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यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क,  मा.च हाण-शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.पाट ल, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, 
मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.राऊत - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा 
स लागार, मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , 
मा.इंगळे, मा.कांबळे, मा.ओंभासे - कायकार  अिभयंता व मा.गाडेकर आर.- शासन अिधकार  
हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
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मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह, मा.महापौर यांनी 
वह त के या माणे वशेष सभेतील कामकाजाचा म पुढ ल माणे असेल- 
१) अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” संबंिधचे मा.सभापती, थायी सिमती यांचे  
 िनवेदन, 
२) अंदाजप क “ अ” व “क” तसेच “प” यावर चचा, 
३) चचा समा ीनंतर अंदाजप क “अ” व “क” तसेच “प” यावर ल ठराव मांडणे -  
 अनुमोदन देणे, 
४) अंदाजप कावर ल ठरावास सुधारणा/फेरबदल या सूचना मांड या गे यास यांची वैधता-
 ा -अ ा ता तपास याकर ता कमान पूण २ दवस सभा कामकाज तहकूब करणे - 
५) एका सद यास एकच सुधारणा/फेरबदल सूचना मांडता येईल कंवा यांस अनुमोदन देता 
     येईल. मांड यात येणार  सूचना कतीह  मोठ  असू शकेल. 
६) अंदाजप कातील खचाची तरतूद वाढवावयाची असेल कंवा नवीन तरतूद करावयाची 
असेल तर कोण या खचाची तरतूद तेव या माणात कमी करावयाची कंवा कोण या जमेत 
वाढवावयाची हे फेरबदलाची सूचना ा  हो यासाठ  नमूद असणे आव यक राह ल.  
मा.नगरसिचव :- वषय .१ – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या थायी सिमतीने तयार 
केलेले सन २०१७-१८ चे सुधा रत व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञक  अ  व क  
तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उव रत जे.एन.एन.यु.आर.एम.अंतगत महानगरपािलकेने 
नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे अंदाजपञक  प  
वचारासाठ .  
        मा.सभापती थायी सिमती यांना वनंती करतो क  यांनी अंदाजप का वर ल 
िनवेदन/मनोगत य  करतील. 
                                ------------           
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. यांनी चुकले 
असताना आ ण नसताना सु दा फटके ओढले यांचह  मनापासून आभार आ ण यांनी काह  
अ यास न करता मा यावरती आरोप केले यांचेह  मनापासून आभार. आरोप के यानंतर 
य ला सुधार याची संधी िमळते, काय चुकल, काय बरोबर आहे हे बघ याची सु दा संधी 
आपण सगळयांनी िमळून  मला जी दली या संधीच मी सोनं केलं का आणखीन काय केल 
हे आपण ठरवायच आहे परंतु अथसंक पाला सुरवात करताना वशेष क न सांगेल क - संघष 
मे इंसान अकेला होता ह, सफलता म दुिनया उसके साथ होती ह,                      
जस- जस पर ये जग हॅसे ह, उसीने इितहास रचा ह.  यांनी यांनी मा यावरती ताशेरे 
ओढलते,  यानंी यांनी माझी हाँसी उडवली होती माग या बजेट या वेळेस, क  मी काह तर  
र  ओढते, मी काह तर  अित आ म व ासात आहे.  या सगळयांच बोलणं खरोखर मी मनावर 
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घेतलं होत आ ण तुमच मनापासून अिभनंदन क  तु ह  सगळयांनी मला जर ते टोचल 
नसततर एखादया वेळेस मा याकडन चांगल काम सु दा घडु शकल नसतं.           
आ ण हणुन मी तुम या सगळयांच मनापासून आभार मान यासाठ  या ठकाणी उभी आहे. 
काह  लोकांच मा याकडून मन दुखावल ेगेले असेलतर यांची मी थमत: माफ  मागते.  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१७-१८ चे सुधा रत व सन २०१८-१९ चे मुळ 
अंदाजपञक अ प व क तसेच झालेला खच व क शासना या पुर कृत योजनांसह अंदाज 
थायी सिमती या वतीने मा.महापािलका सभेकडे सादर करणेस आ हांला अतीशय आनंद होत 

आहे. मागचे बजेट शासनाचे बजेट होत आ ण अनावधनाने मला ते मांडायला िमळाल होतं.          
या वळे च बजेट माञ िन तपणे जे नगरसद य असतील, अिधकार  असतील तुम या 
आम या सवा या सहमतीन ेआ ण एकमेका या वचाराने झालेल आहे हे थमत: या ठकाणी 
नमुद करते. महापािलकेचे सन २०१७-१८ चे सुधार त अंदाजपञक र. . ३३३६.१३ कोट  
िश लकेसह इतके आहे जमा व खचाचे तसेच सन २०१८-१९ चे साठ  एकूण र. . ३५५३.६९ 
कोट  . िश लकेसह क शासनाचा पुर कृत योजनासह त अथसंक प र. . ५२६२.४० कोट चे 
अंदाजपञक मा.आयु  यांनी थायी सिमतीसमोर सादर केलेले आहे. सदर अथसंक पावर  
थायी सिमती या सव सद यांनी चचा क न मा.आयु  यांनी सादर केलेला अथसंक प 

मा.महापािलका सभेपुढे मा यतेसाठ  सादर कर यात आला असून अंदाजपञकाचा तपिशल 
खालील माणे आहे. खरंतर तपिशलात जावे क  नाह  जाव ेया याह  ददा मन थतीम ये मी 
आहे. आपणा सगळयांना बजेटचे पु तक वेळेत िमळवून दे यासाठ  आ ह  खुप य  केलेले 
आहेत. थायी सिमतीने िनणय घेतले होते या संदभातील पह ले िनणय सांगते. कामतर 
आप या समोर सांगणारच आहे. माग या वष  आप या सगळयाना ात आहे क  ३१ माच 
नंतर बील देणार न हतो. बील दयायचे नाह  असे यावेळेस शासनाने जाह र केल ेआ ण 
चेअरमन हणुन यावेळेस मला वचारल े गेल े यावेळेला मी एक णात सांगीतले क  
शासनाला जर यो य वाटत असेल आ ण िनयमात असेलतर अजीबात ३१ माच नंतरचे बील 

देवू नका. यांनी सांगीतले चेअरमनताई याम ये तु हांला सु दा िनणय यावा लागेल आ ण 
तो िनणय घेतला, अतीशय आनंद झाला यानंतर महानगरपािलकेला पह यांदा आथ क िश त 
लाव याचे काम भारतीय जनता पाट या मा यमातून मी केल.ं ३१ माच नंतर एकह  बॅकडेटेड 
बील न दे यासाठ  मा या सव टॅ ड ंग सद यांनी आ ण महानगरपािलकेतील सवप ीय 
सद यांनी जे सहकाय केलं याब ल मी आपली अ यंत आभार  आहे. महानगरपािलकेचा 
कारभार पारदश  हावा, या संदभात ए झॅ टली काय केले पाह जे. कारण क  वारंवार, वारंवार 
पारदशक हा श द वापर यात येत होता आ ण यासाठ  महानगरपािलकेम ये भारतीय जनता 
पाट  यावेळेस स ेवर आली यावेळेस आम याकड या अपे ा िन तपणे सगळयाचं 
नागर कां याह  हो या वरोधी प ा याह  हो या आ ण पञकारां या हो या याम य े       
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देशातील पह ली महानगरपािलका आहे क  जीने या ठकाणी  पारदशकता कारभाराम ये यावी 
हणून पह यांदा ेसला आ ह  या ठकाणी बस यास मुभा दली हण यापे ा आ ह  
या ठकाणी मोकळ क दली. याचे खरतर पञकार बंधुनी या ठकाणी मनपासून वागतह  

केलं आहे. आ ह  या ठकाणी पारदशकता आण याचा िन तपणे य  केलेला आहे. 
महापािलके या थापनेपासून त बल सतराश े कोट  पयाचे लेखाप र ण कर यात आलेलं 
न हतं. याबाबत या फाईली लेखाप र ण वभागाकडे सादर कर यास चालढकल केली जात 
होती असा आरोप होता. थायी सिमतीने याबाबत कडक भुमीका घेवून २०१७ या पुढ या 
फाईली सादर कर याचे आदेश दल ेआतापयत एक हजार कोट या फाईली लेखाप र णासाठ  
सादर कर यात आले या आहेत.  हे सु दा मला वाटत क  या याम ये भारतीय जनता पाट च 
फार मोठ यश आहे. महापािलके या इितहासात थमच अथसंक पात वकास आराखडा 
अंमलबजावणीसाठ  वतंञ लेखािशष तयार कर यात आले. थायी सिमतीने या 
लेखािशषातगत वकास आराखडयाची वषाला पाच ट के अंमलबाजवणी कर यासाठ  मागील 
वष  २०५ कोट ची तरतूद आपण या ठकाणी केली होती आ ण आज जो काह  या शहराचा 
वकास गांवाम ये वेगवेगळे र यांचे जे जाळे आपण वणणार आहोत कंवा आर ण 
डे हलपमट करणार आहोत याम य ेया २०५ कोट  पयाचंा फार मोठा हातभार आहे. नवीन 
गाव आप याकडे येवून २१ वष झालेले आहेत १९९७ ला. जी गाव आप याम ये समा व  
झाली होती जवळपास वीस, एकवीस वष आपण यांना वकासापासून वंचीत ठेवलेले होते. 
याचंा अनुशेष भ न काढ यासाठ  हणून भारतीय जनता पाट चे दो ह  आमदार मा.ल मण 

जगताप, आमदार मा. महेशदादा लाडगे,  मा.पालकमंञी िगर ष बापट साहेब, आयु  साहेब, 
ावण हड कर, मा.महापौर िनतीनदादा काळजे आ ण सव सिमतीचे अ य , थायी सिमतीचे 

सव सद य यांनी सवानी मोठया मनानी सहकाय केले. या ठकाणी  वकास कामांना या या 
वेळ  तरतूद  द या यांनी मोठया मनानी साथ दली यांच मनापासून या ठकाणी वागत 
करते. या बजेटम ये नवीन काय केलेतर हे लेखािशष आण यानंतर या ठकाणी या 
लेखािशषावरची जी काह  र कम होती ती र कम याच लेखािशषातगत खच करायची अस ेजे 
काह  आ ह  कटा ाने वत:लाच बंधन घालून घेतली याला आ ह  वषभर टकप राहू 
शकलो ते केवळ तुम यामुळे यामुळे तुमचे आभार मानते.  ड पी डे हलपमट वरती २०५ कोट  
तरतूद पह यांदा केली यावष  ११० कोट ची तरतूद आपण क न ठेवलेली आहे. 
महानगरपािलके या अथसंक पाची ठेकेदार वा टेल तशी मोडतोड क न वष संप यानंतर 
बॅकडेटेड बील आपण ती दलेलीच नाह . था बंद पाडायचे आदेश द यानंतर अंमलबजावणी 
होती का नाह  होते  याम ये स ाधार  पाट  हणून िन तपण ेपाहण ेते आमच काम  होत 
आ ण आ ह  डोळयात तेल घालून तशी बॅकडेटेड बील जाणार नाह त यासाठ  आ ह  या 
ठकाणी जाग कपणे काम केलेलं आहे. पंपर  िचंचवड महापािलकेम य े ववीध कामाना 
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मुदतवाढ दे याची था होती. थायी सिमतीन ेती था बंद पाडलेली आहे यामुळे मुदतवाढ 
दे यात येणा-या कामांसाठ  तातड ने िनवीदा या राब व याचे आदेश थायी सिमतीने 
शासनाला दले आहेत. याम ये ामु यान ेसांगेल क  र ते साफसफाई असेल, घरोघरचा 

कचरा असेल, शाळांची साफसफाई असेल, अगद  िस यरू ट चा वषय असेल अनेक असे वषय 
होते क  याम ये फ  मुदतवाढ  दयाय या आ ण कती वष दयाय या का दयाय या याच 
काह  गणीत न हतं. जर मा हत होत क  या एका मह याम ये यांची मुदत संपणार आहे, या 
तारखेला संपणार आहे तर शासनाने सहा मह ने आ द यासंदभात हालचाल करायला पाह जे 
होती, िनवीदा काढ यासाठ  ती शासनाकडून झालेले नाह  आ ण हणून आ ह  कटा ाने  
या ठकाणी डोळयात तेल घालून, ल  देवून अस े कुठलेह  मुदतवाढ चे वषय क  नयेत 
हणून आ ह  या ठकाणी क टब द राह लो, आ ण मला आनंद वाटतो क  आ ह  खरच 

मुदतवाढ दलेली नाह . आमह  नवीन टडर ंग केलं,  नवीन टडर ंग करताना या गोरगर बां या 
पीएफवर ड ला मारला गेला होता, यांचा ईएसआय दला जात न हता आज कमान वेतन 
दराने यांना वेतन दल जात न हत  या सगळया गो ी नजरे खाली घालून एक ल ात आलं 
क  या याम य ेकडक भुमीका घेत या िशवाय पयाय नाह  आ ण हणून थायी सिमतीने 
या ठकाणी कडक भुमीका घेतली. या सगळया वषयाचे आ ह  या ठकाणी टडर ंग केले 

न हेतर कामाचे आदेश सु दा दले नाह त. पंपर  िचंचवड महापािलकेत थमत: रा वाद ची 
स ा गे यानंतर भारतीय जनता पाट  हणजे महानगरपािलके या ३५ वषा या इतीहासात 
पह यांदा आ ह  स ेवरती आहेत. आ ण पह यादंाच स ेवर आ यानंतर काय केले पाह जे 
जसा खचाचा आलेख होता तसा उ प न वाढ या संदभात सु दा आ ह  काह तर  केले पाह जे 
याची अपे ा सवसामा य जनतेनी आम याकडून, स ाधा-यांकडून ठेवायची नाह तर कोणाकडून 
आ ण हणून यासंदभात पाऊल उचललीत. दररोज िमळणा-या अ प उ प न मुदत ठेवी या 
फ स डपॉ झट व पाम ये ववीध बँकाम ये ठेव यामुळे यातून महानगरपािलकेला गे या 
आठ मह यात ६५ कोट  िमळालेले आहेत यापुव  महापािलकेला दररोज िमळणारे उ प न चालू 
खा यात जमा करत होते. हे पैस े खा याम ये िन य पडून असायचे यामुळे मी 
मु यलखेापाल राजेश लांडे यांनी महापािलके या चालू खा यातील र कम अ प मुदत ठेव म य े
ठेव याचा िनणय घेतला आ ण महापािलकेम ये भाजपाचे सव सहकार  बाक चे पदािधकार  
आहेत मा. प नेते असतील, मा. महापौर असतील दो ह  आमदार असतील, वरोधी प नेते 
असतील या सवा याच सहकायाने आ ह  या उ प नाम ये वाढ कशी होईल यासाठ  या 
अ पमुदत ठेवम ये ह  र कम ठेव याचा िनणय घेतला आ ण प रणामी जवळ जवळ 
उ प नाम ये कोटयावधी पये िमळ यासाठ  मदत झालेली आहे. यापुव  सद यांकडन येणारा 
िनधी वग करणाचे ताव थायी सिमतीम ये होतात, पायंडाच होता,  आता हा पायंडा सु दा 
थायी सिमतीने पुणपणे मोड त काढलेला आहे. िनधीचे वग करण, एकह  िनधीच वग करण 
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सद या ंमाफत नाह . जे असेल ते शासना याच वतीन ेआहे. सद यांचा एकह  वषय नाह .  
तसेच एकाह  कामाच र ह जन कर याचा ताव थायी सिमतीने मंजूर केलेला नाह . 
आक मक या नावाखाली जे काह  ५ ट के र कम जवळपास ७० ते ७२ कोट  . 
महानगरपािलका देत होती या यावर सु दा थायी सिमतीने आ ेप घेतला आ ण सांगीतल 
या ठकाणी आक मक खचाची गरज असेल यासाठ  कमीशनरनां जर यो य वाटलेतरच 
या ठकाणी खच करावा आ ण किमशनरांनी िनणय घेतला याचं सु दा मनापासून अिभनंदन 

