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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा  
कायप का मांक - १६१ 

सभावृ ांत  
दनांक – १७/०२/२०२०             वेळ – सकाळ  ११.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक 
१७/०२/२०२० रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

                            
१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.ममता वनायक गायकवाड 

५. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

६. मा.ल ढे न ता योगेश 

७. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

८. मा.खानोलकर ा महेश 

९. मा.च धे आरती सुरेश 

१०. मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

११. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

१२. मा.लांडगे राज  कसनराव 

१३. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१४. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

१५. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१६. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – मा.आयु , मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.पवार–
अित र  आयु (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, 
मा.कंुभोजकर – मु य लेखाप र क, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय – 
आरो य वै कय अिधकार , मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.िनकम, मा.भालकर – सह 
शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.अलमलेकर, मा.दुरगुडे, 
मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.गाडेकर, मा.दांगट – .सहा.आयु , 
मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) 
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मा.मंुढे – .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.डॉ.साळवे – अित.आरो य 
वै य कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.कुलकण , 
मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.ओंभासे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.भोसले, 
मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.देशमुख, मा.वाघंुडे, मा.पोरे ड , मा.काळे - कायकार  
अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.जगताप – कामगार क याण अिधकार , 
मा.गोफणे – आरो यािधकार , मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत 
होते.  

---------- 
 

(मा.महापािलका आयु  यांनी महापािलकेचे सन २०१९-२० चे सुधा रत व सन २०२०-२१ चे 
मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उवर त 
जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 
क न शहर  गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पासाठ  ा  शासन 
अनुदान व मनपा ह सा या कामीचे अंदाजासंबंधीचे यांचे िनवेदन मा. थायी सिमतीस सादर 
केले.) 

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सुचक - मा.सागर आंगोळकर       अनुमोदक - मा.राज  गावडे 
  

 अंदाजप काकामीचे मा.आयु  याचे अंदाज स व तर अवलोकन करावयाचे अस याने 
गु वार दनांक २७/०२/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

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

 
मा.सभापती - गु वार दनांक २७/०२/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. पयत सभा तहकूब 

करणेत येत आहे.   
 

     (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
                                सभापती  

                               थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा  
कायप का मांक - १६१ 

सभावृ ांत 
( दनांक १७/०२/२०२० सकाळ  ११.३० वा. ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २७/०२/२०२०             वेळ – दुपार ०२.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सोमवार, द.१७/०२/२०२०    
सकाळ  ११.३० वा. ची तहकूब सभा गु वार दनांक २७/०२/२०२० रोजी दुपार  ०२.३० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 

                            
१. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव – सभापती 
२. मा.गावडे राज  तानाजी 
३. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

४. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५. मा.ल ढे न ता योगेश 

६. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

७. मा.खानोलकर ा महेश 

८. मा.च धे आरती सुरेश 

९. मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे  

१०. मा.लांडगे राज  कसनराव 

११. मा.पंकज द ा य भालेकर 

१२. मा.कलाटे मयूर पांडूरंग 

१३. मा.कलाटे राहुल तानाजी 
१४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

 
या िशवाय मा. ावण ह डकर – मा.आयु , मा.पाट ल - अित र  आयु (१), 

मा.पवार–अित र  आयु (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य 
लेखाप र क, मा.पाट ल – .शहर अिभयंता, मा.पवार – उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे – 
मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय – आरो य वै कय अिधकार , मा.तुपे, मा.िनकम, 
मा.भालकर – सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – .सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, 
मा.अलमलेकर, मा.जोशी, मा.खांडेकर, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.लोणकर, मा.बोदडे, मा.खोत 
- सहा यक आयु , मा.गाडेकर, मा.बहुरे – .सहा.आयु , मा.िशंदे – शासन अिधकार  
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( ाथिमक िश ण वभाग)म मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान अिधकार , मा.डॉ.साळवे – 
अित.आरो य वै य कय अिधकार , मा.डॉ.वाबळे – अिध ता YCMH, मा.इंगळे, मा.तांबे, 
मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.ग टुवार, मा.पुजार , मा.भोसले, 
मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.राणे, मा.वाघंुडे, मा.काळे - कायकार  अिभयंता, 
मा.व ते – शासन अिधकार , मा.जरांडे – सुर ा अिधकार , मा.गोफणे – आरो यािधकार , 
मा.माने – लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

ठराव मांक – ६७९८      वषय मांक – १ 
दनांक – २७/०२/२०२०     वभाग – लेखा  
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा.सागर आंगोळकर  
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/६४/२०२० द.११/०२/२०२० 
 मा.आयु ांकडून आलेले पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन २०१९-२० चे 
सुधार त व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन  पुर कृत 
योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  
गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व 
मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आल.े  
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अंदाजप क “अ” “ क” “ प” व क , रा य व मनपा अथसहा यीत योजनांच ेअंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०१९-२० चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०२०-२१ चा अंदाज 
र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

४८,४९,९४,१८,५९० 

 

५२,३२,५६,६०,७४० 

२) एकूण खच  ३९,८८,१०,४८,४५० ५२,२६,७९,४८,१५० 

३) अखेरची िश लक ८,६१,८३,७०,१४० ५,७७,१२,५९० 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

५७,२०,६४,८५,९६८ ५९,७२,७३,२२,७६८ 

२) भाग-३ एकूण 
खच 

५७,२०,६४,८५,९६८ ५९,७२,७३,२२,७६८ 

क) 

१) 

 

क , रा य व 
मनपा 
अथसहा यीत 
योजनांचे एकूण 
जमा 

 

१४,६५,१३,५७,०६९ 

 

१३,९५,४२,००,००० 

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

६,९९,७९,१०,०५९ १२,२६,६१,००,००० 

३) अखेरची िश लक ७,६५,३४,४७,०१० १,६८,८१,००,००० 

वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे कमी 
अिधक कर यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१९-२०२० चे 
अंदाजपञकात खालील माणे वाढ/घट क न शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  
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अ.  कामाच ेनाव लेखािशष अंदाजप क य  

र कम 

पा.  अ.नु 

 

सन २०२०-२१ ची 

मुळ तरतूद 

वाढ  कामाचे 

नाव 

लेखािशष अंदाजप क य  

र कम 

पा.  अ.नु 

 

सन  २०२०-२१ ची 

तरतूद 

ट  

1 भाग .२३ म ये थेरगाव -धने र 
पुलाचे लंडन ि ज या धत वर 
सुशोभीकरण करण े

  10,00,00,000 14 14 1,00,000 6,99,00,000 
      

    
    

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

  20,00,00,000 48 356 1,00,000 12,99,00,000     
  

        

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

  20,00,00,000 48 357 1,00,000 12,99,00,000 
      

    
    

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

  5,00,00,000 48 358 1,00,000 3,49,00,000 
      

    
    

5 भाग  २३ मधील अशोक सोसायटी 
ते बी आर टी एस पयत या र याचे 
कॉ टीकरण करणे 

  5,00,00,000 48 362 1,00,000 3,99,00,000 
      

    
    

6 भाग  २३ मधील पवारनगर चौक 
२ ते राघव  मठ पयत या र याचे 
कॉ टीकरण करणे 

  15,00,00,000 48 363 1,00,000 99,00,000 
      

    
    

7 भाग  २३ मधील पवारनगर चौक 
२ ते बी आर टी एस पयत या र याचे 
कॉ टीकरण करणे 

  5,00,00,000 48 364 1,00,000 3,99,00,000 
      

    
    

8 भाग  २३ मधील पवारनगर २ व 
राघव  वामीमठ व  इतर चौकांचे 
सुशोिभकरण व थाप य िवषयक कामे 
करणे. 

  7,50,00,000 86 202 1,00,000 4,99,00,000 
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9 भाग  २३ मधील निवन ग ेि य 
कायालय ( शासक य ब उ ेशीय 
इमारत) येथ ेफ नचर व था व इतर 
थाप य िवषयक कामे करण.े 

  12,00,00,000 86 203 1,00,000 5,99,00,000 
      

    
    

10 भाग  २३ म ये स.नं. ९ येथे 
ब उ ेिशय इमारत बांधणे. (ट पा २) 

  15,00,00,000 86 204 2,98,00,000 7,02,00,000 
     

  
    

11 थेरगाव ते धने र पूल दर यान गणेश 
िवसजन घाट िवकिसत क न 
प रसराचे सुशोभीकरण करण े

  10,00,00,000 86 211 1,00,000 6,99,00,000 
      

    
    

12 भाग .२३ मधील स.नं.९ येथील 
उवरीत िसमा भत बांधणे व वाहनतळ 
िवकिसत करण े

  5,00,00,000 40 209 1,00,000 3,99,00,000 
      

    
    

13   ९ मधील मु य  र याचे अबन 
डीझाईन क न सुशोिभकरण करणे.   

  10,00,00,000     50,00,000 5,00,00,000 
      

    
    

14 भाग .९ मधील मु य र यांचे 
अबन ट प दतीने सुधारणा 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

  55,00,00,000     0 25,00,00,000 
      

    
    

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

करणे. 

  15,00,00,000     1,000 50,00,000               

16 भाग . ७ भोसरी येथील 
मशानभुमी शेजारी र याचे ंदीकरण 

करणे. 

  3,00,00,000     1,000 50,00,000               

17 भाग . ७ म ये चौक सुशोिभकरण 
करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे.  

  7,00,00,000     1,000 50,00,000               
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18 भाग . ७ भोसरी येथील 
आंतररा ीय कु ती िश ण इमारती 
म ये थाप यिवषयक अनुषंिगक कामे 
करण े 

  10,00,00,000     1,000 1,00,00,000               

19 भाग . ७ भोसरी येथील  गावज ा 
मैदानातील आखा ाच े नुतनीकरण 
करणे.  

  1,50,00,000     1,000 50,00,000               

20 स नं. ६९५ येथील म यवत  भागात 
असले या मनपा या ता यातील 
आर णा या जागेत (PMPML) बस 

डेपो येथे ापारी संकुल व छो ा 
वसाियकांसाठी गाळे उभारणे 

  30,00,00,000     1,000 50,00,000               

21 जुने भोसर  हॉ पटल (टाटा 
हॉ पटल) येथे फ  म हला सुतीगृह 
व नवजात िशशु (NICU) यां यासाठ  
अ ावत णालय उभार यासाठ  
व तार त करणे. 

  10,00,00,000 

 

    1,000 50,00,000               

22 भाग .७ भोसरी चांदणी चौक ते 
लांडेवाडी महारा  बँके पयतचा 
र याचे कॉ टीकरण करणे 

  10,00,00,000     1,000 50,00,000               

23 भाग .७ भोसरी बापुजी बुवा चौक 
ते पी.सी.एम.टी चौक पयत या 
र याचे कॉ टीकरण करणे. 

  10,00,00,000     1,000 50,00,000               

24 भाग . ७ भोसरी बापुजी बुवा चौक 
ते अि शामक क ा या र याचे 
कॉ टीकरण करण.े 

  5,00,00,000     1,000 50,00,000               
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25 भाग . ७ मधील ग हाणे व ती  
येथील आर ण . ४१७ िवकसीत 
करणे.  

  15,00,00,000     1,000 25,00,000               

26  भाग . ७ मधील ग हाणे व ती  
येथील आर ण . ४१८ िवकसीत 
करणे.  

  15,00,00,000     1,000 25,00,000               

27 भाग . ७ भोसरी येथील कै. 
अंकुशराव लांडगे नाटयगृहाचे 
नुतनीकरण करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे.  

  20,00,00,000     1,000 50,00,000               

28 भाग . ७ भोसरी गावठाण येथील 
भैरवनाथ शाळेची जुनी इमारत पाडून 
नवीन इमारत  बांधण.े 

  1,00,00,000     10,000 25,00,000               

29 भाग . ७ मधील शांतीनगर येथे 
मनपाचे सां कृतीक भवन उभारण.े  

  
1,00,00,000 

 

    1,000 50,00,000               

30 भाग . ७ मधील ल ढे तालीमीचे 
नुतनीकरण क न दुसरा मजला बांधणे.  

  2,00,00,000     1,00,000 25,00,000               

31 भाग . ७ ल ढे उदयाना शेजारील  
जागे म य ेजे ांसाठी िवरंगुळा क  
उभारणे. 

  1,00,00,000     10,000 25,00,000               

32 पपळे सौदागर येथील आ. .३७१ ब 
येथील उ ानात उवरीत थाप य 
िवषयक कामे करण े

  1,00,00,000 352 167 30,00,000 30,00,000               
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33 िजमा - ३१ वरील भुमकर चौक 
येथील अि त वातील सब वे ला दो ही 
बाजुस समांतर Push through 

प दतीने सब वे करणे 

  25,00,00,000     1,00,00,000 4,00,00,000               

34 वाकड येथील सािव ीबाई फुले उ ान 
ते वाकड ह ीपयत ४५ मी. ं द 
र यावर  उ ाणपुल/ रोटरी/ 
पादचारी/ ेडसेपरेटर/ तसेच हजवडी 
पयत इिल हेटेड (वाकड इिल हेटेड  
वे) वे बांधणे. 

  5,00,00,00,000     69,16,000 9,30,84,000               

35 मुंबई बगलोर ुतगती महामाग लगत 
व पपरी चचवड मनपा ह ीतील १२ 
मी ं द सेवा र ता िवकिसत करणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

  1,00,00,00,000     69,16,000 9,30,84,000               

36 भाग .२१ पपरी येथील जोग 
महाराज उ ानात युर स करणे व 
अनुषंिगक थाप य िवषयक कामे करणे 
व इतर उ ानांची थाप य िवषयक 
कामे करणे. 

  1,50,00,000 357 277 40,00,000 60,00,000               

37 भाग .१८ म ये राजमाता िजजाऊ 
पयटन क ाम ये िजजाऊ सृ ी, 
योगासन ायाम ितकृती उभारणे व 
उ ानांची नुतनीकरणाची कामे करणे 

  5,00,00,000 348 92 50,00,000 1,50,00,000               

38 भाग .१४ मधील खंडोबा माळ 
प रसरातील सुशोिभकरण करणे 

  20,00,00,000     50,000 5,00,00,000               

39 भाग .१४ मधील आव यकतेनुसार 
ठक ठकाणी सुशािभकरण करणे 

  9,00,00,000     10,000 3,00,00,000               
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40 भाग .१४ मधील रा माता िजजाऊ 
सां कृितक भवनाची नुतनीकरण 

  12,00,00,000     10,000 5,00,00,000               

41 भाग .१४ खंडोबा माळ ते परशुराम 
चौक या र याची अवन ीट माण े 
मजबुतीकरण व सुधारणा करणे 

  15,00,00,000     10,000 5,00,00,000               

42 भाग . मोहननगर काळभोरनगर डी 
३/ डी १ लॉक प रसरातील र याचे 
आव यकतेनुसार 

  1,00,00,000     10,000 3,00,00,000               

43 भाग .१४ खंडोबा माळ ते थरमॅ स 
चौक या र याची अबन ीट माणे 
मजबुतीकरण 

  15,00,00,000     10,000 5,00,00,000               

44 भाग .१४ भागातील अंतगत 
र यांचे डांबरीकरण करण े

  5,00,00,000     10,000 2,00,00,000               

45 भाग .१४ मधील डाळे 
मजबुतीकरण व सुधारणा 

  7,00,00,000     10,000 3,00,00,000               

46 वाय.सी.एम.एच हॉि पटल येथे 
पद ु र पदवी अ यास मासाठी 
आव यक कामे करणे, नवजात अभक 

िवभागाचे नुतनीकरण करणे, 
डॉ टरांचे िनवास थान नुतनीकरण 
करणे (भाग-२) (फेज-२) 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
मु य शासक य 
इमारतीची 
िवभागवार 
आसन व था व 
िव ता रकरण 
करणे 

59,00,00,000 17 27 5,16,89,000 2,83,11,000 भुसंपादन 

िनधी 

    342/3

43 

03 1,70,00,00,000 2,83,11,000 

            एकुण 2,83,11,000             2,83,11,000 
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तसेच  

अ.  कामाच ेनाव 

 

लेखािशष अंदाजप क
य र कम 

पा.
 

अ.न ु

 

सन २०२०-

२१  ची मुळ 

तरतूद 

वाढ  कामाच े

नाव 

लेखािशष अंदाजप
क य  
र कम 

पा
.  

अ.न ु

 

सन २०२०-२१ ची 
तरतूद 

ट  

47 पपरी अशोक िथएटर प रसरातील र यांच े
कॉ टीकरण करणे  

 15,00,00,000 48 359 1,00,000 9,99,00,000        

48 पपरी येथील लालबहादूर शा ी उ ान ते 
कािलकामाता मं दर पयत र याच े
कॉ टीकरण करणे  

 8,00,00,000 48 360 1,00,000 4,99,00,000        

49 पपरी येथील तपोवन र याच े
कॉ टीकरण करणे  

 20,00,00,000 48 361 1,00,000 14,99,00,000        

50 पपरी आर ण .१५७ (CPG) खेळाच े
मैदान िवकिसत करणे 

 5,00,00,000 74 168 1,00,000 2,99,00,000        

51 भाग  २१ मधील वीर अिभम य ुचौक ते 
पवने र मं दराकड ेजाणा-या १८ मी 

र याच ेकॉ टीकरण करण.े 

 5,00,00,000 86 209 1,00,000 2,99,00,000        

52 भाग  २१ पपरी येथील अनुसया वाघेरे 
शाळेच ेिव तारी करण करणे. 

 5,00,00,000 86 210 1,00,000 2,99,00,000        

53 पपरी भाग .२१डेअरी फाम लागत 
सीमा भत बांधणे 

 10,00,00,000 86 212 1,00,000 6,99,00,000        

54 पपरी . .२१ मधील आर ण .१७३ येथ े
खेळाच ेमैदान िवकिसत करण े 

 15,00,00,000 70 84 20,00,000 9,80,00,000        
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55 भाग .२१ पपरी मधील  पावरहाउस 
चौक ते पपळे सौदागर पुलापयत या 
र याच ेकॉ टीकरण  करणे. 

 30,00,00,000 81 129 1,00,000 9,99,00,000        

56 भाग  २१ पपरी प रसरातील पावसाच े
पाणी गोळा क न ठक ठकाणी बोरवेल 
क न जिमनीत मुरिवणे 

 15,00,000 44 875 50,000 22,00,000        

57 . .२७ रहाटणी  येथील ठीक ठकाण या  

अंतगत र यांच े काँ टीकरण करण.े 

 20,00,00,000 40 204 1,00,000 9,99,00,000        

58 भाग  २७ रहाटणी गावठाण, नखातेव ती  

प रसरातील र ते कॉ टीकरण करणे. 

 15,00,00,000 40 207 1,00,000 7,99,00,000        

59 . .२७ रहाटणी येथील नखाते नगर ते 

कोकण ेचौक  या १२ मी. ं द र ता िवकसीत 

करणे. 

