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  पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती वशेष सभा 
कायप का मांक - २०९                         

सभावृ तांत 
दनांक - १६/०२/२०१६           वेळ -  सकाळी ११.०० वाजता 

 

      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची वशेष सभा 
मंगळवार दनांक १६.०२.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. 
सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होते. 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
५) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
६) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
७) मा. साद शे ी 
८) मा.सौ.साळंुके स वता सुरेश 
९) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
१०)  मा.तापक र अ नता मि छं  
११)  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
१२)  मा.काळे वमल रमेश  
१३)  मा.अ पा ऊफ संपत ानोबा पवार  
१४)  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर  

 
या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.भोसले–मु यलेखापाल, मा.डॉ.देशमुख- 
वै यक य अ धकार , मा.गावडे-सहआयु त, मा.पाट ल,मा.च हाण, मा.तुपे-सहशहर 
अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.गायकवाड, मा.मान,े मा.खांडकेकर, 
मा.आ ट कर, मा.खोसे, मा.फंुदे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर -सहा.आयु त, मा.साळंुके-मु य 
उ यान अ ध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान अ धकार , मा.दुधेकर, मा.थोरात, 
मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.बरशे ी, मा.जुंधारे, मा.गलबले, मा.घोड,े मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 
मा.ग ु वार, मा.शेख, मा.पुजार , मा.गायकवाड, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.सोनवणे-कायकार  
अ भयंता, मा.बोदाड,े मा.बड-े शासन अ धकार , मा.जरांडे- सुर ा अ धकार , मा.ऐवले- 
समाज वकास अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

-------- 
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 (मा.महापा लका आयु त यांनी महापा लकेचे सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन 
२०१६-१७ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 
क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पासाठ  ा त 
शासन अनुदान व मनपा ह सा या कामीचे अंदाजासंबंधीचे यांचे नवेदन मा. थायी 
स मतीस सादर केले.) 

                          ---------- 
 

             खाल ल माणे सूचना मांडणेत आल . 
 

सुचक - मा. साद शे ी                  अनुमोदक - मा.सु नता गवळी  
  

 अंदाजप काकामीचे मा.आयु त यांचे अंदाज स व तर अवलोकन करावयाचे 
अस याने गु वार दनांक १८/०२/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० पयत सभा तहकूब करणेत 
यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाल. 
---------- 

 
मा.सभापती - गु वार दनांक १८/०२/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० पयत सभा तहकूब 

करणेत येत आहे.  
 
 

                                                     

                             (अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे) 
       सभापती 

                                    थायी स मती 
     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                                   पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी स मती वशेष सभा 
कायप का मांक -  २०९                      

सभावृ तांत 
 

( दनांक १६/०२/२०१६ ची तहकूब सभा) 
 
दनांक - १८/०२/२०१६           वेळ – सकाळी ११.०० वाजता 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. थायी स मतीची दनांक १६/२/२०१६ 
ची तहकूब वशेष सभा गु वार दनांक १८/०२/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा. 
महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृ हात 
आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े 

 

१) मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे  -  सभापती 
२) मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ सनी  
३) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
४) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
५) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
६) मा. साद शे ी 
७) मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 
८) मा.आसवाणी हरानंद ऊफ ड बू कमतराम 
९) मा.तापक र अ नता मि छं  
१०) मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
११) मा.काळे वमल रमेश  
१२) मा.आ हाट धनंजय मुरल धर  

 
या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.उ हास जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर-

मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.ठाकूर-उपसंचालक (नगररचना), 
मा.भोसले–मु यलेखापाल, मा.गावडे-सहआयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे-सहशहर 
अ भयंता, मा.सुरगुड-े वकास अ भयंता, मा.डोईफोडे, मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, मा.खोसे, 
मा.दंडवत,े मा.कडूसकर, मा.फंु दे, मा.दुरगुड,े मा.इंदलकर -सहा.आयु त, मा.इंगळे, 
मा.च हाणे, मा.क पले, मा.थोरात, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.जुंधारे, मा.घोडे, 



 4 

मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग ु वार, मा.शेख, मा.पुजार -कायकार  अ भयंता, मा.बोदाड,े 
मा.बडे - शासन अ धकार , मा.जरांडे- सुर ा अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े  