आ ण आभार  मानते क  यांनी आम या हण याला या ठकाणी मान दला आ ण जो काह  
आक मक खच होता यावर पुणपणे िनयंञण आणून महानगरपािलकेचे ७२ कोट चे बचत 
या ठकाणी झालेली आहे. थायी सिमतीने मंजुर केले या सव कामां या िनवीदा व या पुण 
केले या कामा या फाई सचा आ ेप आला क  द ता किमट कडे फाईल जाय या यावेळ  तो 
पायंडा सु दा थायी सिमतीने मोड त काढलेला आहे. येक कामाची तपासणी यावेळ  द ता 
किमट कडुन क न घेवुनच मग आ ह  लेखाप र ण वभागा या आम या प ी तळदेकर 
यां याकडून दले या आहेत यांचे सु दा मी मनापासून आभार मानते. यासाठ  खास क न 
आभार मानेल क  मह ला हणून आपण सु दा राञी १२-१२ वाजेपयत थांबले या आहात 
आपण कधीह  कंटाळा केलेला नाह  यामळेु तु ह  सु दा तेवढयाच कौतूकास पाञ आहात. 
यापुव  थायी सिमती माफत ठेकेदारांना वाढ व खच दे याचा जो सपाटा लावलेला होता तोह  
या थायी सिमतीने पुणपण ेमोड त काढलेला आहे. एकाह  कामाला वाढ व मंजूर  न दे याचे 
धोरण वका न नवीन आ ह  पायंडा पाडलेला आहे. एखादया वाटेव न कोणला चालायच जर 
असेलतर याची पायवाट िन तपणे क न दयावी लागते न हेतर ते मी माझे कत य 
समजलेल आहे हणून आ ह  या ठकाणी हा नवीन र ता येणा-या चेअरमनसाठ  सु दा क न 
ठेवलेला आहे. वकास कामाचा दजा उ म राह यासाठ  थडपाट  टे नकल ऑड ट, ञय त 
तपासणी तसेच रा यसरकारने आठ वषापुव  बंधनकारक केलेले आहे याची अंमलबजावणी 
महानगरपािलकेम य ेहोत न हती. वारंवार मागणी के यानंतर सु दा होत न हती परंतु थमत: 
स ाधार  बनले या भारतीय जनता पाट चे थायी सिमती अ य  असताना सु दा मी 
सांगीतल क  २००९ पासूनतर या आतापयत येथून पुढे जे काह  काम होतील या सगळयाचंी 
थड पाट  टे नकल ऑड ट झालच पाह जे असे स  आदेश थायी सिमतीन े शासनाला दलेले 
आहेत.  भाजपने थमत: पंपर  िचंचवड महापािलकेत स ा थापन के यानंतर शहरातील 
कामाना अ छे दन आलेले आहेत. गे या दोन आथ क वषा या तुलनेत चालू आथ क वषा या 
पह या आठ मह यात वकास कामावर सवाधीक खचातून भाजपने बाजी मारलेली आहे. 
महापािलकेत रा वाद ची स ा असताना २०१५-१६ या आथ क वषात आठ मह या या 
कालावधीत भांडवली कामावर अथसंक पात एकूण तरतूद र कमेपैक  २९.२३ ट के र कम 
खच झालेली होती. सन २०१६-१७ या आथ क वषात याच कालावधीत भांडवली कामावर 
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२१.२० ट के र कम खच कर यात आली होती. भाजपची स ा आ यानंतर सन २०१७-१८ या 
आिथक वषात पह ले आठ मह ने भांडवली कामावर ३४.७९ ट के र कम खच झालेली आहे. 
जे काह  वकास काम केलेली आहेत या वकास कामांम ये मला वाटल जतक  काम 
या ठकाणी बसले या मा या नगरसेवक बंधु भगीनीनां मा हती नसतील स ाधार या एवढ  
वरोधी प ाला या या ब लची मा हती आहे. मा हती या यासाठ  आहे क  या यावरती        
टका पण भरपूर झालेली आहे. परंतु एकतर मा य करावचे लागेल क , काम केलेली आहेत. 
आ ण काम करणारा टकेचाह  धनी होतो आ ण शाबासक चाह  होतो. मला असं वाटत क  
टका संपली असलेतर शाबासक  दयायला काह  हरकत नाह . कारण क  काय, इतक काम 
केलंल आहे क  या शहरामधल ेर याचे जाळे वकसीत केले, या शहराम य ेआर ण होती          
ती ता यात घेउन या ठकाणी काम चालू केले. जवळपास नवीन नऊ पा या या टा या 
बांधतोय. नवीन नऊ गाडन करतो. अनेक उ डाणपुलाचे काम हाती घेतलेले आहेत.        
भूयार  र याचे काम हाती घेतललेे आहेत. म हलांसाठ  काह  चांग या योजना हाती घेतले या 
आहेत. यामुळे टके या बरोबर शबासक चे सु दा आ ह  धनी आहोत आ ण ती शाबासक  
दे याम ये आपण कुठेह  कमी पडु नये अशी मी आपणास या ठकाणी वनंती करते.  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेत च-होली, रावेत आ ण मोशी ते बो-हाडेवाड  म य े धानमंञी आवास 
योजनतगत बांध यात येणा-या गृह क पाला उदया या थायी सिमतीम ये आ ह   मंजूर  
देणार आहोत. या ती ह  ठकाणी जवळपास ३६६४ घर बांध यात येणार आहेत. तीन ठकाणचे 
क प एकूण ३७७ कोट  २८ लाखा या खचाचे आहेत. धानमंञी आवास योजनेच हेड 

आप याकडे २०१५-१६ ला बंद झालेल होतं. दुदवाने यावरती कुठलीह  कायवाह   केली गेलेली 
नाह . हणून क म ये आ ह , रा याम ये आ ह  आ ण पािलकेतह  आ ह  आहोत तर धान 
मं या या हाकेला हो देण,ं हे मा यासार या एका कायकत ला या ठकाणी मान देण,ं हा मला 
असं वाटत तो माझा बहुमान आहे आ ण धानमंञी आवास योजनचेा उदया या होणा-या 
थायी सिमतीम य े वषयपिञकेवर वषय आलेला आहे. या ठकाणी खचा या संदभात जे हा 

के हा पुढे काह  जर आरोप झाले तर िन तपण े या यावरती उ र दे यासाठ  मी 
मा याकडची बाजु राखुन ठेवते. मे ो क प महापािलका मु यालय ते िनगड  पयत ने यासाठ  
वेगवेगळया प ाने आदंोलन केली. यावेळेस जे स ेत होते यावेळेस यांनी ते  केले नाह  
आ ण नंतर आम याकडून अपे ा करायला हरकत नाह . चुका या येकाकडन होत असतात. 
जो काम करतो तो चुकतो. यावेळेस कामाचा खुप जा त लोड आस यामुळे एखादयावेळेस 
यांना जमलेल नसेल. हरकत नाह  ते पु यांच काम कर याच आम या नशीबी असेल हणून 

आ ह  या ठकाणी महापािलकेपासून तर िनगड  पयतचा जो मे ो आहे ती ने यासाठ  शासनाला 
ड पीआर या महानगरपािलकेनी पाठ वलेला आहे याची लवकरच या ठकाणी मंजूर  सु दा 
िमळणार आहे यामुळे िनगड पयत मे ो होईल याब ल आम या मनात शंका अस याच काह  
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कारण नाह . पाणी बचतीचे मह व ओळखुन महापािलके या सव कायालयाम य े पा याचा  
कती वापर होतो हे पाह यासाठ  वॉटर ऑड ट कर याचे आदेश थायी सिमतीने शासनाला 
दलेले आहेत. पंपर  िचंचवड तसेच हंजवड  पु यात ठक ठकाणी काम करणा-या म हलांचा 
वास अिधक सुर ीत कर या या ीने म हलांनाच वाहतुक सेवेत सामाऊन घे याचा अिभनव 

हाती घे याचा िनणय थायी सिमतीन ेघेतला असून. २०० म हलांना टॅ सी पाने जी गाड  
आपण देणार आहोत या याम ये बॅकऍ ड सबिसड  महानगरपािलका देणार आहे. पह यांदा 
असा मह वकां ी क प भारतीय जनता पाट या वतीन े थायी सिमतीने या ठकाणी घेतलेला 
आहे आ ण याची वक ऑडर सु दा झालेली आहे या आठवडयात या ठकाणी म हलां या 
िश णाला सु दा सु वात होणार आहे. िनगड  पासून पु याम य े जा यासाठ  म हलांसाठ  

तेज वनी ह  वतंञ बस धावायला सु वात झालेली आहे. शहरात मोठे ले स लाव या या 
मोबद यात महापािलकेला वाष क अवघ े८ कोट चे उ प न िमळालेले आहे. दुदवाने या यावरती 
थायी सिमतीम ये चंड का याकुट झाला. वारंवार आ ह  शासनाला आदेश दले काह  

खाचखळग े यातल ेमा हत नस यामुळे आ ह  सु दा ते अडकळत अडकळत पार पाड याचा 
य  केला. आतातर ते टडर लोट झालेले आहे. याम ये कऑ स, होड ज लाव या या 

मोबद यात महापािलकेला जवळपास ४० कोट चे उ प न िमळणार आहे.  यामुळे अगोदर या 
तुलनेत पाच पट अिधक उ प न िमळेल अस ं बजेटम ये नमुद केलेले आहे. अमृत 
योजनाअंतगत शहराला  २४ तास पाणीपुरवठा कर या या ीने संपुण शहराम ये वक ऑडर 
थायी सिमतीने दले या आहेत. शहराची वाढ या लोकसं येची तहान भाग व या या 
कोनातून भामा-आसखेड धरणातून पाणी आण याची योजना गे या एक दशकापासून 

रखडली होती. या योजनेला गती दे यात आली असून स लागारांची नेमणुक कर यात आललेी 
आहे. तसेच या धरणातून आण यात यणेा-या पा यावर या कर यासाठ  जल शु द करण 
क  उभार यासाठ  जागा ता यात आलेली आहे. शासनाने जर  या ठकाणी  पाणी उचल यास 
मनाई केली असलीतर  आज आपण आप याकडे जागा ता यात घेवून यावरती पुढ ल काळात 
शासनाकडे आपण जावुन यासंदभात मंजुर  सु दा आणणार आहोत. जु या गावातील संडपाणी 
यव था बदल यासाठ  तसेच मलशु द करण क  उभार यासाठ  िनवीदा या राबवून 
रा यशासना ारे अंतीम मा यतेसाठ  पाठ व यात आलेली आहे. संपुण जु या गावातील 
ेनेज या लाईन आपण या ठकाणी बदलणार आहोत आ ण जे काह  वारंवार ेनेज चोकअप 

हो याच माण मोठया व पात या शहराम ये होतय आ ण याकडे दुल  झाल होत ते संपुण 
काम आपण या ठकाणी अमृत योजने या मा यमातून हाती घेतलेले आहे. मोशी येथे कचरा 
डेपोम य े वे ट एनज  क प उभार या या कामाची िनवीदा या पुण हावून उदया या 
टॅ ड ंग म ये मंजुर साठ  आम या पुढे आहे. अ यंत मह वकां ी क प आहे यांना कळतं 

तेह  बोलतात यांना नाह  कळत तेह  बोलतात. मला वाटत टे नॉलॉजीम ये जर एखादा 
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वषय आप याला कळला नाह तर आयु  साहेबांना वनंती कर न क  यांनी टे नॉलॉजी एकदा 
समजावुन सांगावी, सगळया सद यांना. क  एखादा आपण चुक चा आरोप करतो का. मी 
जनीअर नाह , मी शा ञ  नाह  आ ण मग हे आरोप करताना आ ह  कशाचा आधार घेतो  
यासंदभात मला काय मा हती आहे, हे पह ले मा हती क न या. हणजे घरोघरचा कचरा 

उचलताना अशाच कार या आरोपां या फैर  आम यावरती झा या.  या आरोपा या फैर  होत 
असताना आज जर का २२०० पये रेट असेल क  २०११- पासून २०१८ पयतचा आ ण आता 
जर का १७५० ते १७६०  पये  रेट असेलतर आरोप करणा-यांना कती अिधकार आहेत याचा 
ऊहापोह िन तपणे एखादया पेशल जीबी म ये घेतला पाह जे असे या ठकाणी मनापासून 
नमुद करते. गे या वीस वषापासून वंिचत असले या समा व  गावातील र ते आ ण 
आर ण या वकासासाठ  जवळपास ५०० कोट या कामांना मंजूर  दे यात आललेी आहे. 
या ठकाणी नुसते र ते नाह त तर हे र ते ोजे टचे र ते आहेत तु ह  गावात गे या नंतर 
जसे र ते होतात तसे हे र ते आहेत. या र यांना ड ट टाकतो, ॉम वॉटर लाईन आहे, 
वॉटर लाईन आहे, ेनेज लाईन आहे सगळया कार या या युट लीट  असतील या सगळया 
अंडर ाऊंड क न या ठकाणी हे र ते आपण कर यासाठ , मग तुमचा वदयुत वभाग असेल 
यांच वेगळ टे नकल सँ शन आहे, ेनेजवा यांच वेगळ टे नकल सँ शन आहे, पाणीपुरवठा 
वभाग असेल यांच वेगळ टे नकल सँ शन आहे. या सगळया वषयाचे वेगवेगळे टे नकली 
सँ शन घेवून ोजे ट हणून आपण हे र ते या ठकाणी कर यासाठ  हाती घेतलेले आहेत 
आ ण मला असं वाटत क  एखादया गावावरती कंवा एखादया य वरती कती तु ह  अ याय 
क  शकता.  इतके दवस ठक होते पण आता तर स ाधीश बनलो. स मा.महापौर साहेब या 
भागातील ितिनधी व करतात आ ण महापौर हणून न हेतर या भागातील ितिनधी हणून 
आ ण या शहराचे महापौर हणून सु दा यांचे ते कामच होत आ ण यांनी ते काम केले. मा. 
महापौर साहेब, तु ह  ते काम सुच व या ब ल तुमचे मनापासून मी आभार मानते. तुम या 
भागातील, जे जे नगरसेवक ामीण भागातील आहेत २१ वषापुव  समा व  झाले या 