 12,00,00,000 40 202 1,00,000 4,99,00,000        

60 भाग . २७ रहाटणी येथील गावठाण, 

पवनानगर भागातील र यांच ेकॉ टीकरण 
करणे 

 7,00,00,000 48 365 1,00,000 3,99,00,000        

61 भाग . २७ रहाटणी येथील उव रत 

ग यांमधील र यांच ेकॉ टीकरण करणे 

 7,00,00,000 48 366 1,00,000 3,99,00,000        

62 भाग . ७ मधील शांतीनगर 

झोपडप ीतील अंतगत र यांच ेहॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करण.े 

 33,00,000   0 22,00,000        

63 भाग . ७ मधील शांतीनगर 
झोपडप ीतील २६ सी सच ेशौचालया चा 

 45,00,000   0 30,00,000        
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वरचा मजला वाढिवणे. 

64 भाग . ७ मधील शांतीनगर 
झोपडप ीतील समाज मं दराचा वरचा 
मजला वाढिवणे. 

 33,00,000   0 22,00,000        

65 भाग . ७ मधील खंडेव ती, गवळीमाथा व 

गणेशनगर या झोपडप ांमधील र यांच े
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण करण.े 

 37,50,000   0 25,00,000        

66 भाग .३२ मधील बॅटिमटन हॉल येथ े
सथेटीक प दतीने टेिनस कोट िवकिसत करणे 

व रंगरंगोटी व इतर थाप य िवषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 5,00,00,000 18 35 2,00,00,000 1,50,00,000        

67 भाग .३२ सांगवी मधील शाळा 
इमारतीची नुतनीकरणाची उव रत काम े
करणे. 

 7,00,00,000 18 46 50,000 2,50,00,000        

68 भाग .३२ मधील दवाखाना इमारतीच े

नुतनीकरण व  िव तारीकरण  करणे. 

 12,00,00,000 18 47 50,000 5,00,00,000        

69 भाग . ३२ म य ेह े ीय 
कायालयाकरीता नवीन शासक य इमारत 
िवकसीत करण.े 

 15,00,00,000 19 48 50,000 1,50,00,000        

70 भाग .३२ येथ ेिविवध ठकाणी 

सुशोिभकरण करणे व अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 10,00,00,000 28 175 50,000 3,00,00,000        
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71 भाग .३२ मधील ीकृ ण मंदीर ते बँक 
ऑफ महारा  ते सांगवी फाटा पयत व 
परीसरातील र ते  र ता अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करणे. 

 10,00,00,000 41 222 4,30,00,000 50,00,000        

72 भाग .३२ मधील ि मुत  कॉनर ते 

रामकृ ण मंगल कायालय (भ  हॉ पीटल) 
पयत व परीसरातील र ते  र ता अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करणे. 

 7,00,00,000 41 223 3,50,00,000 50,00,000        

73 भाग .३२ मधील नमदा गाडन कॉनर ते 
माकन चौकापयत व परीसरातील र ते  
अ याधुिनक प दतीने िवकिसत करणे. 

 7,00,00,000 41 224 3,00,00,000 50,00,000        

74 भाग .३२ मधील नॅशनल कूल (शुभ ी  

िब ड ग) ते पायसर पुलापयत व 
परीसरातील र ते  र ता अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करणे. 

 10,00,00,000 41 225 2,50,00,000 50,00,000        

75 भाग . ३२ मधील सांगवी प रसरातील 
अंतगत र ते अ ावत प तीने िवकिसत 
करणे. 

 10,00,00,000 41 226 2,00,00,000 1,00,00,000        

76 भाग . ३२ मधील सांगवी प रसरातील 

मु य र ते अ ावत प तीने िवकिसत करण.े 

 10,00,00,000 41 227 2,00,00,000 1,00,00,000        

77 भाग . ३२ सांगवी मधील मधुबन येथील 

मुळानदीलगत H. T. लाईन खालील  िवकास 

आराख ातील १२ मी डी. पी. र ता  

िवकिसत करण.े 

 7,00,00,000 42 242 50,00,000 1,50,00,000        
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78 भाग . ३२ नवी सांगवी मधील 
प रसरातील िविवध र ते अ याधुिनक 
प दतीने िवकसीत करणे. 

 10,00,00,000 42 243 1,75,00,000 3,00,00,000        

79 भाग . ३२ सांगवी मधील माकन चौक ते 
मैलाशु दीकरण क  ते वसंतदादा पाटील 
पुतळा व प रसरातील र ते अ याधुिनक 
प दतीने िवकसीत करणे. 

 10,00,00,000 42 245 1,00,00,000 2,00,00,000        

80 भाग .३२ सांगवी येथील िविवध र ते 

अ ावत प दतीने िवकिसत करणे. 

 12,00,00,000 49 386 50,000 3,00,00,000        

81 भाग .३२ सांगवी येथील र ते अ ावत 

प दतीने िवकिसत करणे. 

 12,00,00,000 49 387 50,000 3,00,00,000        

82 भाग . ३२ मधील र यांच ेडांबरीकरण 

करणे. 

 6,00,00,000 50 392 50,000 50,00,000        

83 भाग .३२ सांगवी मधील जलतरण 
तलावाच ेआधूिनक प दतीने नुतनीकरण 
करणे. 

 10,00,00,000 71 113 1,75,00,000 1,50,00,000        

84 भाग .३२ मधील आर ण .३२६ 

िवकिसत करण.े 

 12,00,00,000 74 177 50,000 5,00,00,000        

85 भाग .३२ सांगवी मधील आर ण 

.३२७ िवकिसत करणे. 

 10,00,00,000 74 178 50,000 5,00,00,000        

86 भाग .३२ सांगवी मधील PWD मैदानातील 

ता यात येणारे आर ण िवकिसत करण.े 

 10,00,00,000 74 179 50,000 2,00,00,000        
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87 भाग .३२ सांगवी मधील ता यात येणारी 

आर ण ेिवकिसत करणे. 

 10,00,00,000 74 180 50,000 1,00,00,000        

88 भाग .३२ सांगवी मधील साई 

चौकालगतच ेआर ण .३३९ ( ाथिमक 

शाळा) िवकिसत करणे. 

 15,00,00,000 74 181 50,000 1,00,00,000        

89 भाग .३२ सांगवी म य ेआव यकतेनुसार 
िविवध ठकाणी टॉमवॉटर िवषयक काम े
करणे निवन चबर क हर बसिवणे व तसेच 
इतर थाप य िवषयक काम ेकरणे. 

 60,00,000 314 26 10,00,000 20,00,000        

90 भाग .३२ म य ेिविवध प रसरात खोदाई 

चर बुजिवणे व दु ती करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 50,00,000 319 68 10,00,000 20,00,000        

91 भाग .३२ म य ेआव यकतेनुसार िविवध 
प रसरातील र ते डांबरीकरण करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 50,00,000 319 69 10,00,000 20,00,000        

92 भाग .३२ मधील िविवध ठकाणी पे ह ग 

लॉक बसिवणे व इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 60,00,000 324 71 10,00,000 20,00,000        

93 भाग .३२ मधील नवी सांगवी प रसरात 
आव यकतेनुसार पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 60,00,000 324 72 15,00,000 15,00,000        

94 भाग .३२ मधील जुनी सांगवी प रसरात 
आव यकतेनुसार पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 60,00,000 324 73 15,00,000 15,00,000        



18 
 

95 भाग .३२ सांगवी म य े ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार पे ह ग लॉक बसिवणे व 
इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 60,00,000 324 74 10,00,000 20,00,000        

96 भाग .३२ मधील िविवध ठकाणी 

फुटपाथ, पे ह ग लॉक बसिवण ेव इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 324 75 10,00,000 20,00,000        

97 भाग .३२ म य ेआव यकतेनुसार पे ह ग 

लॉक बसिवणे, दु ती करणे व इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 324 76 15,00,000 15,00,000        

98 भाग .३२ सांगवी प रसरात अंतगत 
ग लीबोळात पे ह ग लॉक बसिवणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 324 77 15,00,000 15,00,000        

99 भाग .३२ सांगवी प रसरात थाप य 
िवषयक काम ेकरणे 

 60,00,000 334 111 15,00,000 15,00,000        

100 भाग .३२ मधील िविवध ठकाणी 
थाप य िवषयक व इतर अनुषंिगक काम े

करणे. 

 60,00,000 334 112 20,00,000 10,00,000        

101 भाग .३२ मधील नवी सांगवी प रसरात 
थाप य िवषयक काम ेकरण ेव इतर 

अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 334 113 20,00,000 10,00,000        

102 भाग .३२ जुनी सांगवी प रसरात 
थाप य िवषयक काम ेकरण ेव इतर 

अनुषंिगक कामे करणे.  

 60,00,000 334 114 20,00,000 10,00,000        
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103 भाग .३२ म य े ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार थाप य िवषयक व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 334 115 20,00,000 10,00,000        

104 भाग .३२ मधील िविवध प रसरात 
आव यकतेनुसार देखभाल दु ती व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 334 116 20,00,000 10,00,000        

105 भाग .३२ म य ेिविवध प रसरात 
सुशोिभकरण व इतर थाप य िवषयक काम े
करणे. 

 60,00,000 335 117 20,00,000 10,00,000        

106 भाग .३२ मधील मनपा इमारतीची 
आव यतेनुसार देखभालीची व अनुषंिगक 
थाप य िवषयक काम ेकरण.े 

 60,00,000 335 118 20,00,000 10,00,000        

107 भाग .३२ मधील सांगवी गावठाण 

गंगानगर प रसर व इतर ठकाणी 
आव यकतेनुसार थाप य िवषयक व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 335 119 20,00,000 10,00,000        

108 भाग .३२ मधील ममतानगर, नँशनल 

कूल, ि यदशनीनगर इ. ठकाणी अंतगत 
भागात व आजूबाजू या प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य िवषयक व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 335 120 20,00,000 10,00,000        

109 भाग .३२ मधील बु घोष सोसायटीरोड, 

संगमनगर, पवनानगर व प रसरात 

आव यतेनुसार थाप य िवषयक व अनुषंिगक 
काम ेकरण.े 

 60,00,000 335 121 20,00,000 10,00,000        
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110 भाग .३२ मधील मुळानगर, 

अिभनवनगर, ल मीनगर, जयमालानगर 

इ. ठकाणी व इतर प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य िवषयक व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 335 122 20,00,000 10,00,000        

111 भाग .३२ मधील पवारनगर, शदेनगर, 

िहरकणी सोसायटी १,२ इ. ठकाणी व इतर 

प रसरात आव यकतेनुसार थाप य िवषयक 
व अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 60,00,000 335 123 20,00,000 10,00,000        

112 भाग .३२ मधील िशवाजीपाक १,२,३ 

कृ णानगर १,२ व इतर प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य िवषयक व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 60,00,000 335 124 20,00,000 10,00,000        

113 भाग .३२ मधील ीनगर १,२,३ स ा ी 

कॉलनी िशवराम, िशवद नगर इ. व इतर 

प रसरात आव यतेनुसार थाप य िवषयक व 
इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 60,00,000 335 125 20,00,000 10,00,000        

114 भाग .३२ मधील ढोरेनगर १,२, जलतरण 

तलाव प रसर िशवांजली, नृ सग हाय कूल 

अंतगत ग लीबोळ, सातपुडा सोसायटी इ. 

ठकाणी व इतर प रसरात आव यकतेनुसार 
थाप य िवषयक व अनुषंिगक काम ेकरण.े 

 60,00,000 335 126 20,00,000 10,00,000        

115 भाग .३२ मधील मधूबन १ ते ९ अंतगत 

ग लीबोळ, िशतोळेनगर, िनिशगंधा 

सोसायटी, आनंदनगर इ. ठकाणी  व इतर 

 60,00,000 335 127 20,00,000 10,00,000        
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प रसरात  आव यकतेनुसार थाप य िवषयक 
व इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

116 भाग .३२ म य े ठक ठकाणी नामाफलक 
बचस बसिवणे व इतर थाप य िवषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

 10,00,000 339 35 4,00,000 2,00,000        

117 भाग .३२ म य ेिविवध प रसरात पे ह ग 
लॉक िवषयक दु तीची व इतर अनुषंिगक 
थाप य िवषयक काम ेकरण.े 

 10,00,000 340 36 4,00,000 2,00,000        

118 भाग .३२ म य ेिविवध ठकाणी 

आव यकतेनुसार आर.सी.सी.चबर क हर 
बसिवण ेव इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक 
काम ेकरणे. 

 10,00,000 340 37 4,00,000 2,00,000        

119 वॉड .३२ म य ेर ते िवकिसत करणे, 

अंतगत िव ुत िवषयक काम ेकरण.े 

 3,00,00,000 399 26 1,000 25,00,000        

120 भाग .३२ मधुबन उ ान व साई चौक 

येथ ेमुर स क रता काश व था करणे. 

 3,00,00,000 399 27 1,000 25,00,000        

121 भाग .३२ म य ेआर ण िवकिसत 

करणे,अंतगत िव ुत िवषयक काम ेकरणे. 

(सन २०२०-२१) 

 50,00,000 410 10 1,000 50,00,000        

122 ह ेि य कायालयांतगत  भाग .३२ 

येथील उ ानाच ेनुतनीकरण करणे.(संत 
गोरोबा कंुभार उ ान व 
सावतामाळी,िशवसृ ी इ.) (सन २०२०-२१) 

 50,00,000 418 12 1,000 35,00,000        
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123 भाग .३२ मधील उ ानांच ेनुतनीकरण 

करणे. 

 50,00,000 418 13 1,000 20,00,000        

124 भाग मांक ३२ मिधल नॅशनल कुल (शुभ 

ी िब ड ग) ते पायसर पुला पयत व 
परीसरातील र ते अ ावत प तीने िवकसीत 
करणे.(सन २०१९-२०) 

 1,00,00,000 465 2 10,000 36,50,000        

125 भाग मांक ३२ मिधल वसंत दादा पुतळा 
परीसर ते माकन चौका पयत व परीसरातील 
र ते अ ावत प तीने िवकसीत करण.े(सन 

२०१९-२०) 

 1,00,00,000 466 3 10,000 50,00,000        

126 भाग मांक ३२ मिधल ीकृ ण मं दर ते 
बक ऑफ महारा  ते सांगवी फाटा पयत व 
परीसरातील र ते अ ावत प तीने िवकसीत 
करणे.(सन २०१९-२०) 

 1,00,00,000 466 3 10,000 35,00,000        

127 भाग मांक ३१ मिधल ि मुत  कॉनर ते 
रामकृ ण मंगल कायालय(भ  हॉि पटल) 

पयत व परीसरातील र ते अ ावत प तीने 
िवकसीत करण.े(सन २०१९-२०) 

 1,00,00,000 466 5 10,000 20,00,000        

128 भाग मांक ३१ नमदा गाडन कॉनर ते 
माकन चौका पयत व परीसरातील र ते 
अ ावत प तीने िवकसीत करण.े(सन 

२०१९-२०) 

 1,00,00,000 466 6 10,000 25,00,000        

129 कासारवाडी मैलाशु दीकरण क ाअंतगत 
भाग .२० मधील संत तुकाराम नगर, 

व लभनगर  व उव रत भागात जलिन:सारण 

 1,00,00,000 569 51 0 40,00,000        
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व थेम ये सुधारणा करणे. 

130 कासारवाडी मैलाशु दीकरण क ाअंतगत 
भाग . २० मधील महा मा फुल ेनगर, 

लांडेवाडी वसाहत व उव रत प रसरात 
जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे. 

 1,00,00,000 569 52 0 40,00,000        

131 भाग . ३० मधील दापोडी प रसरात 

जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे. 

 1,00,00,000 565 10 0 40,00,000        

132 भाग . ३० मधील झोपडप ी प रसरात 

जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे. 

 1,00,00,000 569 56 0 40,00,000        

133 भाग . ३१ मधील कवडेनगर व उव रत 

भागात जलिन:सारण व थेम य ेसुधारणा 

करणे.  

 1,00,00,000 569 61 0 40,00,000        

134 भाग . ३२ मधील पवारनगर व उव रत 

भागात जलिन:सारण व थेम य ेसुधारणा 

करणे. 

 1,00,00,000 570 65 0 40,00,000        

135 भाग . ३२ मधील सांगवी गावठाण  व 

उव रत भागात जलिन:सारण व थेम य े

सुधारणा करण.े 

 1,00,00,000 570 66 0 40,00,000        

136 भाग .३२ मधील छ पती िशवाजी 
महाराज उ ानात युरल करणे व इतर 
अनुषंिगक थाप य िवषयक काम ेकरण ेव 
इतर उ ानांची थाप य िवषयक काम ेकरणे  

 1,00,00,000 360 324 10,000 60,00,000        
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137 भाग .३२ मधील संत गोरोबा कंुभार 
उ ानांची नुतनीकरणाची काम ेकरणे व 
थाप य िवषयक काम ेकरण.े 

 1,00,00,000 360 325 12,00,000 50,00,000        

138 भाग .३२ मधील संत सावता माळी 
उ ानात िवरंगुळा क  बांधणे व  थाप य 
िवषयक नुतनीकरणाची काम ेकरणे  

 1,50,00,000 360 326 10,00,000 1,00,00,000        

139 भाग .३२ मधील न ाने ता यात येणा-

या आरि त जागेवर उ ान िवकिसत करणे. 
व इतर उ ानांची थाप य िवषयक काम े
करणे. 

 3,00,00,000 361 327 5,000 1,50,00,000        

140 सन २०२० - २१ क रता भाग . ३१, ३२ 
जुनी सांगवी व नवी सांगवी भागात 
आव यकतेनुसार DI पाईपलाईन व HDPE 

लाईन टाकणे व इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 50,00,000 524 9 20,00,000 1,50,00,000        

141 भाग .२२ काळेवाडी मधील ीराम 

कॉलनी , संत ाने र कॉलनी, अिभयंता 

कॉलनी योितबा नगर येथ ेय.ुटी.ड य.ुटी. 

प दतीने कॉ टीकरणाने िवकिसत करणे. 

 5,00,00,000 निवन 

काम 

 0 1,50,00,000        

142 भाग .२२ काळेवाडी मधील साईनाथ 

कॉलनी,पंचनाथ कॉलनी, िशवर  कॉलनी 

यु.टी.ड यु.टी.प दतीने कॉ टीकरणाने 
िवकिसत करण े

 5,00,00,000 निवन 

काम 

 0 1,50,00,000        

143 भाग .२२ काळेवाडी मधील तापक रमळा 
चौक ते पपरी गाव पुल र याच े

 5,00,00,000 63 61 1,000 2,00,00,000        



25 
 

कॉ टीकरण करणे. 

144 सन २०२०- २१ क रता भाग . २२ 
काळेवाडी येथ ेपंचनाथ चौक ते अ या पा 
मं दरा पयत र याच ेकॉ टीकरण करणे. 

 10,00,00,000 45 303 50,00,000 1,00,00,000        

145 भाग .२२ काळेवाडी मधील 

योतीबानगर प रसरात नवीन कलर पे ह ग 
लॉक बसिवणे. 