-------- 
ठराव मांक –  १५२७१     वषय मांक – १ 
दनांक – १८/०२/२०१६      वभाग – लेखा 
सुचक – मा. हरानंद आसवाणी      अनुमोदक – मा.कैलासभाऊ थोपटे  
संदभ:- मा.महापा लका आयु त यांचे .लेखा/६/का व/४७०/२०१६ द.०२/०२/२०१६   
 मा.आयु तांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  चंचवड 
महापा लकेचे सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजप क “अ” व 
“क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत 
महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” 
अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा त शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा 
याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आल.े  
 

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 
अ. . तप शल सन २०१५-१६ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१६-१७ चा 

अंदाज र. . 
अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

२४,७८,५३,४९,६०० २७,०७,०४,०१,००० 

२) एकूण खच २२,०१,१६,४९,६०० २७,०२,१६,५८,५०० 
३) अखेरची श लक  २,७७,३७,००,०००     ४,८७,४२,५०० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 
क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 
  १०८८१६३९०००   १२७५४९८२००० 

२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 
   २७२२८५५०००   ११८१३७३१००० 

३) अखेरची श लक    ८१५८७८४०००     ९४१२५१००० 
 
  

 वर ल माणे मा.आयु त यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवून 
पुढ ल माणे कमी अ धक कर यात येत आहे.   
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                           सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञक 
 
 

 
अ.
. 

पानां
क  

अ.
. लेखा शष वाढ  घट   

१ ६५ ७९ 

वशेष योजना ( शाळा इमारत)                          
भाग . ११ यमुनानगर मधील जुनी 

मोडकळीस आलेल  करसंकलन ( तळवड)े 
कायालय इमारत पाडून नवीन अ यावत 
यमुनानगर करसंकलन व सी. एफ. सी. साठ  
इमारत बांधणे   

१११०००००   

 
  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   १११०००००  

२ ३२४ ४४ 

इमारत योजना फ भाग                                    

भाग . ११ यमुनानगर मधील संभाजी राजे 
डांगणावर वॉचमन कॉटर बांधणे. 

९९९९०००   

 
  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   ९९९९०००  

३ ३१९ १४७ 

दगडी फरशी फुटपाथ फ भाग                         

भाग .११ यमुनानगर वेणीनगर चौकातील 
मोकळया जागे या  समा भंतीची उंची वाढ वणे 
व प ह ग लाक  बस वणे 

४९९९०००   

 
  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   ४९९९०००  

४ १६ ८ 

( वशेष योजना आ णासाहेब मगर टेडीअम)   
आ णासाहेब मगर टेडीअम येथे े क  गॅलर  
बांधणे, हो टेल ची  ब डींग बांधणे व मैदाने 
वकसीत करणे 

२०००००००   

 
  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

५ १६ ९ 

( वशेष योजना आ णासाहेब मगर टेडीअम)  
आ णा साहेब मगर टेडीअम येथे डासंकूल 
उभारणे ( बा केट बॉल, लॉन टे नस कोट व 
इतर मैदानी खेळ) 

२०००००००   

 
  ३३७ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  



 6 

६ ५७ २१५ 

( वशेष योजना )                                   
पंपर  चंचवड महापा लका े ाम ये ाम 
वाहतूक योजना राब वणे  

२०००००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

७ ५९ १ 
 ( वशेष योजना )                                                        
महापौर नवास नधी 

१०००००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००००  

८ ५२७ ७१ 

(भुयार  गटर योजना)                                              
भाग .५९ मधील  मधुबन प रसरातील र ते व 

UTWT व  TWT प दतीन ेमॉडेल वॉड धरतीवर 
वकसीत करणे. 

१०००००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००००  

९ नवीन   
भाग . ५९ मधील अंदाजप कात नमूद 

नसले या कामांवर ल अंतीम बीले अदा करणे 
१०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १०००००  

१० ४९२ ६९ 

(पाणी पुरवठा योजना नधी  क े ीय कायालय)      
सांगवी येथील मधुबन प रसरात मॉडेल वॉड 
प दतीने पाणी पुरवठा  वषयक वकास कामे 
करणे तसेच इतर अनुषं गक कामे करणे 

३००००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ३००००००  

११ ४९२ ७० 

(पाणी पुरवठा योजना नधी  क े ीय कायालय)         
सांगवी येथील  शतोळे नगर गंगानगर व 
जवळील प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने पाणी 
पूरवठा वषयक वकास कामे करणे  तसेच इतर 
अनुषं गक कामे करणे 

३००००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ३००००००  

१२ ४९५ ३९ 

(पाणी पुरवठा योजना  ड े ीय कायालय)     
जल े  . ड/६ जुनी सांगवी गावठाण येथे 
नवीन १५ल  मतेची उंच टाक  बांधण े 

४६०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ४६०००००  

१३ १६ १२ 

वशेष योजना पवना व मुळा नद  काठ  मनपा 
प रसरात ठक ठकाणी संर ण  भंत बांधण.े                   
दापोडी येथे एस.एम.एस. कॉलनी या बाजूने 
रटे नंग वॉल बांधणे. 