गावातील या सगळया नगरसेवकांच मनापासून आभार. आपण सगळयांनी चंड पाठपुरावा 
के यानंतर खरंतर आ ह  हे काम हाती घेवू शकलेलो आहेत. िनगड  येथील भ श -चौकात 
उ डाणपुल, ेडसेपरेटर, पंपळेिनलख येथील साई चौकात ेडसेपरेटर, िचंचवड व थेरगावला 
जोड यासाठ  १८ मी. चा पुल उभारणे, जु या मुंबई-पुणे महामागावर ए पायर इ टेट येथे रॅ प 
उभारणे या मह वा या कामास थायी सिमतीने मंजूर  दलेली आहे. थायी सिमतीने 
मागासवग य क याणकार  योजना राब व यासाठ  अथसंक पात भर व वाढ केलेली आहे. 
महापािलके या इितहासात थमच अशा कारची वाढ पह यांदाच कर यात आलेली आहे. 
थायी सिमती या सभावृ ांतात यापुव चे वषय मंजूर केल े क  नामंजूर केले एवढच फ   

या ठकाणी िलह या जात होत. यांना कोणाला मनात शंका असतील, कुशंका असतील तुमच 
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एखादयावेळेस बरोबर असले आमच चुकलह  असेल तर आमचे िमनीटस या ठकाणी वाचा. 
आपले काह  सद य या ठकाणी असणार यां याकडन क फम करा बरोबर आहेत क  नाह . 
तर ते िमनीटस िलह याचा नवीन पायंडा न हेतर एक िनयम घालून या ठकाणी दला 
या यापे ा पारदशकता कामात काय असू शकते. िमनीटस िलह ले, येक कामाचे टे नकली 
सँ शन या या वभागाकडन क न घेतल. द ता कडे फाईल पाठव या. ी ऑड ट झालले 
आहे तर  आ ेप आहेत. एखादयावेळेस ते बरोबर आहेत क  चुक आहे हे बघ याच काम 
कुणालाच कळत नाह . आल तस आपल ठोक ठोक ठोक ठोकलेलं आहे. परंतु जे चांगले काम 
झालेले असेल या यासाठ  तर तु ह  चांगल हणलच पाह जे. न हेतर तु ह  आ ह  या 
शहरातले नागर क आहोत. हणुन मला असं वाटत तुम याकडे ती अपे ा करायला काह  
हरकत नाह . आ ण सवसामा य नागर कांना सु दा ते वेबसाईटवर बघता येतं. पह ल ेअपंग 
िश ण क  पपंर  िचंचवडम ये उभारलेले आहे. ये या टॅ ड ंगला आम यापुढे मंजुर ला आहे.  

पुणे ज हयातील पह ल अपंग क  आहे. मग आ ह  आ यानंतर या शहरातले अपंग लोक 
झालते का. सांगायच ता पय एकच आहे टॉप टू बॉटम सवा यासाठ  आ ण सगळयां यासाठ  
अगद  तो अंध, अपंग असले या यासाठ  सु दा हा अथसंक प आहे आ ण जो हातापायाने 
धडधाकट आहे जो अलीशान गाड म ये फरतो, बीएमड यूम ये फरतो या यासाठ  सु दा हा 
अथसंक प आहे एवढच या ठकाणी मी नमुद करते. अपंगासाठ  क  बांधायच मला वाटत 
आयु  साहेब तुमच मनापासून अिभनंदन केले पाह जे. या ब ड ंगची  डझाईन कशी असली 
पाह जे. यासठ  आयु ांनी कमान चार ते पाच वेळा ती डझाईन चज केली. मग तो रॅ प 
कसा असला पाह जे, िल ट कशी असली पाह जे, यांच टॉयलेट, बाथ म कसे असले या याकडे 
सु दा बार कातील बार क ल  देवून आयु  साहेबानी आ ण सतीष गळे साहेब यांनी ल  
दल याचं मी मनापासून आभार मानते. िन तपणे आभार यासाठ  मानते क  आपण या 
बेसमधुन जातात आ ण हणुन आपण या ठकाणी ते काम अगद  मनापासून केलं यासाठ  
आभार मानते. हॉटेल मधील टाकाऊ पदाथा पासून बायोगॅस क प उभार यास थायी 
सिमतीने मंजूर  दलेली आहे. खरंतर इं ायणीनगर आ ण भोसर तील लोकांना कचरा डेपोमधुन 
पावसाळयाम य ेआ ण हवाळयाम ये खुप वास येतो कारण या ठकाणी जे आ न जातं या 
अ नावरती कुठ याह  कारची या आजपयत होत न हती या बायोगॅस क पाला थायी 
सिमतीने मंजूर  दलेली आहे. अथसंक पा या शंभर ट के अंमलबजावणीचा थायी सिमतीचा 
मानस होता. याबाबत शासनाला सु दा आ ह  कडक सुचना दयायचो. टडर आज ओपन 
करायचे असेलतर कती दवसाम ये दुसरे पाकट ओपन करायचं, काय करायच या यासाठ  
सु दा काह  िनयम घालुन दलेले होते. आप याला कसे करता येईल. एक पाक ट जर का 
पह या मह यात ओपन केलेतर कती मह यानंतर दुसर पा कट ओपन हायचं आ ण 
पयायाने वकास कामाना खीळ बसत होती. आ ण हणुन या ठकाणी म थली टडर लॅनींग 
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पह यांदाच थायी सिमतीने राबवलं आ ण मला असं वाटत स ाधार  हणुन ते केलेले काम 
आ ण आता झालेली जी अथसंक पाची अंमलबजावणी आहे हा याचाच एक चांगाला पायंडा 
आ ह  या ठकाणी पाडलेला आहे. शहरातील मराठ , ह द , उदु  शाळाना बगर िनवासी ऐवजी 
िनवासी दरान े िमळकत आकार याचा थायी सिमतीने िनणय घेतलेला होता. अंध, अपंग 
वदया या या शाळांना िमळकत कराचे केवळ २५ ट के कर आकार याचाह  िनणय  थायी 
सिमतीने घेतला आहे. परत एकदा सांगेल क  तुम या आम यासाठ  न हतेतर   
सगळयां यासाठ  या अथसंक पाम ये आ ह  तरतूद केलेली आहे. कुणाची र  ओढलेली 
नाह . आता आमचेच जुन काम आहेत जु याच कामाना तु ह  या ठकाणी  मंजूर  देता, आता 
मंजूर  नाह  दयायची तर काय करायच. अथसंक पतर केला होता साहेब, माझे बंधु ड बू 
आसवाणी यांनी या काह  तरतुद  ठेवले या हो या या या तरतूद  वगळून जे मोठे काम 
मांड यात आ या या ऐवजी टका कर यातच ध यता मानली. आमची र  ओढली, आमचेच 
क प असे केल,े आमचच तसं केलं. याचच उदघाटन केल ं याचच उदघाटन केल.ं होत असतं, 

थोडस खांदेपालट झाल क  हे सगळ होत असतं. आज आ ह  स ेत आहोत उदया तु ह  स ेत 
येवू शकता, असं काह  नाह . हणून काय तु ह  लगेच बदलणार आहात का, बदलू शकणार 
आहात का. आपण सु दा लोकांना उ रदायी आहोत उ र दे यासाठ . यामुळे याच क पाना 
आ ह  पुढे नेल ह  आमची चुक ठरली का, तर अजीबात नाह . जे अथसंक पाम ये दल होत 
या यासाठ  शंभर ट के दलदार वृ ीने आ ह  ते सगळे क प पुढे नेललेे आहेत. आ ह  

सु दा खो चांग या प दतीने घालू शकलो असतो, पण आ ह  तो घातलेला नाह . आ ण 
यामुळे आ ह  या ठकाणी जे क प पुढे नेले आहेत यामुळे या वेळेच बजेट माञ कोणाची 
र ओढणार नाह  एवढच या ठकाणी मी नमुद करते. रा यसरकार या अमृत योजनेअंतगत 
शहराला २४ तास पाणीपुरवठा कर याचा क प राबव यात येतो यासाठ  थायी सिमतीने 
जवळपास २२५ कोट  पया या खचाला मंजूर  दलेली आहे. पंपर  िचंचवड  
महानगरपािलकेच हे बजेट सादर करत असताना खरेतर म हला व बालक याण या या काह  
या ठकाणी योजना हो या या योजनेचे असे होते क  योजना तर हो या योजनानंा नाव न हते.  
पह ल नवीन योजना काय के या या या संदभात सांगले. नवीन योजना केलेली आहे. लाडली 
नावाने ह  योजना यापुढे अंमलात येणार आहे. सावजिनक ठकाणी महा वदयालयाम ये 
नाममाञ दराने सॅिनटर  नॅपक न पुरवणेकामी व डग आ ण ड पोजीगं यंञ पुरवणे जवळपास 
स वा कोट ची तरतूद बजेटम ये ठेवलेली आहे. वातंञवीर वनायक दामोदर सावरकर यां या 
नावाने वदयाथ नीसाठ  पधा प र ेसाठ  कृमीक पु तक संच हा तुम या आम या मुलांसाठ  
सोपा आहे परंतु यांचे वड ल कामगार हणून काम करतात यांना ते कृमीक पु तक संच 
घेणं खुप महागाच पडत आ ण अशा वदया याना कृमीक पु तक दे याचं हे यावेळेस स ाधार  
पाट  भाजपनी धोरण ठेवलेलं आहे याम ये आ ह  २० लाख पयाची तरतूद केलेली आहे. 
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ांतीकारक दामोदर हार  चापेकर हे शहर खरंतर यां या नावाने ओळखल जातं. यानंा वंदन 

तर केलंच पाह जे. यां या नावान या ठकाणी आ ह  वदयाथ नीसाठ  ए टर स प र सेाठ  
एमपीएससी, युपीएससी या या यासाठ  अथसहा य दे यासाठ  या ठकाणी नवीन योजना 
आणलेली आहे. यासाठ  २० लाख पयाची तरतूद ठेवलेली आहे. े ट कॅ सर असेल या 
सगळया कॅ सर या केसेसम ये आपण बघतो. तुम या मा या सार या या समाजाम ये 
मह ला काम करतात या, आप या मह ला भिगनीम ये पाह लतर यासु दा आप याम ये 
सु दा दोघी तीघीना अशा कारचा आजार झालेचे आढळलेल आहे. या याब ल कुठ याह  
कारची जनजागृती आप या वतीने सु दा होत नाह  हे दुदवाने या ठकाणी नमुद करावस 

वाटत. परंतु मा या सार याच मा या बरोबर काम करणा-या या म हला असतील यांची 
अिथक स मता नाह  आशा म हलांसाठ  ाथमीक तपासणीसाठ  अथसहा य दे याची 
म हलासाठ  े टकॅ सर आ ण कॅ सर ाथिमक तपासणीसाठ  अथसहा य योजना आणली. 
भारता या पह या डॉ.आनंद बाई गोपाळ जोशी यां या नावाने ह  योजना ओळखली जाणार 
आहे. अ यंत ातंीकारक डॉ. आनंद बाई जोशी हो या. यावेळेस म हलांना घराबाहेर पाठ वण 
मु कल होत यावेळेस यानी इं लंडम ये जावुन डॉ टरक च िश ण पुण केल होतं. वधवा 
म हलां या मुलीं या ल नासाठ  आ ण वधवा म हलां या पुनर ववाहास अथसहा य कर यासाठ  
या ठकाणी मह ष ध डो केशव कव यांच नाव या योजनेला दलेल आहे. महानगरपािलके या 
वतीने म हलांसाठ  मग ते सामाजीक म हलांच, मुलींच कंवा गभवती यासाठ  एकह 
समुपदेशन क  चालव या जात नाह  अ यंत दुदवाचा वषय आहे. महानगरपािलकेच आपल हे 
शहर वकासाकडे नेत असू, भरभराट कडे नेत असूतर तेवढ जा त कत य आपल या ठकाणी 
सु दा आहे. तो ाईम रेशो सु दा कमी कसा होईल याकडे ल  दे याची आपली गरज आहे. 
आ ण हणून या योजनेला माँसाहेब िमनाताई ठाकरे यांच नाव या ठकाणी दलेल आहे. 
म हलांना उ च िश णासाठ  मागदशन आ ण िश ण िश बर यासाठ  कै.बाळासाहेब ठाकरे 
यांच या ठकाणी नाव दलेल आहे. अपंग पे शन योजनेला पंड त दनदयाल उपा याय यांच 
नाव दलेलं आहे. द यांग य शी ववाह करणा-या य नां अनुदान योजना ह  नवीन 
योजना आहे याला संत गाडगे महाराज यांच नाव दलेलं आहे आ ण जु या या योजना हो या 
याम ये काह  योजनांना नाव दलेली आहेत. मोफत िशवण यंञ वाटप- मा.अटल बहार  

वजपेयी यांच नाव दलेल आहे, तांिञक िश णासाठ  अथसहा य- मा.रामभाऊ हाळगी यांच 
नाव दलेल आहे,  म हलांसाठ  ानकौश य व काय म-पंड त दनदयाल उपा याय यांच नाव 
दलेल आहे, युवतीना परदेशातील उ चिश ण व िश णाथ साठ  अथसहा य- व. मोद 
महाजन यांच नाव दलेल आहे, युवतीना उ चिश णासाठ  अथसहा य- लोकनायक गोपीनाथ 
मुंढे यांच नाव दलेल आहे. वधवा घट फोट तांना अथसहा य-अटल बहार  वाजपेयी यांच नाव 
या योजनेला आहे, बेट  बचाव बेट  पढाओ क  शासनाची ह  जशी योजना आहे या योजनेला 
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या ठकाणी पह ली मुलगी असताना अथवा दुसर  मुलगी अप य झा यास कुटंूब िनयोजन 
श ञ या करणा-या म हलेस अथसहा य यासाठ  यांच नाव दलेलं आहे. मुलींना कंुगफू कराटे 
आ ण योगाचे िश ण यासाठ -राणी ल मीबाई यांच नाव दलेल आहे. अ त व पुनवसन 
योजना, अ त व पुनवसन योजना काय आहे हे खरतर कळतच न हतं. याम ये या 
अ याचार त पड त मुली आहेत, खरतर तस कोणाला होवू नये परंतु झा यास िनभया योजना 
आणून आपण ह  योजना जाह र केली, असं आम या मनात आलं आ ण मा या सगळया 
टॅ ड ंग या सद यांनी सगळयांनी एकमुखाने सांगीतल क  नुसत नाव जर  दलतर  लोकांना 

