आहे. तसेच प अंदाजप क या लेखािशषावर चालु कामांना व िनिवदा कामांना सन 

२०२१-२२ सुधा रत व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात पुरेशी तरतुद उपल ध न झालेने सदर लेखािशषावरील प अंदाजप क कामांना तरतुद उपल ध होणसे  
िवनंती.  
 

तसेच  सन २०२१-२२ चा सुधा रत व सन २०२२-२३ चा मुळ अंदाजप काचे ऑनलाईन समावेश केले या रकमा Financial Account म ये  संचय (Save) न 

झालेबाबत नुतनीकरण करणे ( थाप य व िव ुत) या लेखािशषावर र. .४९,३१,६९२/- तसेच प अंदाजप काम ये सन २०२१-२२ सुधा रतक रता र. .५४७४७०२/- व 
सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात र. .६०००,०००/- नमुद केलेली तरतुद उपल ध  क न िमळणबेाबत.  
  ‘ ह ’ ेि य कायालय (िव ुत) िवभागाकडून सन २०२१-२२ सुधा रत व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप काम ये (Spread sheet व Financial Account) 

ऑनलाईन येक कामा या नावासमोर आव यक तरतुद करणेत आली होती. परंतु ह ेि य कायालय (िव ुत) िवभागाकडील नुतनीकरण करणे ( थाप य व िव ुत) या 
लेखािशषावर े ागृहाक रता  सन २०२१-२२ सुधा रत व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप काम ये ऑनलाईन प तीने या कामांना तरतुद ठेवणेत आली होती. ती 
से ह (Save)  न झा याने े ागृहां या कामा या नावासमोर तरतुद शू य (०) झालेली आहे. तसेच प अंदाजप क या लेखािशषावर चालु कामांना व िनिवदा कामांना सन 

२०२१-२२ सुधा रत व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कात पुरेशी तरतुद उपल ध न झालेने सदर लेखािशषावरील प अंदाजप क कामांना तरतुद उपल ध होणसे  
िवनंती.   
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 तरी सोबत जोडले या प  अ नुसार Financial Account म ये  दु ती क न तरतुद उपल ध होणेस तसेच प अंदाजप कातील चालु व िनिवदा कामांना तरतुद 
उपल ध होणेस मा यता िमळणेकामी, 

ह ेि य कायालय प  अ 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव वॉड 
 

कामाची 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२१-
२२ चा मूळ 

अंदाज  

६ 
मिह यातील 

य  खच 
(01-04-

2021 to 30-
09-2021) 

६ 
मिह यातील 
संभा  खच 
(01-10-

2021 to 31-
03-2022) 

सन २०२१-
२२ चा 
सुधारीत 
अंदाज  

सन २०२२-
२३ चा मुळ 

अंदाज 

Work 
Key 

Zone Old / New 

  े ागृह व नाटयगृहे बांधणे व 
नुतनीकरण करणे                     

  ह भाग                     

४ 

पपळे गुरव येथील िनळु फुले 
रंगमं दर येथील आव यकतेनुसार 
िव ुतीकरणाची कामे करणे.(सन 
२०१९-२०) 

३१ ९८९९१२ ० ० ५५३००० ५५३०००   ३६७९० H old 

७ 

पपळे गुरव येथील िनळु फुले 
रंगमं दर येथे कुशल व अधकुशल 
कमचारी नेमणुक क न चालन व 
देखभाल दु तीची कामे करणे.. 
(सन २०१९-२०) 

२० १०७१४२६ ० ० ४००००० ४००००० २००००० ३६७९४ H new 

८ 

संत तुकारामनगर (अ े े ागृह) 
येथील  CCTV यं णेची 

वा षक (३ वष) चालन देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२३) 

२० ३०००००० ५००००० ० ४००००० ४००००० ६००००० ३९५१८ H new 

९ 

संत तुकारामनगर  (अ  े े ागृह) 
े ागृहातील विन ेपण, टेज 

लाईट ग व  िव ुत िवषयक 
यं णेची तसेच जिन  / रोिह  
संचाची  चालन व देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२१ ) 

२० २५००००० ९००००० ० ३००००० ३००००० ४००००० ३९५१९ H new 
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१० 

संत तुकारामनगर  (अ  े े ागृह) 
े ागृहातील वातानुकुलन 

यं णेची चालन व देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२०-२१ ) 

२० २०००००० ९५०००० ५७८६९२ २००००० ७७८६९२ ० ३९५२० H new 

१२ 

संत तुकारामनगर  (अ  े े ागृह) 
े ागृहातील विन ेपण, टेज 

लाईट ग व  िव ुत िवषयक 
यं णेची तसेच जिन  संचाची  
चालन व देखभाल दु ती 
करणे.(सन २०२१-२२ ) 

२० ३०००००० १०००००० ० ० ० २०००००   H new 

१३ 

संत तुकारामनगर  (अ  े े ागृह) 
े ागृहातील वातानुकुलन 

यं णेची चालन व देखभाल 
दु ती करणे.(सन २०२१-२२ ) 

२० ३०००००० १०००००० ० ० ० २०००००   H new 

१५ 

पपळे गुरव येथील िनळु फुले 
रंगमं दर येथे कुशल व अधकुशल 
कमचारी नेमणुक क न चालन व 
देखभाल दु तीची कामे करणे.. 
(सन २०२१-२२) 

३१ ५०००००० १०००००० ० ० ० २०००००   H new 

१७ 

पपळे गुरव येथील िनळु फुले 
रंगमं दर येथील िल टची  
देखभाल दु ती करणे. (सन 
२०२१-२२) 

३१ १०००००० २००००० ० ० ० ३०००००   H new 

१८ 

पपळे गुरव येथील िनळु फुले 
रंगमं दर येथील जनरेटर व 
अि शामक यं णेचे  देखभाल 
दु ती करणे. (सन २०२१-२२) 

३१ १०००००० ५००००० ० ० ० २०००००   H new 

१९ 

िनळु फुले नाटयगॄह मधील 
वनी ॆपण यं णा व टेज 

लाईटची चालन देखभाल दू ती 
करणे 

३१ २५००००० १०००००० ० ० ० २०००००   H new 

  (ह भाग) एकुण   २५०६१३३८ ७०५०००० ५७८६९२ १८५३००० २४३१६९२ २५०००००       
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ह ेि य कायालय प  अ 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाच ेनाव वॉड 
 

कामाची 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०२१-
२२ चा मूळ 

अंदाज  

६ मिह यातील 
य  खच 

(01-04-2021 
to 30-09-

2021) 

६ मिह यातील 
संभा  खच 

(01-10-2021 
to 31-03-

2022) 

सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 

अंदाज  

सन २०२२-२३ 
चा मुळ अंदाज 

Work 
Key 

Zone 
Old / 
New 

  प करकोळ देखभाल दु ती (ह भाग) 
मु यालय                     

२० 

सन २०२०-२१ क रता कासारवाडी 
उपिवभागातील . . २० मधील 
कंुदननगर, कासारवाडी गावठाण, व 
भोसरी एमआयडीसी परीसरातील 
र यांवरील दवाब ीची देखभाल 
दु ती करणे. 

२० २४८७३५४ १०००००० ९९९४२२ २३८००० १२३७४२२  
39586 /  

41834 
H   

२१ 

सन २०२०-२१ क रता कासारवाडी 
उपिवभागातील . . २० मधील संत 
तुकाराम नगर महा मा फुलेनगर 
लांडेवाडी व नाणेकर चाळ  
परीसरातील र यांवरील दवाब ीची 
देखभाल दु ती करणे. 

२० २४८७३५४ १०००००० ९९९५०६ २३८००० १२३७५०६  
39587 /  

41835 
H   

२२ 

सन २०२०-२१ क रता कासारवाडी 
उपिवभागातील . . ३० मधील 
दापोडी व गणेशनगर परीसरातील 
र यांवरील दवाब ीची देखभाल 
दु ती करणे.  

३० २४८७३५४ १०००००० ९८५३६८ २३८००० १२२३३६८  
39588 /  

41836 
H   

२३ 

सन २०२०-२१ क रता कासारवाडी 
उपिवभागातील . . ३० मधील 
फुगेवाडी व कासारवाडी रे वे गेट व 
परीसरातील र यांवरील दवाब ीची 
देखभाल दु ती करणे. 

३० २४८७३५४ १०००००० ९२२८०८ २३८००० ११६०८०८   ३९५८९ H   
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२४ 

सांगवी उपिवभागातील भाग .३१ 
मधील प रसरातील र यांवरील 
दवाब ीची सन २०२०-२१ म ये 

देखभाल दु ती करणे. 

३१ २५००००० १०००००० ७६८०५९ २३८००० १००६०५९  ३९५९० H   

२५ 

सांगवी उपिवभागातील भाग .३२ 
मधील प रसरातील र यांवरील 
दवाब ीची सन २०२०-२१ म ये 

देखभाल दु ती करणे. 

३२ २५००००० ८००००० ७९९५३९ २३८५०० १०३८०३९ 
 

३९५९१ H   

२६ 

सन २०२१-२२ क रता कासारवाडी 
उपिवभागातील . . २० मधील 
कंुदननगर, कासारवाडी गावठाण, व 
भोसरी एमआयडीसी परीसरातील 
र यांवरील दवाब ीची देखभाल 
दु ती करणे. 

२० २५००००० ५००००० ० ० ० १००००००   H   

२७ 

सन २०२१-२२ क रता कासारवाडी 
उपिवभागातील . . २० मधील संत 
तुकाराम नगर महा मा फुलेनगर 
लांडेवाडी व नाणेकर चाळ  
परीसरातील र यांवरील दवाब ीची 
देखभाल दु ती करणे. 

२० २५००००० ५००००० ० ० ० १००००००   H   

२८ 

सन २०२१-२२ क रता कासारवाडी 
उपिवभागातील . . ३० मधील 
दापोडी व गणेशनगर परीसरातील 
र यांवरील दवाब ीची देखभाल 
दु ती करणे.  

३० २५००००० ५००००० ० ० ० १००००००   H   

२९ 

सन २०२१-२२ क रता कासारवाडी 
उपिवभागातील . . ३० मधील 
फुगेवाडी व कासारवाडी रे वे गेट व 
परीसरातील र यांवरील दवाब ीची 
देखभाल दु ती करणे. 

३० २५००००० ५००००० ० ० ० १००००००   H   
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३० 

सांगवी उपिवभागातील भाग .३१ 
मधील प रसरातील र यांवरील 
दवाब ीची सन २०२१-२२ म ये 

देखभाल दु ती करणे. 

३१ २५००००० ५००००० ० ० ० १००००००   H   

३१ 

सांगवी उपिवभागातील भाग .३२ 
मधील प रसरातील र यांवरील 
दवाब ीची सन  २०२१-२२ म ये 

देखभाल दु ती करणे. 