९९०००००   

 
  ६९ २६ नवीन पूण योजना ९९०००००  
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१३ 

अ 
 

 
 

 
 

दापोडी आर ण . ३/३० म ये नवीन शाळा 
इमारत बांधणे. 
 

   १००००००० 
 
 

 
 

     ० 

१४ ३२ २४० 

( वषेश योजना)                                                   
भाग .६१  दापोडी मु य र यांचे हॉट म स 

प दतीने डांबर करण करणे 
२००००००   

 
  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१५ ३३ २४१ 

  ( वषेश योजना)                                              
भाग . ६१ दापोडी मु य र या या कडेने 

पावसाळी गटरसाठ  पाईप लाईन टाकणे 

२००००००   

 
  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१६ ३३ २४२ 

 ( वषेश योजना)                                                
दापोडी  भाग .६१  र या या कडेने नवीन ८० 
म म. रबर मो डेड पे ह ंग लॉक बस वणे 

२००००००   

 
  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २००००००  

१७ 
नवीन 

काम 
  

भाग . ६१ दापोडी डॉ. आंबेडकर पुतळा ते 
बोपोडी पुलापयतचा र ता वकसीत करणे 

१५००००००   
 

  ६९ २६ नवीन पूण योजना   १५००००००  

१८ 
नवीन 

काम 
  

दापोडी  मशानभूमी व वध  सुधारणा करणे 
२५०००००   

 
  ६९ २६ नवीन पूण योजना   २५०००००  

१९ १७२ ५५ 

(इमारत योजना क भाग)                               
( भाग . ६१) दापोडी मधील आर ण . 
३/२९ व ३/३० रटेल माकट व फायर टेशन 
साठ  वकसीत करणे व  ठक ठकाणी सुर ा 
भंत बांधणे  

४७०००००   

 
  ६९ २६ नवीन पूण योजना   ४७०००००  

२० 
नवीन 

काम 
  

भाग .५९ मधील ओ.पी.डी. सुतीगृ ह 
इमारतीचे नुतनीकरण करणे  

५००००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ५००००००  

२१ २३ ५३ ( वषेश योजना)                                                     
जुनी संगवी भाग . ९१ दापोडी पुलापासून 

२०००००००   
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स.न.२६ मधुबन सो. मधील डीपी र ता वकसीत 
करणे  

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   २०००००००  

२२ ५०५ ७५ 

पाणी पुरवठा योजना नधी ई े ीय कायालय            

भाग  ३२ सॅड वक कॉलनी येथ ेउंच जलकंुभ 
बांधणे 

१२४०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १२४०००००  

२३ २४४ ५२ 

सरफेस गटस ई भाग                                          

भाग . ३२ सॅड वक  कॉलनी येथे भोसर  दघी  
शवे वर ल र ता  वकसीत करणे 

१२५०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   १२५०००००  

२४ २५३ १२३ 

भाग . ३२ सॅड वक कॉलनी म ये संत 
तुकाराम नगर, संभाजीनगर,ओमसाई पाक इ. 
ठकाणी र यांचे हॉट म स प दतीने 
डांबर करण करणे 

१२५०००००   

 

  ३३६ 
 

३ 
 
भुसंपादन नधी 
   

१२५००००० 
 

 

२४
अ 

 
 

 
 

 भाग . ४९ बापुजीबुवा नगर भागात 
“जल ेञ ड- ४ अंतगत . .४९ थेरगावम ये 
पा या या टाक चे वतरण यव थेत सुधारणा 
करणेसाठ  डझाईननुसार पाईपलाईन टाकणे 
कामामधुन भागातील जु या पाईपलाईन 
बदलुन नवीन टाकणे.   