कळेल क  या योजनेम ये काय आहे हणून या ठकाणी िनभया योजना दली. मनपा ेञातील 
युवतीना हवाई सुंदर  िश णाक रता अथसहा य-ए.पी.जी.अ दुल कलाम यांच नाव दलेलं आहे.  
िश णमंडळातील बालवाड  मुलांना सकस आहार, िश णमंडळातील बालवाड  मुलांना खेळणी 
वाटप आ ण पाळणाघरासाठ  अथसहा य यासाठ - मदर तेरेसा याचं नाव दे यात आलेल आहे. 
काह  नवीन योजना आहेत काह  जु याच योजनाना आपण या ठकाणी या यावरतीच फ  
नाव दलेली आहेत, परत हणू नका क  आमची र ओढली. तु ह  बाळ पाळ यात घातल होत 
पण बाळाला नाव दलेलं न हत ते नाव दे याच काम आ ह  काह  योजनांना केलेलं आहे. 
आज या ठकाणी अथसंक प मांडत असताना खरंतर मागची सु दा उजळणी ब-यापैक  केली 
आहे. नवीन येणारे जे क प आहेत तेह  या ठकाणी सांगीतलेले आहेत. हा अथसंक प तयार 
करताना यांनी यानंी मदत केली या सगळयांचेच या ठकाणी मनापासून आभार मानले 
पाह जेत. न हेतर ते जर नसतेतर मी हा अथसंक प कधी सादरच क  शकले नसते.  
याम ये ामु याने राजेश लांडे साहेब असतील, पदम ी तळदेकर असतील, लेखा वभाग आ ण 
या वभागातील सव कमचार , आयु  व यांचे सव कमचार  सव पदािधकार  असतील यांच 

सगळयांच या ठकाणी आभार मान यािशवाय हा अथसंक प पुढे जाऊ शकणार नाह . 
याचबरोबर समोर बसलेले माझे सव टॅ ड ंग किमट चे सद य यांनी वषभर जे जे 

किमट म ये िनणय घेत होतो ते सव. आयु ांचे वय सहा यक असतील खास क न यांच 
अिभनंदन करेल थायी सिमती या येक कामास अटॅच होवुन उभ े राह लेले थाप य 
वभागाचे िसट  जनीअर अंबादासजी च हाण आ ण सगळेच ए झ युट ह जनीअर, डे युट  
जनीअर, युिनअर जनीअर, टडर लाक असतील या सगळयांच मी या ठकाणी मनापासून 

आभार मानते. आ ण याच बरोबर यांनी पीएमओ योजना काया वत कर यासाठ  आ हांला 
पाठबळ दल न हेतर यासाठ  खुप पळापळ केली असे राजन पाट ल साहेब यांचे सव 
ए झ युट ह, यांचे सव युिनअर जनीअर यांचह  या ठकाणी मनापासून आभार मानते. 
अितर  आयु  यां याकडे पदभार आहे आ ण म हला व बालक याणासाठ  या मह वकां ी 
योजना आहेत २०० म हला जे आता १२०० ते १५०० म हलांना फोर हलर कामी ाय ह ंगच 
िश ण देणार होतो या मध या २०० म हलांना गाडया देवून वत: या पायावर उभे करताना 
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यांना बॅकए ड सबिसड  दे यासाठ  यांनी खास मदत केली न हेतर चंड मेहनत केली असे 

अितर  आयु  वणजी आ ीकर व यांचा सव टाफ यांचे सु दा या ठकाणी आभार 
मानते. नगरसिचव आ ण यांचा सव टाफ या सगळयांच या ठकाणी मनापासून आभार 
मानते. नगरसिचव वभागाला मा यामुळे खुप ञास वाढला. यां या कामाची जी या ी आहे 
ती वाढलेली आहे. कारण क  दरवळेेस टॅ ड गं िमट ंग झाली क  आमच हणणं सु दा यांना 
िलहून यायला लागायचं यामुळे यांच सु दा आभार. वरोधी प नेते मा.योगेशभाई बहल, 
राहूलदादा कलाटे, सिचनदादा िचखले आ ण सव सिमतीचे अ य  आ ण अमृत योजनेम ये 
काम करणारे सव अिधकार  आ ण यांचे सगळे कलीग यांच सु दा मनापासून आभार मानते 
आ ण यांनी खरंतर एखाद  लहान भावाची व एखादया मोठया भावाची भुिमका केली असे 
एकनाथदादा पवार आ ण यांनी यां या गावा या वकासासाठ  अगद  भांडून िनधी नेला असे 
हणलतर हरकत नाह  असे या नगर चे थम नागर क मा.महापौर िनतीनदादा काळजे यांच 

मनापासून आभार मानते. या दोघां या सहकायामुळे आ ण दो ह  आमदार मा. ल मणभाऊ 
जगताप आ ण मा. महेशदादा लांडगे, मा.खासदार अमरजी साबळे यांच सु दा या ठकाणी 
मनापासून आभार मानते. या शहरातील सव आमदार यांच सु दा आभार मानते. आपण 
सगळयांनी खुप सहकाय केलं. हा अथसंक प करत असताना यांनी यांनी सुचना के या 
काह  सुचनांचा अंतभाव या ठकाणी बजेटम ये कर यात आला. याच बरोबर काह  सुचना 
राह या असतीलतर या या संदभात सु दा आप याला न याने अंतभाव करता येतील. जाता 
जाता एकच सांगेल थायी सिमतीच दु हेर  बजेट मांड याची संधी मा या पाट ने मला दली 
याब ल पाट पुढ नतम तक होताना माझ मनह  भ न येतं. मा यासार या एका शु लक 

कायकत ला यांनी टॅ ड ंग चेअरमन केल, केल न हेतर होऊन बजेट मांड याचा एक नवीन 
व म कर याची मला या ठकाणी संधी दली. जाताना एकच सांगेल - ‘शृंखला 
पायी असू दे, मी गतीचे गीत गाई दु:ख उधळायास आता, आसवांना वेळ नाह  ओस आडोशात 
केल,े पाप यांचे र  याल ेमीच या वेडावणा-या मा झया छायेस याल,े भोवती होते घृणेचे ते 
थव ेघ गावणारे संपले होते, िनवारे बंद होती, सव दारे वाडगे घेऊन हाती, ज  ाणांची िनघाली 
घाबर  क णा जगाची, लांबुनी चतकोर घाली मा झया र ासवे अन चालली माझी लढाई. दु ःख 
उधळायास आता, आसवांना वेळ नाह ’. स ाधार  झालो हणून आता या ठकाणी रड यापे ा 
लढ याच काम या ठकाणी आज पासून मी करणार आहे आ ण यानंी यांनी आरोप केले 
आहेत तुम या आरोपाना फ  या शहराची कोठेह  मला वकासाची गती थांबवायची न हती 
हणून आजपयत कुठलाह  हार केला नाह . परंतु एकच सांगेल, जाताना मला खुप जनांनी 

सांगीतल होत क  ताई गोड त जा, आज माझे काह  पाच वष संपलेले नाह त.  घोडा मदैान 
जवळ आहे, लढणंतर र ातच आहे येथून पुढची लढाई ह  आमने सामने असणार आहे आ ण 
मांडायला सु दा मी तेवढ  भ कम आहे. एकच सांगेल जो कोण चेअरमन असेल, जे महापौर 
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असतील, जे सगळया किमट चे पदािधकार  असतील आ ह  तुम या बरोबर थांबून या 
लढाईम ये येथून पुढे आ ह  समोर तु ह  पाठ मागे असाल. येणारा वार हा पह ला 
आम यावरती होईल आ ण मग तुम यावरती होईल याची आ ह  पुणपणे काळजी घेवु. येणा-
या टॅ ड ंग किमट या पाठ शी आ ह  थांबणार आहोत. अजीबात घाबरायच काह  कारण 
नाह . जे चुकले ते चुकले आ ण यांनी चुक चे आरोप केले या चुक ला सु दा येथून पुढे 
माफ  देणार नाह . एवढच या ठकाणी सांगते येणा-या पुढ या लढाईत मीह  तयार आ ण 
आपणह  तयार रहा, ध यवाद, थँ यू, जय ह द, जय महारा .     
मा.नामदेव ढाके-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ज मुमधील सुंजवा 
येथील ल कर  तळावर दहशतवा ांशी झाले या चकमक त श हद झालेले ५ जवान तसेच  
ीदेवी-- िस  िसने अिभने ी,  बाबासाहेब धुमाळ - पंपर  िचंचवड िशवसेना 

मा.शहर मुख, ाने र उफ माऊली िशरवळकर - पु याचे माजी महापौर,  भारत बाळासाहेब 
कंुजीर - पं.सौदागर मधील सामा जक कायकत, अशोक परशुराम काळभोर - िनगड तील 
सामा जक कायकत, कृ णा नाना लांडग े - भोसर तील सामा जक कायकत, ीमती कमल 
बाबासाहेब लांडग े- भोसर तील सामा जक कायकत,  मीना अगरवाल  - भोसर तील 
सामा जक कायकत,  हौसाबाई िनवृ ी जाधव -भोसर तील सामा जक कायकत, भागूबाई मा ती 
भालेकर  - तळवडे मधील आदश माता, आबुराव बाबुराव कुदळे  - पंपर गाव मधील 
सामा जक कायकत,  दलीप गो वंद बारण े - थेरगावातील सामा जक कायकत,  अंजनाबाई 
बबन आभाण े- थेरगावातील गु जी बबन आभाणे यां या प ी, ध ड बा गावडे,  तुकाराम 
रामदास भोईर - िचंचवड गावातील त ण कायकत,  यांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील 
ात-अ ात दवंगत  य ना  दांजली  वाह यात  यावी अशी सूचना मी मांडतो.    

मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, अनुमोदन देतो. आम या प ाचे नेते आदरणीय 
बाबासाहेब धुमाळ यांनी या सभागृहात मागचे पाच वष काढले आहेत ते ज हा मुख होते 
यांना मी सभागृहा या वतीने दांजली वाहतो.                        

मा.सिचन िचखल-े मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज िनगड  मधील 
ये  आ ण सामाजीक कायकत यांनी िनगड साठ  मह वा या भूिमका बजावले या आहेत 

असे आदरणीय अशोक काळभोर यांचे दु:खद िनधन झालेले आहे यांना दांजली वाहतो 
याच माणे या पंपर  िचंचवड शहराचे पुणे ज हा य  बाबासाहेब धुमाळ यांचे काल राञी 

दु:खद िनधन झाले. महारा  नविनमाण सेने या पपंर  िचंचवड शहरातील प ातफ मी यांना 
भावपुण दांजली अपण करतो आ ण थांबतो.               
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड पुणे 
ज हयाचे शहर मुख बाबासाहेब धुमाळ याच माणे ऑल इंड या ा सपोट असोिसएशनचे 
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अ य  यांचे काल राञी आक मक दु:खद िनधन झालेले आहे. यांना पंपर  िचंचवड रा वाद  
काँ ेस प ा या वतीने भावपुण आदराजंली अपण करतो. 
मा.सीमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. फ म इ ड तील  
ये  कलाकार ीदेवी आ ण पंपर  िचंचवड आ ण पुणे ज हयाचे ज हा मुख हणून यांनी 

कारभार पाह ला आ ण आमचे गेली पाच वष या सभागृहातील सहकार  मा.बाबासाहेब धुमाळ 
यांचे काल सं याकाळ  हाटअटॅकने िनधन झालेले आहे. मगाशी भाऊसाहेब भोईर सांगत होते 
गेली पाच वष ते आम या प ात नसुनह  आम या बरोबर चांगली मैञी होती, आमचा एक 
िमञ गेला अशा श दात मगाशी भाऊसाहेब मला सांगत होते. एक चांगला लढव या कायकता  
काल आप यामधुन िनघुन गेला यांना मा या प रवारा या वतीने व मा या भागा या वतीने  
भावपुण दांजली वाहते. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. रोज दवस उजडला 
क  देशा या िसमेचे संर ण करता करता अनेकांना हुता मे प कारावे लागते. ज मु मधील 
सुंजवा येथे ल कर  तळावर दहशतवा ांशी झाले या चकमक त आपल ेपाच जवान शह द झाले.  
हे जवान आप या ाणाची बाजी देत असतात हणून आपण चांग या संर णाम य े राहत 
असतो. यांना मी आप या सभागृहा या वतीने भावपुण दांजली अपण करतो. खरतर 
कालचा दवस हा आप या सवासाठ  अ यंत वाईट असा गेला. आप या सवा या दयावर राज 
करणार  ीदेवी अचानक आप याला सोडून गेली. पंपर  िचंचवड शहरामधील कडवा िशवसैनीक 
हणून यांनी आपले आयु यभर िशवसेनेचा भगवा झडा आप या खांदयावर घेवून काम केले 

असे माझे िमञ बाबासाहेब धुमाळ यांना मी दांजली अपण करतो. याचबरोबर सभागृहातील 
सव स मा.सद यांनी आपआप या भागातील जे सोडून गेले यांना भावपुण दांजली अपण 
केली. आताच थायी सिमती या अ य ा िसमाताईनी सन २०१८-१९ चे बजेट आप यासमोर 
सादर केलेले आहे. सगळया सद यांना या वषयावर सखोलपणे चचा करायची, आपल मत 
मांडायचे आहे. यामुळे सगळया प ा या गटने यांना वनंती आहे ता चे भाषण झाल े याला 
मी अनुमोदन दल ेक  बजेट आपण करणारच आहोत. सव स मा.सद यांना या बजेट या 
संदभात खरेतर कामा या ने यांनी सांगीतल क  आ ह  जी काम केली याह  संदभाम य े
वषभरा या काळातील कामाची चचा होणे अपे ीत आहे यामुळे या बजेटची पुढची सभा द. ९ 
माच २०१८ पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन-   मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.             
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
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   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
मा.महापौर- आजची सभा शु वार द. ९/३/२०१८ दु .२.०० वा.पयत तहकूब करणेत येत आहे.         
                                  --------- 
 

     (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  -४११ ०१८. 