 50,00,000 148 43 1,000 25,00,000        

146   9 मधील मु य  र याच ेअबन डीझाईन 

क न सुशोिभकरण करणे.  [ िव ुतिवषयक 

काम ेकरणे]. 

 5,00,00,000   40,00,000 1,60,00,000        

147 . .  9 मधील संतोषी माता चौक ते 
यशवंतनगर चौक अबन िडझाईन क न 
सुशोिभकरण करणे (िव ुत िवषयक काम े

करणे) 

 5,00,00,000   40,00,000 1,10,00,000        

148 क े ीय कायालय अंतगत नेह नगर 
मशानभूमी येथ ेिव ुत दािहनी /गॅस  

दािहनी बसवणे  . 

 2,00,00,000   51,00,000 1,00,00,000        

149   ९ म य ेिविवध ठकाणी CCTV  यं णा 

बसवणे. (सन२०१९-२०) 

 2,00,00,000   10,00,000 60,00,000        

150 . .९ मधील ने  णालय व नागरी 
आरो य क  येथील उवरीत िव ुत िवषयक 
काम ेकरणे. 

 2,00,00,000   7,00,000 40,00,000        
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151 . . ९  मधील उ ानांमध ेिव ुतिवषयक 

नुतनीकरणाची काम ेकरणे.व न ाने 

िवकिसत होणा-या उ ानाम य े

िव ुतिवषयक व इतर अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 50,00,000   10,00,000 7,00,000        

152 क े ीय कायालय अंतगत भाग .9 

मधील  मनपाची शाळा , कायालय े,  इ यादी 

इमारती मधील िव ुतीकरणाच ेनूतनीकरण 
करणे  .(सन-२०१९-२०) 

 50,00,000   7,00,000 9,00,000        

153 भाग  11 मधील घरकुल चौकाम य े
पाईन र यावर ेड सेपरेटर तयार करणे  

 60,00,00,000   1,00,000 5,00,00,000        

154 भाग  ११ मधील मैलाशु ीकरण क ास 
िसमा भत बांधणे व इतर काम ेकरण े 

 1,50,00,000   1,000 70,00,000        

155 भाग  ११ मधील पूणानगर प रसरातील 
राघव  हॉटेल ते न  फेज १ पयत र याच े
काँ टीकरण करणे  

 15,00,00,000   1,000 2,00,00,000        

156 भाग  ११ मधील स.े . २० येथील 
कृ णानगर मु य र याच ेकॉ टीकरण करणे  

 15,00,00,000   1,000 2,00,00,000        

157 भाग  ११ मधील कुदळवाडी पवारव ती 
हरगुडेव ती प रसरातील उवरीत र याच े
डांबरीकरण करणे  

 1,50,00,000   40,00,000 20,00,000        

158 भाग  ११ मधील पवारव ती नेवाळेव ती 
म य ेनाला े नग व टाँम वाँटर िवषयक 
काम ेकरणे  

 1,00,00,000   1,000 50,00,000        
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159 भाग  ११ मधील कृ णानगर फुलेनगर 
पुणानगर प रसरात टाँम वाँटर लाईन 
टाकणे व थाप य िवषयक काम ेकरण े 

 40,00,000   1,000 25,00,000        

160 भाग  ११ मधील थमेश पाक 
कोयनानगर शरदनगर नेवाळेव ती व इतर 
प रसरात टाँम वाँटर व थाप य िवषयक 
काम ेकरणे  

 40,00,000   16,00,000 9,00,000        

161 भाग  ११ मधील नेवाळेव ती पवारव ती 
व शरदनगर भागातील न ाने ता यात 
येणारे र ते खडीमु माच ेकरणे  

 80,00,000   1,000 45,00,000        

162 भाग  ११ मधील उवरीत र याच े
हाँटिम स प तीने डांबरीकरण करणे  

 2,00,00,000   1,000 1,00,00,000        

163 भाग  ११ म य ेिविवध ठकाणी पे ह ग 
लाँक बसिवणे व इतर थाप य िवषयक काम े

करणे  

 1,00,00,000   1,000 60,00,000        

164 भाग  ११ म य ेमनपा/ िविवध 
कंप यां या सेवा वािह यां या खोदकामामुळे 
झालेल ेचर बुजिवण ेव र ते पुववत करणे  

 60,00,000   1,000 30,00,000        

165 भाग  ११ म य ेसे  २० मधील 
ािधकरण ह तांतरीत मोक या जागेत 

सां कृतीक क  बांधणे  

 90,00,000   1,000 50,00,000        

166 भाग  ११ म य ेबोड बचेस बसिवण ेव 
थम ला टीक पटने प े मारणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे  

 30,00,000   10,00,000 5,00,000        

167 भाग  ११ मधील पंडीत दनदयाळ 
उपा याय डासंकुलाची उवरीत थाप य 
िवषयक काम ेकरणे  

 1,00,00,000   20,00,000 15,00,000        
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168 भाग  ११ मधील कुदळवाडी पवारव ती 
नेवाळेव ती प रसरातील डांबरी र यांची 
दु ती करणे  

 10,00,000   1,000 5,00,000        

169 भाग  ११ मधील मनपा शाळा 
इमारत म य ेफ नचर व था करण ेव इतर 
थाप य िवषयक सुशोिभकरणाची काम े

करणे  

 60,00,000   1,000 35,00,000        

 

 

तसेच 

 

अ.  कामाचेनाव लेखािशष अंदाजप क य  

र कम 

पा.  अ.नु 

 

सन २०२०-२१ 

ची मुळ तरतूद 

वाढ कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप

क य  

र कम 

पा.  अ.नु 

 

सन २०२०-२१ 

ची तरतूद 

ट 

170 सन२०२०-२१ क रता भाग 
.१७ मधील िशवनगरी 

भागातील र याचे हॉटिम स 
प दतीनेडांबरीकरण करणे 

डांबरीर ते 15,000,000 142 28 7,000,000 3,000,000               

171 सन२०२०-२१ क रता भाग 
.१७ मधील चचवडेनगर 

भागातील र याचे 
हॉटिम सप दतीने 
डांबरीकरण करणे 

डांबरीर ते 15,000,000 142 29 7,000,000 3,000,000               

172 सन२०२०-२१ क रता भाग 
.१७ मधील वा हेकरवाडी 

भागातील र याचे 
हॉटिम सप दतीने 
डांबरीकरण करणे 

डांबरीर ते 15,000,000 142 30 7,000,000 3,000,000               

173 भाग .१७ मधील 
वा हेकरवाडी येथे िविवध 
ठकाणी डांबरीकरण करणे. 

डांबरीर ते 6,000,000 142 33 1,000 3,000,000               
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174 भाग .१६ वा हेकवाडी 
येथे ािधकरण कडून आले या 
जागेवर स लागार नेमणे व 
शाळा इमारत बांधणे 

पपरी चचवड 
मनपा इमारती 
समोरील मुबंई पुणे 
र याचे ंदीकरण 
क न डांबरीकरण 
तसेचपी.सी.एम.सी 
इमारतप रसरातील 
सरं क भत, 
दुचाक  वाहनतळ 
िसमा भत, फुटपाथ 
इ. अनुषंिगक 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

200,000,000 60 20 2,500,000 10,000,000               

175 भाग .१६ मधील रावेत 
भागातील स ह नं. १०३ ते 
१४७ पयतचा २४.०० मी. 
डी.पी.र ता, सदर र याला 
जोडणारे १८.०० मी., 
१२.०० मी. डी.पी. व इतर 
र ते िवकिसत करणे. 

पपरी चचवड 
मनपा 
इमारतीसमोरील 
मुबंई पुणे र याचे 
ं दीकरण क न 

डांबरीकरण 
तसेचपी.सी.एम.सी 
इमारतप रसरातील 
सरं क भत, 
दुचाक  वाहनतळ 
िसमा भत, फुटपाथ 
इ. अनुषंिगक 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

350,000,000 62 45 3,500,000 10,000,000               

176 सन२०२०-२०२१ क रता 
भाग .१७ िबजलीनगर 

मधील उव रत र ता 
डांबरीकरण /कॉ टीकरण 
करणे. 

पपरी चचवड 
मनपा 
इमारतीसमोरील 
मुबंई पुणे र याचे 
ं दीकरण क न 

डांबरीकरण 
तसेचपी.सी.एम.सी 
इमारतप रसरातील 
सरं क भत, 
दुचाक  वाहनतळ 

25,000,000 62 51 1,000 4,500,000               



30 
 

िसमा भत, फुटपाथ 
इ. अनुषंिगक 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

177 सन२०२०-२०२१ क रता 
भाग .१७ मधील ओम 

कॉलनी नं.१,२,३ म ये 
डांबरीकरण /कॉ टीकरण 
करणे. 

पपरी चचवड 
मनपा 
इमारतीसमोरील 
मुबंई पुणे र याचे 
ं दीकरण क न 

डांबरीकरण 
तसेचपी.सी.एम.सी 
इमारतप रसरातील 
सरं क भत, 
दुचाक  वाहनतळ 
िसमा भत, फुटपाथ 
इ. अनुषंिगक 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

25,000,000 62 52 1,000 4,500,000               

178 भाग .१७ िबला हॉि पटल 
पासून वा हेकर वाडी पयतचा 
र ता दो ही बाजूंनी 
पदपथतसेच सायकल क 
करणे. 

रोडपे हमट 
मॅनेजमट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत 
कामे करणे. 

200,000,000 30 24 40,000,000 3,000,000               

179 चतामणीचौक ते पाईन 
र ता अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकिसत करणे. 

रोडपे हमट 
मॅनेजमट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत 
कामे करणे. 

50,000,000 45 299 5,000,000 3,000,000               

180 वा हेकरवाडीमु य र ता ते 
अंडरपास र ता डांबरीकरण 
करणे. 

रोडपे हमट 
मॅनेजमट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 

30,000,000 45 297 5,000,000 3,000,000               
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सुधारणा अंतगत 
कामे करणे. 

181 ीमोरया गोसावी भ ांसाठी 
देऊन मळा प 
रसराम येिविवध सोयी सु 

िवधा करणेसाठी 
थाप यिवषयक कामे करणे 

इतरिवशेषयोजना 
व बी.ओ.टी. क प 

50,000,000 83 158 100,000 15,000,000 भुसंपादनिनधी     342/3

43 

3 1,500,000,000 65,000,00
0 

  एकुण           65,000,000             65,000,0
00 

182 चचवडिवधानसभा 
मतदारसंघातील उ ानात 
से हन वंडस थीम पाक गाडन 
करणे 

िवशेषयोजना 50,000,000 निवन

काम 

  0 10,000,000               

183 पपरी चचवड मनपा 
े ातील चचवड, पपरी, 

भोसरी िवधानसभा 
मतदारसंघात 
MPSC,UPSC 
िव ा या या अ यासाक रता 
अ ावत सुस  अ यािसका व 
िड िजटल लाय रीकरणे 
( येक  १ कोटी) 

िवशेषयोजना 30,000,000 निवन

काम 

  0 30,000,000               

184 पपरी चचवड मनपा 
े ातील पपरी मतदार 

संघात नॅशनल वॉर 
मेमो रयल या 
धत वरपरमवीर च  िवजेता 
पाक तयार करणे 

िवशेषयोजना 10,000,000 निवन

काम 

  0 3,000,000               
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185 पपरी चचवड 
महानगरपािलका े ातील 
चचवड मतदारसंघातील 
चचवड येथे योगाचा चारव 
सार कर याक रता अ ावत 

योगा भवन बांधण े

िवशेषयोजना 30,000,000 निवन

काम 

  0 10,000,000               

186 पपरी चचवड 
महानगरपािलका े ातील 
भोसरी मतदार संघात 
अ ावत िवप यना के िनमाण 
करणे 

िवशेषयोजना 10,000,000 निवन

काम 

  0 3,000,000               

187 पपरी चचवड मतदार संघात 
पपळे गुरव येथे ७D िथएटर 

बांधणे 

िवशेषयोजना 20,000,000 निवन

काम 

  0 6,000,000               

188 पपरी चचवड शहरातील 
पपळे सौदागर येथे शालेय व 

महािव ायातील िव ा याना 
वाहतूक िनयमांची मािहती 
हो याक रता िच े स ॅ फक 
पाक तयार करणे 

  10,000,000     0 3,000,000 िप. च म.न.पा प रसरातील पवना नदी 

पुनर ीवन क प राबिवणे 

  0 362 9 400,000,000 65,000,00
0 

  एकुण           65,000,000             65,000,0
00 

189 ाथिमक िश ण िवभाग सविगकशै िणक 
गुणव ा 

  228/2

29 

57 20,000,000 7,500,000               

190 ाथिमकिश ण िवभाग टँबखरेदी व 
िश ण 

  226/2

27 

57 10,000,000 2,500,000               
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191 ाथिमक िश ण िवभाग महारा ातीलगड 
क यांवर 

महापािलकेतील 
शाळेतील 
िव ा यासाठी 
सहल 
आयोिजतकरणेमहा
रा ातील गड 
क यांवर 

महापािलकेतील 
शाळेतील 
िव ा यासाठी 
सहरआयोिजत 
करणे 

  निवन   0 10,000,000 डािवभाग डािवभागाअंतगत नािव य 

सुिवधा, उप म राबिवणे 

  150/1

51 

32 100,000,000 20,000,00
0 

  एकुण           20,000,000             20,000,0
00 

192 भाग .१७ मधील 
िशवनगरी भागातील 
र याचेहॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे 

डांबरीर ते 15,000,000 142 28 7,000,000 3,000,000               

193 भाग .१७ मधील 
चचवडेनगर 

भागातीलर याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करण े

डांबरीर ते 15,000,000 142 29 7,000,000 3,000,000               

194 भाग .१७ मधील 
वा हेकरवाडी भागातील 
र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरणकरणे 

डांबरीर ते 15,000,000 142 30 7,000,000 3,000,000               

195 भाग .१७ मधील 
वा हेकरवाडी येथे िविवध 
ठकाणी डांबरीकरण करणे. 

डांबरीर ते 6,000,000 142 33 1,000 3,000,000               

196 भाग .१६ वा हेकवाडी येथे 
ािधकरण कडून आले या 

जागेवर स लागार नेमणे व 
शाळाइमारत बांधणे 

िवशेषयोजना 200,000,000 60 20 2,500,000 10,000,000               
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197 भाग .१६ मधील रावेत 
भागातील स ह नं. १०३ ते 
१४७ पयतचा २४.०० मी. 
डी.पी.र ता, सदर र याला 
जोडणारे १८.०० मी., 
१२.०० मी. डी.पी. व इतर 
र ते िवकिसतकरणे. 

िवशेषयोजना 350,000,000 62 45 3,500,000 10,000,000               

198 भाग .१७ िबजलीनगर 
मधील उव रत र ता 
डांबरीकरण / कॉ टीकरण 
करणे. 

िवशेषयोजना 25,000,000 62 51 1,000 4,500,000               

199 भाग .१७ मधील ओम 
कॉलनी नं.१,२,३ म ये 
डांबरीकरण / कॉ टीकरण 
करणे. 

िवशेषयोजना 25,000,000 62 52 1,000 4,500,000               

200 भाग .१७ िबला हॉि पटल 
पासून वा हेकर वाडी पयतचा 
र ता दो ही बाजूंनी 
पदपथतसेच सायकल क 
करणे. 

िवशेषयोजना 200,000,000 30 24 40,000,000 3,000,000               

201 चतामणीचौक ते पाईन 
र ता अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकिसत करणे. 

िवशेषयोजना 50,000,000 45 299 5,000,000 3,000,000               

202 वा हेकरवाडीमु य र ता ते 
अंडरपास र ता डांबरीकरण 
करणे. 

िवशेषयोजना 30,000,000 45 297 5,000,000 3,000,000 नगररचना िवभाग भुसंपादनिनधी   342/3

43 

3 1,700,000,000 50,000,00
0 

203 आरो यमु य कायालय ड टबीन /पुशकाट 
खरेदी 

  138/1

39 

29 50,000,000 70,000,000 आरो यमु य कायालय घनकचरा व थापन   136/1

37 

9 700,000,000 70,000,00
0 

  एकुण           70,000,000             70,000,0
00 
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204 वॉड .४ मधील दघी येथील 
स.न.७२ ८४ ६९ ८७ मधून 
जाणारा १२ मी व १५ मी 
ं द चा ड .पी.र ता वकिसत 
करणे 

ि हजन २०२५ 
(सेवावािहनीचे 
थलांतरण करण,े 

स लागार 
फ ,िव ुत 
खच,जल:िनसारण 
खच इ यादी 
अनुषंिगक काम)े 

100,000,000 28 155 10,000 12,500,000               

205 दघी गावातील करसंकलन 
ऑ फस पाडून ब उ ेशीय 
इमारत बांधणे 

शाळामैदाने आिण 
डा संकुल 

उभारणे व दु ती 
करणे 

30,000,000 73 157 10,000 5,000,000               

206 भाग . ४ मधील दघी येथे 
दफनभुमी िवकिसत करणे. 

इतरिवशेषयोजना 
व बी.ओ.टी. क प 

100,000,000 85 193 10,000 12,500,000               

207 भाग . ४ मधील दघी 
येथील मशानभूमीला 
िसमा भत बांधणे व िवकिसत 
करणे. 

इतरिवशेषयोजना 
व बी.ओ.टी. क प 

120,000,000 85 196 10,000 5,000,000               

208 भाग .४ बोपखेल येथील 
स ह नं.१५२ पै. म ये शाळा 
इमारत बांधणे. 

इतर िवशेष योजना 
व बी.ओ.टी. क प 

150,000,000 85 194 10,000 5,000,000               

209 भाग . ४ मधील दघी येथे 
ठक ठकाणी डांबरीकरणे 

करणे. 

ि हजन २०२५ 
(सेवावािहनीचे 
थलांतरण करण,े 

स लागार 
फ ,िव ुत 
खच,जल:िनसारण 
खच इ यादी 
अनुषंिगक काम)े 

50,000,000 27 151 10,000 5,000,000               
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210 भाग . ४ मधील दघी -
बोपखेल येथे िविवध ठकाणी 
डांबरीकरणे करणे. 