३२ २५००००० ५००००० ० ० ० १००००००   H   

 एकूण प अंदाजप क       ५४७४७०२ १४२८५०० ६९०३२०२ ६००००००    

 

तसेच भाग .३१ म ये आव यक सुधारीत तरतूदी करणेस मा यता िमळणेकामी, 

अ.  लेखािशष  भाग .  अंदाजप क य 
र म  

सन २०२२ - 
२३  चा  मुळ 

अंदाज  
१ भाग .३१ मधील कवडेनगर भागातील ना याचे काम करणे. ३१ ५००००००० २५००००० 

२ भाग .३१ मधील िवनायकनगर भागातील ना याचे काम करणे. ३१ ५००००००० २५००००० 

३ भाग .३१ म ये ना याची कामे करणे. ३१ ४००००००० २५००००० 

४ भाग . ३१ नवी सांगवी पपळे गुरव िमिलटरी ह ीलगत पावसाळी गटस बांधणे. ३१ ५००००००० २५००००० 

५ भाग ३१ म ये र यांची िवशेष कामे करणे. ३१ ४००००००० २५००००० 

६ भाग .३१ मधील िविवध र यांचे डांबरीकरण क न अ ावत प दतीने िवकिसत करणे. ३१ ५००००००० २५००००० 

७ भाग .३१ मधील िविवध र ते कॉ टीकरणा दारे िवकिसत करणे. ३१ ५००००००० २५००००० 

८ भाग .३१ साई चौक ते सांगवी पोलीस चौक  UTWT प तीने िवकिसत करण े ३१ ५००००००० १००००००० 

९ भाग .३१ प रसरातील मु य र ते अ ावत प दतीने िवकिसत करण े ३१ २५००००००० १२०००००० 

१० भाग .३१ म ये सांगवी पोिलस चौक  ते सांगवी फाटा र ता UTWT  प दतीने करणे. ३१ १०००००००० २५०००००० 

११ भाग .३१ मधील एम. के. हॉटेल ते कृ ण चौक र ता अ याधुिनक प तीने िवकसीत करणे. ३१ ५००००००० २५००००० 
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१२ भाग .३१ म ये सांगवी पोिलस चौक  ते सांगवी फाटा र ता UTWT  प दतीने करणे. ३१ १०००००००० १००००००० 

१३ भाग .३१ मधील र याची UTWT  प दतीन ेकामे करणे. ३१ १०००००००० १००००००० 

१४ भाग . ३१ मधील र ते िवकसीत करणे. ३१ १०००००००० १००००००० 
१५ भाग . ३१ मधील र यांचे डांबरीकरण करणे. ३१ ६००००००० १००००००० 

१६ पपळे गुरव भाग . ५७ येथील मु य व अंतगत र यांचे हॉटिम स प तीने डांबरीकरण करणे. ३१ ४००००००० २५००००० 

१७ भाग .३१ मधील समतानगर, सीएमई कॉलनी, ढोरे फाम या भागातील र ते अ ावत प दतीने िवकिसत करण े ३१ ४००००००० २५००००० 

१८ भाग .३१ मधील िव ानगर व सहकारनगर या भागातील र ते अ ावत प दतीने िवकिसत करण े ३१ ४००००००० २५००००० 

१९ भाग .३१ मधील रामनगर व मयुरीनगरी या भागातील र ते अ ावत प दतीने िवकिसत करणे  ३१ ४००००००० २५००००० 

२० भाग .३१ िमिलटरी ह ीतील िसमा भतीचे काम करणे.(ट पा-१) ३१ ५००००००० २५००००० 

२१ भाग .३१ िमिलटरी ह ीतील िसमा भतीचे काम करणे.(ट पा-२) ३१ ५००००००० २५००००० 

 

निवन समावेश करावयाची काम े

अ.  कामाच ेनाव भाग 
.  अंदाजप क य र म  सन २०२२ - २३  चा  

मुळ अंदाज  

१ भाग . ३१ अंतगत सांगवी फाटा येथे पादचारी पुल बांधण े ३१ ५००००००० २००००००० 

२ भाग . ३१ नवी सांगवी भागातील चौक सुशोिभकरण करण े ३१ १००००००० २५००००० 

३ भाग . ३१ म ये िविवध चौकांचे व र यांते सुशोिभकरण करण े ३१ १००००००० २५००००० 

४ भाग . ३१ पपळे गुरव भागातील चौक सुशोिभकरण करण े ३१ १००००००० २५००००० 
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५ भाग . ३१ भागातील र यांचे सुशोिभकरण करण े ३१ १००००००० २५००००० 

६ भाग . ३१ भागातील जे  नागरीकांना िवरंगुळा क  उभारण े ३१ १००००००० २५००००० 

७ भाग . ३१ अंतगत ध र ता (सांगवी) येथे मनपा वागत वेश ार उभारण े ३१ ३००००००० ५०००००० 

 

तसेच सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता िमळणेकामी,   

अ. . उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  लेखािशष  बजेट 

पान  
बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२२-
२३ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  सुधा रत तरतूद 

१ 

भाग .३० येथील 
जलतरण तलाव व 
प रसराची आधूिनक 
प दतीने थाप य िवषयक 
काम ेकरण े 

डा िवषयक कामे  ४६२ १२१ २००००००० १००० ७५०००००   ७५०१००० 

२ 

भाग .३२ सागंवी 
मधील जलतरण तलावाचे 
आधूिनक प दतीने 
नुतनीकरण करणे. 

Swimming Pool 
/ Tank 

६७ १ १०००००००० १००० २०००००००   २०००१००० 

३ 
भाग .३२ मधील 

आर ण .३२६ िवकिसत 
करण े

डा िवषयक कामे  ६९ २८ १२००००००० १००० २०००००००   २०००१००० 

  एकूण =                 
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तसेच तसेच  सन २०२१-२२ या सुधा रत अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता 
िमळणेकामी, 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२१-२२ 
ची सुधा रत 

तरतूद 
वाढ   घट  

सन २०२१-२२  
आव यक 

सुधा रत तरतूद 
शेरा 

१ 
भाग .१० शा  महाराज यां या 

पुत या मागे शा  सृ ीच ेउव रत कामे 
करण े

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४०५ १ १०००००००० ५०००००० ० ५०००००० ०   

२ 

पपळे सौदागर येथील आ. .३७१ ब 
येथील उ ानात उव रत थाप य 
िवषयक कामे करण े 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४१६ १५४ १००००००० १६००००० १०००००० ० २६०००००   

३ 

पपळे सौदागर आर ण .३७१ब 
येथील उ ानात थाप य िवषयक काम े 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  ४१६ १५५ १००००००० ११००००० १०००००० ० २१०००००   

४ 

भाग .२८ पपळे सौदागर येथील 
राजमाता िजजाऊ उ ानात थाप य 
िवषयक व िव ुत िवषयक कामे करण े

थाप य 
उ ान 
िवभाग  ४१६ १५७ ४००००००० ४०००००० ३०००००० ० ७००००००   

  एकूण =         ११७००००० ५०००००० ५०००००० ११७०००००   
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तसेच सन २०२२-२३ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या िवकास कामाचंा समावेश असून सदर कामासाठी खालील तरतुदीम ये वाढ / घट 
कर यास मा यता िमळणेकामी, 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  
बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२२-२३ 
मूळ तरतूद वाढ   

घट  
सुधा रत तरतूद 

१ पपरी . .२१ मधील आर ण .१६२ येथे डा संकुलाची 
अ याव यक व सुशोभीकरणाची कामे करण े

डा िवषयक 
काम े ४६० ९३ ३००००००० ७५००००० ५००००००    

२ पपरी . .२१ मधील आर ण .१७३ येथे खेळाचे मैदान 
िवकिसत करण े 

डा िवषयक 
काम े ४६० ९४ १५००००००० ७५००००० ५००००००    

३ पपरी . .२१ मधील आ. .१६६ येथे उ ान िवकिसत करणे  थाप य उ ान   ४२६ २७६ ५००००००० १३०००००० १०००००००    

  एकूण =                 
 

 तसेच सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता िमळणेकामी, 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाच ेनाव  लेखािशष  बजेट 
पान  

बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२२-२३ 
मूळ तरतूद वाढ   घट  सुधा रत तरतूद 

१ 
भाग .७ भोसरी सहल क  येथे फश 

अॅ े रयम  करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.  

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४१९ १९३ १४००१००० २१२१६००० २५००००००    

२ 

भाग .८ येथील से. .१ भूखंड ३ 
(वै णोदेवी शाळेसमोरील) म ये अ ावत 
उ ान,ब उ ेशीय हॉल व अनुषंिगक कामे 
करणे. 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४११ ९० १०००००००० ३७५००००० २५००००००    
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३ 

भाग .७ येथील िसताराम ल ढे 
उ ानातील मनपाची  भवानी तालीम 

ायाम शाळा व मैदानाची सुधारणा करणे 
व अनुषंिगक कामे करणे. 

डा 
िवषयक 

काम े 
७० ४४ ३१०००००० ११०५०००० १०००००००    

४ बोपखेल येथील मनपा या आरि त जागेत 
उ ान िवकिसत करण े

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४४८ १८७ ५००००००० १२५००००० ६००००००    

५ भाग .३१ (स.नं.७७) मधील मॅगझीन 
चौक उ ान िवकिसत करण े 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४३७ ५२ २०००००००० १००० २०००००००    

६ भाग .३ मोशी आ. .१/२१४ येथील 
उ ानाची उव रत कामे करणे (ट पा-२) 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४१९ २०० ३००००००० ३०००००० ५००००००    

७ भाग .७ भोसरी सहल क ाचे थाप य 
िवषयक सुधारणांची कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४४९ २०१ १३००००००० २०००००० ५०००००००    

८ भाग .३ आ. .२/६४ येथे उ ानाची 
उव रत कामे करणे (ट पा-२) 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४१९ १९९ ५००००००० १००० ३०००००००    

 
एकूण =                 
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तसेच सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील समािव  कामा या तरतूदीम ये वाढ घट करणसे मा यता िमळणेकामी, 

अ.
ं  

उपलेखािशष लेखािशष उपलेखािशष अथवा कामांचे 
नाव 

पानांक अ. 
ं . 

सन २०२२-२३ 
ची 

अंदाजप क य 
(उपल ध र म) 

सन २०२२-२३ 
ची 

अंदाजप क य 
(आव यक र म) 

सन 
२०२२-
२३ ची 

मुळ 
अंदाज 
(उपल

ध 
तरतूद) 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

सन २०२२-२३ 
ची मुळ अंदाज  

(आव यक 
तरतूद) 

१ रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत काम ेकरणे 

िवशेष 
योजना 

भाग .२० येथील संत 
तुकारामनगर येथील मु य 
र ते िवशेष प तीने 
िवकिसत करणे.  

२९ ७६ १०००००००० १०००००००० १००० २००००००० ० २०००१००० 

२ रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत काम ेकरणे 

िवशेष 
योजना 

भाग .२० येथील 
महेशनगर चौक ते 
व लभनगर बस टँड पयतचा 
र ता िवशेष प दतीने 
िवकिसत करणे. 

 

 

८७ २०००००००० २०००००००० ० २००००००० ० २००००००० 

३ रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत काम ेकरणे 

िवशेष 
योजना 

भाग .२० येथील ययाती 
५५५ पोिलस चौक  
समोरील र ते िवशेष 
प दतीने िवकिसत करण.े 

३० ८८ ५००००००० ५००००००० १००० २००००००० ० २०००१००० 

४ रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत काम ेकरणे 

िवशेष 
योजना 

भाग . २० 
एम.आय.डी.सी. येथील 
टॉम वॉटरिवषयक काम े

करणे. 

३३ १६४ २००००००० २००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 
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५ रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत काम ेकरणे 

िवशेष 
योजना 

भाग . २० संत गाडगे 
महाराज पथ येथ ेहॉकस 
झोन िवकसीत करणे. 

३३ १६७ २००००००० २००००००० १००० १००००००० ० १०००१००० 

६ रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत काम ेकरणे 

िवशेष 
योजना 

भाग .२० महा मा 
फुलेनगर येथील र ते 
िवकिसत करणे. 

निवन 
काम 

  ५००००००० ५००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

७ हीजन २००५ 
(सेवा वािहनीचे 
थलांतर करण े

स लागार 
फ ,िव ुत खच 

िवशेष 
योजना 

भाग .२० महेशनगर 
चौकाचे सुशोिभकरण करणे. निवन 

काम 
 २००००००० २००००००० ० १००००००० ० १००००००० 

८ रोड पे हमट 
मॅनेजमेट िसि टम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत काम ेकरणे 

िवशेष 
योजना 

भाग .२० येथील संत 
तुकारामनगर येथील 
गंगानगर प रसरातील र ते 
िवशेष प तीन ेिवकिसत 
करणे.  

निवन 
काम 

  ५००००००० ५००००००० ० २००००००० ० २००००००० 

९                १२०००००००   

   एकूण         ४००० १२००००००० १२००००००० १२०००४००० 
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 तसेच सन २०२२-२३ या अंदाजप कातील समािव  कामा या तरतूदीम ये वाढ घट करणसे मा यता िमळणेकामी, 

अ.
ं  

उपलेखािशष लेखा
िशष 

कामाचे नाव पानां
क 

अ. 
ं . 