                                                                                      

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
                                                                 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 
( द.२६/२/२०१८ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – ९.३.२०१८                   वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२६/२/२०१८ ची तहकूब वशेष मा.महापािलका 
सभा शु वार द.९.३.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.साधना अंकुश मळेकर 
४) मा.द ा य बाबूराव सान े
५) मा.अ नी संतोष जाधव 
६) मा.सार का िशवाजी स ते 
७) मा.राहुल गुलाब जाधव 
८) मा.वसंत भाकर बोराटे 
९) मा.बुड सुवणा वकास 
१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  
१३) मा.उंडे ल मण ध डू 
१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 



23 
 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१८) मा.बारसे यांका वण 
१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२५) मा. ड.िनतीन ाने र लांडग े
२६) मा.सावळे िसमा र वं  
२७) मा.ल ढे न ता योगेश 
२८) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े
३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३१) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३२) मा.अनुराधा गणपत गोरख े
३३) मा.केशव हनुमंत घोळव े
३४) मा.मंगला अशोक कदम 
३५) मा.तुषार रघुनाथ हंग े
३६) मा.अ नी िभमा बोबडे 
३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३८) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३९) मा.भालेकर वण महादेव 
४०) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४३) मा.घोलप कमल अिनल 
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४४) मा.उ म काश कदळे 
४५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
४७) मा.यादव मीनल वशाल 
४८) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
४९) मा.राजू िमसाळ 
५०) मा.बाबर शिमला राजू 
५१) मा.अिमत राज  गावडे 
५२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५३) मा.खानोलकर ा महेश 
५४) मा.भ डवे संिगता राज  
५५) मा.ढाके नामदेव जनादन  
५६) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
५७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५८) मा.अपणा िनलेश डोके 
५९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६०) मा.गावडे राज  तानाजी 
६१) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
६२) मा.कोमल दपक मेवानी 
६३) मा.सुल णा राजू धर 
६४) मा.शाम गणपतराव लांडे 
६५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
६६) मा.कदम िनक ता अजुन 
६७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
६८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६९) मा.नढे वनोद जयवंत 
७०) मा.काळे उषा दलीप 
७१) मा.पवार मिनषा मोद 
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७२) मा.बारणे अचना तानाजी 
७३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
७४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७५) मा. ड.भोसले सिचन सुरेश 
७६) मा.बारणे माया संतोष 
७७) मा.दशले रेखा राजेश 
७८) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७९) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
८०) मा.ममता वनायक गायकवाड 
८१) मा.कामठे तुषार गजानन 
८२) मा.च धे आरती सुरेश 
८३) मा.क पटे सं दप अ ण 
८४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
८५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
८६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
८७) मा.चं कांत बारकु नखाते 
८८) मा.कुटे िनमला संजय 
८९) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
९०) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
९१) मा.मुंढे उषा अंकुश 
९२) मा.कदम शिशकांत गणपत 
९३) मा.लोखंडे चंदा राजू 
९४) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
९५) मा.आशा धायगुडे-शडग े
९६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
९७) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
९८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
९९) मा.नवनाथ द ू जगताप 
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१००) मा.संतोष बबन कांबळे 
१०१) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
१०२) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
१०३) मा.हषल म छं  ढोरे  
१०४) मा. वाबळे संजय म हारराव   
१०५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू
१०६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 
यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.गावडे- सह आयु , मा.दु धेकर-सहशहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.बोदडे, मा.झगडे, 
- सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान 
अिधकार , मा.गायकवाड - कायकार  अिभयंता व मा.लावंड- कायदा अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. मा.महापौर 
साहेबांचा उदया वाढ दवस आहे सभागृहात उदया आ हांला वेळ िमळणार नाह  यामुळे आज 
तो वाढ दवस साजरा करावा अशी वनंती करते. 
मा.उषा मुंढे –मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 
(सव मा.पदािधकार , मा.आयु  यांनी मा.महापौर यांना वाढ दवसा िनमी  हाद क शुभे छा 
द या याच माणे मा.ममता गायकवाड, यांची सभापती थायी सिमतीपद  िनवड झा याब ल 
यांचा स मान कर यात आला.) 

मा.नामदेव ढाके-  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. डॉ.कम नसा खान- 
पंपर  िचंचवड महापािलके या माजी म हला बालक याण सिमती अ य ा, श मी- ये  
अिभनेञी, वसंत फेण-े ये  लेखक, कथाकार, वनायक राऊत-मनपाचे माजी िश क, 
पी. ह .मसुरे- सामा जक कायकत   यांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील ात-अ ात 
दवंगत  य ना  दांजली  वाह यात  यावी व ह  सभा मंगळवार द.२०/३/२०१८ रोजी 
सकाळ  ११.०० पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.    
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, सुचनेस अनुमोदन देतो.  
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मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)   
मा.महापौर- आजची सभा मंगळवार द. २०/०३/२०१८ सकाळ  ११.०० वा.पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.         
                                  --------- 
 

 
          (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 

 महापौर 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

  पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 
( द.२६/२/२०१८ व द.९/३/२०१८ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.३.२०१८                   वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.९/३/२०१८ ची तहकूब वशेष मा.महापािलका 
सभा मंगळवार द.२०.३.२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते.  

 
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा. वीनल क पल हे  े
४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
५) मा.द ा य बाबूराव सान े
६) मा.अ नी संतोष जाधव 
७) मा.सार का िशवाजी स ते 
८) मा.राहुल गुलाब जाधव 
९) मा.वसंत भाकर बोराटे 
१०) मा.बुड सुवणा वकास 
११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
१३) मा.डोळस वकास ह र ं  
१४) मा.उंडे ल मण ध डू 
१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 



29 
 

१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१९) मा.बारसे यांका वण 
२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२३) मा.लांडगे र व ल मण 
२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२८) मा. ड. िनतीन ाने र लांडग े
२९) मा.सावळे िसमा र वं  
३०) मा.ल ढे न ता योगेश 
३१) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
३२) मा.लांडे व ांत वलास 
३३) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३४) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े
३५) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३७) मा.अनुराधा गणपत गोरख े
३८) मा.केशव हनुमंत घोळव े
३९) मा.मंगला अशोक कदम 
४०) मा.तुषार रघुनाथ हंग े
४१) मा.अ नी िभमा बोबडे 
४२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
४३) मा.संजय बबन नेवाळे 
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४४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४५) मा.भालेकर वण महादेव 
४६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४९) मा.घोलप कमल अिनल 
५०) मा.उ म काश कदळे 
५१) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
५२) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
५३) मा.जावेद रमजान शेख 
५४) मा.यादव मीनल वशाल 
५५) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५६) मा. मोद कुटे 
५७) मा.राजू िमसाळ 
५८) मा.बाबर शिमला राजू 
५९) मा.अिमत राज  गावडे 
६०) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
६१) मा.खानोलकर ा महेश 
६२) मा.भ डवे संिगता राज  
६३) मा.मोरे र महादू भ डव े
६४) मा.ढाके नामदेव जनादन  
६५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६६) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
६७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६८) मा.अपणा िनलेश डोके 
६९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
७०) मा.गावडे राज  तानाजी 
७१) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
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७२) मा.जय ी वसंत गावडे 
७३) मा.कोमल दपक मेवानी 
७४) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
७५) मा.शाम गणपतराव लांडे 
७६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
७७) मा.कदम िनक ता अजुन 
७८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७९) मा.नढे वनोद जयवंत 
८०) मा.पाडाळे िनता वलास 
८१) मा.काळे उषा दलीप 
८२) मा.कोकणे संतोष अंकुश 
८३) मा.पवार मिनषा मोद 
८४) मा.बारणे अचना तानाजी 
८५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
८६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८७) मा. ड. भोसले सिचन सुरेश 
८८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८९) मा.बारणे माया संतोष 
९०) मा.िनलेश हरामण बारण े
९१) मा.वाघमारे अ नी व म 
९२) मा.दशले रेखा राजेश 
९३) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९४) मा.कलाटे मयरू पांडुरंग 
९५) मा.ममता वनायक गायकवाड 
९६) मा.क पटे सं दप अ ण 
९७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
९८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
९९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
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१००) मा.चं कांत बारकु नखाते 
१०१) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
१०२) मा.कुटे िनमला संजय 
१०३) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
१०४) मा. व ठल उफ नाना काटे 
१०५) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
१०६) मा.कदम शिशकांत गणपत 
१०७) मा.लोखंडे चंदा राजू 
१०८) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
१०९) मा.आशा धायगुडे-शडग े
११०) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
१११) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
११२) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
११३) मा.राजापुरे माधवी राज  
११४) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
११५) मा.नवनाथ द ू जगताप 
११६) मा.संतोष बबन कांबळे 
११७) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
११८) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
११९) मा. वाबळे संजय म हारराव   
१२०) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
१२१) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
१२२) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू
१२३) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 
यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क,  मा.च हाण-शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे- सह 
आयु , मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.दु धेकर-सहशहर अिभयतंा, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.बोदडे, 
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मा.खोराटे, मा.खोत, मा.झगडे, मा.राऊत - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-
मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.सवण,े  मा.च हाण, मा.लडकत,मा.कुलकण , मा.जंुधारे, 
मा.कांबळे, मा.ग टूवार,  मा.भोसल े- कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.  
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, छ ीसगड मधील व तरा प रसरात न लवादयानी 
केले या फोटात नऊ सीएसएसचे जवान शह द, डॉ.पतंगराव कदम- काँ ेस प ाचे ये  नेते, 
माजी मंञी व भारती वदया पठाचे सं थापक, भाकर व ठल मसुरे-आरपीआयचे ये  नेते, 
यांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील ात-अ ात दवंगत  य ना  दांजली  वाह यात  
यावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
   (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)                       
मा.एकनाथ पवार -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या अनेक 
दवसापासुन बजेट या संदभाम ये भारतीय जनता पाट  चचा करते का नाह  करत, बजेट पाच 
िमनीटाम येच मंजूर केल जातं क  काय अशा प दतीची वृ पञा या मा यमातून असेल 
वरोधी प ा या मा यमातून वातावरण िनमाण केल गेलं. खरतर बजेट या संदभाम ये आज 
आपण चचला सुरवात करतो. मा.महापौर बघत होते पाच दहा िमनीटं कती जणांना बजेटवरती 
चचा करायची. खरतर आ ह  ओपन आहोत या सभागृहा या मा यमातून यांना यांना 
जतका वेळ चचा करायची या चचसाठ  आ ह  तयार आहोत. आजह  अशी काह  प र थती 
नाह , आज या आजह  चचा झाली आ ण चच या नंतर लगेच बजेट मंजूर केल अशाह  
प दतीची प र थती नाह . तु ह  आठ दवस चालवा, दहा दवस चालवा, दहा तास चालवा, 
चोवीस तास चालवा. जेवढा वेळ तुमच समाधान या सभागृहाम ये होत नाह तोपयत आ ह  
चचला तयार आहोत. दोन वाजताची दुसर  जीबी आहे ती क  ती जीबी संपली क  पु हा 
आपण ह  बजेटची जीबी क . घाई करणार नाह त काळजी नका क . सभागहृात तु ह  पळ 
नका काढू आ ह  पळ काढणार नाह त यामुळ स मा. सगळया सद यांना वनंती आहे 
सभागृहाम ये मला सगळयांचीच भाषण ऐकायला पह यांदाच िमळतील. यावेळेस बजेट या 
संदभाम ये अ यासू भाषण ऐकायला िमळेल आ ण या अ यासा या मधुन या शहरामधील 
वकासाची गंगा भारतीय जनता पाट या मा यमातून, सगळया प ा या सहकायाने आप याला 
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पुढे घेवून जाता येतील. तर  मी सगळया सद यांना वनंती करतो क  आपण या ठकाणी 
बजेट या चचला सुरवात करावी. तुम या िन तच चांग या सुचनांचा या बजेटम ये वचार 
केला जाईल. तु ह  काह  कोणी घरातील कामे शंभर ट के सांगणार नाह त. तुम या 
भागातील वकास झालातर या शहरा या वकासाम ये खुप मोठ  भर पडणार आहे यामुळे 

कोणी असे हणू नका आता दोन वाजता संपेल आता काय करणार आहेत. यामुळे मी 
सुरवातीलाच एवढयासाठ  िनवेदन केलं क  दोन वाजेपयत बजेट संपल क  झाल असं होणार 
नाह . ती जीबी घेवू पु हा ह  जीबी चालू क . जेवढा वेळ चालवता येईल तेवढ क . यामुळे 
सव स मा.सद यांना माझी वनंती आहे क  आपण या ठकाणी बजेट या चचला सुरवात 
करावी.                         
 मा.उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ब ीसा या 
अंदाजपञकाच मनपुवक वागत क न माझे वचार या ठकाणी मांडते. ५२३५/- कोट च बजेट 
हे सभागृहासमोर माडंलेल आहे. मा या वतीने व मा या वॉडा या वतीने मी या अंदाजपञकाच 
वागत करत असताना अंदाजपञकाम ये ामु याने नवीन नवीन क पाचा या ठकाणी 

सामावेश केलेला आहे. याम ये मह वाचा वषय हणजे अपंग क याणकार  योजना, अपंग 
पे शन योजना याच माणे भोसर , थेरगांव येथे अ याधुिनक अशी मोठ  हॉ पटल ४८ कोट चे 
आहे,  िचंचवड येथे साऊंड शो ९ कोट चा आहे. म हला व बालक याण वभागासाठ  ३५ 
कोट ची तरतूद आहे, वे ट टू एनज  क प कर यात येणार आहे याच बरोबर बांधकाम 
राडारोडा आहे याची व हेवाट. अतीशय मह वाचे क प या ठकाणी मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब आपण आणलेले आहेत. खरंतर कौतूका पद गो  अशी आहे क  काह  गो ी 
या पुव  हायला पाह जे हो या पण या काह  झा या नाह त. छ ीसा या बजेटला मा यता देत 
असताना, मा यता तर देणारच आहोत पण या बजेटम ये आताच मी सांगीत या माणे क  
जे अंध, अपंग या माणे आपली जी लोकसं या आहे या जागे या १२ ट के १५ ट के हे 
अपंग लोक या शहराम य ेराहतात आ ण अपंगाना ख-या अथाने जग याचा हा क या बजेटने 
दलेला आहे. आयु ांच मनापासून वागत करावस वाटत कारण आपण यांना हा काची २ 
हजार पये पे शन दरमहा देणार आहोत. आप याजवळ नाक, डोळे, हात ह  सगळ  ॉपट  
असताना आपण सगळा ए जॉय करतो. पण शहरामधली अशी काह  अपंग नागर क, मुल 
आहेत याम ये काह  ये  आहेत काह  युवा आहेत. यांना असं वाटत असत क  या 
घराम ये आपण बोजा हणून राहतो आप याला काह ह  करता येत नाह , आप याला घराम ये 
कुठ याह  कारे अथ क मदत करता येत नाह  याची खंत यां या मनाम ये असते आ ण ती 
खंत आपण जाणुन घेतलेली आहे. यांना हा काची पे शन ह  दरमहा आपण सु  केलेली आहे. 
यां या अंगी सु दा अतीशय चांगले गुण असतात. या गुणांचा पसारा यांना कुठेतर  