  ३०,००,००० 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
  

० 

२५ २३८ ३० 

(नाला े नंग ई भाग )                                       
मोशी भाग . ६ येथे नाला े नंगची कामे 
करणे 

१८०००००   

 
  ४ १० भुसंपादन नधी   १८०००००  

२६ २४० २७ 

(सरफेस गटस ई भाग)                                          
भाग . ६ मोशी धकरण येथे ॉम वॉटर 

करणे 
२५०००००   

 
  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  
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२७ २४४ ५६ 

खडी  मुरमाचे र ते ई भाग                             
भाग .६ मोशी येथील ट .डी.आर.चे बद यात 

मनपा या ता यात आलेले र ते खडी करणे व 
बी बी एम करणे 

२२५०००००   

 
  ४ १० भुसंपादन नधी   २२५०००००  

२८ २४४ ५८ 

(खडी  मुरमाचे र ते ई भाग)                           
भाग .६ मोशी येथील राधाकृ णनगर, 

सु नलनगर, ना शक रोड व इतर ठकाणचे र ते 
बी बी एम करणे 

५८०००००   

 
  ४ १० भुसंपादन नधी   ५८०००००  

२९ २४४ ५९ 

(खडी  मुरमाचे र ते ई भाग)                             
भाग . ६ येथील से. . ४,६ मधील र यांचे 
ंद करण करणे 

२५०००००   

 
  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  

३० २५४ १३३ 
वाघे वर कॉलनी मधील र ते बीबीएम प दतीने 
डांबर करण करणे 

२५०००००   
 

  ४ १० भुसंपादन नधी   २५०००००  

३१ २५४ १३२ 

(डांबर  र त)े                                                        
मोशी भाग . ६ उव रत र ते बीबीएम 
प दतीने डांबर करण करणे 

६८०००००   

 
  ४ १० भुसंपादन नधी   ६८०००००  

३२ २७२ ९७ 

( थाप य वषयक कामे)                                    
भाग . ६ मोशी येथील शाळांची थाप य 
वषयक कामे करणे 

२००००००   

 
  ४ १० भुसंपादन नधी   २००००००  

३३ २७२ १०० 

भाग . ६ मोशी येथील चौक सुशो भकरण, 

पीड ेकर,झे ा ॉ संगसाठ  प े व वाहतूक 
वषयक कामे करणे 

३५०००००   

 

  ४ 
 

१० 
 
भुसंपादन नधी 
   

३५००००० 
 

 

३३ 
अ 
 
 

८०४ 
 
 
 

६३ 

६४ 
 
 

जल ेञ .ड/१५ अंतगत भाग . ४४ पंपर  
कॅ प, पंपर  वाघेरे प रसरात आव यकतेनुसार 
पाणीपुरवठा वषयक देखभाल दु ती कामे 
करणे     

   ७००००० 
   ७५०००० 
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  ० 

३४ ४९९ ११३ 

(पाणीपुरवठा योजना ड े ीय कायालय)           
सन २०१५-१६ साठ  भाग . ४४ मधील जु या 
सी. आय लाईन बदलून नवीन डी आय पाईप 
लाईन टाकणे 

३००००००   

 

  ४९८ १०४ 

जल े  . ड/९ पंपळे सौदागर प रसरातील 
जुनी ६ ल  ल. मतेची उंच टाक  पाडून या 
जागी नवीन टाक  बांधणे   

३०००००० 

 
३५ ५०२ ७ पांजरपोळ येथे उंच टाक  बांधणे ४५०००००    

  ३३६ ३ भसंुपादन नधी  ४५०००००  

३६ ४८२ ३ 

भाग . ४८ ीनगर म ये पाणीपुरवठा 
वतरण यव थेत सुधारणा करणे साठ  नवीन 
पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे 

३०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

३७ १४ १६ 
भाग . ३४ ग हाणे व ती  म ये ना याची 

सुधारणा करणे व उंची वाढ वणे 
३०००००० 

   
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

३८ ६४ ६९ 
भाग . ३४ ग हाणे व ती म ये आर ण . 