सन २०२२-२३ 
ची 

अंदाजप क य 
(उपल ध र म ) 

सन २०२२-२३ 
ची अंदाजप क य 
(आव यक र म) 

सन २०२२-
२३ ची मुळ 

अंदाज 
(उपल ध 
तरतूद) 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

सन २०२२-२३ 
ची मुळ अंदाज  
(आव यक 
तरतूद) 

१ पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
मु य शासक य 
इमारतीची 
िवभागवार आसन 

व था व 
िव तारीकरण 
करणे 

िवशेष 
योजना 

वाय सी एम हॉि पटल 
येथे पद ु र पदवी 
अ यास मासाठी 
आव यक काम ेकरणे, 
नवजात अभक िवभागाचे 
नुतनीकरण करण,े 
डॉ टरांचे िनवास थान 
नुतनीकरण करण े 
(भाग-२) (फेज -२) 

१४ ३ ८७००००००० ८७००००००० ३६०००००० ६००००००० ० ९६०००००० 

२ पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
मु य शासक य 
इमारतीची 
िवभागवार आसन 

व था व 
िव तारीकरण 
करणे 

िवशेष 
योजना 

भाग . २० संत 
तुकारामनगर मधील वाय 
सी एम हॉि पटल येथ े
सहा ा मज यावर 
पद ु र पदवी 
अ यास मासाठी क  
तयार करणे व आव यक 
काम ेकरणे. 

१४ ६ १०००००००० १०००००००० ४०००००० १००००००० ० १४०००००० 

३ पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
मु य शासक य 
इमारतीची 
िवभागवार आसन 

व था व 
िव तारीकरण 
करणे 

िवशेष 
योजना 

भाग . २० संत 
तुकारामनगर मधील वाय 
सी एम हॉि पटल येथ े
चाण य कायालया या 
वरती दुस या मज याचे 
िव तारीकरण करणे व 
निवन अ ावत शवागृह 
इमारत बांधणे. 

१४ ७ १८००००००० १८००००००० १००००००० ४००००००० ० ५००००००० 



82 
 

४ पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
मु य शासक य 
इमारतीची 
िवभागवार आसन 

व था व 
िव तारीकरण 
करणे 

िवशेष 
योजना 

वाय.सी.एम. हॉ पीटल 
येथे िव ता रत दुस-या 
मज यावर पद ु र 
पदवी अ यास मासाठी 
व नवीन शवागृह 
इमारतीसाठी फ नचरची 

व था करणे व उव रत 
अनुषंिगक काम ेकरणे. 

१५ १५ ५००००००० ५००००००० ५००००० २५०००००० ० २५५००००० 

५          १३५००००००  

   एकूण     ५०५००००० १३५०००००० १३५०००००० १८५५००००० 

 

 तसेच, पपरी डेअरी फाम येथे रे वे उ ाणपूल बांधणेचे काम तािवत असून िवषयां कत कामाचा मा. महापािलका सभा ठराव . ६५१, द.१८/०६/२७२१ 
अ वये सद य तावानुसार र. . ५५,००,००,०००/ इतक  शासक य मा यता िमळालेली आहे. सदरची शासक य मा यतेम ये गेट नं. ६० येथील रे वे उ ाणपूल बांधणे 
या कामाचा समावेश आहे. सदरचा रे वे उ ाणपूल जुना पुणे-मुंबई महामागाकडून पपरी गावाकडे सुमारे६०० मी. लावीचा तािवत आहे. सदर या कामाक रता संर ण 
खा याची (डेअरी फाम) यांची जागा लागणार आहे. सदर या जागेचा ताव संर ण खाते िवभागाकडे अंितम ट यात असून लवकरच मा यता िमळ याची श यता आहे. 
स ि थतीत सुमारे ६ ते ७ मी. ं दीचा र ता अि त वात आहे. 

रे वे गेट हेपुण-ेमुंबई महामागापासून सुमारे २९० मी. अंतरावर अि त वात आहे. रे वे फाटकानंतर सुमारे १ कमी. लांबीचा र ता (पावरहाऊस चौकापयत) 
अि त वात आहे. याम ये जुना पुणे-मुंबई महामागा या बाजूला ३६ मी. ं द जागा उपल ध आहे. सदरचा ताव संर ण खा यास सादर करत असताना एकुण १८ मी. 
ं दीची जागा ता यात घे याचे िवचाराधीन आहे. असे के याने चार पदरी रे वे पूल व पावरहाउस चौकापयत १८ मी. ं दीचा र ता िवकिसत करणे अ यंत गरजेचे होणार 

आहे. असे के याने पपरी बाघेरे येथील वाहतूक पुण-ेमुंबई र याशी जलद व सुरिळत गतीने होणार आहे. तसेच, पुण-ेमुंबई र यापासनू रे वे बाजूस तािवत असलेला 
सुमारे २९० मी. लांबीचा व १२ मी. ं दीचा डी. पी. आराख ातील र याशी जोडणारा र ता हणून िवकसीत करणे गरजेचे आहे. 

यामुळे, सदर या मूळ कामा या शासक य तावास वरील दो ही पोहोचर ते िवकसीत होणे अ यंत गरजेचे आहे. यासाठी एकूण . 80 कोटी इतका खच अपेि त 
आहे. सदर रे व ेउ ाणपूल बांधणेकामी िवशेष योजना या लेखािशष अंतगतसन 21 22 या सुधा रत अंदाजप काम ये र. .५५ कोटीची शासक य मा यता िमळालेली 
आहे. तसेच िवशेष योजना या लेखाशीष एकूण तरतूद कमी अस यामुळे सदर कामाचा अंतभाव सण 22 23 या मूळ अंदाजप काम ये UTF या लेखाशीष म ये कर यात 
आलेला आहे. अितरी  कामा या ा ीमुळे र. . २५ कोटीची आव यकता भासणार आहे.  तरी सण 21 22 या सुधा रत िवशेष योजना या लेखािशष म ये व सन बावीस-
तेवीस UTF यामूळ या लेखािशष म ये सदर या कामास एकुण र .८० कोट ची सुधा रत शासक य मा यता िमळणेकामी, 
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तसेच सन २०२२-२३ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या िवकास कामाचंा मनपाचे सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मूळ 
अंदाजप कात  समावेश असून सदर कामासाठी खालील त याम ये नमुद के या माणे  तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता िमळणेकामी, 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  
बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२२-२३ 
मूळ तरतूद वाढ   

घट  
सुधा रत तरतूद 

१ पपरी . .२१ मधील आर ण .१६२ येथे डा संकुलाची 
अ याव यक व सुशोभीकरणाची कामे करण े

डा िवषयक 
काम े ४६० ९३ ३००००००० ७५००००० ५००००००    

२ पपरी . .२१ मधील आर ण .१७३ येथे खेळाचे मैदान 
िवकिसत करण े 

डा िवषयक 
काम े ४६० ९४ १५००००००० ७५००००० ५००००००    

३ पपरी . .२१ मधील आ. .१६६ येथे उ ान िवकिसत करणे  थाप य उ ान   ४२६ २७६ ५००००००० १३०००००० १०००००००    

  एकूण =                 
 

 तसेच  ग  ेि य कायालय अंतगत सन २०२१-२२ या सुधारीत अंदाजप कातील कामाला तरतूदी कमी अस याने चालू िवकास कामांसाठी िबल अदायिग 
करणेकामी खालील कामांना तरतूद वग करणसे मा यता िमळणेकामी,  

अ. . कामाचे नाव वॉड 
. लेखािशष 

कामांची 
अंदाजप क य 
र म 

सन 
२०२२-
२३ 

  सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२१-२२ 
साठी एकूण 
सुधारीत तरतूद पान . अं.  

१ 
नवीन भाग  २७ रहाटणी मधील ीनगर , 
गजानन नगर, रायगड कॉलोनी येथील र यांचे 
क टीकरण करणे 

२७ िवशेष 
योजना १५००००००० २८ ५१ ५८४६१००० २२३७००० ० ६०६९८००० 

२ 
भाग .२१ मधील र यांवरील ख े ,चरांची 

दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२१ महसुली 
भाग १०००००० ८९४ ६ ० ७५५००० ० ७५५००० 

३ 
भाग .२१ पपरी मधील िविवध परीसरात 
थाप य िवषयक देखभाल दु तीची कामे 

करणे. (सन २०२०-२१ साठी) 
२१ महसुली 

भाग १०००००० ८८१ २० २३२००० ९१००० ० ३२३००० 
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४ 

भाग .२१ पपरी मधील मनपा संडास 
लॉक व मनपा इमारती मधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे करणे. (सन 

२०२०-२१ साठी) 

२१ महसुली 
भाग १०००००० ८८४ २१ ० ४००००० ० ४००००० 

६ भाग . २१ पपरी येथील िविवध अंतगत 
र यांचे डांबरीकरण करणे. २१ भांडवली 

मु यालय १५००००० ३३३ १ ० १०५००००   १०५०००० 

७ 
. . २१ पपरीगाव प रसरातील िविवध 
ठकाणचे पे ह ग लॉक व टॉम वॉटर पाईप 

लाईनची दु ती करणे. 
२१ भांडवली 

मु यालय ५०००००० ३२६ १३ २३८३००० ६९५०००   ३०७८००० 

८ भाग  २१ मधील िविवध र यांवर थाप य 
िवषयक दु तीची कामे करण े २१ भांडवली 

मु यालय ५०००००० ३२६ १४ २३१६००० ६१०००   २३७७००० 

९ भाग  २१ मधील िविवध मनपा इमारत चे 
रंगरंगोटी व दु तीची कामे करण े २१ भांडवली 

मु यालय ५०००००० ३१७ १ २२७९००० १३०००००   ३५७९००० 

१० भाग  २१ मधील िविवध शाळा इमारत चे 
रंगरंगोटी व दु तीची कामे करण े २१ भांडवली 

मु यालय ५०००००० ३१८ २ ० २५०००००   २५००००० 

११ 
भाग  २१ पपरी म ये िजजामाता 

हॉ पीटल व िविवध प रसरात थाप य 
िवषयक कामे करणे. (सन २०२१-२२ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३५० १ ० ७०००००   ७००००० 

१२ भाग  २१ पपरी मधील िमल दनगर येथे 
कमान उभारण े २१ भांडवली 

मु यालय ५०००००० ३५० १० १६२९००० ११०००० ० १७३९००० 

१३ 
भाग  २१ पपरी कॅ प प रसरातील 

पावसाळी पा याचा िनचरा करणे करीता टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे (सन २०२०-२१ क रता) 

२१ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३४५ ५ १८०७७४० २०५००००   ३८५७७४० 

१४ 
भाग .२३ म ये नवीन पावसाळी गटस 

टाकणे व दु तीची काम करणे (सन २०१८-
१९ साठी) 

२३ भांडवली 
मु यालय २५५०००० ८७६ २२ ० ८००००० ० ८००००० 

१५ भाग  . २३ म ये एम.पी.एम प दतीने र ते 
िवकिसत कऱणे. २३ भांडवली 

मु यालय २५००००० ३४२ ३ ० ७००००० ० ७००००० 

१६ 
भाग . २३ मधील गु नानक नगर, 

सं दपनगर व इतर प रसरातील र ते 
एम.पी.एम प दतीने िवकिसत करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ३०००००० ३४२ ४ ० ७०००००   ७००००० 

१७ 

भाग ,२३ म ये पवारनगर, पडवळनगर, 
ाय हर कॉलनी  िव हता कॉलनी व इतर 

भागात नवीन कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ३५००००० ३२६ ७ ० १८५००००   १८५०००० 
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१८ 

भाग .२३ म ये बापुजीबुवानगर, 
सं दपनगर, कैलासनगर व इतर भागात नवीन 
कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे (सन २०२१-२२ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ४०००००० ३२७ २० ० ७०००००   ७००००० 

१९ 

भाग .२३ थेरगाव गावठाण येथील 
जगतापनगर साईनाथनगर व इतर भागात 
ेिम स करणे नवीन कलर  पे ह ग लॉक 

बसिवणे व इतर थाप य िवषयक कामे 
करणे.(सन २०२१-२२ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ४०००००० ३२७ २२ ० १००००००   १०००००० 

२० 

भाग .२३ म ये गु ननकनगर, 
जयम हारनगर संभाजीनगर वृदांवन कॉलनी 
िशवराज कॉलनी ान दप कॉलनी व इतर 
भागात नवीन कलर पे ह ग लॉक बसिवणे व  
इतर थाप य िवषयक कामे करणे 

२३ भांडवली 
मु यालय ३५००००० ३२६ ६ २३९५००० २५००००   २६४५००० 

२१ 
भाग  २३ म ये ना यांना बेड ग करणे, 
भत ची दु ती करणे व इतर अनुषंिगक कामे 

करणे. 
२३ भांडवली 

मु यालय ५०००००० ३१४ २ २६२१००० १४७४०००   ४०९५००० 

२२ 

भाग  २३ मधील गु नानकनगर, 
बेल ठकानगर व इतर प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे ( सन 
२०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३३५ ११ ० १५०००००   १५००००० 

२३ 
भाग  २३ मधील ठक ठकाणी खोदलेले 
चेस बीबीएम प दतीने बुजिवणे. (सन 

२०२०-२१ क रता) 
२३ भांडवली 

मु यालय ३५००००० ८४२ ५ ३९५००० १००००००   १३९५००० 

२४ 
भाग  २३ मधील अशोका सोसायटी 

संभाजीनगर व इतर प रसरातील पा याचा 
िनचरा करणेसाठी टॉम वॉटर लाईन टाकणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ३०००००० ३४५ ६ ० १३०००००   १३००००० 

२५ 
भाग  २३ म ये िविवध ठकाणी दशादशक 

फलक, बोलाड बसिवणे व इतर अनुषंिगक काम े
करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय २५००००० ३५० ५ ० १००००००   १०००००० 

२६ 

भाग  २३  मधील गावठाणातील 
वाचनालय िवकसीत करणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे 
 

२३ भांडवली 
मु यालय २५००००० ३१७ ५ १६२८००० ८६५०००   २४९३००० 
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२७ भाग  २३ मधील स न ९ या उव रत 
ठकाणी सीमा भत बांधणे  २३ भांडवली 

मु यालय २४००००० ३१७ १ ५००००० ८०००००   १३००००० 

२८ 

भाग .२३ मधील दगडु पाटीनगर साईनाथ 
नगर, पडवळनगर, गु नानकनगर व इतर 
प रसरातील र ते  बी.एम. व बी.सी. प दतीने 
करणे. 