ि हजन२०२५ 
(सेवावािहनीचे 
थलांतरण करण,े 

स लागार 
फ ,िव ुत 
खच,जल:िनसारण 
खच इ यादी 
अनुषंिगक काम)े 

50,000,000 27 152 10,000 5,000,000 नगररचना वभाग भुसंपादनिनधी   342/3

43 

3 1,500,000,000 50,000,0
00 

  एकुण           50,000,000             50,000,0
00 

211 भाग . १२ पीनगर 
प रसरातील टॉम वॉटर 
लाईनम ये सुधारणा िवषयक 
काम करणे 
 

सफस गटस 8,000,000 256 23 1,000 2,500,000               

212 भाग . १२ ि वेणीनगर 
प रसरातील टॉम वॉटर 
लाईनम येसुधारणा िवषयक 
काम करणे 

सफस गटस 8,000,000 256 24 1,000 2,500,000               

213 भाग . १२, तळवडे गाव 
प रसरातील अंतगत र यांचे 
डांबरीकरणकरणे 

डांबरी र ते 20,000,000 260 25 1,000 5,000,000               

214 भाग . १२, सहयोगनगर 
अंतगत ग यांम ये पे हग 
लॉकबसिवणे व दु त करणे 

रगडी फरशी 
फुटपाथ 

10,000,000 263 38 1,000,000 5,000,000               

215 भाग . १२, म ये पे हग 
लॉक बसिवणे व जुने 

पे हग लॉक दु त करणे 

रगडी फरशी 
फुटपाथ 

10,000,000 263 39 1,000 2,000,000               

216 भाग . १२ ि वेणीनगर 
येथे सेवा वाही यांकरीता 
खोदलेले चरबीबीएम करणे 

भुमीगत सेवा 
वािह या 
टाकणेसाठी 
खोद यात आलेल े / 
येणारे र ते दु त 
क न पुववत करणे 

5,000,000 267 15 1,000 2,000,000               
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217 भाग . १२ सहयोगनगर 
तळवडे येथे सेवा 
वाही यांकरीता खोदलेलेचर 
बीबीएम करणे 

भुमीगत सेवा 
वािह या 
टाकणेसाठी 
खोद यात आलेल े / 
येणारे र ते दु त 
क न पुववत करणे 

5,000,000 267 16 1,000 2,000,000               

218 भाग . १२ तळवडे येिथल 
ता यात आलेले आर ण 
समतल क नसीमा भत बाधणे 

अ णासाहेब मगर 
टेिडयमचा िवकास 

करणे. 

100,000,000 14 16 1,501,000 10,000,000               

219 भाग . १२ मिधल 
पीनगर ते धनगरबाबा 

मंदीरापयत याना याची 
दु ती क न उवरीत नाला 
े नग करणे. 

रोड पे हमट 
मॅनेजमट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा 
अंतगतकामे करणे. 

50,000,000 48 349 1,001,000 5,000,000               

220 भाग . १२ मिधल ी 
हाँटेल ते च हाणव ती 
पयत याना याची दु ती 
क न नाला े नग करणे. 

रोड पे हमट 
मॅनेजमट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा 
अंतगतकामे करणे. 

50,000,000 48 350 1,000 2,000,000               

221 भाग  १२ मधील ता यात 
आलेले Non DP  र ते 
िवकसीत करण े

रोड पे हमट 
मॅनेजमट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा 
अंतगतकामे करणे. 

50,000,000 47 348 2,000,000 2,000,000               

222 . .१२ तळवडे, आ. .१/५२ 
व १/५३ ला िसमा भत 
बांधणे. 

थाप य उ ान 100,000,000 356 251 2,000,000 5,000,000               

223 . .१२ तळवडे, आ. .१/५२ 
व १/५३ अंतगत मातीचे 
पाथवे व इतरउ ानिवषयक 
कामे करणे. 

थाप य उ ान 100,000,000 356 252 2,000,000 5,000,000 भुसंपादनिनधी     342/3

43 

3 1,500,000,000 50,000,000 

  एकुण           50,000,000             50,000,000 
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224 भाग .८ मधील संकेत 
हॉटेल ते मराठा चबस ऑफ 
कॉमस पयतचा र ता 
कॉं ट करण करणे अंतगत 
व ुत वषयक कामे करणे. 

 

थाप य 
क पांतगत िव ुत 

िवषयक कामे करणे 
क भाग 

60,000,000 448 29 10,000,000 10,000,000               

225   ८ मधील ित पती चॊक 
ते िव े र चॊक पयतचा 
र ताक टीकरण करणे 
अंतगत िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

थाप य 
क पांतगत िव ुत 

िवषयक कामे करणे 
क भाग 

60,000,000 449 31 7,500,000 12,500,000             
  

226   8 वै णव माता 
शाळेसमोरील मोक या 
जागेवरउ ान िवकिसत करणे 
व योगाक  उभारण.े 

थाप य 
क पांतगत िव ुत 

िवषयक कामे करणे 
क भाग 

30,000,000 449 41 4,500,000 10,000,000             
  

227   8 मधील इं ायणी चौक 
ते पाईन र ता या र यातील 
अडथळाठरणारे २२० के ही 
अित उ  दाब वािह याचे 
टॉवर ची उंची वाढवीणे. 

थाप य 
क पांतगत िव ुत 

िवषयक कामे करणे 
क भाग 

100,000,000 449 42 15,000,000 5,000,000             
  

228 भाग .८ मधील िविवध 
ठकाणी र यात अडथळा 

ठरणारे 
अितउ दाबवािह याचे टॉवर 
ची उंची वाढवीण.े 

थाप य 
क पांतगत िव ुत 

िवषयक कामे करणे 
क भाग 

200,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 1,000,000             
  

229   ८ मधीलर याचेअबन 
डीझाईन क न सुशोिभकरण 
करणे.[ िव ुतिवषयक कामे 
करणे]. 

थाप य 
क पांतगत िव ुत 

िवषयक कामे करणे 
क भाग 

50,000,000 451 63 2,000,000 3,000,000 पपरी चचवड महानगरपािलका सन 

२०-२१ चे मुळ अंदाजप काचा संि  

गोषवारा मधीलअखेरची िश लक 

        57,712,590 30,000,000 



39 
 

230 भाग . ८ मधील िविवध 
ठकाणी नवीन िव ुत G.I. 

Hexagonal Pole नवीन  
LED Fitting बसिवणे व 
ठक ठकाणी High Mast 

बसिवणे या कारची कामे 
करणे 

  20,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 15,000,000 भुसंपादनिनधी     342/3

43 

3 1,500,000,000 26,500,000 

  एकुण           56,500,000             56,500,000 

231 भाग . ८ येथील ाने र 
डा संकुल येथे उवर त 

ठकाणी े क गॅलर  बांधणे 
 

इतरिवशेष योजना 
व बी.ओ.टी. क प 

20,000,000 85 184 10,500 10,000,000             
  

232 भाग .८ मधील से टर 
.११ येथील रचवुड 

सोसायटी व देव 
िसटीसोसायटी मधील 
मोक या जागेम ये नाला 
बांधणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

इतरिवशेष योजना 
व बी.ओ.टी. क प 

30,000,000 84 167 3,550,000 10,000,000             
  

233 भाग . ८ येथील पोलीस 
लाईन प रसर व इतर ठकाणी 
सुशोिभकरणाचीकामे करणे. 

इतरिवशेष योजना 
व बी.ओ.टी. क प 

100,000,000 84 171 10,000 80,000,000             
  

234 भाग .८ येथील ान 
दफनभूमी येथील मोक या 
जागेम ये डॉगकेजसाठी 
अ यावत शे स तयार करणे. 

इतरिवशेष योजना 
व बी.ओ.टी. क प 

20,000,000 84 169 10,000 9,950,000             
  

235 भाग . ८ संकेत चौक ते 
यशवंतराव च हाण चौकते 
से टर ७ पी.सी.एन.टी.डी.ए. 
सकल पयतर ता अ ावत 
प दतीने िवकसीत करणे 

िवशेष योजना 150,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 5,000,000             
  



40 
 

236 भाग . ८ से टर . २ 
येथील रामकृ ण वेश ार क-
हाडबँके समोरील र यापासून 
संत ाने र डा संकुल ते 
SNS Health Zone तेसाई 
चौक ते ित पती बालाजी 
चौक पयत २४ मीटर र ता 
अ ावतप दतीने 
िवकिसतकरणे 

िवशेष योजना 400,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 5,000,000             
  

237 भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी र ता दुभाजक 

करणे 

िवशेष योजना 40,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 10,000,000               

238 भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी डांबरीकरण 

करणे 

िवशेष योजना 50,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 10,000               

239 भाग . ८ से टर . ४, ६, 
९ म ये ता यात येणा-
याजागेम ये अ ावत उ ान 
िवकिसत करण े

थाप य उ ान 30,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 10,000               

240 भाग . ८ से टर . १०, 
११, १३ म ये ता यात येणा-
याजागेम ये अ ावत उ ान 
िवकिसत करण े

थाप य उ ान 30,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 10,000 पपरी चचवड 
महानगरपािलका सन 
२०-२१ चे मुळ 
अंदाजप काचा संि  
गोषवारा मधीलअखेरची 
िश लक 

    1   57,712,590 5,000,000 

241 भाग . ८ म ये ता यात 
येणा-या जागेम ये अि शामक 
क उभारण े

िवशेष योजना 50,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 10,000 डा िवभाग- डा 
िवभागाअंतगत नािव य 
सुिवधा, उप म राबिवण े

    150/1

51 

32 100,000,000 60,000,000 

242 भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी दशादशक 

फलक, रेडीयम, थम ला ट 
प ा, कॅट आय, इतर 
सुशोिभकरण करण े

िवशेष योजना 20,000,000 नवीन

काम 

नवीन

काम 

0 10,000 प.िच.म.न.पा.प रसराती
ल पवना नदी पुन ीवन 
क प राबिवण े

अभांडवली   362 9 400,000,000 65,000,000 

  एकुण           130,000,00

0 

            130,000,000 
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243 अ े ीय कायालयाकडील 
भाग . ९ (नवीन भाग  

१०) संभाजीनगर येथीलबड 
हॅली येथे लेझर शो क रता 

आव यक कामे करणे 

उ ानेअ भाग 200,000,000 412 1 4,800,000 81,450,000             
  

244               अ े ीय कायालयतील 
िनगडी ािधकरण 
उपिवभागामधील 
आव यक चौका 
म येसावजिनक 
सुरि ितते क रता CCTV  
बसिवणे व िनयं क 
पोिलस ठाणे कडे जोडणे. 

सावजिनकसुरि त
ता अ भाग 

  382 1 2,450,000 
1,800,000 

245               अ े ीय कायालय अंतगत 
केएसबी पूल 
सुशोभीकरणासाठी िव ुत 
रोषणाई करणे. 

सावजिनकसुरि त
ता अ भाग 

  382 9 2,500,000 
2,450,000 

246               अ े ीय कायालय अंतगत 
भाग .१० म ये 

शा नगर व 
संभाजीनगरप रसराम ये 
आव यक ठकाणी पोल व 
दवे बसिवणे. 

सावजिनकसुरि त
ता अ भाग 

  383 21 2,000,000 
1,000,000 

247               ा.रामकृ ण मोरे े ागृह 
इमारतीकरीता फसाड 
लाई टग करणे. (सन 
२०२०-२१) 

े ागृहव ना गृहे 
अ भाग 

  439 5 2,000,000 
2,000,000 

248               भाग . १९ लक रोड 
येथील मशानभूमीमधील 
िव ुतीकरणाचे 
नुतनीकरण करणे व 
िव ुतदािहनी क रता 
नवीन जनरेटर बसिवणे. 

लोकारो य   406 5 2,000,000 
2,000,000 
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249               अ े ीय कायालय अंतगत 
भाग . १० मधील 

िविवध उ ानामधील 
कारंजे वधबध यांचे 
नुतनीकरण करणे.  (सन 
२०२०-२१) 

उ ानेअ भाग   412 11 1,500,000 
1,500,000 

250               अ े ीय कायालय अंतगत 
भाग . १५ मधील 

िविवध उ ानामधील 
कारंजे वधबध यांचे 
नुतनीकरण करणे.  (सन 
२०२०-२१) 

उ ानेअ भाग   413 13 1,600,000 
1,600,000 

251               अ े ीय कायालय अंतगत 
भाग . १४ मधील 

िविवध उ ानामधील 
कारंजे वधबध यांचे 
नुतनीकरण करणे.  (सन 
२०२०-२१) 

उ ानेअ भाग   413 14 1,600,000 
1,600,000 

252               अ े ीय अंतगत मा. 
नगरसद य व 
आव यकतेनुसार भाग 

. १० मधील 
म.रा.िव.िव. कं.िल. 
संबंिधत िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

उ व लघुदाब पोल 
व तारा हलिवणे अ 

भाग 

  421 11 3,500,000 
2,000,000 

253               अ े ीय कायालय अंतगत 
आव यक ठकाणी 
वाहतूक िनयं क यं णा 
बसिवणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

ॅ फकिस ल अ 
भाग 

  426 2 2,000,000 
1,800,000 

254               अ े ीय कायालय अंतगत 
शा नगर मधील 
बिहरवाडे मैदानातील 
िव ुत व थेच े
नुतनीकरण करणे. 

हायमा ट दवे 
बसिवणे अ ाग 

  428 2 2,500,000 
2,000,000 
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255               अ े ीय कायालय 
अंतगत िविवध ठकाणी 
पोल व हायमा ट 
बसिवणे. 

हायमा ट दवे 
बसिवणे अ ाग 

  428 3 3,504,000 
3,500,000 

256               वाड . १५ मोहननगर 
कमान ते मेहता हॉि पटल 
र याचे काँ टीकरण 
करणे म य ेिव ुत 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे अ भाग 

  442 10 4,000,000 
2,000,000 

257               भाग .१८ म ये 
चाफेकर चौकात पादचा-
यांसाठी भुयारी माग 
िवकसीत करणे 
कामाअंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करण.े . 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  442 2 9,884,288 
500,000 

258               चचवडकाळेवाडी 
पुलापासुन भाटनगर 
एस.टी.पी.पयतचा १८ 
मी. र ता िवकिसत करणे 
क पअंतगत िवदयुत 

िवषयक कामे करण.े 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  443 3 23,189,228 
1,500,000 

259               . .१७ म ये िशवनगरी 
भागात व वा हेकरवाडी 
भ डवे व तीभागात 
र यांचे कॉ टीकरण 
करणे अंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करणे 
(२०१९-२०) 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  443 7 8,000,000 
500,000 

260               . .१६मधील 
िवकासनगर येथील 
न ाने ता यात आलेले 
डी.पी. व नॉन डी.पी.र ते 
िवकसीतकरणे अंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. (२०१९-२०) 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  443 8 8,000,000 
500,000 
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261               . .१६मधील 
िवकासनगर येथील 
ना याकडील पे ोल पंप 
(लोटल क म) 
बापदेवनगर१८ मी. 
डी.पी.र ता िवकसीत 
करणेअंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करण.े 
(२०१९-२०) 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  443 9 8,000,000 
500,000 

262               . .१६मामुड  येथील 
१८ मी.डी.पी. व इतर 
र ते िवकसीत करणे 
अंतगत िव ुत 
िवषयककामे करणे. 
(२०१९-२०) 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  443 10 8,000,000 
500,000 

263               थेरगाव . .५० म ये 
सुनधाम शेजारी १८ 

मी.डी.पी. र यास 
थेरगाव चचवड 
पुलबांधणेअंतगत िव ुत 
िवषयक काम.े 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  443 12 8,000,000 
500,000 

264               भाग . १६ 
कवळेिवकासनगर येथील 

न ानेता यात आलेले 
डी.पी.व नॉन डी.पी. र ते 
िवकिसत करणे. 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  443 13 8,000,000 
500,000 

265               चचवडयेथील मोरया 
गोसावी मं दर प रसरात 
वनी आिण काश 

(Light and Sound 
show) यावरआधारीत 
संक पना िवकसीत करणे. 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  444 15 12,500,000 1,000,000 

266               चचवडयेथील चापेकर 
वा ाम ये िवदयुत 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  444 17 7,000,000 500,000 
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267               . . १८ मधील मोरया 
हॉि पटल ते यशोपुरम 
ि ज पपरी चचवड लक 
रोड अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकसीत 
करणेअंतगत िव ुत 
िवषयक काम.े 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  444 19 6,000,000 500,000 

268               .१६मधील कवळे 
भागातील स.नं.७३ 
पयतचा १२ 
मी.डी.पी.र ता िवकसीत 
करणेअंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  444 25 7,000,000 200,000 

269               ग ंजेह ी लगतचे डी.पी. 
र यापासून दे रोड 
र यापयत लेखाफाम या 
ए स ेसहायवे लगत या 
१२.०० मी. चा र ता 
िवकिसत करणे. 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  444 26 7,000,000 200,000 

270               मामुड स.नं. ३३ ते 
स.नं.११ व १२ मधील 
डी.पी.र ता िवकसीत 
करणेअंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  444 27 7,000,000 200,000 

271               भाग .१६ मधील 
कवळे भागातील सिमर 

लॉ स ते मुकाई चौका 
पयत १८.०० 
मी. ंदडी.पी. र ता व 
इतर र ते िवकिसत करणे 
अंतगत िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे ब भाग 

  444 30 7,000,000 500,000 
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272               भाग . २ मोशी येथील 
पुणे नाशीक र ता ते स ह 

. १३९० ते १३२७ 
बारणे व तीिवकास 
आराख ातील २४ मी. 
र ती िवकिसत 
कऱणेसाठीिव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे क भाग 

  446 2 13,000,000 500,000 

273               धरावेत र यावरील 
वाय जं शन ते ध 
हॉ पीटल दर यानची 
र यामधील अतीउ दाब 
वािहनी हलिवणे. 

थाप य क पांतग
त िव ुत िवषयक 
कामे क भाग 

  451 3 24,785,000 3,000,000 

274               . ं .२६ वशालनगर 
वाघजाई हॉटेल पासून 
क पटेचौक पयत 
िसमट कॉ टचा र ता 
करणे. (२४ मी.ड .पी. 
र ता) या कामांतगत 
व ुत वषयक कामे 
करणे. 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे क भाग 

  452 11 10,000,000 500,000 

275               भाग .२६ वाकड 
येथील कावेर  चौक, 

सब-वे ते पंक िसट  
कॉनरपयंत ड .पी. 
र ता िसमटकॉ टचा 
र ता करणेया 
कामांतगत व ुत 
वषयक कामे करणे. 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे क भाग 

  452 12 15,000,000 500,000 
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276               . ं .२६ मधील 
छ पती चौक ते उ कष 
चौका पयत िसमट 
कॉ टचा र ता 
करणेया कामांतगत 
व ुत वषयक कामे 
करणे. 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे क भाग 

  452 13 11,000,000 500,000 

277               भाग .२५ वाकड 
येथील भुजबळ व ती 
मधून वाकडकरव ती 
माग भुमकर व ती 
येथील हंजवड कडे 
एम.ड .आर.३१ 
र याला जोडणारा 
३०.०० मी. ं दड .पी. 
र ता वकसीतकरणेया 
कामांतगत व ुत 
वषयक कामेकरणे. 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे क भाग 

  452 16 13,500,000 500,000 

278               भाग .७ चह ली 
येथील चो वसावाड , 

वडमुखवाड  १८ मी. 
र ता वकसीत करणे 
व व ुत वषयक कामे 
करणे ( स.न.ं१४९ ते 
१५७ ) Alankapuram 
Road ) 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे इ भाग 

  455 8 9,000,000 500,000 

279               भाग . ३ साईमं दर 
कोतवालवाड , च-होली 
गावठाण उ. भागातील 
र ते वकसीत करणे. 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे इ भाग 

  456 10 10,000,000 1,000,000 
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280               भाग .३ येथील 
साईनाथ कॉलनी, 
अ यनगर व 
प रसरातील र ते 
वकसीत करणे. 
( व ुत वषयक कामे 
करणे) 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे इ भाग 

  457 33 5,000,000 200,000 

281               भोसर  येथे न वन 
व ुतदाह नी ( मांक 
२) बस वणे व 
अनुषंगीक कामे करणे. 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे इ भाग 

  459 52 7,000,000 200,000 

282               पुणे-आळंद  
र यापासुन च-होली-
लोहगांव ह पयत या 
वकास आराखडयातील 
र ता वकिसत करणे. 
व ुत वषयक कामे 
करणे.(भाग १ चेनेज 
३/६५० ते चेनेज 
६/७०० कमी) 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे इ भाग 

  460 68 7,000,000 500,000 

283               पुणे-आळंद  
र यापासुन च-होली-
लोहगांव ह पयत या 
वकास आराखडयातील 
र ता वकिसत करणे. 
व ुत वषयक कामे 
करणे.(भाग २ चेनेज 
६/७०० ते चेनेज 
९/५६३ कमी) 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे इ भाग 

  460 69 5,800,000 500,000 

284               फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  १२ 

थाप य 
क पांतगत 

  463 17 5,000,000 200,000 
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येथील सहयोगनगर ते 
भवानीमाता मं दर 
येथील र ता ं द  

करणात अडथला 
ठरणारा महापारेषणचा 
अित उ चदाब टॉवरची 
मोनोपोल उभा न उंची 
वाढ वणे. 