४१७ येथे ाथ मक शाळा बांधणे 
५०००००० 

   
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ५००००००  

३९ ६५ ७० 
भाग . ३४ ग हाणे व तीम ये आर ण  

४१८ येथे सां कृ तक क  बांधणे 
१००००००० 

   
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १०००००००  

४० २३८ २९ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये ठक ठकाणी 
पावसाळी पा याचे बंद पाईप गटस करणे व 
अनुषं गक कामे करणे 

२०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४१ २५३ १२४ 

. .३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबा माळ, आपटे 
कॉलनी, व शतलबाग, येथे र ते हॉट म स 
प दतीने र ते डांबर करण करणे 

४०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  

४२ २५३ १२५ 

.  ३४ ग हाणे व तीम ये ज.ेपी.नगर 
आ दनाथ नगर व इ. भागाम ये हॉट म स 
प दतीने र ते डांबर करण करणे 

४०००००० 
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  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  

४३ २५९ ५१ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबा माळ व 
आपटे कॉलनी येथ ेपे ह ग लॉक व थाप य 
वषयक कामे करणे 

३०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

४४ २५९ ५२ 
. .३४ ग हाणे व ती इ. ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करण े

२०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४५ २६५ ४७ 
. . ३४ ग हाणे व तीम ये अि नशामक 

क ासमोर ल जुन ेसंडास लॉक पडून नवीन 
संडास लॉक बांधणे 

१५००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  

४६ २६५ ४८ 

.  ३४ ग हाणे व तीम ये आर ण . ४१४ 
येथे बांधणेत आले या सां कृ तक हॉल या 
वर या मज यावर फ नचर यव था करणे 

२०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४७ २६५ ४९ 

.  ३४ ग हाणे व तीम ये मनपा या ता यात 
असले या इमारतीची सुधारणा करणे व थाप य  

वषयक कामे करणे 

२०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

४८ २६५ ५० 

. ं . ३४ ग हाणे व तीम ये मनपा या ता यात 
आले या आर णास   समा भंत बाधणे व 
अनुषं गक कामे करणे 

४०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ४००००००  

४९ २७१ ९२ 

. ं . ३४ म ये स.ंनं. ६९५ मधील मनपाचे 
हॉ पीटल व ओपीडी इमारतीचे पेट ंग व थाप य  

वषयक कामे करणे 

२०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००  

५० २७१ ९३ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये  ठक ठकाणी 
फ नचर यव था मंडप यव था करणे व 
वागत कमान बांधणे 

१०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १००००००  

५१ ६०३ २० 
. ं  ३४ ग हाणे व तीम ये खंडोबामाळ येथे 

म हला व पु षासाठ  व छतागृ ह बांधण े
१५००००० 

   
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  
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५२ ६०३ २१ 

. . ३४ ग हाणे व तीम ये आनंदनगर खंडोबा 
माळ येथे म हला व पु षासाठ  व छतागृ ह 
बांधणे 

१५००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १५०००००  

५३ २७१ ८० 
वॉड . ३४ म ये खंडोबा माळ प रसरात 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे 

३०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ३००००००  

५४ २७१ ७९ 
वॉड . ३४ मधील फुटपाथ चेबस रोड,  

ड हायडर इ.ची दु ती करणे 
१३००००० 

   
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  १३००००० 

 

५४ 
अ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

भाग . ३३ गवळीनगर मधील आर ण . 
४०७ खेळाचे मैदान येथे डासंकुल इमारत 
बांधणे  
 
 

   ५०००००० 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 

० 

५५ 

१६६ 
सुधा
र त  

४६ स द  मा हती जनसंपक  वभाग 
 

५०००००० 
   

  
पु त
क  

२ 
  

     

  १५२ २४ थाप य मु य कायालय, थायी आ थापना  ५००००००  

५६ २२ ३१ 
भाग . ५३ वाकड मधील अंतगत र याचे 

डांबर करण करणे 
२००००००० 

   
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  २००००००० 

 

५६ 
अ 
 
 

 
 
 

 
 
 

वाड . ३९ मधील संत तुकाराम नगर पंपर  
येथील पीसीएमट  डेपो उदयानात अ याधु नक 
काश यव था करणे व इतर अनुषं गक कामे 

करणे    

    ५०००००० 
 
 
 
 

 
 
 

     ० 

५७ ६७ २७ बालनगर   वक सत करणे ९३१०००००    
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी  ९३१०००००  
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५८ १८ ३ 

वॉ. .२४ (नवीन . .२९) इं ायणीनगर से.नं. 
महारा  कॉलनी शेजार  मोकळा भूखंड . ३ 
म ये येथे पोह याचे तलाव बांधणे 

४५०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी   ४५००००००  

५९ ३७८ ४० 
अ े य कायालय व इतर आव यक ठकाणी 
CCTV यं णा बस वणे 

५५०००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ५५०००००  

६० ३९१ ३ 
ब  े य कायालय अंतगत चौक व मनपा 
इमारत शाळा इ. ठकाणी CCTV यं णा बस वण े

४००००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ४००००००  

६१ ३९३ १० 
ड े य कायालया अंतगत व वध ठकाणी 
CCTV यं णा बस वणे  

२५०००००   
 

  ३३६ 
 

३ 
 
भुसंपादन नधी (नगररचना) 
  

२५००००० 
 

 

६१
अ 

३६८ 
 
 

५ 
 
 

अपारंपा रक ऊजा ञोतापासुन सोलर पॅनल 
बसवुन वज नम ती करणे.   