२३ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३३५ १० ० १५०००००   १५००००० 

२९ 
भाग  २३ मधील पवारनगर, पडवळनगर व 

इतर प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे (सन २०२०-२१ क रता) 

२३ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३३३ ८ ० १५०००००   १५००००० 

३० भाग .२३ म ये नवीन पावसाळी गटस 
टाकणे व दु तीची कामे करणे. २३ महसुली 

मु यालय २५००००० ३१५ १ ८३०००० ७०००००   १५३०००० 

३१ 
भाग .२३ थेरगाव मधील िविवध ठकाणी 

पे ह ग लॉक दु ती ेिम स व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे.(सन २०२१-२२ क रता) 

२३ महसुली 
मु यालय ५०००००० ८७७ ३० ० ७०००००   ७००००० 

३२ 
भाग .२३ थेरगाव मधील आव यक ठकाणी 

पे ह ग लॉक दु ती  व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे 

२३ महसुली 
मु यालय ५०००००० ८७७ ३१ ० १००००००   १०००००० 

३३ 
भाग .२३ म ये नाले साफसफाई क रता 

मिशनरी पुरिवणे, नाल ेदु तीची कामे करणे २३ महसुली 
मु यालय २०००००० ८७६ २३ ० ६०००००   ६००००० 

३४ 

भाग .२३ मधील थेरगाव करसंकलन 
कायालय, पोलीस चौक , ायामशाळा व इतर 
मनपा इमारती  येथील थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. 

२३ महसुली 
मु यालय २५००००० ८७६ १९ १५२०००० ३२००००   १८४०००० 

३५ 
भाग .२३ मधील गावठाण, बापुजीबुवानगर 

व इतर प रसरात र यांची दु ती बी.एम. व 
बी.सी. प दतीने करणे. 

२३ महसुली 
मु यालय ४०००००० ८९० १२ ० २४५००००   २४५०००० 

३६ भाग .२३ म ये पे ह ग लॉक  दु ती , 
ेिम स व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

२३ महसुली 
मु यालय २५००००० ८७६ २१ १२५६००० ३५००००   १६०६००० 

३७ 
भाग .२३ थेरगाव मधील मनपा संडास 
लॉकमधील थाप यिवषय़क दु तीची कामे 

करणे. 
२३ महसुली 

भाग १०००००० ८८० ३ ० ४०००००   ४००००० 

३८ 
भाग . २३ थेरगाव मधील िविवध 

ग यांमधील खचलेले पे ह ग लॉक दु त 
करणे.(सन २०२१-२२ साठी) 

२३ महसुली 
भाग १०००००० ८८३ ३० ० ३०००००   ३००००० 
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३९ 
भाग .२३ थेरगाव येथील पे ह ग लॉकची 

दु ती करणे व िविवध थाप य िवषयक कामे 
करणे ( सन २०२१-२२ साठी) 

२३ महसुली 
भाग १०००००० ८८३ ३२ ० ३०००००   ३००००० 

४० भाग . २३ मधील र यावर थम ला ट प े 
मारणे व थाप य िवषयक कामे करणे. २३ महसुली 

भाग १०००००० ८८३ ३३ ० २०००००   २००००० 

४१ 
भाग .२३ मधील िविवध ग यांमधील 

खचलेले लॉक दु त करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

२३ महसुली 
भाग १०००००० ८८३ २४ ३०३००० ३५००००   ६५३००० 

४२ 
भाग .२३ मधील मनपा संडास लॉकमधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे करणे. (सन 

२०२०-२१ साठी) 
२३ महसुली 

भाग १०००००० ८८२ २३ ० ६५३०००   ६५३००० 

४३ 
भाग .२३ मधील र यांवरील ख े  चरांची 

दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२३ महसुली 
भाग १०००००० ८९३ ३ ० ६१००००   ६१०००० 

४४ 
भाग .२७ रहाटणी मधील ख े व चरांची 

दु ती एम.पी.एम.प दतीने करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२७ महसुली 
भाग १०००००० ८९४ ५ १००००० १५००००   २५०००० 

४५ 

भाग .२७ रहाटणी म ये आव यकतेनुसार 
चबर,  पावसाळी गटस दु त करणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१ 

साठी) 

२७ महसुली 
भाग १०००००० ८८१ १६ १६४००० ८६०००   २५०००० 

४६ 
भाग .२७ रहाटणी मधील िविवध 

परीसरात थाप य िवषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणे. (सन २०२०-२१ साठी) 

२७ महसुली 
भाग १०००००० ८८१ १७ १६४००० ८६०००   २५०००० 

४७ 

भाग .२७ रहाटणी मधील मनपा संडास 
लॉक व मनपा इमारती मधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे करणे. (सन 

२०२०-२१ साठी) 

२७ महसुली 
भाग १०००००० ८८१ १८ १००००० १५००००   २५०००० 

४८ 
भाग .२७ मधील र यांवरील ख ,े चरांची 

दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. (सन 
२०२०-२१ साठी) 

२७ महसुली 
भाग १०००००० ८९३ ४ ० ३०००००   ३००००० 

४९ भाग .२४ म य ेएम.पी.एम. प दतीने र ते 
िवकसीत करणे. 
 
 

२४ भांडवली 
मु यालय ५५००००० ८४३ ६ १०००००० ५०००००   १५००००० 
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५० 

भाग .२४ मधील अ ण पाक, ी स 
सोसायटी लागतचा प रसर, मोरे र कॉलनी,  
व इतर प रसरातील र ते बी.एम. व बी.सी. 
प दतीने करणे. 

२४ भांडवली 
मु यालय ५५००००० ३३३ ९ १६००००० ८०००००   २४००००० 

५१ 

भाग  २४ मधील गणेशनगर, गुजरनगर, 
िशव कॉलनी व इतर प रसरातील र यांचे 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करणे. (सन 
२०२०-२१ क रता) 

२४ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३३४ १४ ० ७५००००   ७५०००० 

५२ 

भाग .२४ म ये गणेशनगर,लोकमा य 
कॉलनी ,िहरामण बारण ेचाळ,सदािशव 
कॉलनी, संतोषनगर, मंगलनगर भागात नवीन 
कलर पे हग लॉक बसिवणे. 

२४ भांडवली 
मु यालय ५०००००० ३२६ ९ २३४६००० ३२००००   २६६६००० 

५३ 
भाग  २४ म ये िविवध ग यांम ये कलर 

पे ह ग लॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे.(सन २०२१-२२ क रता) 

२४ भांडवली 
मु यालय ४०००००० ३२७ २३ ० ३०००००   ३००००० 

५४ 
भाग  २४ म ये िविवध ठकाणी दशादशक 

फलक, बोलाड बसिवणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

२४ महसुली 
मु यालय २५००००० ३५० ९ ० १००००००   १०००००० 

५५ 

भाग  २४, थेरगाव मधील संतोषनगर, 
गुजरनगर, गणेशनगर व इतर प रसरातील 
र यांवरील चेस, ख ,े चर इ.ची. हॉटिम स 
प दतीने दु ती करणे. (सन २०२१-२२ 
क रता)  

२४ महसुली 
मु यालय ३५००००० ८९१ २२ ० १००००००   १०००००० 

५६ 

भाग .२४ मधील खवसरा शाळा,नागू 
बारणे शाळा,िशव कॉलनी ायाम शाळा ,व 
इतर मनपा  इमारतीमधील थाप यिवषयक 
दु तीची कामे करणे. 

२४ महसुली 
मु यालय ३०००००० ८७५ ११ ९८९००० ९०००००   १८८९००० 

५७ भाग .२४ म ये नवीन पावसाळी गटस 
टाकणे व दु तीची काम ेकरणे. २४ महसुली 

मु यालय ४५००००० ८७५ १२ १०६३००० ९०००००   १९६३००० 

५८ 
भाग .२४ म य े नाल ेसाफसफाईक रता 

मिशनरी पुरिवणे, नाल े दु तीची कामे करणे. 
 

२४ महसुली 
मु यालय २२००००० ८७५ १३ ८७५००० ५८००००   १४५५००० 
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५९ 
भाग  २४ म ये अंतगत ग यांम ये पे ह ग 
लॉक बसिवणे व दु तीची कामे करणे. (सन 

२०२१-२२ क रता) 
२४ महसलुी 

मु यालय ३५००००० ८७७ ३६ ० ५३००००   ५३०००० 

६० 
भाग  २४ मधील पे ह ग लॉक, रोड 

फ नचर िवषयक व इतर कामांची दु ती 
करणे (सन २०२१-२२ क रता) 

२४ महसुली 
मु यालय ३५००००० ८७७ ३७ ० ६०००००   ६००००० 

६१ 
भाग .२४ मधील ख े जी.एस बी,वेटिम स 

,एम पी एम   प दतीने बुजिवणे. (सन २०२०-
२१ साठी) 

२४ महसुली 
भाग १०००००० ८९४ ७ ० ३०००००   ३००००० 

६२ 
भाग .२४ मधील ख े जी.एस बी, 

वेटिम स, एम पी एम   प दतीने बुजिवणे. 
(सन २०२०-२१ साठी) 

२४ महसुली 
भाग १०००००० ८९३ २ ० ५५००००   ५५०००० 

६३ 
भाग .२४ मधील मनपा संडास लॉकमधील 
थाप यिवषयक दु तीची कामे करणे. (सन 

२०२०-२१ साठी) 
२४ महसुली 

भाग १०००००० ८८१ १२ ० ३२५०००   ३२५००० 

६४ भाग .२४ मधील र यावर थम ला ट प े 
मारणे . (सन २०२०-२१ साठी) २४ महसुली 

भाग १०००००० ८८१ १३ ४००००० २२५०००   ६२५००० 

६५ भाग .२४ म ये िविवध ठकाणी बोड, बचेस 
बसिवणे. (सन २०२०-२१ साठी) 

२४ महसुली 
भाग १०००००० ८८३ ३६ ० ७१७००० ० ७१७००० 

६६ 
भाग .२४ मधील िविवध ग यांमधील 

खचलेले लॉक दु त करणे. (सन २०२०-२१ 
साठी) 

२४ महसुली 
भाग १०००००० ८८१ १५ ० ३१०००० ० ३१०००० 

६७ भाग .२४ मधील र यावर थम ला ट प े 
मारणे . (सन २०२१-२२ साठी) २४ महसुली 

भाग १०००००० ८८३ ३५ ० ४०००००   ४००००० 

६८ 
भाग .२४ मधील िविवध ग यांमधील 

खचलेले लॉक दु त करणे. (सन २०२१-२२ 
साठी) 

२४ महसुली 
भाग १०००००० ८८३ ३७ ० ४०००००   ४००००० 

६९ भुसंपादन िनधी   भांडवली 
मु यालय       ८००००००००   ५००००००० ७५००००००० 

 
      १८७६५००००     ८८९३५६७४० ५००००००० ५००००००० ८८९३५६७४० 
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 तसेच थाप य ब े ीय कायालयाकडील सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील कामां या तरतदूी वाढ घट करणेस मा यता िमळणेकामी,  

अ. . कामाचे नाव लेखािशष कामाची 
अंदाजप क य र म सन २०२२ - २३ चे  

सन २०२१ - 
२२ ची 
सुधारीत 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

सन २०२१ - २२ 
साठी एकुण 

सुधारीत तरतुद 

१ 
भाग . २२ िवजयनगर येथील 

अ फा सो रोडचे कॉ टीकरण 
करणे. 