व ुत वषयक 
कामे फ भाग 

285               भ -श चौक येथे 
ेड सेपरेटर व 

उ डानपुलाचे 
दवाब ी यव था करणे 
व व ुत वषयक कामे 
करणे. 

थाप य क पांत
गत व ुत 
वषयक कामे 
मुंबई पुणे र ता 

  467 5 15,000,000 500,000 

286               भ -श चौक येथे 
ेड सेपरेटर व 

उ डानपुलाचे 
सुशोिभकरण करणे 

कामी रंगीत दवे 
णाली (Facad Lighting) 

वषयक कामे करणे. 

थाप य क पांत
गत व ुत 
वषयक कामे 
मुंबई पुणे र ता 

  467 6 27,400,000 1,000,000 

287               भ -श चौक येथील 
उ ाना म ये काश 
यव था सुशोिभकरण 
करणे वषयक 
अनुषांिगक काम ेकरणे. 

थाप य 

क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे मंुबई पुणे 
र ता 

  468 7 10,000,000 3,000,000 

288               भ -श  चौक येथील 
उ ाना म य े वनी 
आ ण काश संक पना 
वकिसत करणे कामी 
कामे करणे 

थाप य 

क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे मंुबई पुणे 
र ता 

  468 8 20,000,000 2,000,000 
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289               भ -श चौक येथे 
ेड सेपरेटर व 

उ डानपुल व 
उ ानाम ये 
सुशोिभकरण करणे 
वषयक आव यककामे 
करणे. 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे मंुबई पुणे 
र ता 

  468 9 30,000,000 2,500,000 

290               अ े ीय कायालय 
अंतगत असणारे 
तारांगण 
चाल व यासाठ  व वध 
कामे करणे. 

करकोळ देखभाल 
दु ती १ अ 
भाग 

  764 34 5,000,000 500,000 

291               म.रा. व. व.कं.िल./महा
पारेषण / य थ सं था 
क रता सुपर हजन 
चाजस व व ुत 
िनर ण फ  
अदाकरणे. 

महसुली 
अंदाजप क -२ 

  134/3

5 

20 40,000,000 30,000,000 

  एकुण           81,450,000             81,450,000 

292 वै क य िवभाग- प िवभूषण सु मा 
वराज जन आरो य 

योजना 

0 नवी
नका
म 

  0 20,000,000 भांडवली अ- 
प.ंिचं.म.न.पा 
प रसरातील पवना नद  
पुन जीवन क प 
राब वण े

भांडवली अ   362 9 400,000,000 20,000,000 

293 पपरी चचवड 
महानगरपािलकेचे झोपडप ी 
व नागरी 
भागातीलनागरीकांना / 
लाभा थ ना वै क य सहा य 
देणेबाबत वै क य सहा यक 
योजनालेखािशष िनमाण करणे 
व तरतूद करणे 

  0 0 0 0 20,000,000               
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294 ाथिमक िश ण िवभाग- िव ाथ  द रे व 
पा ा 

  226/2

7 

41 10,000,000 7,500,000               

295 ाथिमक िश ण िवभाग- िव ाथ  पावसाळी 
साधने 

  226/2

27 

42 17,500,000 2,500,000 नगररचना- भुसंपादन िनधी   342 3 1,500,000,000 10,000,000 

  एकुण           10,000,000             10,000,000 

296 बीआर ट  कॉ रडोर य.३ वर 
वाकड येथील पुणे ब गलोर 
महानमागावर ल पु यापासून 
हंजवड  मनपा ह  पयत 
र ता ं द करण करणे. 
 

वाहतूकसुधारणािव
षयक कामे करणे व 
पा कग जागा 
िवकिसत करणे. 

270,000,000 54 56 सन 
२०१९-
२० चा 
सुधारीत 
अंदाज 

13,83,05,000/- 

10,000,000               

297 . .२ जाधववाडी , 
कुदळवाडी मधील 
अि वातील अंतगत र ते 
हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे 

रोडपे हमट 
मॅनेजमट िसि टम 
अहवालानुसार र ते 
सुधारणा अंतगत 
कामे करणे. 

300,000,000 31 47 सन२०१९
-२० चा 
सुधारीत 
अंदाज  

3,30,00,000/- 

20,000,000 नगररचना- भुसंपादनिनधी   342 3 1,700,000,000 30,000,000 

  एकुण           30,000,000             30,000,000 
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तसेच 

अ.  कामाचेनाव लेखािशष अंदाजप क य 

र कम 

पा.
 

अ.नु 
 

सन २०२०-
२१ ची मुळ 
तरतूद 

वाढ कामाचे 
नाव 

लेखािशष अंदाजप
क य 

र कम 

पा.
 

अ.
नु 

 

सन२०२०
-२१ ची 
तरतूद 

ट 

298 भाग क.२२ काळेवाडी मधील ीराम 
कॉलनी, संत ाने र कॉलनी, अिभयंता 
कॉलनी योितबा नगर येथे य.ुटी.ड य.ुटी 
प दतीने कॉ टीकरण िवकिसतकरणे 

  0     0 50,000,000               

299 भाग .२२ काळेवाडी मधील साईनाथ 
कॉलनी, पंचनाथ कॉलनी, िशवर कॉलनी 
यु.टी.ड यु.टी प दतीने कॉ टीकरण 
िवकिसत करण े

  0     0 50,000,000               

300 भाग .२२काळेवाडी मधील पाचिपर चौक 
ते अ य पा मं दर पयतय.ुटी.ड यु.टी 
प दतीने कॉ टीकरण िवकिसत करण े

  0     0 100,000,000               

301 जनता संपक िवभाग- पपरी चचवड 
शहराम ये सव िवषयांवरजनजागृती कामी 
आकषक प दतीने भती िच े रंगवणेबाबत 

पपरी चचवड 
शहराम ये सव 
िवषयांवर 
जनजागृती 
कामी 
आकषकप दती
ने भती िच े 
रंगवणेबाबत 

30,000,000     0 20,000,000               

302 शहर आपले आपण शहराचे जनसंपक 
जनजागृती अिभयान पपरी- चचवड 
शहराम ये राबवण े

  30,000,000     0 20,000,000               

303 भाग . ७ ोसरी सहल क येथे फश 
ऍ े रयम करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे 

थाप य उ ान 100,000,000 354 204 5,000 30,000,000               

304 भाग .७ भोसरी सहल क ाम ये सथे टक 
ॅक करणे व इतरनुतनीकरणाची कामे करणे 

  100,000,000 353 201 500,000 10,000,000               

305 भाग  १३ से  २२ येथीलिव िवध र ते 
डांबरीकरण करण े

  20,000,000     0 10,000,000               
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306 भाग  १३ से  २२ येथे आव यकतेनुसार 
पाथवे काँ टपे ह ग लॉक व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे करणे 

  20,000,000     0 10,000,000               

307 भाग . १३ से  २२ येथील अंतगत र ते 
डांबरीकरण करण े

  20,000,000     0 10,000,000               

308 भाग  १३ से  २२ येथीलिविवध 
समाजमं दरांची देखभाल दु तीची कामे 
करणे व सभोवताल या प रसरात 
आव यकतेनुसार थाप य िवषयक कामे 
करणे 

  20,000,000     0 10,000,000               

309 भाग .१३िनगडी येथील मशानभुमीची 
थाप य िवषयक दु तीचीकामे करणे 

  50,000,000     0 10,000,000               

310 भाग  १३ येथील मधुकर पवळे डांगण 
व िविवध डांगणे िवकसीत करण े

  50,000,000     0 10,000,000               

311 भाग  १३ येथीलिविवधकमान व तेल 
िच िवकसीत करणे 

  10,000,000     0 2,500,000               

312 भाग  १३ येथील धमवीर संभाजी राज े
डा संकुल व इतर  डांगणे िवकसीत 

करणे 

  50,000,000     0 10,000,000               

313 भाग  १३ येथील जलतरण तलाव व 
सभोवताल या प रसरातसुशोिभकरण व 
इतर थाप य िवषयक कामे करण े

  50,000,000     0 10,000,000               

314 भाग . १३ येथील ठाकरे डासंकुल 
येथील Skating   ring व Acostic 
soundproof व इतरआव यकतेनुसार 
आधुिनक करणाची व थाप य िवषयक कामे 
करणे 

  50,000,000     0 20,000,000               

315 भाग  १३ प रसरात आव यकतेनुसार 
थाप य िवषयक कामे करणे 

  10,000,000     0 2,500,000               

316 भाग . १३ प रसरातील जु या टॉम 
वॉटर लाइन काढून नवीन टॉम वॉटर लाइन 
टाकून टॉम वॉटर लाईनम ये सुधारणा 
करणे सभोवताल याप रसरात थाप य 
िवषयक कामे करणे 

  10,000,000     0 2,500,000               
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317 भाग  १३ प रसरातील ना याची 
आव यकतेनुसार दु ती क नउवरीत नाला 
े नग करणे 

  10,000,000     0 2,500,000               

318 भाग  १३ प रसरातील िविवध र ते 
आव यकतेनुसार समपातळीवर 
घेऊनडांबरीकरण करण े

  50,000,000     0 10,000,000               

319 भाग  १३ प रसरात जुने पे ह ग लॉक 
दु त करणे व निवनपे ह ग लॉक बसिवणे 

  10,000,000     0 2,500,000               

320 भाग . १३ से.  २२ येथील उ ानांची 
थाप य िवषयक कामेकरणे 

  4,000,000 356 254 500,000 2,000,000               

321 भाग  १३ मधील वामी समथ उ ानाची 
िसमा भत दु ती वइतर थाप य िवषयक 
कामे करण े

  2,000,000 356 257 5,000 1,600,000               

322 भाग . १३ मधील िव कमा उ ानाची 
िसमा भत दु ती व इतर थाप य िवषयक 
कामे करण े

  2,000,000 356 258 5,000 1,600,000               

323 भाग  १३ मधील अिह याबाई होळकर 
उ ानाची िसमा भत दु तीव इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे 

  2,000,000 357 259 5,000 1,600,000               

324 िचखली मैलाशु दीकरण क  ते फ 
भागातील िविवध उघानांपयतपाईपलाईन 

टाकणे 

  15,000,000 357 262 5,000 10,000,000               

325 भाग  १३ मधील मु ाई उ ान व नाना 
नानी उ ान व इतरउ ानांची थाप य 
िवषयक कामे करणे 

  4,000,000 356 255 5,000 2,500,000               

326 .  ११ शरदनगर येथील मळेकर 
उ ानाम ये हॉल बांधणे व इतरअनुषंिगक 
थाप य िवषयक कामे करणे 

  15,000,000 356 246 5,000 10,000,000               

327 भाग .११ िचखली मैलाशु दीकरण क ाचे 
उव रत जागेत वामीिववेकानंद िश प 
उभारणे 

  100,000,000 356 247 5,000 20,000,000               

328 भाग .११ िचखली मैलाशु दीकरण क  
येथील उ ानाची उव रतकामे करण े

  70,000,000 356 249 5,000 20,000,000               

329 भाग . २३ म ये थेरगाव -धने र पुलाचे 
लंडन ि ज या धत वर सुशोभीकरण करणे 

  100,000,000 14 14 100,000 69,900,000               
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330 ाभाग  २३ म ये ठक ठकाणी कॉ ट 
र ते करणे. 

  200,000,000 48 356 100,000 129,900,000               

331 ाभाग  २३ म ये गावठाण प रसरात 
ठक ठकाणी कॉ ट र तेकरणे. 

  200,000,000 48 357 100,000 129,900,000               

332 भाग  २३ मधील भगवती पा स ते 
िवजय ेडस पयत यार याचे कॉ टीकरण 
करणे. 

  50,000,000 48 358 100,000 34,900,000               

333 भाग  २३ मधील अशोक सोसायटी ते बी 
आर टी एस पयत यार याचे कॉ टीकरण 
करणे 

  50,000,000 48 362 100,000 39,900,000               

334 भाग  २३ मधील पवारनगर चौक २ ते 
राघव  मठ पयत यार याचे कॉ टीकरण 
करणे 

  150,000,000 48 363 100,000 9,900,000               

335 भाग  २३ मधील पवारनगर चौक २ ते 
बी आर टी एस पयत यार याचे 
कॉ टीकरण करणे 

  50,000,000 48 364 100,000 39,900,000               

336 भाग  २३ मधील पवारनगर २ व राघव  
वामीमठ वइतर चौकांचे सुशोिभकरण व 
थाप य िवषयक कामेकरणे. 

  75,000,000 86 202 100,000 49,900,000               

337 भाग  २३ मधील निवन ग ेि य 
कायालय ( शासक यब उ ेशीय इमारत) 
येथे फ नचर व था व इतर थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

  120,000,000 86 203 100,000 59,900,000               

338 भाग  २३ म ये स.नं. ९ येथे ब उ ेिशय 
इमारत बांधण.े (ट पा २) 

  150,000,000 86 204 29,800,000 70,200,000               

339 थेरगाव ते धने र पूल दर यान गणेश 
िवसजन घाट िवकिसत क नप रसराचे 
सुशोभीकरण करण े

  100,000,000 86 211 100,000 69,900,000               

340 भाग . २३ मधील स.नं.९ येथील उव रत 
सीमा भत बांधणे व वाहनतळ िवकिसत 
करणे 

  50,000,000 40 209 100,000 39,900,000               

341 भाग .४ बोपखेल उ ानाची उव रत 
कामे करण े

  30,000,000 353 198 5,000 10,000,000               
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342 भाग मांक १७ मधील िसमा भती बोधन 
पर िच ांनी रंगिवणे कामी काम सु  करणेस 
व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत 

  0     0 0 
0   0 

0   
0 0 

343 भाग मांक १७ मधील िसमा भती बोधन 
पर िच ांनी रंगिवणे कामी काम सु  करणेस 
व याकामी येणा-या खचास मा यता 
देणेबाबत 

  0     ० ० ०   
  

    
    

344 नागरव तीिवभाग -इतर खच   0 241/6   100,000 50,000 थायीअ था

पना 

  
  

    20,000,000 50,000 

345 उपलेखािशष  - मनपा ह ीतील द ांगाना 
धानमं ीआवास योजनास इतर घरकुल 

योजनेअंतगत घरखरेदी कामी र.  १ लाख 
अथसहा यदेणेबाबत 

  0 440/1

8 

  10,000,000 100,000 द ांग

साठी आरो य 

तपासणी 

िशिबर 

  
  

440/1

5 

  1,000,000 100,000 

346 नागरव ती िवभाग -मिहला 
वावलंबनासाठी मनपाह ीम ये लाईट 

हाऊस क प राबिवणेबाबत 

  0 443/5

7 

  0 10,000,000     
  

    
    

347 भाग .१८ मधील मािणक कॉलनी व 
प रसरातील र याचे कॉ टीकरण/ 
डांबरीकरण करण े

  120,000,000     0 30,000,000 
      

    
    

 

तसेच 
अ.