  

      २५००००० 
 
 
 

 
 

३७२  
मनपा या अ/ब/क/ड/इ/फ काय ेञातील 
र यांवर LED बस वणे 

      १००० 

 
 

      ० 

६२ ४११ १ 

क भाग मनपा भवन काय े ातील र ता 
ंद करणात अडथळा करणारे व धोकादायक व 
शहर सुशो भकरणाक रता आव यक असलेने 
उ चदाब व लघुदाब  वीजव ह या मरा व कंपनीचे 
उ चदाब व तारा हल वणे 

४९५००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ४९५००००  

६३ ४११ २ 

क भाग भोसर  काय े ातील र ता 
ंद करणात अडथळा करणारे व धोकादायक व 
शहर सुशो भकरणाकर ता आव यक असलेने 
उ चदाब व लघुदाब वीजवा ह या मरा व कंपनीचे 
उ चदाब व तारा हल वणे 

१९५००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  १९५००००  
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६४ ४११ ३ 

क भाग दघी बोपखेल व कासारवाडी 
काय े ातील र ता ं द करणात अडथळा करणारे 
व धोकादायक व शहर सुशो भकरणाक रता 
आव यक असलेने उ चदाब व लघुदाब 
वीजवा ह या मरा व कंपनीचे उ चदाब व तारा 
हल वणे. 

१९५००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  १९५००००  

६५ ३९० २६ 
.  १ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
३३०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६६ ३९० २७ 
  २ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
३३०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६७ ३९० २८ 
  ३ अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
३३०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६८ ३९० २९ 
  ५  अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
३३०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ३३०००००  

६९ ३९० ३० 
  ४ व २८  अंतगत र यांवर  दवाब ती 
वषयक कामे करणे 

२००००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७० ३९० ३१ 
फ े ीय कायालयात वाहतूक नयं क दवे 
बस वणे 

८०००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ८०००००  
७१ ४१७ ७ फ े ीय कायालयात हायमा ट दवे बस वण े २००००००    
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७२ ४०५ १९ 
फ े ीय कायालयात उ यानात व युत वषयक 
कामे करणे  

२००००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  

७३ ३८८ ४२ 
   ६   अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक 

कामे करणे 
५५०००००   

 
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  ५५०००००  
७४ 
 

३८८ 
 

४३ 
 

  २९  अंतगत र यांवर  दवाब ती वषयक  
     

२४००००० 
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 कामे करणे  

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २४०००००  

७५ ३८८ ४४ 
.  ३१ व ७ अंतगत र यांवर  दवाब ती 
वषयक कामे करणे 

२००००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)  २००००००  
७६ ३८८ ४५ इ े ीय कायालयात द याचे नूतनीकरण करणे ४९०००००    
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ४९०००००  

७७ ४०० १८ 
अ े य कायालयात उ यानात नवीन व युत 
पंप बस वणे 

१००००००   
 

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   १००००००  

७८ ३९३ १० 
ड े य कायालयातगत व वध ठकाणी 
सीसीट ह  यं णा उभारणे (२०१६-१७) 

५०००००० 
   

  ८ १४ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ५०००००० 

७९ ९४ १३३ 
भाग . २७ मोरवाडी प रसरातील उव रत 

र यांचे हॉट म स प दतीने डांबर करण करण े
५०००००० 

   
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ५०००००० 

८० १०० १९ 
भाग . २७ दा सोसायट  जवळील डीपी 

र यावर सीडी वक बांधणे 
३०००००० 

   
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी (नगररचना)   ३०००००० 

८१ १०२ २७ 
भाग . २७ मोरवाडी आय.ट .आय इमारतीचे 
थाप य वषयक कामे करणे 

६०००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    ६०००००० 

८२ १३६ ४ भाग . २७ म ये समाज मंद र बांधणे २५०००००    
  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    २५००००० 