िवशेष योजना १०००००००० २७ १४ ० ५००००००० ० ५००००००० 

२ 
भाग . २२ िवजयनगर येथील 

१८.०० मी. डी.पी. र ता अबन 
िडझाईन माणे िवकिसत करणे. 

िवशेष योजना १०००००००० ३५ १५ १००० ७००००००० ० ७०००१००० 

३ 

भाग . २२ मधील छ पती 
िशवाजी महाराज चौक ते लक  
बेकरी चौकापयतचा र ता 
कॉ टचा करणे. 

िवशेष योजना २०००००००० ४४ ३४ १००० १५००००००० ० १५०००१००० 

४ 
भाग . २२ म ये काळेवाडी 

भागातील र यांचे काँ टीकरण 
करणे. 

िवशेष योजना १०००००००० ४४ ३५ १००० ५००००००० ० ५०००१००० 

५ 
भाग . २२ म ये िवजयनगर 

भागातील र यांचे काँ टीकरण 
करणे. 

िवशेष योजना १०००००००० ४४ ३६ १००० ५००००००० ० ५०००१००० 

६ 

भाग . २२ काळेवाडी मधील 
लक  बेकरी चौक ते पपरी गाव 
पुलापयत १८ मी. डी.पी. र ता 
िवकिसत करणे. 

िवशेष योजना ५००००००० ४७ १६ १००० ३००००००० ० ३०००१००० 

  एकुण   ६५०००००००     ५००० ४०००००००० ० ४००००५००० 
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 तसेच सन २०२२-२३ या आ थक वषात खालील नमूद केले या कामांची आव यकता असून नागरीकां या सोयीसाठी सदरची कामे करणे 
गरजेचे आहे व सदर कामे कर यासाठी खालील नमूद के या माणे तरतूद आव यक आहे.  तरी सदर कामां या अथसंक पात खालील  तरतूद करणेस 
मा यता िमळणेकामी, 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष शासक य मा यता वाढ  घट   एकुण आव यक  
तरतुद 

१ 
 भाग . २२  मधील योतीबानगर येथील ीराम कॉलनी, अिभयंता 
कॉलनी, ाने र कॉलनी व इतर भागातील र यांचे कॉ टीकरण 
करणे.  

िवशेष योजना १०००००००० ५०००००००   ५००००००० 

२ 
 भाग . २२  मधील राजवाडेनगर येथील  जय हद कॉलनी, परमवीर 
कॉलनी, व इतर भागातील र यांचे कॉ टीकरण करणे.  

िवशेष योजना १०००००००० ५०००००००   ५००००००० 

३ 
 भाग . २२  मधील नढेनगर येथील  साईनाथ कॉलनी, ेमलोक 
कॉलनी, एकता  कॉलनी व इतर भागातील र यांचे कॉ टीकरण करणे.  

िवशेष योजना १०००००००० ५०००००००   ५००००००० 

४  भाग . २२  मधील कोकणेनगर येथील  ीकृ ण कॉलनी, सहकार 
कॉलनी व इतर भागातील र यांचे कॉ टीकरण करणे.  

िवशेष योजना १०००००००० ५०००००००   ५००००००० 

  एकुण   ४०००००००० २०००००००० ० २०००००००० 
 

तसेच ग े ीय कायालय थाप य िवभाग िवशेष योजना भाग . २१ साठी तरतूद करणेस मा यता िमळणेकामी, 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष कामाची 
अंदाजप क य र म 

सन 
२०२२ - 
२३ चे 
पानांक 

सन २०२२ 
- २३ चा 
अंदाज  

आव यक तरतुद  

1 पपरी अशोक िथएटर प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण करण े 
िवशेष 
योजना 

150000000     1000 80000000 
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2 पपरी येथील लालबहादूर शा ी उ ान ते कािलकामाता मं दर 
पयत र याचे कॉ टीकरण करण े 

िवशेष 
योजना 

80000000     1000 60000000 

3 
भाग  २१ वैभवनगर ते काळेवाडी पुल, १५ मी डी.पी. र या या 

कडेने संत तुकाराम महाराज व संत ाने र महाराज यांचे जीवन 
चरी ावर आधारीत युर स उभारणे. 

िवशेष 
योजना 

3,00,00,000     1000 20000000 

4 भाग  २१ मधील वाघेरे कॉलनी १,२ व ३ र याच ेकॉ टीकरण 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

7,00,00,000     1000 50000000 

5 भाग  २१ मधील साधु वासवाणी उ ान प रसरातील र ते 
कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000     1000 80000000 

6 भाग  २१, पपरी कॅ प प रसरातील र ते कॉ टीकरण करणे. िवशेष 
योजना 

10,00,00,000     1000 80000000 

7 भाग  २१ मधील िविवध र याचे कॉ टीकरण करणे. िवशेष 
योजना 

7,00,00,000     1000 30000000 

8 भाग  २१ मधील काळेवाडी पुल ते सुभाषनगर घाट पयतचा 
र ता कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

7,00,00,000     1000 60000000 

9 भाग  २१ मधील िमल गनगर व गु ारा प रसरातील र ते 
कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

7,00,00,000     1000 60000000 

10 पपरी अशोक िथएटर प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण करणे िवशेष 
योजना 

15,00,00,000     1000 80000000 

11 पपरी येथील लालबहादूर शा ी उ ान ते कािलकामाता मं दर 
पयत र याच ेकॉ टीकरण करण े

िवशेष 
योजना 

8,00,00,000     1000 60000000 

12 भाग . २१ मधील िविवध ठकाणाचे चौक सुशोिभकरण करण े
िवशेष 
योजना 

5,00,00,000     1000 40000000 

13 हावी आळी चौक ते मशानभुमी पयतचा र ता कॉ ट करणे. िवशेष 
योजना 

5,00,00,000     1000 40000000 
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14 महाल मी मंदीर ते पपळे सौदागर पुल (जुना काटे पपळे र ता) 
कॉ ट करणे. 

िवशेष 
योजना 

8,00,00,000     1000 60000000 

15 भाग .२१ मधील नाणेकर पाक ते माळीआळी पयत या र याचे 
कॉ टीकरण करण े

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000     1000 50000000 

16 भाग .२१ मधील वाघेरे पाक ते केरला भवन (बालगोपाळ शाळा 
र ता) पयत र याच ेकॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000     1000 60000000 

17 भाग . २१ मधील अशोक िथएटर ते गणेश हॉटेल रोड व 
प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

15,00,00,000     1000 100000000 

18 भाग .२१ मधील कुदळे कॉलनी .४ प रसरातील र याचे 
कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000     1000 80000000 

19 भाग .२१मधील मा यिमक शाळा व डेअरी फाम प रसरातील 
र याचे कॉ टीकरण करणे 

िवशेष 
योजना 

15,00,00,000     1000 60000000 

20 भाग .२१ मधील िजजामाता णालय प रसरातील र याचे 
कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

20,00,00,000     1000 100000000 

21 भाग .२१ मधील जमतानी कॉनर ते साई आंगण हॉटेल पयत या 
र याचे कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000     1000 80000000 

22 
भाग .२१ मधील संत कंवराम पाक व प रसरातील तसेच रॉयल 

व ड कुल ते महाल मी स लायस पयत या र याचे कॉ टीकरण 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

20,00,00,000     1000 90000000 

23 भाग .२१ मधील वैभवनगर ते तपोवन र या पयत या व 
िडल स ना याची दु ती करणे. 

िवशेष 
योजना 

5,00,00,000     1000 30000000 

24 भाग .२१ मधील पवने र मं दर ते संक प िम  मंडळ व 
प रसरतील र याच ेकॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

15,00,00,000     1000 80000000 

25 भाग .२१ मधील महाल मी मं दर ते गंगवा चौक पयत या 
र याचे कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

15,00,00,000     1000 80000000 
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26 भाग .२१ मधील जगदंबा वीट ते वैभवनगर पयत या र याचे 
कॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000     1000 80000000 

27 भाग .२१ मधील महाल मी मं दर ते पपळे सौदागर पुल (जुना 
काटे पपळे र ता) पयत या र याचे कॉ टीकरण करणे. 

  15,00,00,000     1000 60000000 

28 भाग .२१ म ये आव यकतेनुसार सुलभ शौचालय बांधणे. िवशेष 
योजना 

5,00,00,000     1000 20000000 

29 भाग  २१ मधील वीर अिभम यु चौक ते पवने र मं दराकडे 
जाणा-या १८ मी र याच ेकॉ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

5,00,00,000     1000 45000000 

  एकूण   2950000000     29000 1815000000 

 

तसेच सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता िमळणेकामी,  

अ.
. उप लेखािशष अथवा कामाच ेनाव लेखािश

ष  
बजेट 

पान  
बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२२-२३ 
मूळ तरतूद वाढ   घट  

सन २०२२-
२३  आव यक 
सुधा रत तरतूद 

१ भाग .२६ मधील िविवध उ ानाम ये 
थाप य िवषयक कामे करण े 

थाप य 
उ ान े ४३४ १२ १००००००० १०००००० २०००००० ० ३०००००० 

२ 
भाग .२८ मधील वराज गाडन 

जवळील उ ान िवकिसत करणे व 
थाप य िवषयक कामे करण े 

थाप य 
उ ान े ४३९ ७६ १०००००००० १००० ३०००००० ० ३००१००० 

३ भाग .२५ मधील व इतर िविवध 
उ ानातील आव यक नुतनीकरण करण े 

थाप य 
उ ान े ४४२ ११५ १००००००० १००० ३०००००० ० ३००१००० 

४ भाग .२९ मधील व इतर िविवध 
उ ानातील आव यक नुतनीकरण करण े 

थाप य 
उ ान े ४४४ १३६ १००००००० ५००००० १०००००० ० १५००००० 

५ वाकड येथील आ. .३/१८ येथ ेउ ान 
िवकसीत करण े 

थाप य 
उ ान े ४१५ १४५ ५००००००० १३८४५००० ० ६०००००० ७८४५००० 
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६ पपळे िनलख आ. .३७४ येथ ेउ ानाची 
उव रत थाप य िवषयक कामे करणे. 

थाप य 
उ ान े ४१५ १४८ ५००००००० ६०००००० ० १००००००  

७ 
पपळे गुरव येथील राजमाता िजजाऊ 

उ ानात उव रत थाप य िवषयक कामे 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करण े 

थाप य 
उ ान े ४१६ १५६ १००००००० ४०००००० ० २००००००  

 
एकूण =         २५३४७००० ९०००००० ९०००००० १८३४७००० 

 

तसेच तसेच  सन २०२१-२२ या सुधा रत अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता 
िमळणेकामी, 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  बजेट 
पान 

 

बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२१-२२ 
ची सुधा रत 

तरतूद 
वाढ   घट  

सन २०२१-२२  
आव यक 

सुधा रत तरतूद 
शेरा 

१ 
भाग .१० शा  महाराज यां या 

पुत या मागे शा  सृ ीच ेउव रत कामे 
करण े

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४०५ १ १०००००००० ५०००००० ० ५०००००० ०   

२ 
पपळे सौदागर येथील आ. .३७१ ब 

येथील उ ानात उव रत थाप य 
िवषयक कामे करण े 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४१६ १५४ १००००००० १६००००० १०००००० ० २६०००००   

३ 

पपळे सौदागर आर ण .३७१ब 
येथील उ ानात थाप य िवषयक काम े 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४१६ १५५ १००००००० ११००००० १०००००० ० २१०००००   

४ 

भाग .२८ पपळे सौदागर येथील 
राजमाता िजजाऊ उ ानात थाप य 
िवषयक व िव ुत िवषयक कामे करण े

थाप य 
उ ान 
िवभाग  

४१६ १५७ ४००००००० ४०००००० ३०००००० ० ७००००००   

  एकूण =         ११७००००० ५०००००० ५०००००० ११७०००००   
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तसेच सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता िमळणेकामी,  

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे 
नाव  लेखािशष  बजेट 

पान  
बजेट 
अ.  