 

कामाचे नाव 
 

लेखािशष अंदाजप क य र कम पा.  अ.नु  सन२०२०-२१ ची 

मुळ तरतूद 

वाढ कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 

र कम 

पा.  अ.नु  सन २०२०-२१ 

ची तरतूद 

ट 

348 . .२२ (निवन भाग) मधील उव रत 
ठकाणी चौकाचौकात िमनी हायमा ट 

बसिवणे 

 0   0 3,500,000 
   

  
  

349 . .२२ (निवन भाग) मधील जूने गंजलेल े
पोल बदलणे 

 0   0 3,500,000 
   

  
  

350 .  .२२ (निवन भाग ) मधील 
म.रा.िव.िव.कं. या धोकादायक िवज 
वािह या भुिमगतकरणे 

 0   0 5,000,000 
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351 भाग .२२ काळेवाडी िवजयनगर मधील 
योितबा उ ानासमोर BRT  र यावर 

भुयारी माग करणे 

 0   0 50,000,000 
   

  
  

352 एम.एम . कुल समो रल छ पती िशवाजी 
महाराज चौकाम ये सुशोिभकरण करण े

 0   0 20,000,000 
   

  
  

353 भाग . २२ काळेवाडी िवजयनगर मधील 
खालील दले या ठकाणी निवन कलर 
पे ह ग लॉक बसिवणे १.गणेश कॉलनी २. 
वैभव कॉलनी ३. जैन मं दर प रसर ४. 
वामी समथ मं दर प रसर 

 0   0 5,000,000 
   

  
  

354 भाग . २२ काळेवाडी मधील 
योितबानगर प रसरात निवन कलर पे ह ग 
लॉक बसिवणे 

 0   0 5,000,000 
   

  
  

355 भाग .२२ काळेवाडी मधील पपरीगांव ते 
एम.एम.शाळा कॉ टीकरण करणे 

 0   0 50,000,000 
   

  
  

356 भाग .२२ काळेवाडी मधील१८ मी.डी.पी 
र ता पपरीगांव पुल ते ल  बेकरी 
कॉ टीकरण करणे 

 0   0 100,000,000 
   

  
  

357 भाग .२२ काळेवाडी मधील आठवण 
चौक ते आ फॉ सो कुल र ता UTWT 
नुसार कॉ टीकरण करण े

 0   0 50,000,000 
   

  
  

358 भाग . २२ काळेवाडीमधील जीवन चौक 
ते अ य पामं दर र ता UTWT नुसार 
कॉ टीकरण करणे 

 0   0 50,000,000 
   

  
  

359 भाग .२२ काळेवाडी मधील१२मी.डी.पी 
र ता ताप करमाळा चौक ते पपरीगांव पुल 
कॉ टीकरण करणे 

 0   0 50,000,000 
   

  
  

360 पु तक .१क) रावेत येथील जलउपसाक  
पवना नदीमधील व इनटेक चॅनेल मधील 
गाळ काढणे, खडक फोडणेइ . काम  ेकरणे 

 0 238/3  0  
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361 पु तक .१ड) रावेत येथील जलउपसा क  
येथे संर ण भत बांधणे 

 0 238/3  0  
   

  
  

362 पु तक .१ इ) रावेत येथील जल उपसाक  
येथे थाप य व पाणीपुरवठा िवषयक 
अनुषंिगक काम ेकरणे 

 0 238/3  0  
   

  
  

363 सन २०२०-२१ या अंदाजप कात भाग 
. २६ मधील जलिन:सारण िवषयक 

कामांचा समावेश करणेबाबत. 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

364 िवशाल नगर प रसरात आरो य कायालयाची 
आव यकता अस याने महापािलके या 
आरि त असले या जागेत कायालय उभाराव े
कायालय ठकाणी पु ष तसेच मिहलांसाठी 
शौचालय बांधण े

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

365 भाग  २७ मधील रहाटणी फाटा चौक 
अंडरपास िवकसीत करणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

366 भाग . २७ मधील तापक रनगर चौक 
अंडरपास िवकसीत करणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

367 भाग . २७ मधील काळेवाडी फाटा ते 
एमएम शाळेपयत या BRTS  मागावरील 
फुट पाथ व सायकल ॅक अ याधुिनक 
प दतीने िवकसीत करणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

368 भाग . २७ मधील पवनानगर व रहाटणी 
गावठाण प रसरातील र ते काँ टीकरण व 
आव यक तेथे कलर लॉक बसिवणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

369 भाग .२७ मधील उव रत ग यांच े
काँ टीकरण करणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

370 भाग  २७ मधील महादेव मं दर व 
पवनानगर येथील शौचालय सुलभ प दतीने 
िवकसीत करणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

371 भाग  २७ मधील उवरीत ग यांच े
डांबरीकरणक रण े

 0 निवन

काम 

 0  
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372 भाग .२७ मधील अंतगत ग यांम य े
निवन कलर लॉक बसिवणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

373 भाग .२७ मधील मनपा या िविवध 
इमारत वर सोलर िसि टम बसिवण े

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

374 भाग .२७ मधील होणा-या निवन काँ ट 
र यांवर िव ुत िवषयक कामेकरणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

375 भाग .२७ रहाटणी मधील छ पती 
संभाजी उ ानातील िव ुत िवषयक कामांचे 
नुतनीकरण करणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

376 भाग . २७ मधील मशानभूमी 
नुतनीकरण कामाचे िव ुतीकरण करणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

377 भाग .२७ म येएल.ई.डी. दवे बसिवणे  0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

378 भाग .२७ रहाटणी येथ े२० लाख लीटर 
पा याची टाक  उभारणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

379 भाग .२७ मधील पवनानगर व रहाटणी 
गावठाण प रसराम य ेनिवन जलिन:सारण 
पाईपलाईन टाकणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

380 भाग .२७ मधील रहाटणी मधील िविवध 
भागात जलिन:सारण िवषयक सुधारणा काम  े
करणे.  

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

381 भाग .२७ म य ेरहाटणी मधील िविवध 
भागात न ाने िवकसीत करणेत येत 
असले या र यांम य ेजलिन:सारण िवषयक 
सुधारण काम ेकरणे 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

382 भाग .२७ मधील रहाटणी येथील 
ेनेजलाईन व चबसची देखभाल दु ती व 

इतर आकि मतपणे उदभवणारी 
जलिन:सारण िवषयक काम ेकरण े. 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

383 भाग .२७ रहाटणी येथील सव नं 
१२३१२५म य ेउ ान िवकिसत करणेबाबत 

 0 निवन

काम 

 0 20,000,000 
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384 भाग . २७ रहाटणी मधील अंतगत 
ग याम य ेर ते काँ टचे करणे बाबत 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

385 भाग . २७ रहाटणी येथे नखाते व ती 
गावठाण व पवनानगर प रसरातील र ते 
काँ ट चे करणे बाबत 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

386 भाग . २७ रहाटणी येथील अंतगत 
ग याम य ेनवीन कलर लॉक बसिवणे 
बाबत 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

387 भाग .२७ मधील पाणीपुरवठा लाईनचे 
जुने मीटर काढून नवीन मीटर बसिवणे बाबत 

 0 निवन

काम 

 0  
   

  
  

388 पपरी चचवड मधील िविवध उ ानांम य े
पशु प ी इ यादी बाबत शा ीय मािहतीचे 
फलक बसिवणे व उ ाना ंमधील भतीवर व 
इतर  िभती िच  ेरंगिवणे 

 30,000,000   0 20,000,000 
   

  
  

389 पपरी चचवड मधील िविवध उ ानांम य े
पशु प ी इ यादी बाबत शा ीय मािहतीचे 
फलक बसिवणे व उ ानांमधील भतीवर व 
इतर  िभती िच  ेरंगिवणे 

 30,000,000   0 20,000,000 
   

  
  

390 भाग .१५ मधील द ि◌ण मुखी मा ती 
उ ानाचे नुतनीकरण करणे 

 25,000,000 346 51 5,000 15,000,000 
   

  
  

391 भाग  १५ टेिलफोन ए सचज जवळील 
लॉट व रनवीन उ ान िवकिसत करणे 

 25,000,000 346 52 5,000 15,000,000 
   

  
  

392 भाग  १५ मधील उ ानांची थाप य 
िवषयक काम ेकरणे 

 3,800,000 346 53 1,500,000 1,000,000 
   

  
  

393 भाग . १५ मधील मा ती उ ानाचे 
नुतनीकरण करणे 

 20,000,000 346 56 10,000 13,000,000 
   

  
  

394 अ भागातील उ ायानांना पाणीपुरवठा 
करणेसाठी  STP व न पाईप लाईन करणे 

 5,000,000 346 61 5,000 3,200,000 
   

  
  

395 वाकड फाटा ते द  मं दर पयत वाकड र ता 
URBAN STREET DESIGN  नुसार 
िवकिसत करणे 

 500,000,000   3,458,000 46,542,000 
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तसेच 
 

अ.  कामाच ेनाव 
 

लेखािशष अंदाजप क य र कम पा.  

 

अ.नु  सन २०२०-२१ ची 

मुळ तरतूद 

वाढ  कामाच ेनाव लेखािशष अंदाजप क य 

र कम 

पा.  अ.नु  सन २०२०-२१ ची 

तरतूद 

ट  

396 भाग . १८ म य ेतानाजीनगर कािलका माता 
मं दर ते मोरया गोसावी डा संकुल ते काळेवाडी 
पयत या मु य  र याच े ॉ टीकरण  करणे. 

 5,00,00,000   0 3,00,00,000 
   

  
  

397 भाग .१८ मधील दशन नगरी ते संत गाडन 
िब ड ग पयतचा र ता अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकसीत करणे. 

 3,00,00,000   0 2,00,00,000 
   

  
  

398 मोट ेचाळ, वामी समथ मठ, िशवश  कॉलनी, 
वंृदावन कॉलनी चचवडेनगर भागातील रिहवाशी 
कॉल या येथ ेपे हग लॉक बसिवणे व दु त 
करण े

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

399 मोगा सुपर माकट लाइन, ओमसाई कॉलनी, साठे 
कॉलनी, िशवसाई कॉलनी चचवडेनगर भागातील 
रिहवाशी कॉल या येथ ेपे हग लॉक बसिवणे व 
दु तीची काम ेकरणे 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

400 मुंजोबा वसाहत, साठे कॉलनी, हनुमान सोसायटी, 
कृ णसंुदर कॉलनी, ानदीप कॉलनी चचवडेनगर 
भागातील रिहवाशी कॉल या येथ ेनवीन पे हग 
लॉक बसिवणे व दु त करणे   

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

401 जय गणेश कॉलनी, आबासाहेब चचवडे 
औ ोगीक वसाहत, िवठाई कॉलनी, वामनभाऊ 
कॉलनी चचवडेनगर भागातील रिहवाशी 
कॉल या येथ ेफुटपाथ व पे हग लॉक बसिवणे व 
दु त करणे. 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

402 चचवडेनगर भागातील  आदश कॉलनी, समथ 
मठ या भागात नवीन पे वग लॉक ची काम ेकरण े
व दु त करणे  

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

403 हॉटेल रानमळा, काढिस े र कॉलनी, मोरया 
कॉलनी चचवड ेनगर या भागात हॉटिम स 
प तीने डांबरीकरण करणे   

 0 निवन 

काम 

 0  
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404 चचवडेनगर येथील र हर ि हऊ चौक,आ द य 
िबला हॉि पटल र ता चौक, जुना जकात नाका 
चौक,नामदेव महाराज चौक चचवडेनगर कॉनर  
या ठकाणी सुशोभीकरण करणे, बोधना मक 
िश प उभारणे व वागत कमान उभारणे  

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

405 चचवडेनगर येथील चचवड ेफाम चौक, पाईन 
रोड चचवडेनगर,छ.िशवाजी महाराज चौक, 
वा हेकर वाडी चतामणी मं दर चौक, 
वा हेकरवाडी,हनुमान चौक, िबजलीनगर या  
भागात सुशोभीकरणाच ेकाम करणे व 

बोधना मक, जनजागृतीपर िश पाची उभारणी 
करण े 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

406 चचवडेनगर भागातील रिहवाशी कॉल यांम ये 
बी बी एम प तीने डांबरीकरण करण े  

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

407 चचवडेनगर प रसरात ठक ठकाणी सावजिनक 
वाचनालय केिबन ची उभारणी करणे 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

408 िगरीराज हौ सग सोसायटी प रसरातील णाल 
गाडन प रसरात उ ान व ले ए रया िवकसीत 
करण े

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

409 चचवडेनगर प रसरात ल ेए रया,अँफ  िथयेटर, 
ओपन िजम  इ यादी सुिवधांसह उ ान िवकसीत 
करण े

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

410 वा हेकरवाडी सायली कॉ ले स या भागात संप 
बांधून पंपा या आधारे पाणीपुरवठा कर यासाठी 
पाणीपुरवठा िवषयक काम ेकरणे 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

411 चचवडेनगर भागात पाणी पुरवठा कर यासाठी 
नवीन पा याची टाक  उभारण े

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

412 भाग .२६ पपळे िनलख येथील िमताली 
गाडन, हवंृद कॉलनी, व इतर प रसरातील 
नालांयावर लीपर टाकण ेव ना यांची इतर 
थाप य िवषयक काम ेकरणे. 

 2,00,00,000   0 1,00,00,000 
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413 भाग .२६ वाकड येथील समथ कॉलनी, 
तिन क कॉलनी व इतर प रसरा म य े

ॉक टीकरणने र ता िवकसीत करण.े 

 25,00,00,000   0 5,00,00,000 
   

  
  

414 भाग .२६ पपळे िनलख मधील उवरीत र ते 
ॉक टीकरणने िवकसीत करण.े 

 20,00,00,000   0 5,00,00,000 
   

  
  

415 . ं . २६ वाकड मधील कावेरीनगर पोिलस 
लाईन र यासाठी ो कशन भत बांधून भतीवर 
२६/११ च ेवीर जवानाच े ं दाजलीपर 
सुशोिभकरणाची काम ेकरण.े (ट पा .०२) 

 2,00,00,000   0 1,00,00,000 
   

  
  

416 भाग .२६ पपळे िनलख मधील बापूजी बुवा 
मंदीर ते मशानभुमी पयत िमिलटरी ह ी या 
कडेने संर ण भत बांधण.े 

 2,00,00,000   0 1,00,00,000 
   

  
  

417 भाग .२६ पपळे िनलख येथील आर ण 
ं .३७७ मधील उवरीत आर णे िवकसीत करणे. 

 5,00,00,000   0 1,00,00,000 
   

  
  

418 भाग .२६ वाकड कावेरीनगर पोलीस 
वसाहतीलगत िसमा भत बांधून भतीवर समूह 
िश प उभारणे. 

 4,00,00,000   0 1,00,00,000 
   

  
  

419 भाग .२६ पपळे िनलख येथील आर ण 
.३८८ व ३८९ शॉ पग सटर (दुकान क ) 

िवकसीत करण.े 

 10,00,00,000   0 2,00,00,000 
   

  
  

420 भाग .२६ पपळे िनलख स ह नं.०२ व ४२ 
मधील आर ण .३८० भाजी मंडई व दुकान क  
िवकसीत करण.े 

 10,00,00,000   0 2,00,00,000 
   

  
  

421 भाग .२६ पपळे िनलख येथील कावेरीनगर, 
पोिलस वसाहतीमधील उवरीत र याच े
कॉ टीकरण करणे. 

 10,00,00,000   0 2,00,00,000 
   

  
  

422 भाग .२६ पपळे िनलख गावठाण येथील र क 
चौक व इतर चौकांच ेसुशोभीकरण करणे व इतर 
थाप य िवषयक काम ेकरणे. 

 1,00,00,000   0 60,00,000 
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423 भाग .२६ वाकड- पपळे िनलख येथील 
वेणूनगर म य े ॉक टीकरणने र ते िवकसीत 
करण.े 

 20,00,00,000   0 4,00,00,000 
   

  
  

424 भाग .२६ पपळे िनलख येथील बापुजी बुवा 
चौक ते पपळे िनलख मशानभूमी पयता १८.०० 
मी. ं दीचा डी.पी. र ता िवकसीत करणे व 
मनपा या ता यात येणारे र ते िवकसीत करण.े 

 10,00,00,000   0 2,00,00,000 
   

  
  

425 भाग .२६ पपळे िनलख येथील छ पती चौक 
ते मानकर चौकापयत या र याचे कॉ टीकरण 
करण.े 

 12,00,00,000   0 4,00,00,000 
   

  
  

426 भाग .२६ पपळे िनलख येथील दुवाकुर पाक, 
वधमान ी स सोसायटी शेजा न काळेवाडी 
फाटा रोड पयत र ता िसमट कॉ टचा करणे. 

 8,00,00,000   0 1,00,00,000 
   

  
  

427 भाग .२६ क पटेव ती प रसरातील अंतगत 
र यांच ेकॉ टीकरण करण.े 

 20,00,00,000   0 4,00,00,000 
   

  
  

428 भाग .२६ पपळे िनलख-वाकड येथील 
द मंदीर प रसरातील अंतगत र यांच े
कॉ टीकरण करणे 

 20,00,00,000   0 5,00,00,000 
   

  
  

429 भाग .२६ पपळे िनलख येथील क पटेव ती 
शाळेच ेिव तारीकरण क न नुतनीकरण करण ेव 
इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 8,00,00,000   0 2,00,00,000 
   

  
  

430 भाग .२६ पपळे िनलख येथील मनपा 
दवाखाना, ायामशाळा व तािलम यांच े
नुतनीकरण करण ेव इतर थाप य िवषयक 
अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 5,00,00,000   0 2,00,00,000 
   

  
  

431 मौज ेवाकड पपळे िनलख भाग . २६ येथील 
द मं दर रोड वरील स ाट चौक ते वाकड िस ल 
चौक पयतचा र ता कॉ ट चा क न िमळणेबाबत  

 20,00,00,000   0 5,00,00,000 
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432 साईनगर मधील सव नं. १७, १८, ३४, ३५ मधून 
जाणारा १८ मीटरचा डी.पी. र ता व साईनगर 
भागातील सव डी.पी. र ते िवकसीत करण े

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

433 साईनगर म य े ेनेज लाईन अभावी नाग रकां या 
आरो यास धोका आह,े याभागात डी.पी. रोड 
आरि त ठकाणी ेनेज लाईनची काम ेकरणे 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

434  साईनगर भागातील उ ान िवकिसत करणे  0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

435  साईनगर मधील अंतगत र ते डांबरीकरण करण े
(गणेश कॉलनी , आझादनगर, नवरंग सोसायटी, 
ि वेणी सोसायटी , राऊत कॉलनी 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

436 मामुड  भागातील आदशनगर व िस दाथ नगर 
मधील मु य र ते िवकसीत करण े

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

437  िवकासनगर मधील डी.पी. मु य र ता व अंतगत 
र ते डांबरीकरण करणे 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

438 मुकाई चौक ते शद ेपे ोलपंप डी.पी. र ता 
िवकिसत करण े

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

439 मामुड  येथील मशानभूमीच ेआर ण ता यात 
घेऊन, मशानभूमी िवकसीत करणे 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

440 नवरंग सोसायटीतीली नाला िवकिसत करणे व 
यावर छोटा पूल  ( सी.डी. वक) िवकसीत करणे 

 0 निवन 

काम 

 0  
   

  
  

441 भाग . २३ म य ेथेरगाव -धने र पुलाच ेलंडन 
ि ज या धत वर सुशोभीकरण करण े

 10,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 6,99,00,000 
   

  
  

442 ाभाग  २३ म य े ठक ठकाणी कॉ ट र ते 
करण.े 

 20,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 12,99,00,000 
   

  
  

443 ाभाग  २३ म य ेगावठाण प रसरात 
ठक ठकाणी कॉ ट र ते करणे. 

 20,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 12,99,00,000 
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444 भाग  २३ मधील भगवती पा स ते िवजय 
ेडस पयत या र याच ेकॉ टीकरण करण.े 

 5,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 74,00,000 
   

  
  

445 भाग  २३ मधील अशोक सोसायटी ते बी आर 
टी एस पयत या र याच ेकॉ टीकरण करणे 

 5,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 74,60,000 
   

  
  

446 भाग  २३ मधील पवारनगर चौक २ ते राघव  
मठ पयत या र याच ेकॉ टीकरण करणे 

 15,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 99,00,000 
   

  
  

447 भाग  २३ मधील पवारनगर चौक २ ते बी 
आर टी एस पयत या र याच ेकॉ टीकरण करणे 

 5,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 74,00,000 
   

  
  

448 भाग  २३ मधील पवारनगर २ व राघव  
वामीमठ व  इतर चौकांच ेसुशोिभकरण व 
थाप य िवषयक काम ेकरणे. 

 7,50,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 4,99,00,000 
   

  
  

449 भाग  २३ मधील निवन ग ेि य कायालय 
( शासक य ब उ ेशीय इमारत) येथ ेफ नचर 

व था व इतर थाप य िवषयक काम ेकरणे. 