८३ ९० ४७ 

भाग . २७ म ये हाडा व इतर रा हले या 
ठकाणी प रसरात हॉट म स प दतीने 
डांबर करणे करणे 

१५००००० 
   

  ३३६ ३ भुसंपादन नधी    १५००००० 

८३
अ 
 
 

 
 
 

 
 
 

भाग . ३३ गवळीनगर मधील आर ण . 
४०७ खेळाचे मैदान येथे डासंकुल इमारत 
बांधणे  

    ५०००००० 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

० 
 



 16

८३
ब 

  
मनपा काळेवाडी नयोिजत शाळा इमारतीला 
ल ट बस वणे     

     २००००० 
 
 

 
 
 

     
० 
 

 
 

८३
क 
 
 

 
 

३८८ 
 
 

४२ 
 
 

भाग .६ मोशी येथील न याने वकसीत होत 
असले या ड.पी. र यावर काश यव था करणे. 
 

   ४०,००,००० 
 
 

 
 
 

४३ 
 
 

भाग .६ मोशी येथील अंतगत प रसरातील 
न याने वक सत होत असले या र यावर काश 
यव था करणे. 

   २०,००,००० 
 
 

 

 
४४ 

 

भाग .६ मोशीमधील से टर ४ ते ११ मधील 
र यावर ल दवाब तीचे नुतनीकरण करणे. 

   १५,००,००० 
 
 

 

     ० 

८४ ३८६ १३ 

डुडुळगाव अंतगत र यावर काश यव था 
करणे व नुतनीकरणे करणे (सन २०१५-१६ 
सधुार त) 

१०३००००   

 

  
३९३ 

 
 

९ 
 
 

इ े य कायालयातील अंतगत सु वधा वाढ 
करणे सीसीट ह  यं णा उभारणे   

१०३०००० 

 

८४ 
अ 

 
  

डुडुळगाव अंतगत र यावर अंतगत काश 
यव था व नुतनीकरण करणे 
न वदा-८/११-२०१५-१६   

  १५,००,००० 
 
 
 

 

 
   

 
  ० 

८५ ३९२ ५ 

भाग . ४६ वजयनगर येथील नवीन शाळा 
इमारती म ये उदवाहक बस वणे व अनुषं गक  

कामे करणे 

२०००००० 
  

  ३३६ ३ भूसंपादन नधीतून   २०००००० 

८६ ६९ २७ 
साय स पाक जवळीक जागेत भारतर न 
व वेशरया यांचे मारक व दालन उभारण े

१००००००० 
   

  
५७ २१६ 

पुणे ना शक र या ते नगडी भ ती श ती 
चौक पाईन र ता येथील HCMTR  वक सत 
करणे   

१००००००० 
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 वर ल माणे मा.आयु त यांचे सन २०१६-१७ चे मुळ अंदाजपञकात खच 
बाजुचे अंदाजात र. .५८,६२,७८,०००/- अ धक व र. .५८,६२,७८,०००/- कमी करणेत येत 
आहेत. 
 

         यानुसार मा. थायी स मतीचे सन २०१५-१६ चे सुधा रत व सन २०१६-१७ चे 
मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापा लकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 
क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा त 
शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत 
असुन यास अं तम ि वकृती देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत 
आहे.  

 
 
 

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 
अ. . तप शल सन २०१५-१६ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१६-१७ चा 

अंदाज र. . 
अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

२४,७८,५३,४९,६०० २७,०७,०४,०१,००० 

२) एकूण खच २२,०१,१६,४९,६०० २७,०२,१६,५८,५०० 
३) अखेरची श लक  २,७७,३७,००,०००     ४,८७,४२,५०० 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७,५४,१७,९९,९७३ ३२,६२,८७,२७,९७३ 
क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 
  १०८८१६३९०००   १२७५४९८२००० 

२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 
   २७२२८५५०००   ११८१३७३१००० 

३) अखेरची श लक    ८१५८७८४०००    ९४१२५१००० 
 
      
                 सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापा लका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
----------         
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       यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 
 
 
 

                                (अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे) 
                                    सभापती  

                                     थायी स मती 
                  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

                    पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका,  
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव वभाग, 
माकं - नस/१०/का व/२१/२०१६ 
दनांक - ०४/०३/२०१६    
 

                                                                                                      
नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकड े
    पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
 