मांड यासाठ  हा काच यासपीठ असाव वा कुठेतर  हा काच घर असाव क  जेणेक न यांनी 
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एकञ यवेून एकमेकांचे सुखदु:ख यांना जानता आल पाह जे. एकमेकांचे कलागुण यांना 
पहाता आले पाह जे. या क रता आपण सां कृतीक क  आप या शहराम ये उभे केलेले आहे. 
असे क  कुठेह  नाह त. याच माणे शहराची लोकसं या पाह लीतर शहराम ये ७० ट के लोक 
हे कामगार वग आहे. पुणे महापािलका आ ण पंपर  िचंचवड महापािलकेचा जर अ यास 
केलातर आपली महापािलका ह  कामगार वगाची महापािलका आहे. जा त कामगार वग 
या ठकाणी राहतो. तो रोज आपआप या कामाम ये य त असतो रोज दवसभर थकून भागून 
आलेला असतो कोणी नौकर  करतो, कोण मजूर  करतो असे येक जण आपआपले यावसाय 
करत असताना कुठेतर  याचा िशन जावा, कुठेतर  याला वरंगूळा िमळावा, कुठेतर  याला 
समाधान िमळावे, कुठेतर  याला आनंद िमळाला पाह जे कारण समाधान आ ण आनंद 
असेलतरच जीवनाला ख-या अथाने अथ आहे. हसत खेळत जगाव ह  एक माणसाची शैली 
असते. याला कुठेतर  चांगला वाव िमळ याक रता आपण िचंचवड येथे अतीशय चांग या कारे 
एक लाईट शो केलेला आहे याच सु दा मी मनपुवक वागत करते, क  या ठकाणी 
गे यानंतर या कामगारांना एक वरंगुळा िमळला जाणार आहे. खरतर आपण नेहमी हणत 
असतो शहराच भूषण, शहराच भूषण या ठकाणी काह  नवीन म हला या सभागृहाम ये आ या 
छोट मोठ  कामे करतोत. जे टसह  करतात नाह  असं नाह  पण येक गो ीला लेड ज 
काह तर  समाजसेवा करती हणून बार क सार क गो ी या आम या सार या नगरसेवकां या 
पुढे येत असतात. याम ये वेगवेगळ  कामे असतात मह वाच हणजे शहरातील लोकांच 
आरो य चांगल राह याक रता वायसीएम सारख हॉ पल कै.रामकृ ण मोरे यांनी अतीशय 
अ यासपुवक उभ केल गेलेल आहे. नंतर नंतर आ ह ह  चचा करायचो क  हा पांढरा हा ी 
आपा याला पोसावा लागतो याला कुठेतर  कुठेतर  कॉ ॅ ट प दतीने चालवायला दया असे 
अनेक वचार आ ण भावना याबाबत आमची असायची. आज ख-या अथाने याची कमंत 
शहराला आ ण आप याला कळून चुकलेली आहे क  ते एक शहराच भूषण आहे. अतीशय 
नावाजलेल असं वायसीएम हॉ पटल आहे. आज शहरातील नागर कांना यांना काह  ॉ लेम 
येतो ते या हॉ पटलम ये उपचारासाठ  जातात, उपचार घेतात. पण या याह  पलीकडचा 
वचार केलातर आप या आजूबाजूची जी गांव आहेत या गावाव न लोक या ठकाणी येत 
असतात. तेथे नागर क आ यानंतर या ठकाणी अतीशय चांग या कारे तेथील डॉ टर, नस 
सु वधा देवून यांचे आरो य चांगले राह यासाठ  मदत करतात. या ठकाणाहून पेशंट चांगले 
बरे होवनू जातात. आयु  साहेब आपण चांगला वचार केलेला आहे क  वायसीएम वर अतीशय 
मोठा भार पडतो. आपण भोसर  सार या ठकाणी अतीशय मोठ असं अ याधुनीक प दतीच 
२४ कोट च हॉ पटल करणार आहोत. याचबरोबर थेरगाव येथे ४८ कोट च हॉ पटल आपण 
शहराम ये उभे करत आहोत. शहरात सव सु वधा देत असताना आरो याचा  सु दा 
मह वाचा आहे.  घर  कतीह  चांगल असलंतर  हॉ पटलची गरज ह  लागतेच आहे. आप या 
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शहराची लोकसं या ह  वाढत गेलेली आहे जी १९९२ ला लोकसं या होती ती आज राह लेली 
नाह . शहराची लोकसं या वाढ यानंतर तेथील सु वधांचा चार, सार, वाढ करणे मह वाच 
आहे. आयु  साहेब आपण चांगला वचार केलेला आहे. प म भागाला थेरगावसारख गाव 
आहे, अ नेय कंवा पुव भागाम ये भोसर  आहे या भागाम ये जे तु ह  अ याधुनीक प दतीचे 
हॉ पटल उभे करणार आहेत याचा लाभ शहरवासीयांना तर न क च होणार आहे पण 
आजुबाजू या नागर कांना देखील या ठकाणी येवून आपल आरो य चांग या प दतीच 
सांभाळता येणार आहे आ ण आपण जनतेचा वचार क न आप या टाफम ये जे लोक आहेत 
मग तुम या हाताखाली डॉ टर आहेत, नस आहेत, कामगार आहेत या सवाचा आयु  साहेब 
आपण वचार केलेला आहे. आ ण हे अ याधुनीक प दतीचे हॉ पटल उभे कर यासाठ  तु ह  
बजेटम ये तरतूद केलेली आहे याचह  मनपुवक वागत करते. या ठकाणी सव प ाचे प नेते 
आहेत या सवाच आयु  साहेब आप याला सहकाय असणार आहे. हे जे क प आपण उभे 
करणार आहेत हे लवकरात लवकर अंमलात आणावेत आ ण शहरातील हा क प अतीशय 
चांग या कारे उभा केला गेला पाह जे. हरनामिसंग असताना नािशक फाटयापासुन भोसर ला 
जाताना यांनी वृ ारोपण केलेल आहे. आज देखील नािशक फाटयापासुन भोसर ला जाताना 
ए  केलीतर भोसर ला चाललो असे वाटत नाह , कुठेतर  मोठया शहरात, कुठेतर  बाहेर 
देशातला हा र ता आहे असं येक नागर काला वाट यािशवाय राहत नाह . या र याची 
आज देखील चांग या कारे िनगा राखली गेलेली आहे. असं भूषणावह काम हरनामिसंग यांनी 
केलेलं आहे. याच माणे आयु  साहेब तु ह  आम याकडे आलात आ ण चांगले क प उभे 
कर याच धाडस करता ह  अिभनंदनाची गो  आहे. हे आ ह  सव जण आप या पाठ शी 
न क च आहोत. कुठे अडचण आलीतर आपले महापौर आहेत, आप या भागातील दोन आमदार 
आहेत याच माणे खासदार देखील आहेत. मला वाटत आप याला अडचण येणार नाह  परंतु 
जथे अडचण येईल ितथ यांची मदत घेवून ते क प अतीशय चांग या कारे उभे करावेत व 
ते उभे रहावेत अशी मी परमे रचरणी ाथना करते. या ठकाणी ब-याच म हला आहेत, 

येकवेळेला बजेटवरती बोलताना मी नेहमी हणत असते क  थाप य वभाग, वैदयक य 
वभाग याच माणे वेगवेगळे डपाटमट आहेत खरतर आमचं आवडत डपाटमट कोणत 
असेलतर म हला व बालक याण वभाग. म हला व बालक याण वभागासाठ  माग या बजेटला 
३८ कोट ची तरतूद होती. यावष  तीन कोट ने कमी केली ३५ कोट चीच तरतूद या ठकाणी 
केलेली आहे. या ठकाणी काम करत असताना घराघराम ये असले या सु वधांचा पाठपुरावा 
कर याची संधी तु हांला िमळते. शहरातील कानाकोप-यात असलेली माझी म हला क  तीला 
महापािलका आप यासाठ  काय करते हे मा हत नाह . याच क पासाठ  या बजेटम ये आपण 
वेगवेगळया कारची एवढ  मोठ  तरतूद क न ठेवलेली आहे. गर बातील गर ब म हला असेल 
आ ण तीला वत: या पायावर उभे रहायच असेलतर यासाठ  आपण आप याकडे अनेक 
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िश ण देत असतो या िश णाचा लाभ या ठकाणी या म हलेपयत पोहच व याच काम 

तु ह  लोक करत असाल पण आम यासार या म हला िनवडून आले या असतील यांनीह  
कराव हणजे शहराम ये कोणीह  मला वाटत आथ क या कमकुवत राहणार नाह  अशी या 
म हला व बालक याणची शैली आहे.  यासाठ  ३५ कोट  कमी पडले व याम ये काह  अडचण 
आलीतर ती तरतूद आपण वाढवू शकू. पण हे बजेट पुरेपुर संपल गेल पाह जे. या योजनाम ये 
सु दा काह  अट  शत  कडक असतात. या अ ट शत चा देखील वचार केला पाह जे क  
जेणेक न हे बजेट संपल पाह जे. जेणेक न नागर कांना हे िमळाल गेल पाह जे. कुठेतर  
जाती या दाख याला अडचण येते, कुठेतर  उ प ना या दाख याला अडचण येते. असे काह  
अवघड  आहेत याचे आपण िनवारण करायला पाह जे. याम ये सु दा आयु  आपण 
मदत केली पाह जे. वे ट एनज  क प आयु  साहेब मनपासून आनंद झालेला आहे क  हा 
क प बजेटम ये आलेला आहे. आयु  साहेब क येक वष आ ह  या आरो य खा यावर 

नेहमी बडबड करत असतो कधी कधी तर आ ह  याम ये भाग सु दा घेत न हतो कारण 
आ ह  बोलतोत ते वाया जाते. यामुळे येथे उभा राहून बोलायच पेपरला नाव ये याकरता 
यापे ा नाह  बोललेल बरं आहे. खरतर गर बी संपत नाह  आ ण आरो यह  कधी संपत नाह . 

पण याम ये काम करणं हे मह वाच आहे. रोज आरो याची लोक काम कर यासाठ  सकाळ  
पाह लतर बारा एक पयत सगळ व छ केल जातं. परत तीन वाजता पाह लतर येक 
ठकाणी कचरा, घाण या ठकाणी पाहायला िमळत असते. आपण आरो याची कामे अतीशय  
चांग या कारे करतो. जर आरो याची काम केली नसतीतर आप याला कच-या या ढगा-यावर 
उभ रहाव लागल असत, कच-या या ढगा-याखाली आपली घर गेली असती हा सवागीन 
आपण वचार केलेला आहे आ ण वे ट एनज  क प करणार आहोत. मा.महापौर साहेब 
आपण निशबवान आहात क  बरेचसे क प आप याकडे येतात. कारण जाग ेअभावी आपण 
काह  बोलू शकत नाह त. आज तु ह  शेतकर  वग अस यामुळे तुम याकडे जागा उपल ध 
आहे. अतीशय मोठ मन क न तु ह  या क पाला जागा दलेली आहे हणून मी आपल 
मनपुवक कौतूक करते. कचरा कुठेतर  एक ठकाणी जमा करायचा वारा आला क  तो कचरा  
पुणपणे पांगून जातो. पाऊस असला क  या कच-याची दुगधी येत असते आ ण तो कचरा दहा 
दहा दवस उचलला जात न हता यामुळे रोगराई गावाम ये वाढली जात असे, पसरली जात 
असे. आयु  साहेब आपण हा जो क प आणलेला आहे तो िन तपणे राबवाच याची 
आव यकता आहे. पु यासार या शहराचा वचार केलातर यांना कचरा टाकायला जागा नाह . 
आपली महापािलका लहान आहे पण उ च वचारांचे अिधकार  या महापािलकेला लाभले गेलेले 
आहेत. आ ण हणूनच वीस ते पंचवीस वषाचा वचार क न हा क प या ठकाणी आणलेला 
आहे यामुळे सकाळ  होणारा कचरा या क पाम ये वाहून यायचा. हा क प राबवत 
असताना या यावर अशी काह  लोक नेमा क  येक वॉड मधला कचरा हा रोज या रोज 
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जातो क  नाह , कती टन रोजचा कचरा आपण जाळणार आहोत. तेवढया वेळेम ये पुण 
शहराचा कचरा जाळला जातो क  नाह  जर तो कचरा जाळला जात नसेलतर याची िलिमट 
वाढवा. राञं दवस या कच-यावर या होवून या कच-याचा नायनाट करनं आव यक आहे. 
हा क प अ यंत आव यक आहे. याचबरोबर शहराम ये बांधकाम चाललेले आहेत. आपण 
सांगतो अनिधकृत बांधकाम क  नका अनिधकृत बांधकाम क  नका आ ह  सु दा सांगत 
असतो अनिधकृत बांधकाम क  नका प र थती बेकार आहे अिधकार  ऐकणार नाह त. पण 
नागर क हणतात आ ह  आम या जागेवर बाधंतो आ हांला हातारपणी कोण सांभाळणार 
आम या मुलांचे ल न झाल,े आम या मुलांना बाजुला रहायच आहे. मग मी कुटंूबाची काह  
तोडामोड करणार नाह  मी मा या वर या जागेत एक खोली बांधील, तेथे लॅट कर ल मग 
ितथ माझा मुलगा राह ल. चांग या वचाराचे लोक देखील आहेत. यावळे  हे शहर झाल 
यावेळेस आलेले कामगार आज वृ द अव थेम ये आहेत. येकांची कुटंूब ह  मोठ  झालेली 

आहेत. कुटंूबातील मुलांची ल न झालेली आहेत. ल न झा यानंतर या कुटंूबातील हे लोक 
वेगळ रहात असत हणून अनेक नागर कांनी आपली बांधकाम ह  वाढ व केलेली आहेत. ती 
बांधकाम झा यानंतर तो राडारोडा जो आहे तो ती लोक कुठेतर  गाडयात भ न मोकळ करतात 
आ ण पुण शहर आपल व ुप क न टाकतात या राडारोडयाचा व हेवाट लाव याचा  क प 
देखील आपण शहराम ये आणलेला आहे. अतीशय कौतूका पद गो  आहे आज इतका बार क 
वचार केलेला आहे, आ ह  म हला एखाद  भाजी करणार असेलतर या भाजीला आलं टाकायच 
का लसुण टाकायचा का, मोहर  टाकायची इत या पयत आ ह  म हला ती भाजी बनव या या 
मेनूचा अ यास करत असतो. याच माणे आयु  साहेब या शहराचा वकास करत असताना 
तु ह  अतीशय सुंदर, मनपुवक असा अ यास केलेला आहे आ ण याम ये आपले जे वचार 
आहेत ते तु ह  मांडलेले आहेत ते बजेटम ये आणलेले आहेत याब ल देखील मनपुवक 
अिभनंदन. हे सव क प तड स या अशा मी आप याला शुभे छा देते याला कुठलीह  
अडचण येणार नाह . आयु  साहेब यावेळेस आपण मुंबई व न येतो यावेळेस भ -श  
या तेथे एवढा उंच झडा आप याला पाह ला िमळतो. एवढा उंच झडा आप याला इतर कुठेह  

पहायला िमळत नाह . माग या बजेटम ये आपण उंच झडा लाव यासाठ  तरतूद केलेली होती. 
ती तरतूद अंमलात आणून आपण तो झडा उभा केलेला आहे. एवढया उंचीचा झडा फ  पंपर  
िचंचवडम ये आप याला पाह यासाठ  िमळतो. याच माणे मुंबई शहरातून येणारे लोक 
यावेळेस आप या शहराम ये ए  करतात ए  के यानंतर हा भला मोठा उंच या उंच झडा 
यांना पहायला िमळतो आ ण न क  यां या त डातून श द पडले जातात क  पंपर  िचंचवड 