 12,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 2,99,00,000 
   

  
  

450 भाग  २३ म य ेस.नं. ९ येथ ेब उ ेिशय 
इमारत बांधणे.       (ट पा २) 

 15,00,00,000 निवन 

काम 

 2,98,00,000 7,02,00,000 
   

  
  

451 थेरगाव ते धने र पूल दर यान गणेश िवसजन 
घाट िवकिसत क न प रसराच ेसुशोभीकरण 
करण े

 10,00,00,000 निवन 

काम 

 1,00,000 6,99,00,000 
   

  
  

452 भाग . १० म य ेसुिवधा भुखंड पपरी येथील 
स.न.३६/१० िस.स.नं.५८४२ िवकिसत करणे. 

 5,00,00,000   50,00,000 1,00,00,000 
   

  
  

453 भाग . १० मधील शा नगर येथील 
अ िवनायक मं दर प रसरातील र यांच े
कॉ टीकरण करणे. 

 25,00,00,000   0 1,50,00,000 
   

  
  

454 भाग .१० म य ेना यांना निवन 
आर.सी.सी.िसमा भत बांधण व इतर अनुषंिगक 
काम ेकरणे.  

 1,00,00,000   5,00,000 45,00,000 
   

  
  

455 भाग .१८ म य ेतानाजीनगर कािलकामाता  25,00,00,000   1,90,00,000 8,00,00,000 
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मं दर ते मोरयागोसावी डा संकुल ते काळेवाडी 
पयत या मु य  र याच े ॉ टीकरण करणे. 

456 आर ण . २२१ येथ ेब उ ेिशय डांगण 
िव कसत करण े

 4,00,00,000   49,00,000 1,50,00,000 
   

  
  

457 ांतीवीर चापेकर वा ा या ितस-या ट याची 
काम ेकरणे. (भाग - २) 

 12,00,00,000   0 4,00,00,000 
   

  
  

458 भाग  १८ मधील दशन नगरी ते संत गाडन 
िब ड ग पयतचा र ता अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकसीत करणे 

 15,00,00,000   75,00,000 5,00,00,000 
   

  
  

459 भाग  १८ म य ेब उ ेिशय पो स कॉ ले स 
बांधण े

 11,00,00,000   49,00,000 2,00,00,000 
   

  
  

460 चचवड येथील मंगलमुत  वाडा, चापेकर 
िश पसमुह, मोरया गोसावी मं दर पासून ते 
थेरगाव बोट लब पयतचा प रसर सुशोिभकरण 
करण.े (ट पा २) 

 1,70,00,00,000   3,00,00,000 5,00,00,000 
   

  
  

461 चचवड गाव येथील पुरातन वा तुच े(Heritage) 
प दतीने पुन िवकिसत करणे. 

 5,00,00,000   1,00,00,000 7,00,00,000 
   

  
  

462 चचवड गाव येथील र ते हे रटेज धत वर 
िवकिसत करण.े 

 75,00,00,000   1,00,00,000 3,00,00,000 
   

  
  

463 भाग .५ मधील राजमाता िजजाऊ उ ाणपुल 
ते गंगो ी पाक पयतचा र ता अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करणे.  

 25,00,00,000   1,000 2,00,00,000 
   

  
  

464 भाग . ५ मधील सखुबाई गबाजी गवळी  
उ ान येथील पा कग जागा िवकिसत करणे व 
अ ावत ब मजली वाहनतळ उभारणे. 

 40,00,00,000   1,000 2,00,00,000 
   

  
  

465 भाग .५ मधील  गवळीनगर व सँ डिवक 
कॉलनी परीसरात पावसाळी पा याच ेबंद पाईप 
गटस व थाप य िवषयक काम ेकरण.े  

 1,00,00,000   1,000 60,00,000 
   

  
  

466 भाग . ५ मधील ना याची सुधारणा व 
िवकसीत करण.े  

 1,00,00,000   1,000 60,00,000 
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467 भाग .५ मधील  आर ण . ४०२ येथ े डा 
िवहार बांधण.े 

 1,50,00,000   1,000 60,00,000 
   

  
  

468 भाग .५ मधील  आर ण . ४०७ खेळाच े
मैदान येथ ेजे  नागरीकांसाठी िवरंगुळा क  
बांधण.े 

 1,50,00,000   1,000 50,00,000 
   

  
  

469 भाग . ५ मधील  ठक ठकाणी  पावसाळी 
पा याच ेबंद पाईप गटस व थाप य िवषयक काम े
करण.े  

 1,00,00,000   1,000 60,00,000 
   

  
  

470 भाग .५ मधील ना याची उंची वाढिवण ेव 
सुधारणा  करणे.  

 1,00,00,000   1,000 60,00,000 
   

  
  

471 भाग .५ मधील खडीमु म व बीबीएम 
प दतीने भुमीगत वािह या टाकले या चरांची 
र ते सुधारणा करण ेव  िवकिसत करण.े  

 1,00,00,000   1,000 60,00,000 
   

  
  

472 भाग . ५ मधील प रसरात इ यादी ठकाणी 
पे हग लॉक बसिवण ेव पे हग लॉकची 
सुधारणा करण े

 80,00,000   20,00,000 30,00,000 
   

  
  

473 भाग .३१ प रसरातील मु य र ते अ ावत 
प दतीने िवकिसत करणे  

 25,00,00,000 33 159 0 4,00,00,000 
   

  
  

474 भाग .३१ मधील कवडेनगर भागातील 
ना याच ेकाम करण.े 

 5,00,00,000 15 9 50,00,000 0 
   

  
  

475 भाग .३१ मधील िवनायकनगर भागातील 
ना याच ेकाम करण.े 

 5,00,00,000 15 10 50,00,000 0 
   

  
  

476 भाग .३१ म य ेसांगवी पोिलस चौक  ते 
सांगवी फाटा र ता UTWT  प दतीने करणे. 

 10,00,00,000 49 384 50,00,000 0 
   

  
  

477 भाग .३१ मधील र याची UTWT  प दतीने 
काम ेकरणे. 

 10,00,00,000 49 385 50,00,000 0 
   

  
  

478 भाग .३१ मधील र ते िवकसीत करण.े  10,00,00,000   50,00,000 0 
   

  
  

479 भाग .३१ मधील र यांच ेडांबरीकरण करणे.  6,00,00,000   50,00,000 0 
   

  
  

480 भाग .३१ िमिलटरी ह ीतील िसमा भतीच े
काम करणे.(ट पा-१) 

 5,00,00,000 74 175 50,00,000 0 
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481 भाग .३१ िमिलटरी ह ीतील िसमा भतीच े
काम करणे.(ट पा-२) 

 5,00,00,000 74 176 50,00,000 0 
   

  
  

482 भाग .३१ मधील साई चौक सांगवी पोिलस 
चौक   र ता UTWT प तीने िवकसीत करणे. 

 5,00,00,000 42 237 1,00,00,000 0 
   

  
  

483 कासारवाडी मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग 
.२० मधील संत तुकाराम नगर, व लभनगर  व 

उव रत भागात जलिन:सारण व थेम य े
सुधारणा करण.े  

 37,50,000   15,00,000 40,00,000 
   

  
  

484 कासारवाडी मैलाशु दीकरण क ाअंतगत भाग 
. २० मधील महा मा फुल ेनगर, लांडेवाडी 

वसाहत व उव रत प रसरात जलिन:सारण 
व थेम ये सुधारणा करणे.  

 75,00,000   30,00,000 40,00,000 
   

  
  

485 भाग .३० मधील दापोडी प रसरात 
जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे. 

 37,50,000   15,00,000 40,00,000 
   

  
  

486 भाग .३० मधील झोपडप ी प रसरात 
जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे. 

 37,50,000   15,00,000 40,00,000 
   

  
  

487 भाग .३१ मधील कवडेनगर व उव रत भागात 
जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे.  

 25,00,000   10,00,000 40,00,000 
   

  
  

488 भाग .३२ मधील पवारनगर व उव रत भागात 
जलिन:सारण व थेम ये सुधारणा करणे.  

 25,00,000   10,00,000 40,00,000 
   

  
  

489 भाग . ३२ मधील सांगवी गावठाण  व उव रत 
भागात जलिन:सारण व थेम य ेसुधारणा 
करण.े  

 25,00,000   10,00,000 40,00,000 
   

  
  

490 क े ीय कायालय अंतगत भाग .२ मधील 
िशव र ता ते वडाचा मळा ३० मीटर न ाने 
होणा-या डी.पी र यावर दवाब ीची व था 
करण ेव अनुषंिगक काम ेकरणे(२०१९-२०) 

 3,00,00,000   30,00,000 1,70,00,000 
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491 क े ीय कायालय अंतगत भाग .२ मधील 
िशव र ता ते कुदळवाडी १८ मीटर न ाने होणा-
या डी.पी र यावर दवाब ीची व था करणे व 
अनुषंिगक काम ेकरणे(२०१९-२०) 

 4,00,00,000   40,00,000 2,60,00,000 
   

  
  

492 क े ीय कायालय अंतगत भाग .२ मधील दे  
आळंदी र ता मधला पेठा १८ मीटर न ाने 
होणा-या डी.पी र यावर दवाब ीची व था 
करण ेव अनुषंिगक काम ेकरणे(२०१९-२०) 

 3,00,00,000   40,00,000 1,60,00,000 
   

  
  

493 क े ीय कायालय अंतगत भाग .२ मधील 
भैरवनाथ मं दर ते िवसावा चौक ते दे  आळंदी 
र ता ३० मीटर न ाने होणा-या डी.पी र यावर 
दवाब ीची व था करणे व अनुषंिगक काम े

करण(े२०१९-२०) 

 5,00,00,000   40,00,000 1,20,00,000 
   

  
  

494 क े ीय कायालय अंतगत भाग .२ मधील 
िचखली मोई र ता वे मैला शु दीकरण क  १८  
मीटर न ाने होणा-या डी.पी र यावर 
दवाब ीची व था करणे व अनुषंिगक काम े

करण(े२०१९-२०) 

 3,00,00,000   20,00,000 1,80,00,000 
   

  
  

495 क े ीय कायालय अंतगत भाग .२ मधील 
िशव र ता ते नािशक र ता ३० /२४  मीटर 
न ाने होणा-या डी.पी र यावर दवाब ीची 

व था करणे व अनुषंिगक काम ेकरण(े२०१९-
२०) 

 3,00,00,000   30,00,000 1,70,00,000 
   

  
  

496 .  २ बो-हाडेवाडी येथील ता यात येणा-या 
गायरान जागेतील आर णावर शाळा 
इमारतबांधणे या कामात िव ुतिवषयक काम े
करण े

 2,00,00,000   1,00,000 1,29,00,000 
   

  
  

497 .  २ जाधववाडी येथील न ाने होणा-या 
शाळेच ेिव ुतीकरण करणे व इतर िव ुतिवषयक 
काम ेकरणे 

 2,00,00,000   1,00,000 1,29,00,000 
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498 . .२ जाधववाडी येथील मिहला ायामशाळा 
इमारतीच ेिव ुतिवषयक काम ेकरणे 

 1,50,00,000   1,00,000 99,00,000 
   

  
  

499 . .२ जाधववाडी येथील जाधव सरकार चौकाच े
सुशोिभकरण करणे कामांतगत िव ुतिवषयक 
काम ेकरणे 

 1,00,00,000   1,00,000 59,00,000 
   

  
  

500 क पटेव ती प रसरातील कै.मा ती गेनू 
क पटे. ाथिमक शाळा .५९ यांच ेवग तपासणी 
क न ( थाप य िवभागाकडून ३ ते ४ खो या 
नवीन बांधून िमळणे बाबत 

 0 निवन काम  0  
   

  
  

501 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े १) 
जाणोबा चौक ते युरो कूल पलाश सोसायटी 
लगत पय त चा मेन डीिप  रोड िसमट काँ ट चा 
बनिवणे, 

 0 निवन काम  0  
   

  
  

502 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े २) 
गजराबाई कलाटे नगर िसमट काँ ट चा बनिवणे  

 0 निवन काम  0  
   

  
  

503 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े३) 
भाऊसाहेब कलाटे नगर १ आिण २ सीमट 
concrit चा बनिवणे   

 0 निवन काम  0  
   

  
  

504 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े४) 
कै.भरत हरीभाऊ कलाटे नगर िसमट concrit चा 
बनिवणे   

 0 निवन काम  0  
   

  
  

505 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े५) 
तुकाराम कलाटे नगर िसमट काँ ट चा बनिवणे    

 0 निवन काम  0  
   

  
  

506 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े६) 
स ाट कॉलनी १ आिण २ िसमट काँ ट चा 
बनिवणे.    

 0 निवन काम  0  
   

  
  

507 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े७) 
भगारे कोनर ते लब २९ हॉटेल हा रोड िसमट 

काँ ट चा बनिवणे.  
( क पटे व ती वाकड मधील यादी.)   

 0 निवन काम  0  
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508 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े ८) 
कसाळे ग ली क पटे व ती येथ ेकलर ग टू 
बसिवणे.  

 0 निवन काम  0  
   

  
  

509 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े९) 
गणपित मंदीरामागे क पटे व ती पवार ग ली येथ े
कलर ग टू बसिवणे.पंजाब नॅशनल बँक शेजारील 
कॉलनी येथ ेकलर ग टू बसिवण ेबाबत.  

 0 निवन काम  0  
   

  
  

510 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े१०) 
िचलेकर नगर १ आिण २ येथील रोड िसमट 
concrit चा बनिवणे.   

 0 निवन काम  0  
   

  
  

511 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े ११) 
िनसग ुि  सोसायटी रोड  
िसमट concrit चा बनिवणे  

 0 निवन काम  0  
   

  
  

512 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े१२) 
दुवाकुर पाक,मंगलमू त पाक येिथक रोड िसमट 
concrit चा बनिवणे.   

 0 निवन काम  0  
   

  
  

513 भाग  २६ मधील थाप य िवषयक काम े१३) 
क पटे व ती म.न.पा शाळा पाठीमागील बाज ू
येथील र ता िसमट concrit चा बनिवणे.   

 0 निवन काम  0  
   

  
  

514 मौज े वाकड- पपळे िनलख भाग  २६ येथील 
छ पती चौक ते मानकर चौक पयतचा र ता 
२४.०० मी. ं दीचा र ता कॉ टचा क न 
िमळणेबाबत 

 0 निवन काम  0  
   

  
  

515 भाग .२६ पपळे िनलख येथील िमताली 
गाडन, हवंृद कॉलनी, व इतर प रसरातील 
नालांयावर लीपर टाकण ेव ना यांची इतर 
थाप य िवषयक काम ेकरणे. 

 2,00,00,000 निवन काम  0 1,00,00,000 
   

  
  

516 भाग .२६ वाकड येथील समथ कॉलनी, 
तिन क कॉलनी व इतर प रसरा म य े

ॉक टीकरणने र ता िवकसीत करण.े 

 25,00,00,000 निवन काम  0 5,00,00,000 
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517 भाग .२६ पपळे िनलख मधील उवरीत र ते 
ॉक टीकरणने िवकसीत करण.े 

 20,00,00,000 निवन काम  0 5,00,00,000 
   

  
  

518 . ं . २६ वाकड मधील कावेरीनगर पोिलस 
लाईन र यासाठी ो कशन भत बांधून भतीवर 
२६/११ च ेवीर जवानाच े ं दाजलीपर 
सुशोिभकरणाची काम ेकरण.े (ट पा .०२) 

 2,00,00,000 निवन काम  0 1,00,00,000 
   

  
  

519 भाग .२६ पपळे िनलख मधील बापूजी बुवा 
मंदीर ते मशानभुमी पयत िमिलटरी ह ी या 
कडेने संर ण भत बांधण.े 

 2,00,00,000 निवन काम  0 1,00,00,000 
   

  
  

520 भाग .२६ पपळे िनलख येथील आर ण 
ं .३७७ मधील उवरीत आर णे िवकसीत करणे. 

 5,00,00,000 निवन काम  0 1,00,00,000 
   

  
  

521 भाग .२६ वाकड कावेरीनगर पोलीस 
वसाहतीलगत िसमा भत बांधून भतीवर समूह 
िश प उभारणे. 

 4,00,00,000 निवन काम  0 1,00,00,000 
   

  
  

522 भाग .२६ पपळे िनलख येथील आर ण 
.३८८ व ३८९ शॉ पग सटर (दुकान क ) 

िवकसीत करण.े 

 10,00,00,000 निवन काम  0 2,00,00,000 
   

  
  

523 भाग .२६ पपळे िनलख स ह नं.०२ व ४२ 
मधील आर ण .३८० भाजी मंडई व दुकान क  
िवकसीत करण.े 

 10,00,00,000 निवन काम  0 2,00,00,000 
   

  
  

524 भाग .२६ पपळे िनलख येथील कावेरीनगर, 
पोिलस वसाहतीमधील उवरीत र याच े
कॉ टीकरण करणे. 

 10,00,00,000 निवन काम  0 2,00,00,000 
   

  
  

525 भाग .२६ पपळे िनलख गावठाण येथील र क 
चौक व इतर चौकांच ेसुशोभीकरण करणे व इतर 
थाप य िवषयक काम ेकरणे. 

 1,00,00,000 निवन काम  0 60,00,000 
   

  
  

526 भाग .२६ वाकड- पपळे िनलख येथील 
वेणूनगर म य े ॉक टीकरणने र ते िवकसीत 
करण.े 

 20,00,00,000 निवन काम  0 4,00,00,000 
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527 भाग .२६ पपळे िनलख येथील बापुजी बुवा 
चौक ते पपळे िनलख मशानभूमी पयता १८.०० 
मी. ं दीचा डी.पी. र ता िवकसीत करणे व 
मनपा या ता यात येणारे र ते िवकसीत करण.े 

 10,00,00,000 निवन काम  0 2,00,00,000 
   

  
  

528 भाग .२६ पपळे िनलख येथील छ पती चौक 
ते मानकर चौकापयत या र याचे कॉ टीकरण 
करण.े 

 12,00,00,000 निवन काम  0 4,00,00,000 
   

  
  

529 भाग .२६ पपळे िनलख येथील दुवाकुर पाक, 
वधमान ी स सोसायटी शेजा न काळेवाडी 
फाटा रोड पयत र ता िसमट कॉ टचा करणे. 

 8,00,00,000 निवन काम  0 1,00,00,000 
   

  
  

530 भाग .२६ क पटेव ती प रसरातील अंतगत 
र यांच ेकॉ टीकरण करण.े 

 20,00,00,000 निवन काम  0 4,00,00,000 
   

  
  

531 भाग .२६ पपळे िनलख-वाकड येथील 
द मंदीर प रसरातील अंतगत र यांच े
कॉ टीकरण करणे 

 20,00,00,000 निवन काम  0 5,00,00,000 
   

  
  

532 भाग .२६ पपळे िनलख येथील क पटेव ती 
शाळेच ेिव तारीकरण क न नुतनीकरण करण ेव 
इतर थाप य िवषयक अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 8,00,00,000 निवन काम  0 2,00,00,000 
   

  
  

533 भाग .२६ पपळे िनलख येथील मनपा 
दवाखाना, ायामशाळा व तािलम यांच े
नुतनीकरण करण ेव इतर थाप य िवषयक 
अनुषंिगक काम ेकरणे. 