मूळ शासक य   
मा यता र म  

सन २०२२-२३ 
मूळ तरतूद वाढ   घट  

सन २०२२-२३  
आव यक सुधा रत 

तरतूद 

१ 
भाग .२६ मधील िविवध 

उ ानाम ये थाप य िवषयक 
कामे करण े 

थाप य 
उ ाने  ४३४ १२ १००००००० १०००००० ५००००००   ६०००००० 

२ 
भाग .२६ मधील मधील 
पपळे िनलख गावठाणातील 

उ ान िवकिसत करणे  

थाप य 
उ ाने  ४३५ २८ ५००००००० १००० ५००००००   ५००१००० 

३ 
पुनावळे व इतर भागातील 
न ाने ता यात आले या  
जागेत उ ान िवकिसत करणे  

थाप य 
उ ाने  ४३७ ५३ ५००००००० १००० ५००००००   ५००१००० 

४ 
भाग .२८ मधील व इतर 

िविवध उ ानातील आव यक 
नुतनीकरण करण े 

थाप य 
उ ाने  ४३७ ५४ १००००००० १००० ५००००००   ५००१००० 

५ 

ताथवडे व इतर भागातील 
न ाने ता यात येणा-या 
उ ानास िसमा भत बांधणे व 
सुशोभीकरण करणे  

थाप य 
उ ाने  ४३८ ६५ ५००००००० १००० ५००००००   १००० 

६ 

भाग .२८ मधील वराज 
गाडन जवळील उ ान 
िवकिसत करणे व थाप य 
िवषयक कामे करणे  

थाप य 
उ ाने  ४३९ ७६ १०००००००० १००० ५००००००   १००० 

७ 
भाग .२८ मधील िलिनअर 

गाडन येथे थाप य िवषयक 
सुशोभीकरणाची कामे करणे   

थाप य 
उ ाने  ४४० ८६ १०००००००० ३०००००० ५००००००   ३०००००० 
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८ 

भाग .२५ संत सावता 
माळी उ ान वाकड येथील 
उ ानाचे िव तारीकरण करणे 
व सुशोभीकरण करणे  

थाप य 
उ ाने  ४४० ९४ ५००००००० २५००००० ५००००००   २५००००० 

९ 
भाग .२५ मधील व इतर 

िविवध उ ानातील आव यक 
नुतनीकरण करण े 

थाप य 
उ ाने  ४४२ ११५ १००००००० १००० ५००००००   १००० 

१० 
भाग .२९ मधील व इतर 

िविवध उ ानातील आव यक 
नुतनीकरण करण े 

थाप य 
उ ाने  ४४४ १३६ १००००००० ५००००० ५००००००   ५००००० 

११ 
वाकड व इतर भागातील 
न ाने ता यात आले या  
जागेत उ ान िवकिसत करण े 

थाप य 
उ ाने  ४४४ १३८ ५००००००० १००० ५००००००   १००० 

१२ भूिम संपादन िनधी     ४०४ ४   १३०००००००० ० ५५०००००० १२४५०००००० 

 
एकूण =           ५५०००००० ५५००००००   

 

तसेच सन २०२२-२३ या मूळ अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या नवीन िवकास कामा या तरतुदीम ये वाढ / घट कर यास मा यता िमळणेकामी,  

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  बजेट 
पान  

बजेट 
अ.  

मूळ 
शासक य   

मा यता र म 
 

सन 
२०२२-
२३ मूळ 
तरतूद 

वाढ   घट  

सन २०२२-
२३  

आव यक 
सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ पपरी चचवड मनपा या िविवध उ ानांम ये 
आव यकतेनुसार एल ई डी का बग बसिवण े

थाप य 
उ ाने 

४२९ ३१८ २००००००० ० २९००००० ० २९०००००   
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तसेच भाग .३ मधील सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील कामाला तरतूदी कमी अस याने चालू  िवकास कामांसाठी तरतूद वग करणसे मा यता िमळणेकामी,  

 
अनु. 

. 
कामाच ेनाव  लेखािश

ष 
कामाची अंदाज 
प क य र म 

सन २०२२-
२३ च े

  सन  २०२२-२३ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०२२-२३ 
साठी एकुण 

सुधारीत तरतूद 
        पान . अ. .         

१ भाग .३ च-होली मधील इतर 
ठकाणी िविवध र ते खिडकरण व 

बीबीएम प दतीने करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २३७ १२ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

२ भाग .३ मधील आव यक 
ठकाणी र ते खडीकरणाने व 

बीबएम प दतीने करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २३६ ५ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

३ भाग .३ च-होली  प रसरात 
िविवध र यांचे खडीकरण करणे व 
बीबीएम करण े

भांडव
ली - अ 

१००००००० २३६ ६ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

४ भाग .३ येथे िविवध 
परीसरातील ता यात आले या 
र यांच ेखडीकरण व बीबीएम 
करण े

भांडव
ली - अ 

६०००००० २३६ ३ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

५ भाग .३ च-होली 
फा ाजवळील र यांचे खडीकरण 
व बीबीएम करण े

भांडव
ली - अ 

१००००००० २३६ ४ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

६ भाग .३ काळजेवाडी, बुडव ती, 
पठारेमळा  येथील र यांचे 
खिडकरण व बीबीएम करण े

भांडव
ली - अ 

१००००००० २३६ ९ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

७ भाग .३च-होली येथील िविवध 
पे हग लॉक बसिवणे व थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २२८ १ १००० ५०००००० ० ५००१००० 
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८ भाग .३ चोिवसावाडी येथील 
िविवध पे हग लॉक बसिवणे व 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २२९ ३ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

९ भाग .३ पठारेमळा, बुडव ती 
येथील िविवध पे हग लॉक 
बसिवणे व थाप य िवषयक कामे 
करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २२९ ४ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१० भाग .३ 
आदशनगर,िशवाजीवाडी येथील 
िविवध पे हग लॉक बसिवणे व 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २२९ ५ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

११ भाग .३ काळजेवाडी 
वडमुखवाडी येथील िविवध पे हग 
लॉक बसिवणे व थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २२९ ६ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१२ भाग . ३ मोशी डुडुळगाव  येथे 
आव यक ठकाणी थाप य िवषयक 
व इतर अनुषंिगक कामे करणे.  

भांडव
ली - अ 

१००००००० २४७ ५ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१३ भाग .३ येथील िविवध ठकाणी 
टॉम वॉटर लाईन टाकणे व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

भांडव
ली - अ 

७५००००० २५० १ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१४ भाग . ३ चोिवसावाडी 
वडमुखवाडी येथे आव यक ठकाणी 
थाप य िवषयक  व इतर अनुषंिगक 

कामे करणे.  

भांडव
ली - अ 

१००००००० २४६ २ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१५ भाग . ३ पठारे माळा, बुड व ती 
काळजेवाडी येथे आव यक ठकाणी 
थाप य िवषयक  व इतर अनुषंिगक 

कामे करणे.  

भांडव
ली - अ 

१००००००० २४७ २ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१६ भाग . ३ काटेव ती व इतर 
प रसरातील थाप य िवषयक व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २४७ ४ १००० ५०००००० ० ५००१००० 
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१७ भाग .३ येथील  िविवध मनपा 
इमारतीची थाप य िवषयक कामे 
करणे. 

भांडव
ली - अ 

७५००००० २४७ ९ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१८ भाग मांक ३ येथील ठक ठकाणी 
थाप य िवषयक व इतर अनुषंिगक 

कामे करणे  

भांडव
ली - अ 

१००००००० २४८ ८ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

१९ भाग मांक ३ येथे िविवध 
ठकाणी आव यकतेनुसार पे वग 
लॉक बसिवणे व इतर थाप य 

िवषयक कामे करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २५० ४ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

२० भाग मांक ३ येथील िविवध 
ठकाणी मनपा इमारत ची व 

शाळांची सुधारणा करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

भांडव
ली - अ 

१००००००० २४७ ३ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

२१ भाग मांक ३ येथे 
आव यकतेनुसार बोड,बचेस,पुरिवणे 
व इतर थाप य िवषयक कामे 
करणे. 

भांडव
ली - अ 

६०००००० २४८ १५ १००० ५०००००० ० ५००१००० 

२२ भाग .३ च-होली येथील आर ण 
.२/९२ िवकिसत करणे. 

िवशेष 
योजना 

२५००००००० १७ ३ १००० ७५००००० ० ७५०१००० 

२३ भाग .३ च-होली येथील ता यात 
आलेला आर णास िसमा भत 
बांधणे. 

िवशेष 
योजना 

५००००००० ७७ ७ १००० ७५००००० ० ७५०१००० 

२४ भुसंपादन िनधी  भांडवली - 
अ- भाग -
२ 

  ४०४ ४ १३०००००००० ० १२००००००० ११८००००००० 

 एकूण     १३०००२३००० १२००००००० १२००००००० १३०००२३००० 
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तसेच पपरी चचवड शहरातील औ ोिगक करणामुळे तसेच दवस दवस वाढ या लोकसं ये या माणात रिहवाशी अथवा नागरी े ात वाढ होत असून करदा या 
नाग रकांना महानगरपािलके या मा यमातून िविवध पायाभूत सोई सुिवधा उपल ध क न देणे अ यंत गरजेचे आहे. त हा महापौर िवकास िनधीतून स या हाती घेतलेली व 
चालू असलेली िविवध िवकास कामे, क प तसेच योजनांक रता “महापौर िवकास िनधी” या लेखािशषावर सुधा रत अंदाजप काम ये तरतूद उपल ध नाही. तरी पपरी 
चचवड महानगरपािलके या सन २०२१-२२ या सुधा रत अंदाजप काम ये “महापौर िवकास िनधी” (भांडवली) या लेखािशषावर र. .१,००,००,०००/- (अ री र म 
. एक कोटी फ ) अंदाजप क य तरतुद उपल ध करणेस मा यता िमळणेकामी,   

 तसेच  ब े ीय कायालय अंतगत खालील नमुद थाप य क पाअंतगत िव ुत िवषयक कामे ब भाग िव ुत िवषयक चालु कामांना सन २०२२-२३ र म 
.१,६०,०१,००/- इतक च तरतुद उपल ध झाली आहे. सदरची कामे पुण करणेसाठी र म .२,७२,००,०००/- इतक  अिधक तरतुद आव यक आहे. सदरची अिधक 

आव यक तरतुद र म .२,७२,००,०००/- भुसंपादन या लेखािशषकाव न वग करण करणसे मा यता िमळणेकामी,     

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव कामाची 
अंदाजप क य र म 

सन २०२२-२३ चा 
मुळ अंदाजासाठी 

केलेली तरतुद 

सन २०२२-२३ चा मुळ 
अंदाजासाठी अिधक 

आव यक तरतुद 
एकुण 

  थाप य क पाअंतगत िव ुत िवषयक कामे ब भाग         

१ 
चचवड काळेवाडी पुलापासुन भाटनगर एस.टी.पी.पयतचा १८ मी. र ता 

िवकिसत करणे क प अंतगत िवदयुत िवषयक कामे करणे. ३२१८५७२२ ९५००००० २००००० ९७००००० 

२ 
. .१८ चचवड म ये पवना नदीवर झुलता पुल बांधणे अंतगत िवदयुत 

िवषयक कामे करणे. ३००००००० १००० ७०००००० ७००१००० 

३ चचवडगांव हे रटेज धोरणानुसार र ते िवकसीत करणे अंतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे १५४८७७५५ २५००००० १००००००० १२५००००० 

४ 
. .२२ मधील योतीबानगर येथील वीर बाजी भु चौक ते तापक रमळा 

र याचे कॉ टीकरण करणे कामांतगत िव ुत िवषयक कामे करणे. १०९५९४०० ३०००००० ५०००००० ८०००००० 

५ 
काळेवाडी िवजयनगर भाग .46 मधील काळेवाडी येथील मु य र ता 
( पपरी पुल ते बी.आऱ.टी.एस पयतचा) कॉ टीकरण करणे. १६१९७९६४ १०००००० ५०००००० ६०००००० 

  एकुण   १६००१००० २७२००००० ४३२०१००० 
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तसेच महानगरपािलकेतील आर ण . ५१ म ये प कार भवना क रता सन २०२२-२३ या अंदाजप कात भूसंपादन िनधीतुन . १,००,००,०००/- (अ री 