शहर आलं आहे हणजे आपण पु याम ये आलो. एवढा यांना आनंद होतो असा हा झडा 
ओळख क न देणारा आपण या ठकाणी लावलेला आहे. तो अंमलात आला तो उभा राह ला 
याचतर वागत आहे अिभनंदन आहे पण हॅर स ीज दापोड  येथील याच मोठ ं द करण 
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करत आहोत. फ  एक सुचना आहे हॅर स ीज या ठकाणचा मोठा करत असताना मला असं 
वाटत क  या संगमावर सु दा एखाद  खुण करावी क  तीकडून येणार  लोक आप या ह म ये 
आ यानंतर झडयाची जशी खुण केली तस काह तर  कराव आपण आयएएस अिधकार  आहात 
आपली बु द  आम यापे ा जा त चांगली आहे. तु ह  हुशार आहेत. यामुळे अशी एखाद  खुन 
करा क  पंपर  िचंचवड आलय ह  ए  या ठकाणी याचीच करा. आयु  साहेब चांगली काम 
केलीतर आ ह  तु हांला सोडणार नाह त. याच बरोबर मे ो क प आपण राबवतो. मे ो 
क प राबवत असताना याच काम चांग या प दतीने चाललले आहे हे आपण पाहतो. मे ो 

िनगड  पयत जायला पाह जे यासाठ  आपण ५० कोट ची तरतूद केलेली आहे. मे ो क प 
होणं हे गरजेच आहे आ ण लोकांसाठ  ती चालवण ह  अ याव यक सेवा आहे. ती सु दा सेवा 
आपण लवकरात लवकर सु  करावी याला कुठलीह  अडचण येत असेलतर या अडचणीच 
िनवारण करनं हे आप यासार याच कत य आहे. अतीशय चांग या कारचा क प आपण 
उभा करतात. मा.महापौर साहेब, आप या कारक द म ये तो क प तड स यावा आ ण लहान 
असले या मुलाला मे ोची ओळख कशी लवकर होईल हे बघीतल पाह जे आ ण  याचा आनंद 
यांना लुटता आला पाह जे. याच माणे मोठमोठे अधुिनक प दतीचे र ते आपण करत 

आहोत. काह  ठकाणी अडथळे येतात काह  ठकाणी मु ाम कोणीतर  खो घालत आहे. खरंतर 
मा या वॉडम ये सु दा रंगरोड करनं खुप मह वाच होतं. अशा काह  ग या आहेत क  या 
ग याम ये िशरलतर ओळून ये यास जागा नसायची. याचा बार कसार क वचार क न या 
भागातील आमदार मा.ल मणभाऊ जगताप, मा.महेशदादा लांडगे याच माणे महापौर, प नेते 
एकनाथ पवार याच माणे सभागृहातील वेगवेगळया प ाचे नेते, नगरसेवक यांनी पुरेपुर 
अ यास क न जे काह  असे र ते आप याला वीस वषानंतर याची आव यकता भासणार आहे 
ते र ते आपण आताच करायला पाह जे हा वचार केलेला आहे मग या र याच ं द करण 
असेल, काह ं या जागा ता यात नस याल, लोकांनी आप याला मतदान केलेलं असेल पण 
आप याला या सभागृहात वकासाकर ता जनतेनी पाठवलेलं आहे. आप याला काह  याग 
करावा लागतो. यावेळेस सांगवी म ये मी रंगरोड करत होते यावेळेस माझा देखील पॅनेल 
होता आ ण आमदार ल मणभाऊंनी मला सांगीतल क  माई सांगवी सार या भागाना रंगरोड 
असणं मह वाच आहे. तु हांला जर  लोकांनी िनवडून दलेलं असलतर  तु ह  वकास 
कर याक रता सभागृहात गेलेला आहात. काह  ठकाणी तुम यावर लोक शंभर ट के नाराज 
होतील पण सांगवीला रंगरोड होणं मह वाच आहे. तु ह  रंगरोड हा कराच आ ण आ ह  
आमदार साहेबांचा श द पदरात घेतला आ ण झेलला आ ण या माणे आ ह  रंगरोड केला. 
रंगरोड के यानंतर आज आ ह  वॉडाम य े फरतो एखादया ग लीत िशर यानंतर साठ मी. 
रोडव न दुस-या ग लीम ये येतो. आज याची कमंत आम या वॉडामधील नागर कांना कळली 
आहे. एखाद  ऍ युल स आली, एखाद  आग लागलीतर फायर ीगेड या गाड ला बोलवलतर 
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या ठकाणी येता येत न हतं. हणून आयु  साहेब हे रंगरोड सारखे क प र ता ं द  

करणाचे असतात तर तु ह  संबंिधत असलेले सभागृहातील नगरसेवक आहेत यांचेशी चचा 
करा. आ ण या या ठकाणच र ता ं द करण क न र ते मोठे करा. अशा कार या चांग या 
सु वधा आपण देत असताना या बजेटम ये महसुलीब ल या ठकाणी काह च नाह . अवघे दहा 
ट के महसुल दाखवलेलं आहे. क पतर राबवणार आहेत यामुळे महसुलीचा वचार 
आप याला करायलाच पाह जे. मी शासना या िनदशनास आणुन देते क  पुव  महापािलकेची 
जमेची बाजू जी होती ती जकात होती. आज जकात नाह  आ ण ती जकात बंद झा यामुळे 
आप यालाला दुध देणार  गायच आप या गोठयाम ये नाह  याचा वचार शासनाने करायला 
पाह जे होता. या अनुषंगाने आपण काय नवीन तरतूद केलेली आहे याचा वचार शासनाने 
करावा. मला एवढच वाटत क  या वा तु शहराम ये उ या राहतात या अिधकृत असु कंवा 
अनिधकृत असू याचा स ह हा येक वष  होणं गरजेच आहे. स ह झा यानंतर याची न द 
करणं मह वाच आहे. जागोजागी गोरगर बांनी, अंध, अपंगानी छोटया मोठया टप-या टाकले या 
आहेत तर या सरसकट सगळयांची न द करनं हणजे यापासून आप याला महसुल िमळणार 
आहे व आपला महसुल वाढ यािशवाय राहणार नाह . आयु  साहेब यांनी ती बाजु मांडलेली 
आहे या जमे या बाजूनी मला असं वाटतं क  न द करत असताना घर अिधकृत असू 
अनिधकृत असू याची न द करा. आप याला टॅ स या पाने तो महसूल िमळणार आहे. जसे 
आपण नळकने शन काह तर  दंड आका न सु  करणार आहोत ती अिभनंदनीय गो  आहे.  
या माणे नळकने शनची देखील न द करा. आपण अनिधकृत घराचा िश का मारतो 
या माणे भोगवटापञा खाली हा नळ दलेला आहे. पण याचातर टॅ स आप याला िमळणार 

आहे. पाणीप ट म ये आपण जी जमेची बाजू पाह ली तर आपली बाजू खुप कमकुवत आहे 
आप याला या ठकाणी टॅ स वाढवायचा असेलतर  भोगवटापञा खाली येक नळाची न द 
या.  शहरात आलेला येक माणुस हा पा याबीगर राहत नाह . याला आपण फुकट पाणी 

का हणून दयायचं. जो रतसर टॅ स भरतो याच रतसर अिधकृत घर आहे याला आपण 
सु वधा देत असताना हा पण आप या पालीकेच पाणी वापरतो यांन देखील टॅ स दला 
पाह जे. यामुळे आपला पा याचा सु दा महसुल वाढ या िशवाय राहणार नाह . बांधकामाचे 
सु दा आज पेपरम ये दलेलं आहे अिभनंदनीय गो  आहे. यावेळेस आप याकडे परवाना 
माग याक रता लोक येत आहेत याम ये फ  कमिशअलवा यांचीच सं या जा त वाटते. 
ब डर लॉबी या ठकाणी आहे. सवसामा य माणुस आप याकडे फरकत नाह . आज या 
पेपरम ये तु ह  दलं आहे परंतु ते अंमलात आणाव हणून मी बोलते. माझी वनंती आहे क  
शासन दरबार  आपण या पञ ब म ये या काह  परवा या या अ ट, शत  दले या आहेत 
या ब-याचशा िशथील करा यात. लोकांना परवडेल अशा प दतीने यांना घर बांध यासाठ  

परवानगी दया. या ठकाणी जो घर बांधतो तो कामगार वग आहे. या कामगारांना यां या 
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तुटपुंजा पगारातून हणा कंवा रटायर झा यानंतर िमळाले या पैशातून याला आपल घर 
अिधकृत करायच असेलतर याला आप या सार याच सहकाय असणं खुप मह वाच आहे. 
हणून घराची न द झालीच पाह जे. घर अिधकृत झाले पाह जे. या या अ ट िशथील 

करायलाच पाह जे. जर आपण आप या अ ट म ये काह तर  िशथीलता केलीतर आप या 
महसुलाम ये वाढ झा यािशवाय राहणार नाह . बोल यासारख खुप आहे परत दुसर  िमट ंग 
आहे. मा.महापौर साहेब, मी आपल पुन  एकदा अिभनंदन करते. मोशी, िचंबळ  मधील हे 
क प आप या कच-याची व हेवाट लाव याचा राडारोडयाची व हेवाट लाव याचा हा क प 

उभा करा अतीशय चांगले क प आहेत. याच माणे हॉ पटलचे याच माणे लाईट ंग शोचा 
क प आहे. हे क प उभे राह या क रता आयु ांना आपण पुणपणे सहकाय करा. तुम या 

कामांना भरपुर यश येओ अशी परमे र चरणी ाथना करते आ ण माझे दोन श द संप वते, 
जय हंद.                            
मा. यंका बारसे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरेतर आज 
या ठकाणी बजेटवर चचा कर यासाठ  सगळेजण जमलेलो आहोत आ ण लोकांची ितिनधी, 
प ाची ितिनधी या दो ह  गो ींचा आप याला सम वय साधायचा असतो. मा या माग या 
मैञीनींना खुप टे शन आल क  मॅडम काय बोलणार आता कारण मॅडम उ या राह या क  
सगळयांनाच टे शन यायला लागल आहे. मा.महापौरांना मी ध यवाद देते क  यांनी मला 
बोल याची संधी दली आहे. नाह तर मला वाटल आता मला दोन वाजेपयत हात वर करावा 
लागतो क  काय. सव थम मी एक ञी नगरसद य आहे यामुळे मी िसमाताई सावळे यांच 
अिभनदंन करते. मावळ या काळाम ये यांनी जे बजेट मांडलेल आहे ते उ म र या मांडलेल 
आहे व यांना बजेट मांड याची दोनदा संधी िमळालेली आहे. घर चाल वताना ञीची तारेवरची 
कसरत आ ह  नेहमीच पाहतो. पण ती सवसामा य ञीची काळजी आहे. तसेच आज मी एका 
महापािलकेम ये लोक ितिनधी हणून उभी राहते. यामुळ ितजोर या चा या एका ञ या 
हातात गेले या मी पह यांदाच पाह ल आ ण यांनी केलेला अ यास, िनयोजन यास मी 
न क च दाद देते. मी सवात थम सांगते- कोमल है, कमजोर नह  तू  खरंतर माग या 
सभेम येच मला म हला ब ल बोलायच होत, म हला दन िनघुन गेला आपण या दवशी 
मा.महापौरां या वाढ दवसाच अिभनंदन केलं. पण म हलांना माञ यां या ञश ला कोणी 
दाद दली नाह . ते मी दोन श दाम ये देते- कोमल ह कमजोर नह  तू श  का नाम ह  
नार  ह, कोमल ह कमजोर नह  तू श  का नाम ह  नार  ह, जग को जीवन देने वाली, मौत 
भी तुझसे हार  ह, इ हो हुनर मे दल दमागमे, इ हो हुनर मे दल दमागम े कसी बात म तु 
कम नह , कभी दुगा कभी राधा हर पम तु सबसे भार  ह. येक ञ म ये हे प असतं  
आ ण येकाला वत:ची ह  कला दाखव याची ह  सधंी कधी या जगाम ये िमळत नाह . 
आज आ हांला म हलांसाठ  जे ५० ट के आर ण िमळालेल आहे या आर णातून आ ह  
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आज या ठकाणी सवासमोर उभे राहतोत यामुळे खरच खुप आनंद होतो क  आपण घरा या 
बाहेर पडुन आज आपण समाज घडव यासाठ  उभ राहतो. मा.पवार साहेबांनी आ हांला 
आिशवाद दलेले आहेत आ ण या आिशवादा या  बळावरच लोकांसाठ  काम कर याची संधी 
िमळाली हे मा यासाठ  मह वाच आहे. या िच हावरती आपण िनवडून येतो या िच हांची मी 
आ ण या भागात या लोकांसाठ  मी िनवडून आले या लोकांसाठ  माझा नेहमीच संघष 
राह लेला आहे आ ण संघष कदािचत राह ल असं वाटतय. क य प रवहन मंञी मा. गडकर  
हणतात क  जीवनाची र तार ज हा तेज होईल त हाच र याचा वकास होईल. आज ताईनी 

जो र ता वकासावर भर दला आ ण गाव जवळ आण याचा य  केला आ ण यामुळे 
आप याला गती करायला जा तीत जा त संधी िमळणार आहे. एक म हला हणून मला असं 
वाटत क  म हला व बालक याणसाठ  जो िनधी दलेला आहे तो आता ताईनी सांगीतल क  
िन तच तीन कोट न कमी झालेला आहे. पण हे वाढ व यासाठ  आप याला अजूनह  संधी 
आहे. तो िनधी वाढवता आलातर आपण याम ये वचार करावा. सावजिनक वाहतूक, नवीन 
उ डाण पुल, कचरा, सांडपा यावर येसाठ  क प उभारणी याचबरोबर माट िसट , 
पंत धान आवास योजना आ ण व छ अिभयानाम ये काम गतीमान हो यासाठ  मा.आयु  
यांनी वत: हातात घेतलेला झाडू िन तच कौतूकाला पाञ आहे. महापौर िनधी या बाबतीत 
मी सांगेल क  पाच हजाराचा महापौर िनधी आहे तर  मा.महापौरांनी यापुढ या बजेटम ये कंवा 
आता या बजेटम ये काह तर  वाढ वणार असालतर मा या मते ती पाच हजाराची र कम आहे 
ती थोड फार वाढवली पाह जे. ७ वी ते १० महापािलका शाळेम ये मुलीनां सॅिनटर  नॅपक न 
मोफत वाटप करणार आहात. पण खाजगी शाळांचा आपण वचार का करत नाह त. कारण ते 
सु दा आप या महापािलका ेञात या नागर कांचीच मुल आहेत. तर  खाजगी शाळेम ये सु दा 
मुलीनां सॅिनटर  नॅपक न कंवा आरो यक ट वाटलेल आहे. तर  हे आरो यक ट हे खाजगी 
शाळाना आपण का लाबंून ठेवलेल आहे याचा मला खरंतर िच ह पडलेला आहे या या 
बाबतीतह  आपण वचार करावा. दहा वष पुण झाले या बचतगटाना अथसहा य हणून २५ 
हजार पये आ ण म हलांना फोर हलर चालव याच िश ण परत यावसायासाठ  टॅ सी 
घे यासाठ  सु दा कजावर अनुदानासारखी योजना हे िसमाताईनी आ ण यां या संपुण टमने 
केलेल आहे. खरच ताईनी म हलांना पायावर उभ राह याची जी संधी दलेली आहे आ ण 
आयट आयम ये सु दा यांना नौकर  लाव यासाठ  सु दा या य िशल आहेत. या ञला 
नंतर कज पाने का होईना पण महानगरपािलका म हलांना यां या पायावर उभे राह याची 
संधी देत आहे ह िन तच मा या ने अिभमानाची गो  आहे. १० वी १२ वी या 
वदया याना िश यवृ ीम ये भर व वाढ केलेली आहे आ ण िनराधार वदया याना सु दा 
एचआय ह  बाधीत वदया याचा कंवा मुलांचा सांभाळ करणा-याना सु दा िनधीम य े वाढ 
केलेली आहे याब ल मा.महापौर, मा.आयु  आ ण यां या संपुण टमच अिभनंदन करते. 