 5,00,00,000 निवन काम  0 2,00,00,000 
   

  
  

534 मौज ेवाकड पपळे िनलख भाग . २६ येथील 
द मं दर रोड वरील स ाट चौक ते वाकड िस ल 
चौक पयतचा र ता कॉ ट चा क न िमळणेबाबत  

 20,00,00,000 निवन काम  0 5,00,00,000 
   

  
  

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

 15,00,00,000 निवन काम  1,000 50,00,000 
   

  
  

536 भाग . ७ भोसरी येथील मशानभुमी शेजारी 
र याच े ंदीकरण करणे. 

 3,00,00,000 निवन काम  1,000 50,00,000 
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537 भाग . ७ म य ेचौक सुशोिभकरण करणे व 
इतर अनुषंिगक काम ेकरणे.  

 7,00,00,000 निवन काम  1,000 50,00,000 
   

  
  

538 भाग . ७ भोसरी येथील आंतररा ीय कु ती 
िश ण इमारती म य े थाप यिवषयक 

अनुषंिगक काम ेकरणे  

 10,00,00,000 निवन काम  1,000 1,00,00,000 
   

  
  

539 भाग . ७ भोसरी येथील  गावज ा मैदानातील 
आखा ाच े नुतनीकरण करणे.  

 1,50,00,000 निवन काम  1,000 50,00,000 
   

  
  

540 स नं. ६९५ येथील म यवत  भागात असले या 
मनपा या ता यातील आर णा या जागेत 
(PMPML) बस डेपो येथ े ापारी संकुल व 
छो ा वसाियकांसाठी गाळे उभारणे 

 30,00,00,000 निवन काम  1,000 50,00,000 
   

  
  

541 जुने भोसरी हॉि पटल (TATA हॉि पटल ) येथ े
फ  मिहला सुतीगृह वनवजात िशश ु(NICU) 
यां यासाठी अ ावत णालय उभार यासाठी 
िव ता रत करणे.   

 10,00,00,000 निवन काम  1,000 50,00,000 
   

  
  

542 भाग .७ भोसरी चांदणी चौक ते लांडेवाडी 
महारा  बँके पयतचा र याच ेकॉ टीकरण करणे 

 10,00,00,000 26 182 1,000 50,00,000 
   

  
  

543 भाग .७ भोसरी बापुजी बुआ चौक ते 
पी.सी.एम.टी चौक पयत या र याच े
कॉ टीकरण करणे. 

 10,00,00,000 26 183 1,000 50,00,000 
   

  
  

544 भाग . ७ भोसरी बापुजी बुआ चौक ते 
अि शामक क ा या र याच ेकॉ टीकरण करणे. 

 5,00,00,000 26 184 1,000 50,00,000 
   

  
  

545 भाग . ७ मधील ग हाणे व ती  येथील 
आर ण . ४१७ िवकसीत करणे.  

 15,00,00,000 50 3 1,000 25,00,000 
   

  
  

546  भाग . ७ मधील ग हाण ेव ती  येथील 
आर ण . ४१८ िवकसीत करणे.  

 15,00,00,000 50 4 1,000 25,00,000 
   

  
  

547 भाग .७ भोसरी येथील कै. अंकुशराव लांडगे 
नाटयगृहाच ेनुतनीकरण करणे व अनुषंिगक काम े
करण.े  

 20,00,00,000 50 6 1,000 50,00,000 
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548 भाग . ७ भोसरी गावठाण येथील भैरवनाथ 
शाळेची जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत  
बांधण.े 

 1,00,00,000 निवन काम निवन काम 10,000 25,00,000 
   

  
  

549 भाग . ७ मधील शांतीनगर येथ ेमनपाच े
सां कृतीक भवन उभारणे.  

 1,00,00,000 50 7 1,000 50,00,000 
   

  
  

550 भाग .७ मधील ल ढ ेतालीमीच ेनुतनीकरण 
क न दुसरा मजला बांधणे.  

 2,00,00,000 184 10 1,00,000 25,00,000 
   

  
  

551 भाग .७ ल ढ ेउदयाना शेजारील  जागे म य े
जे ांसाठी िवरंगुळा क  उभारणे. 

 1,00,00,000 184 11 10,000 25,00,000 
   

  
  

552 कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग 
.७ मधील शांतीनगर, िवकास कॉलनी व 

लांडेवाडी प रसरात मलवािहनीची सुधारणा काम े
करण.े 

 50,00,000 निवन काम  0 20,00,000 
   

  
  

553 कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग 
.७ मधील सॅ डिवक कॉलनी, खंडोबा माळ 

प रसरात मलवािहनीची सुधारणा काम ेकरणे. 

 50,00,000 निवन काम  0 15,00,000 
   

  
  

554 कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग 
.७ मधील उवरीत प रसरात मलवािहनीची 

सुधारणा काम ेकरणे. 

 50,00,000 निवन काम  0 15,00,000 
   

  
  

555 इ े ीय कायालया अंतगत भाग .७ मधील 
ेनेज लाईन व चबसची वा षक ठेकेदारी प तीने 

देखभाल व दु ती करण.े 

 60,00,000 निवन काम  0 20,00,000 
   

  
  

556 कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग . 
७ मधील ल ढ ेतालीम प रसराम ये मलिन:सारण 
निलका टाकणे.  

 60,00,000 निवन काम  0 30,00,000 
   

  
  

557 कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग 
.७ मधील भोसरी गावठाण प रसराम य े

मलिन:सारण निलका टाकण.े  

 60,00,000 निवन काम  0 30,00,000 
   

  
  

558 कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग . 
७ मधील ग हाणे व ती, आ दनाथ नगर 
प रसराम य ेमलिन:सारण निलका टाकणे.  

 60,00,000 निवन काम  0 30,00,000 
   

  
  



77 
 

559 कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत PS1 ते 
गुळवे व ती पयत ना यामधून जाणारी 
मु यमलिन:सारण निलका ना याबाहेर घेऊन 
वाढीव ासाची टाकणे.  

 2,00,00,000 निवन काम  0 1,00,00,000 
   

  
  

560 कासारवाडी मैलाशु ीकरण क ाअंतगत भाग . 
७ मधील ल ढ ेतालीम ते छञपती हाय कूल पयत 
वाढीव ासाची मलिन:सारण निलका टाकणे.  

 2,00,00,000 निवन काम  0 1,00,00,000 
   

  
  

561 इ ेञीय कायालयाअंतगत ग हाणे व ती, 
आ दनाथ नगर, हदी शाळा येथ ेना यावर 
मैलाशु ीकरण क  बांधणे. 

 6,00,00,000 निवन काम  0 3,00,00,000 
   

  
  

562 भोसरी  ..७  सॅडिवक कॉलनी,खंडोबा 
माळ,आपटे क लनी, व उरवरीत  र यावरील 
द ांच ेनुतणीकरण करणे व आव यकतेनुसार 
काश व था करणे. (सन २०२०-२१) 

 50,00,000 390 20 9,00,000 6,00,000 
   

  
  

563 भोसरी  ..७  शांतीनगर,गुळवे व ती,भोसरी 
गावठाण व उरवरीत  द ांच ेनुतणीकरण करण े
व आव यकतेनुसार काश व था करणे. (सन 
२०२०-२१) 

 50,00,000 390 21 9,00,000 6,00,000 
   

  
  

564 इ े ीय कायालया अंतगत भाग . ७ मधील 
अंकुशराव लांडगे े ागृहाम ये निवन िचलर लट 
बसिवणे व अनुषंिगक काम ेकरणे. (सन २०२०-
२१) 

 1,00,00,000 404 12 30,00,000 30,00,000 
   

  
  

565 भाग .७ स ह . १ आर ण .४३० येथ े
न ाने होणा-या ाथिमक शाळा इमारतीच े
िव ुत िवषयक काम ेकरणे.(ट पा-१) 

 1,00,00,000 404 13 20,00,000 20,00,000 
   

  
  

566 इ े ीय िव ुत कायालया या काय े ामधील 
जुने भोसरी हॉ पीटल येथ ेसोलर वॉटर व सोलर 
एनज  यं णा बसिवण ेव अनुषंगीक काम ेकरणे. 
(सन २०२०-२१) 

 35,00,000 408 7 10,00,000 10,00,000 
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567 इ े ीय िव ुत कायालया या काय े ामधील 
जुने भोसरी हॉ पीटलमधील ेचर िल टच े
नुतणीकरण करण ेव अनुषंगीक काम ेकरणे. (सन 
२०२०-२१) 

 35,00,000 408 8 17,00,000 5,00,000 
   

  
  

568 इ े ीय िव ुत कायालया या काय े ामधील 
भोसरी मशानभुमी येथ ेसोलर वॉटर िस टीम 
बसिवणे. 

 20,00,000 408 9 7,00,000 5,00,000 
   

  
  

569 भोसरी   मशानभूमीतील एअर कन ोल युिनटची 
वा षक देखभाल दु ती  करणे. 

 50,00,000 769 13 7,00,000 15,00,000 
   

  
  

570 भोसरी णालय (Old) व निवन भोसरी 
हॉ पीटल इमारतीम य ेउजाबचतीकामी अनु म े
50 KVA व 150 KVA मतेच ेAdvance 
Power Saving Unit बसिवणे      ( भाग 

.६,७) 

 50,00,000 434 7 1,00,000 20,00,000 
   

  
  

571 इ े ीय कायालयाअंतगत अंकुशराव लांडगे 
े ागृहाम य ेउजाबचतीकामी 500 KVA 
मतेच ेAdvance Power Saving Unit 

बसिवणे ( भाग .७) 

 1,00,00,000 434 4 1,00,000 45,00,000 
   

  
  

572 इ े ीय कायालया या काय े ामधील भोसरी 
िव ुतदाहीनी व एअर पो युशन क ोल 
युिनट या वीजसंच मांडणीसाठी उजा बचतीकामी 
70 KVA मतेच ेAdvance Power Saving 
Unit बसिवण े( भाग .७) 

 30,00,000 434 9 1,00,000 15,00,000 
   

  
  

573 भाग  ३५ मधील स.नं १ येथील सहल के ांत 
रंगीत कांरज ेकरण ेव इतर नुतनीकरणाची काम े
करण.े 

 5,00,00,000 459 53 1,00,000 2,50,00,000 
   

  
  

574 भाग .७ भोसरी म य ेकरसंकलन इमारती 
शेजारील मनपा या ता यातील जागेम य े
ब उ ेशीय हॉल बांधण.े  (िव ुत िवषयक काम े
करण.े) 

 30,00,000 461 76 10,00,000 7,00,000 
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575 राजमाता िजजाऊ उ ाणपुलाखालील सेवा र ते 
अबन ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे   . ( 
िव ुत िवषयक काम ेकरणे.) 

 7,50,00,000 460 77 50,00,000 2,50,00,000 
   

  
  

576 भोसरी येथील िव ुत दिहनी ठेका प दतीने 
खाजगी सं थेस चालन देखभाल दु तीक रता 
देणे.  

 1,50,00,000 769 11 35,00,000 15,00,000 
   

  
  

577 भाग .७ म य ेउपल ध होणा-या जागेत उंच 
पा याची टाक  बांधणे 

 1,50,00,000 निवन काम  0 25,00,000 
   

  
  

578 दघी-बोपखेल िव ुत उपिवभागातील भाग . 
४ दघी प रसरामधील र यावरील द ांच े
नुतणीकरण करण ेव आव यकतेनुसार 

काश व था करणे. (सन २०२०-२१) 

 40,00,000 391 25 9,00,000 8,00,000 
   

  
  

579 दघी-बोपखेल िव ुत उपिवभागातील भाग . 
४ बोपखेल प रसरामधील र यावरील द ांच े
नुतणीकरण करण ेव आव यकतेनुसार 

काश व था करणे. (सन २०२०-२१) 

 40,00,000 391 26 9,00,000 8,00,000 
   

  
  

580 भाग .४ रामनगर, गणेशनगर व उवरीत 
र यांवरील द ांच ेनुतनीकरण करण ेव 
आव यकतेनुसार काश व था करणे. (सन 
२०२०-२१) 

 40,00,000 391 27 9,00,000 8,00,000 
   

  
  

581 भाग .४ मधील र ता ं दीकरणात अडथळा 
ठरणारे उ दाब व लघुदाब खांब व तारा हलिवणे 
व िवदयुत िवषयक काम ेकरणे. 

 1,00,00,000 462 88 1,00,000 50,00,000 
   

  
  

582 बोपखेल गावठाणापासुन खडक  बझारपयत 
होणा-या िनयोजीत पुला या मागातील अडथळा 
ठरणा-या म.रा.िव.िव.कंपनी या उ दाब व 
लघुदाब उप कर खांब व तारा हलिवण ेव 
अनुषंगीक काम ेकरणे. 

 10,00,00,000 462 72 5,00,000 2,00,00,000 
   

  
  

583 भोसरी  .५  शा ी चौक ,राज सोसायटी व 
उवरीत र यावरील द ांच ेनुतणीकरण करण ेव 
आव यकतेनुसार काश व था करणे. (सन 
२०२०-२१) 

 50,00,000 391 22 9,00,000 6,00,000 
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584 भोसरी  ..५ महादेनगर सावंतनगर,मधील व 
उवरीत र यावरील द ांच ेनुतणीकरण करण ेव 
आव यकतेनुसार काश व था करणे.               
(सन २०२०-२१) 

 50,00,000 391 23 9,00,000 6,00,000 
   

  
  

585 इ े ीय कायालयाअंतगत भाग .५ व ७ मु य 
चौकात आव यकतेनुसार हायमा  दवे बसिवणे व 
अनुशंगीक काम ेकरणे.(सन २०२०-२१) 

 1,00,00,000 430 3 10,00,000 5,00,000 
   

  
  

586 सखुबाई गवळी गाडन येथील लेझर शो क रता 
ोजे टर बसिवणे व अनुषंगीक काम ेकरणे.. 

 1,00,00,000 459 51 5,00,000 30,00,000 
   

  
  

587 मनपाच े भाग .३३ मधील सखुबाई गबाजी 
गवळी उ ान येथ ेआकषक िव ुत कारंज ेकऱणे. ( 
चालन देखभाल दु ती करण े) 

 35,00,000 461 80 1,00,000 10,00,000 
   

  
  

588 भाग .५ मधील सखुबाई गवळी गाडन ते दघी 
रोड पयत या र याच े ीिम स क ट व 
थाप य िवषयक काम ेकरणे या कामातील िव ुत 

िवषयक काम ेकरणे. 

 35,00,000 460 65 15,00,000 30,00,000 
   

  
  

589 भाग .५ मधील राजमाता िजजाऊ उ ाणपुल 
ते गंगो ीपाक पयतचा र ता अ याधुिनक प दतीने 
िवकिसत करण ेिवदयुत िवषयक काम ेकरणे. 

 20,00,000 461 86 1,00,000 40,00,000 
   

  
  

590 भाग .५ मधील सखुबाई गवाजी गवळी उ ान 
येथील पा कग जागा िवकिसत करणे व वाहनतळ 
बांधण.े  िवदयुत िवषयक काम ेकरण.े 

 50,00,000 462 87 1,00,000 30,00,000 
   

  
  

591 भाग .५ दघी-भोसरी ते सांवतनगर र यात 
अडथळा करणारे अितउ  दाब टॉवर हलिवणे. 

 30,00,000 461 83 3,00,000 1,00,00,000 
   

  
  

592 भाग . २५ वाकड येथील कलाटे पाक 
प रसरातील डी.पी र ते अ ावत प दतीने 
िवकसीत करण े

 30,00,00,000 34 106 1,00,000 5,00,00,000 
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593 भाग  २५ वाकड येथील स ह नं.१६६ मधून 
द  मंदीराकडे जाणारा १८.०० डी.पी र ता 
कॉ टीकरण करणे 

 10,00,00,000 34 107 1,00,000 1,00,00,000 
   

  
  

594 भाग  २५ वाकड येथील कळमकर व ती ते 
ि टीन सोसायटी मधून स ह नं १६९ पासून स ह 
नं. १७२ कडे जाणारा १८.०० मी ं द डी.पी 
र ता िवकसीत करण े

 30,00,00,000 34 108 1,00,000 5,00,00,000 
   

  
  

595 भाग .२५ वाकड येथील स ह न.१४१ पासून 
२४ मी डी.पी रोडला जोडणारा स ह न .१४३ 
मधील १८ मी डी.पी र ता िवकसीत करणे 

 20,00,00,000 35 109 1,00,000 2,00,00,000 
   

  
  

596 भाग . २५ वाकड येथील स ह नं १३२ मधून 
जाणारा २४.०० मी. दीचा डी.पी र ता 
िवकसीत करण े

 30,00,00,000 36 126 1,00,000 3,00,00,000 
   

  
  

597 भाग . २५ वाकड येथ ेअ ावत प दतीने 
मशानभूमी िवकसीत करणे 

 10,00,00,000 68 56 1,00,000 1,00,00,000 
   

  
  

598 भाग . २५ वाकड,पुनावळे व ताथवड ेयेथील 
घाटावर थाप य िवषयक काम ेकरणे 

 50,00,000 199 1 10,00,000 20,00,000 
   

  
  

599 भाग  २५ वाकड, पुनावळे , ताथवड ेमधील 
संत सावतामाळी उ ान िवकिसत करणे  

 25,00,000 352 165 15,00,000 1,85,00,000 
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यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१९-२० चे सुधा रत व सन २०२०-२१ चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे क , रा य व 

मनपा अथसहा यीत योजनांच े अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. ह सा 
याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम वकृती देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

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

अ. . तपिशल सन २०१९-२० चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०२०-२१ चा अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

४८,४९,९४,१८,५९० 

 

५२,३२,५६,६०,७४० 

२) एकूण खच ३९,८८,१०,४८,४५० ५२,३०,२९,४८,१५० 

३) अखेरची िश लक ८,६१,८३,७०,१४० २,२७,१२,५९० 

ब) 

१) 

 

भाग-३ एकूण जमा 

 

५७,२०,६४,८५,९६८ 

 

५९,७२,७३,२२,७६८ 

२) भाग-३ एकूण खच ५७,२०,६४,८५,९६८ ५९,७२,७३,२२,७६८ 

क) 

१) 

 

क , रा य व मनपा 
अथसहा यीत 
योजनांचे एकूण जमा 

 

१४,६५,१३,५७,०६९ 

 

१३,९५,४२,००,००० 

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

६,९९,७९,१०,०५९ १२,२६,६१,००,००० 

३) अखेरची िश लक ७,६५,३४,४७,०१० १,६८,८१,००,००० 
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      सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

 
 

      (म डगेर  वलास हनुमंतराव) 
                    सभापती  

       थायी सिमती                                    
                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

  पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,                          

 मांक - नस/०३/का व/४३१/२०२० 
दनांक - २७/०३/२०२०      

 
 

                                                      
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)  
                                    नगरसिचव                                        
                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

     पंपर  - ४११ ०१८.                             
  

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