र म . एक कोटी फ ) तरतुद वग करणेस मा यता िमळणेकामी, 

  
तसेच भाग .२५ वाकड येथे नागरी व तीम ये मो ा माणावर वाढ होत आहे. यामुळे नाग रकां या सोयी या दृ ीने खालील नमूद केलेले अनु. .१ ते १० चे 

िवकास काम करणे गरजेचे असून सदरचे काम गतीपथावर आहे. स ि थतीत सदर चालू िवकास कामाला सन २०२१ २०२२ या अंदाजप कात असलेली तरतुद अपुरी 
पडत आहे. तरी सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील िवशेष योजना व भांडवली या लेखािशषकातील खालील नमूद केले या अनु .५ 
त े १० या कामां या तरतुदीत घट क न सदर या अनु . १ या चालू कामाला आव यक तरतुद िमळावी. तरी या माणे तरतुदीम ये फेरबदल होणेस मा यता 
िमळणेकामी,     

अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क   सन २०२१-२२ चा मुळ अंदाज आव यकतेनुसार होणारी सन २०२१-२२ 
चा सुधारीत 

अंदाज 
पान . अ. .   वाढ  घट 

१ २ ३ ४ ५   ६ ७ ८ ९ 

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

थाप य 
िवशेष 
योजना 

३५ १७   ६१८२३००० १५०००००० ० ७६८२३००० 

२ भाग .२५ ताथवडे येथील शिन 
मंदीराकडून मा ं जी गावाकडे जाणारा 
३०.०० मी. ं द डी.पी. र ता िवकसीत 
करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

३५ २२   ८६९६१००० १५०००००० ० १०१९६१००० 

३ भाग . २५ वाकड येथील स गु  
कॉलनी १ ते ३ सुदशन नगर कॉलनी . 
१ ते ६ व भागातील इतर 
प रसरातील र यांचे हॉटिम स 
प तीने डांबरीकरण करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२११ १०   ० ५०००००० ० ५०००००० 

४ भाग .२५ वाकड येथील कलाटे पाक 
व इतर प रसरातील  डी.पी. र ते 
अ ावत प दतीने िवकसीत करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२७ २६   ४९९८७००० १००००००० ० ५९९८७००० 

५ बी आर टी कॉरीडॉर .३ वर वाकड 
येथील पुणे बंगलोर महामागावरील 
पुलापासून हजवडी मनपा ह ीपयत 
र ता ंदीकरण करणे  

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५० ५   १०७७३९००० ० १००००००० ९७७३९००० 
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६ 
बोपखेल येथे मुळा नदीवर पूल बांधणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५५ १   ७१५३३००० ० १००००००० ६१५३३००० 

७ HCMTR या राखीव जागा 
सावजिनक वाहतूक व थेसाठी 
DMRC या स यानुसार 
BRTS/मोनोरेल/ ाम यासाठी 
िवकिसत करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५५ २   ५३८३७००० ० ५०००००० ४८८३७००० 

८ नािशक फाटा ते वाकड या बी.आर टी 
र यातील शेडगे व ती ते वाकड चौक 
येथील र याचे वूवारीत कामे करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५० ८   २२१०७०००   १००००००० १२१०७००० 

९ काळेवाडी फाटा ते एम एम 
शाळेपयत या बी.आर.टी मागावरील 
फुटपाथ व सायकल ॅक अ याधुिनक 
प तीन े िवकिसत करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५२ १२   २९१३६०००   ५०००००० २४१३६००० 

१० के.एस.बी. चौक ते पाईन  रोड 
पयत या बी.आर.टी मागावरील 
फुटपाथ व सायकल ॅक अ याधिुनक 
प तीन े िवकिसत करणे.  

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५२ १३   १८४९८०००   ५०००००० १३४९८००० 

एकूण र म पय े         ५०१६२१००० ४५०००००० ४५०००००० ५०१६२१००० 

 
तसेच इ े ीय कायालया या लेखािशषामधून खालील माणे तरतूद वग कर यास मा यता िमळणेकामी, 

            

अ. 
. 

लेखािशष सन २०२१ -२०२२ सुधारीत 
अंदाजप क 

सन २०२१-२२ 
सुधारीत  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

 इ े ीय कायालय पान  अ      
१ इंधन खच औि णक 

धुरीकरण 
१३५  २३० (१) ८,००,०००/- १२,००,०००/- ० 

२ वेतन भ े  १३५ २१०१० 
(१)  

१४,००,००,०००/- ० १२,००,०००/- 

 एकूण    १२,००,०००/- १२,००,०००/- 
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तसेच क े ीय कायालय, पाणीपुरवठा िवभाग वाढ घट करणेस मा यता िमळणेकामी.  

अ. . लेखािशष अंदाजप कातील 
पानांक व अ. . कामाचे नाव 

 
अंदाजप क य 

र. . 

सुचिवलेली 
अंदाजप क य 

र.  

सन २०२२-२३ 
अंदाजप काम ये 

केलेली तरतूद 

सन २०२२-
२३ 

अंदाजप कात 
करावयाची 

वाढ  

सन २०२२-
२३ 

अंदाजप कात 
करावयाची 

घट 

सन २०२२-२३ 
अंदाजप कात 
सुचिवलेली 

तरतूद 

१ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५९८/०५ 
अजमेरा जलकंुभ प रसराम य ेपाईपलाईन 
टाकणे व देखभाल दु तीची कामे करणे. 
(सन २०२०-२१) 

१०००००० १५००००० ५००००० ० १५०००० ३५०००० 

२ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५९५/०७ 
पांजरपोळ टाक  प रसरात थाप य 
िवषयक कामे करणे व रंगरंगोटी करणे. 
(सन २०२०-२१) 

७००००० २४००००० ७५०००० ० ५०००० ७००००० 

३ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६००/१८ 
भाग .८ मधील से टर .१ प रसरात 

आव यकतेनुसार निवन पाईपलाईन टाकणे 
(सन २०२२-२३) 

० १६००००० ८००००० ० ३५०००० ४५०००० 

४ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६००/१९ 
से टर ७/१० पं पग टेशन येथे रंगरंगोटी 
करणे, थाप य िवषयक कामे करणे व 
सुशोिभकरण करणे. (सन २०२२-२३) 

० १४००००० ७००००० ० ३००००० ४००००० 

५ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६००/२० 

भाग .६ च पाणी वसाहत व 
धावडेव ती प रसरात िविवध ठकाणी 
डी.आय़ पाईपलाईन टाकणे(सन२०२२-
२३) 

० १६००००० ८००००० ० ३५०००० ४५०००० 

६ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६००/२१ 
भाग .६ भगत व ती व गुळवेव ती 

प रसरात िविवध ठकाणी डी.आय़ 
पाईपलाईन टाकण े  (सन२०२२-२३) 

० १६००००० ८००००० ० ३५०००० ४५०००० 

७ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६००/२२ 

भाग .८ मधील इं ायणीनगर, 
यशवंतनगर चौक, गवळीमाथा, 
बालाजीनगर प रसरात पाईपलाईन टाकणे 
व  दु तीची कामे करणे(सन २०२२-२३) 

० १६००००० ८००००० ० ३५०००० ४५०००० 
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८ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/२३ 
भाग .८ मधील गवळीमाथा पंप ग 
टेशन प रसरात थाप य िवषयक कामे 

करणे(सन २०२२-२३) 
० १४००००० ७००००० ० ३००००० ४००००० 

९ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/२४ 
भाग .८ मधील से टर .४,६,९ व ११ 

प रसरात पाईपलाईन टाकण ेव  दु तीची 
कामे करणे(सन २०२२-२३) 

० १६००००० ८००००० ० ३५०००० ४५०००० 

१० 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/२५ 

बो-हाडेवाडी , WD4, से टर १२ व इतर 
प रसरात पा या या टा यावर थाप य 
िवषयक कामे करणे (सन २०२२-२३) 

० १४००००० ७००००० ० ३००००० ४००००० 

११ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/२६ 

पभाग .२ बो-हाडेवाडी ,बनकरव ती, 
िवनायकनगर,िखरीडव ती व इतर 
प रसराम ये पाईपलाईन टाकणे व 
दु तीची कामे करणे(सन २०२२-२३) 

० १६००००० ७००००० ० ४२०००० २८०००० 

१२ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/२७ 

भाग .२ दे र ता, गणेशनगर, 
गायकवाडव ती, इं ायणी पाक व इतर 
प रसराम ये पाईपलाईन टाकणे व 
दु तीची कामे करणे (सन २०२२-२३) 

० १६००००० ७००००० ० २३५००० ४६५००० 

१३ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/२८ 

भाग .९ अजमेरा,उ मनगर व 
मासुळकर कॉलनी प रसराम य े
पाईपलाईन टाकणे व दु तीची कामे करणे 
(सन २०२२-२३) 

० १६००००० ७००००० ० ३५०००० ३५०००० 

१४ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/२९ 

भाग .९  नेह नगर, कामगारनगर, 
खराळवाडी प रसराम ये पाईपलाईन 
टाकणे व दु तीची कामे करणे (सन 
२०२२-२३) 

० २२००००० ७००००० ० २००००० ५००००० 

१५ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/३० 

िवशाल िथएटर, नाणेकरचाळ, ए पायर 
इ टेट, इ. प रसराम ये पाईपलाईन टाकणे 
व दु तीची कामे करणे (सन २०२२-२३) 

० २०००००० ८००००० ० ३५०००० ४५०००० 
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१६ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

६०१/३१ 

भाग .९ मधील टा यां या आवारात 
रंगरंगोटी करणे, थाप य िवषयक कामे 
करणे व सुशोिभकरण करणे. (सन २०२२-
२३) 

० २२००००० ७००००० ० ३००००० ४००००० 

१७ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५८८/२२ 
सन २०२०-२१ क रता क भागात 
ठक ठकाणी बोअरवेल घेणे व दु ती 

करणे. 
१२००००० १५००००० ४००००० ४४०००० ० ८४०००० 

१८ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५८८/२४ 
सन २०२०-२१ क रता क भागात टँकरने 
ठक ठकाणी पाणीपुरवठा करणे. १५००००० २२५०००० ५००००० ७५०००० ० १२५०००० 

१९ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५८८/२७ 

सन २०२०-२०२१ क रता भाग . ८  
इं ायणीनगर मधील प रसरात 
आव यकतेनुसार निवन डी.आय 
पाईपलाईन  टाकणे व आव यक देखभाल 
दु ती करणे.  

१००००० १५००००० १००००० ११०००० ० २१०००० 

२० 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५८८/२८ 

मोशी बो-हाडेवाडी, से.नं.४,६,९,११ 
इ.प रसरात पा या या टा यावर थाप य 
िवषयक कामे करणे. (सन २०२०-२१) 

१२००००० २५००००० २००००० ५२३००० ० ७२३००० 

२१ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५९५/०३ 

सन २०२०-२१ क रता क भाग 
प रसरातील िविवध ठकाण या पा या या 
टा यांची िनयिमत साफसफाई करणे व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

१२००००० २२५०००० ३००००० ८७०००० ० ११७०००० 

२२ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५९५/०४ 
सन २०२०-२१ क रता क भागातील 
पा या या टा यां या आवारात 
थाप य़िवषयक कामे करणे. 

१८००००० ३०००००० २००००० ६२०००० ० ८२०००० 

२३ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५९५/०६ 
क भाग प रसरातील पा या या टा यांवर 
रंगरंगोटी तसेच थाप य िवषयक कामे 
करणे. (सन २०२०-२१) 

१४००००० २२५०००० २००००० ५६०००० ० ७६०००० 

२४ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५९८/०३ 
नेह नगर जलकंुभ प रसराम ये 
पाईपलाईन टाकणे व देखभाल दु तीची 
कामे करणे. (सन २०२०-२१) 

१२००००० २२५०००० ३००००० ५६०००० ० ८६०००० 
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२५ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५९८/०७ 

से टर २३ ते 
भोसरी,गवळीमाथा,नेह नगर,अजमेरा 
गु ववािहनीची देखभाल दु ती करणे 
(सन २०२०-२१) 

५००००० १५००००० १००००० २००००० ० ३००००० 

२६ 
पाणीपुरवठा 

िवभाग (योजना 
िनधी) 

५९८/०६ 

क भागातील दे  र ता व इतर 
प रसराम ये पाईपलाईन टाकणे व 
देखभाल दु तीची कामे करणे.( सन 
२०२०-२१) 

१२५०००० २२५०००० ० ७२००० ० ७२००० 

              ४७०५००० ४७०५००० १३९५०००० 

 

 तसेच क े ीय कायालय, पाणीपुरवठा िवभाग वाढ घट करणेस मा यता िमळणेकामी 

अ. . लेखािशष 
अंदाजप का
तील पानांक 

व अ. . 
कामाचे नाव 

 
अंदाजप क य 

र. . 

सुचिवलेली 
अंदाजप क य 

र.  

सन २०२२-२३ 
अंदाजप काम ये 

केलेली तरतूद 

सन २०२२-
२३ 

अंदाजप कात 
करावयाची 

वाढ  

सन २०२२-
२३ 

अंदाजप कात 
करावयाची 

घट 

सन २०२२-
२३ 

अंदाजप कात 
सुचिवलेली 

तरतूद 

१ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११०१/३४ 

क भाग अंतगत िव ुत पंप व अनािधकृत 
नळ तोड य़ासाठी मजूरासह वाहन पुरिवणे ५००००० १८००००० ५००००० ० ४७८००० २२००० 

२ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३२/०१ 

भाग .९ मधील नेह नगर, अजमेरा, 
म ह ा व टेडीयम टाक  प र े ात 
पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे 
क रता मजूर पुरिवणे (सन २०२२-२३) 

० ४०००००० १८००००० ० ७००००० ११००००० 

३ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/०२ 

गवळीमाथा संप, से टर ७/१०, WD4 व 
इं ायणीनगर टाक  प र े ात पाणीपुरवठा 
संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर 
पुरिवणे (सन २०२२-२३) 

० ५०००००० १५००००० ० ७००००० ८००००० 
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४ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/०३ 

पांजरपोळ, गुळवे मैदान टाक  प र े ात 
पाणीपुरवठा संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे 
क रता मजूर पुरिवणे (सन २०२२-२३) 

० ५०००००० १५००००० ० ७००००० ८००००० 

५ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/०४ 

भाग .२ मधील मोशी-बो-हाडेवाडी 
(WD4) टाक  प र े ात पाणीपुरवठा 
संबंिधत हॉ व ऑपरेशन करणे क रता मजूर 
पुरिवणे (सन २०२२-२३) 

० ५०००००० १८००००० ० ७५०००० १०५०००० 

६ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/०५ 

भाग .६ मधील प रसरात पाणीपुरवठा 
िवषयक करकोळ देखभाल दु तीची कामे 
करणे (सन २०२२-२३) ० १५००००० ४००००० ० ३९०००० १०००० 

७ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/०६ 

भाग . ८ इं ायणीनगर मधील प रसरात 
पाणीपुरवठा िवषयक आव यक देखभाल 
दु तीची कामे करणे.(सन २०२२-२३) ० १५००००० ४००००० ० ३९०००० १०००० 

८ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/०७ 

भाग .२ मधील मोशी-बो-हाडेवाडी व 
इतर प रसरात देखभाल दु ती िवषयक 
कामे करणे.(सन २०२२-२३) ० १५००००० ४००००० ० ३९०००० १०००० 

९ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/०८ 

भाग .९ अजमेरा, उ मनगर  व 
मासुळकर कॉलनी व प रसराम ये 
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल दु तीची 
काम ेकरणे.(सन २०२२-२३) 

० १५००००० ४००००० ० ३९०००० १०००० 

१० पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/०९ 

भाग .९ नेह नगर, यशवंतनगर, 
खराळवाडी,गवळीमाथा व प रसराम य े
पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल दु तीची 
कामे करणे.(सन २०२२-२३) 

० २०००००० ४००००० ० ३९०००० १०००० 
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११ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३३/१० 

नेह नगर, अजमेरा, म ह ा व टेडीयम 
प र े ातील पा या या टा यांचे प रचालन 
करणे (सन २०२२-२३) 

० ७५००००० १००००० ० ९०००० १०००० 

१२ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३४/११ 

गवळीमाथा संप, से टर ७/१०, WD4, 
इं ायणीनगर व पांजरपोळ प र े ातील 
पा या या टा यांचे प रचालन करणे (सन 
२०२२-२३) 

० ५०००००० १००००० ० ९०००० १०००० 

१३ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३४/१२ 

सन २०२२-२३ क रता क भाग अंतगत 
िव ुत पंप व अनािधकृत नळ तोड य़ासाठी 
मजूरासह वाहन पुरिवणे ० १०००००० ३००००० ० २९०००० १०००० 

१४ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३४/१३ 

क भागातील प रसरात आव यकतेनुसार 
टँकरने पाणीपुरवठा करणे. ० २०००००० ३००००० ० २९०००० १०००० 

१५ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११३४/१४ 

क भागातील पा या या टा यांची 
िनयिमत साफसफाई करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. ० १८००००० ४७७००० ० ४६७००० १०००० 

१६ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) १०९९/०९ 

सन २०२०-२१ क रता देखभाल दु ती 
अंतगत नेह नगर, यशवंतनगर,खराळवाडी, 
गांधीनगर इ. या भागात पाणीपुरवठा व 
देखभाल दु ती करणे   

१५००००० ३०००००० २००००० १०८०००० ० १२८०००० 

१७ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) १०९९/१० 

सन २०२०-२१ क रता िवशाल टाक , 
पपरी टेशन, ए पायर इ टेट  इ. प रसरात  

पाणीपुरवठा देखभाल दु ती करण े  
१५००००० २८००००० १००००० ७६५००० ० ८६५००० 
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१८ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) १०९९/१२ 

पुणे-नािशक महामागा या पुव बाजुस 
असणा-या प रसरात पाणीपुरवठा िवषयक 
देखभाल दु ती करणे करणे. (सन २०२०-
२१) 

६००००० २०००००० २००००० ५२५००० ० ७२५००० 

१९ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) १०९९/१४ 

भाग . ६ म ये पाणीपुरवठा िवषयक 
देखभाल दु ती करणे करणे. (सन २०२०-
२१) 

६००००० २०००००० १००००० ६२५००० ० ७२५००० 

२० पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) १०९९/१५ 

भाग . ८ मधील इं ायणीनगर मधील 
से. . ७ व १० प रसरात पाणीपुरवठा 
सुरळीत पाह यासाठी आव यक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. ( सन २०२०-२१) 

६००००० ३०००००० २००००० ९००००० ० ११००००० 

२१ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) १०९९/१६ 

भाग . ८ मधील भागात पाणीपुरवठा 
सुरळीत राह यासाठी आव यक देखभाल 
दु तीची काम करणे. (सन २०२०-२१) ६००००० ३०००००० २००००० ९००००० ० ११००००० 

२२ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) १०९९/१७ 

भाग . २ मोशी येथील भागाम ये दु ती 
देखभाल कामे करणे. (सन २०२०-२१)  १०००००० ३०००००० २००००० ६००००० ० ८००००० 

२३ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) १०९९/१८ 

क भागातील दे  र ता, नागे र नगर, 
गायकवाड व ती,बो-
हाडेवाडी,िवनायकनगर, िखरीडव ती व 
इतर प रसराम ये देखभाल दु तीची कामे 
करणे.( सन २०२०-२१) 

१०००००० ४०००००० ३००००० ५९०००० ० ८९०००० 

२४ पाणीपुरवठा 
िवभाग (महसुली) ११००/१९ 

अजमेरा,वा तुउ ोग व मासुळकर काँलनी 
प रसराम ये पाणीपुरवठा िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे करणे. (सन २०२०-२१) 

९००००० २४००००० ४००००० ५२०००० ० ९२०००० 

              ६५०५००० ६५०५०००   
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तसेच थाप य क े ीय कायालयकडील सन २०२१-२२ या सुधा रत अंदाजप कातील कामांना तरतुदी कमी अस याने चालू िवकास कामांसाठी बील 
अदायगी करणेकामी खालील कामांना तरतूद वग करणेस मा यता िमळणेकामी 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष 
कामाची 

अंदाजप क य 
र म 

सन 2022-23 चे सन 2021-22 ची 
सुधारीत तरतूद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन 2021-22 साठी 
एकूण सुधारीत 

तरतूद 

        पा.  अ.          

1 
भाग . 2 मधील गट न ं६०६ 

आर ण १/४४६ येथे मा यिमक 
शाळा इमारत बांधण े

िवशेष 
योजना 

27,00,00,000 74 2 6,99,98,000 65,00,000 0 7,64,98,000 

2 

भाग .9 नेह नगर 
मशानभूमी येथे िव ुत दािहनी 

उभारणेसाठी थाप य िवषयक व 
इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000 67 1 1,01,22,000 40,00,000 0 1,41,22,000 

3 

 पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
इमारतीमागील I to R म ये 
ता यात आले या भुखंडावर निवन 

शासक य इमारत बांधणे व 
अनुषंिगक कामे करण े 

िवशेष 
योजना 

2,50,00,00,000 74 1 46,00,000 55,00,000 0 1,01,00,000 
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4 

पपरी नेह नगर मु य 
र यावरील आर ण .६६ म ये 
पी.एम.पी.एम.एल. साठी बस 
डेपो बांधणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

िवशेष 
योजना 

10,00,00,000 75 5 0 60,00,000 0 60,00,000 

5 

भाग .९ मासुळकर कॉलनी, 
अजमेरा कॉलनी, यशवंतनगर व 
इतर भागा मधील र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

7,50,00,000 80 9 3,82,24,000 80,00,000 0 4,62,24,000 

6 
. .२ से टर नं. १६ राजे 

िशवाजी नगर मधील र ते 
अ ावत प दतीने करणे  

िवशेष 
योजना 

40,00,00,000 80 5 13,53,01,000 1,00,00,000 0 14,53,01,000 

7 

भाग . २ बो-हाडेव ती 
बनकरव ती मधील अि त वातील 
र त ेहॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे.  

िवशेष 
योजना 

30,00,00,000 27 17 6,66,95,000 1,00,00,000 0 7,66,95,000 

8 भूसंपादन िनधी भांडवली-
अ भाग-2 

  404 4 80,00,00,000   5,00,00,000 75,00,00,000 

  एकूण   
  

  
1,12,49,40,000 5,00,00,000 5,00,00,000 1,12,49,40,000 
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यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन सन २०२१-२२ चे सुधा रत व सन २०२२-२३ चे मुळ मुळ 

अंदाजप क  “अ” व “क”  तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 
महापािलकेन े नमुद केल या शासक य सुधारणांचा िवचार क न शहरी गरीबांसाठीचे “प” अंदाजप क 
याच माणे या अंतगत क पांसाठी ा  शासन अनुदान व मनपा िह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढील माणे 

तयार करणेत येत असून यास अंितम ि वकृती  देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेत येत आहे. 
 

अंदाजप क 'अ', 'प' ,'क'  व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांचे अंदाजप क 
अ.  

तपिशल 

सन २०२१-२२ चे सुधारीत 
अंदाजप क र.  

सन २०२२-२३ चा मुळ अंदाज र.  

अ-१ एकुण जमा 45,76,96,41,000 49,61,65,16,590 

२ एकुख खच 45,71,86,94,410 49,56,63,50,556 

३ अखेरची िश लक 5,09,46,590 5,01,66,034 

ब भाग - ३     

१ एकुण जमा 68,95,43,21,821 68,95,43,21,821 

२ एकुख खच 65,12,87,28,021 65,12,87,28,021 

क-१ क , रा य व मनपा अथसहा यीत 
योजनांचे एकुण जमा 

13,90,37,90,600 15,35,37,43,350 

२ क , रा य व मनपा अथसहा यीत 
योजनांचे एकुण खच 

5,08,36,71,400 9,17,93,69,000 

३ अखेरची िश लक 8,82,01,19,200 6,17,43,74,350 
 

सभावृतांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.माहापािलका सभेकडे पाठिवणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला 

----------  
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जािहर केले. 

 
 
 
 

(अॅड.िनतीन ाने र लांडगे) 
सभापती, थायी सिमती 

पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पपरी - ४११०१८. 
 
  
 
 

  (उ हास बबनराव जगताप) 
  नगरसिचव 

   पपरी चचवड महानगरपािलका, 
  पपरी - ४११ ०१८. 

पपरी चचवड महानगरपािलका                                   
पपरी-१८, नगरसिचव िवभाग 
मांक- नस/३/कािव/ ३१३ /२०२२  

दनांक-  ०३ /०३/२०२२ 
त- सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो य या कायवाही तव. 