43 
 
हंजवड  सार या कंप याम ये कच-यापासून सीएनजीची िनम ती हा एक चांगला क प आहे 
याला आम या सवातफ शुभे छा आहेत. शहरा या आरो याला वशेष मह व देत यंदा या 

अथसंक पाम ये ५५६ कोट  . ची तरतूद केलेली आहे.  नागर  घनकचरा यव थापनावर 
ल  क त असून उपाययोजना आ ण व छ भारत अिभयानावर भर दे यात आलेला आहे.  
मा.आयु ांना मी एवढच सुचवू इ छते क  आज सकाळ च पेपरम ये बातमी वाचली 
पाणीप ट म ये दडपट ने वाढ झाली वाढ कर यास मी माग यावेळेसह  नकार दला न हता. 
पण पाणी हे नागर कांना २४ तास नाह तर दोन तास तर  यव थत आ ण ेशरने िमळाव 
अशी अपे ा नगरसे वका हणून मी य  करते. तसेच शा तीकरा या बाबतीतह  वचार हावा 
तशी मी पीसीबी यूजवरती एक बातमी वाचली होती क  माग या पंचवाष क म ये यावेळ  
दुसर सरकार होतं यांनी शा तीकर वगळून िमळकतकर घे याची कम आणली होती. तर  
नाग रकां या वतीने आप याला सूचवू इ छते कंवा वनंती करते क  आपण या 
शा तीकरा या बाबतीतह  माफ होईल ते हा होईल पण या णी नाग रकांचा मळु िमळकतकरह  
घेतला जात नाह  तर  तो शा तीकर बाजूला ठेवून कमान मुळ िमळकतकर तर  आपण 
वकारावा. अंध, अपंग, द यांग शाळाना २५ ट के िमळकतकर माफ आहे पण मराठ  

खाजगी शाळांना फ  १० ट के िमळकतकर माफ आहे. खरतर हा आप या माञभाषेवर आपण 
अ याय करतो असं मला वाटतय. तर  याबाबतीम ये आपण वचार करावा आ ण मराठ  
शाळाना सु दा िमळकतकर ५० ट के नाह  पण २५ ट के पयत तर  माफ करावा अशी मी 
वनंती करते. वायसीएमम ये िन तच माईने सांगीतले या माणे स या सोईसु वधा खुप छान 
आहेत आ ण खाजगी हॉ पटलम ये गे यानंतर िमळते या टाईपची टमट िमळते पण 
आयसीयूची बेड सं या खुप कमी आहे. िशवाय येक ितनीधीचे कोण ना कोणीतर  फोन 
क न या ठकाणी जाणार असतं यावेळ  गर ब य ंना माञ आयसीयू म ये बेड 
िमळ यासाठ  खुप वेळ लागतो. तर  ह  जी या आहे या येला आळा घालून ख-या अथाने 
बेडची सं या पण आपण वाढवली पाह जे. शासनाने या बजेट म ये भरपूर िनधी वाढवलेला 
आहे ते मी मा य करते. पण या िनधी बरोबरच आप या या योजना आहेत या खरोखर 
अंमलात आणणं सु दा गरजेच आहे. नुसत या ठकाणी एवढे कोट  मंजूर झाले, तेवढे कोट  
मंजुर झाले असं आ ह  पेपरम ये वाचतो पण कामाला जी गती दसायला हवी ती गती 
आ हांला अजून दसत नाह . तर  मी वनंती करते क  आपण या काह  योजना ड लेअर 
करत असाल याची कमान सुरवात तर  लोकांना दसायला पाह जे क  जेणे क न आ ह  
लोकांसमोर ताठ मानेन जाऊ शकू. आपाण मला या ठकाणी बोल याची संधी दली याब ल 
ध यवाद.     
मा.नायर ेमकुमार उफ बाबू -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. २०१८-
१९ चे ब ीसावे अंदाजपञक माजी अ य  िसमाताई सावळे यांनी सभागृहात सादर केल होतं. 
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हे अंदाजपञक भारतीय जनता पाट साठ  ऐितहासीक अंदाजपञक आहे कारण भारतीय जनता 
पाट चे शासन आ यानंतर पह यांदाच हे बजेट तुत कर यात आलेले आहे. पं. दनदयाळ 
उपा याय यांचे वचार आ ण तळागाळातील लोकांपयत वकास पोहचायला पाह जे या उ ेशाने 
अशा कारच काम झालेल आहे दुसर  ऐितहासीक बाब ह  आहे पह यांदा ब ीस वषानंतर 
पंपर  िचंचवडचे थािनक नेतृ व आमदार ल मणभाऊ जगताप, आमदार महेशदादा लांडगे, 
खासदार तसेच भारतीय जनता पाट चे सव नेते यांना व ासात घेवून पह यांदा भारतीय 
जनता पाट ने हे अंदाजपञक सादर केलेल आहे. आपण गे यावेळेस जे हा आलो ते हा 
शासनाच बजेट मंजूर केलं. परंतु यावेळेस असं झालेल आहे क  पुण भारतीय जनता पाट चे 

बजेट सादर केलेल आहे. आयु  साहेब परवा आपण रोटर  लब या एका बैठक त सांगीतल 
होतं क  मी पंपर  िचंचवडकर जे हा मी पंपर  िचंचवडचा सांगेल त हा याचा एक अिभमान 
आप याला वाटेल. मला वाटत या बजेट या मा यमातून मी पंपर  िचंचवडकर मी पुणेकर 
नाह  मी पंपर  िचंचवडकर असं जे काह  अिभमानाने आप याला सांगायच आहे ते या 
बजेट या मा यमातून मला वाटत या प दतीने वकास या शहराचा होणार आहे. यापुढे या 
शहरातून जाणा-या येक लोकांना वाटेल क  मी पंपर  िचंचवडकर हणूनच संबोिधत 
करायला पाह जे. हे बजेट साधारण ५३०० कोट चं बजेट तूत कर यात आलेल आहे. हे शहर 
एक औदयोगीक शहर आहे आ ण औदयोगीक शहरापासून डा, सां कृितक, आरो य, उ म 
आरो य असलेले शहर, उ म शै णक सं था असलेले शहर सव मुलभतू सु वधा कर याचे 
शहर असा संक प भारतीय जनता पाट चा आहे आ ण पुढचे चार वषात ते आ ह  न क च 
क . या बजेट या मा यमातून आ ह  हे सव पंपर  िचंचवड नागर कांना देवू इ छतो. या 
बजेटम ये अनेक वैिश येपुण वषय याम ये इ युड कर यात आलेले आहेत. मी िसमाताई 
सावळे आ ण आताचे जे नवीन थायी सिमती या अ य ा आहेत ममताताई गायकवाड, कारण 
हा पण एक ऐितहासीक िनणय भारतीय जनता पाट ने घेतलेला आहे क  दोन मागासवग य 
असले या म हलाना प ह यांदा थायी सिमतीचे अ य  केललेे आहे आ ण भारतीय जनता 
पाट या मा यमातून आ ह  संदेश देऊ इ छतो क  जे तळागाळातील दलीत समाजाला 
स ेम ये समा व  क न यां या मा यमातून लोकांपयत वकासाची गंगा पोहच व याचे 
कामासाठ  आ ह  न क च य  करतो. साधारण ८०० कोट चे थाप य या कामा या संदभात 
या बजेटम ये समावेश केलेला आहे. मी आयु ांना एकच या बजेट या मा यमातून सांगू 
इ छतो क  आपण बजेट ८०० आ ण ९०० कोट च करत असताना साधारण ऑ ट बर, नो हबर 
पयत यां या कुठ याह  वक ऑडर कंवा टडरच ोसेस होत नाह . मी वत: दोन वष थायी 
सिमतीम ये होतो मी पाह लेल आहे क  िश लक  बजेट असतं, उरलेले पैसे असतात        
ते दुस-या वष  आपण नेत आसतो. आपण बजेट माच म ह यातच मंजूर करणार आहोत. तर  
हे थाप यचे काम ८०० कोट चे आहेत या या डसबरपयत सव वकऑडर िमळेल या ने 
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य  करावेत असे थायी सिमती या अ य ानंाह  वनंती कर न व यासाठ  आपण य  

करावेत. पाणीपुरवठया या संदभात एक फार मोठ आवाहन या शहरासमोर आहे. २५ ते ३० 
लाख लोकसं या झालेली आहे. पाणीपुरवठया या संदभात आपण जर बघीतलतर साधारण ३० 
ते ४० ट के िलकेजेस आहे. २५ ते ३० ट के साधारण अनिधकृत नळकने शन जोड दलेले 
आहेत.  याम ये पाणीपुरवठयाचा जो काह  महापािलकेचा संक प आहे २४ तास पाणीपुरवठा 
अमृत योजने या मा यमातून कर याचा आपण य  करत आहेत. ते पण आपण चांग या 
प दतीने केलेतर पुढ या चार वषात २४x७ अनेक ठकाणी पाणीपुरवठा दे याची यव था 
आपण करायला पाह जे. ड पी डे हलपमटसाठ  पह यांदा या बजेटम ये २०० कोट  . 
िसमाताई सावळे अ य  असताना यांनी तरतूद केली होती. मला वाटत क  पह यांदा आपण 
ड पी डे हलपमटसाठ  बजेटम ये ो ह जन केलं. यावष  ११० कोट ची तरतूद याम ये केली 
या यामुळे ामीण भाग आ ण जो अ वकसीत भाग पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
ेञाम ये आहे तो वकसीत कर यासाठ  आप याला यो य तो फंडस उपल ध झाला. अनेक 

योजना आहेत, माट िसट  असेल कंवा पंत धान आवास योजना या मा यमातून सवसामा य 
कामगार, क कर  यांना घर नाह  यांना पतं धान आवास योजने या मा यमातून आपण या 
बजेटम ये तरतूद केलेली आहे. डा धोरणा या संदभात मी बोलू इ छतो क  अनेक आपण 
टे डएम केले अनेक आपण हे थ लब आ ण ज नॅिशयम आ ण अनेक ठकाणी सु वधा 

पुरवले या आहेत परंतु पंपर  िचंचवड महापािलकेकडे कुठलेह  डा धोरण नाह . डा धोरण 
नस यामुळे या भागातील डापटू कंवा जे नवीन उदयाला येणारे डापटू असेल यांना अशा 
सु वधा कंवा ेिनंग घे यासाठ  काह  िश ीत िश क  नाह त. या िश णा या सु वधा डा 
धोरणा या अंतगत सम व  क न एक पोटस पॉलीशी करायला पाह जे. या डा धोरणामुळे 
या शहराला सगळया सु वधा उपल ध असून आपण चार झोन क न जर चार झोनम ये एक-
एक डांगणाचा जर आपण ाधा याने वकास करायचा ठरवलतर मला वाटत आपण या 
शहरामधन ऑ पकसाठ  चांगले डापटू तयार कर याच काम क  शकू. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेम ये सव  सु वधा उपल ध असुन या प दतीने यो य िनयोजन केलेतर डा 
धोरणा या मा यमातून आपण चांगल यो य काम क  शकू. आपण पीएमपीएमएलसाठ  १४० 
कोट ची या बजेटम ये तरतूद केलेली आहे. पीएमपीएमएल या कामकाजा वषयी चचा करत 
असताना अनेकवेळा सव नगरसेवक टका ट पणी करतातच. पीएमपीएमएलच कामकाज कधी 
समाधानकारक राह लेल नाह . या मा यमातून जे हा आपण पैसे देतो, पीएमपीएमएल या 
सु वधा  जे हा महापौर असेल कंवा थायी सिमती या अ य  असेल आ ण आयु  साहेब हे 
पदिस द सद य हणून या ठकाणी आहेत. तर  पीएमपीएमएल या सु वधा कशा यो य 
प दतीने आ ण चांग या प दतीने िमळू शकतील यात सुधारणा होवू शकेल यासाठ  आपण 
एक टमॅप बनवुन पीएमपीएमएलम ये देणं आव यक आहे. नाह तर आपण येथून १४० कोट  
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१५० कोट  . देतो परंतु येथे नागर कांना याम ये कुठलाह  फायदा होत नाह . मे ो क पाचा 
एक ऐितहासीक िनणय क सरकारने दला आ ण मा.पंत धानानी याच उदघाटन केलं. मे ोच 
जे काम आहे ते पंपर  ते दापोड  पयत फार वेगाने सु  आहे. यािनमी ाने बजेटम ये 
ो ह जन करत असताना मे ो िनगड  पयत यावी अशी मी वनंती करतो. िश णमंडळ 

बरखा त झालेल आहे आ ण िश णमंडळाचे सभागृहा या मा यमातून बजेट आपण पास करत 
होतो. परंतु आता िश णमंडळ बरखा त झा यानंतर या िश णाची जबाबदार  या सभागृहातील 
सव नगरसेवक असेल कंवा पदािधकार  आहेत यां याकडे आहे. हणून पंपर  िचंचवड 
महापािलके या शाळांचा दजा आपण सुधा  शकलो तर मला वाटत क  महापािलके या शाळा 
ाय हेट कूलला क पेअर क  शकेल. मा.महापौर साहेब मी वनंती करतो क  या कुलम ये 

सेमी इं लश मा यमाला आणखीन स म करता येईल का या या बाबतीत आपण य  
करावा. सेमी इं लश िशकवीत असताना होकेशनल ेिनंग जे आयट आय इ स टटयूट असेल 
आठवी, नववी, दहावी म ये या पीसीएमसी कुलम ये जर आपण होकेशनल ेिनंग जर देता 
आलतर मला वाटत क  आप या महापािलके या शाळेम ये पण जी पटसं या घटत चाललेली 
आहे ती पटसं या वाढू शकेल आ ण शाळेच जे वातावरण असेल याच ेिनंग कंवा टॉयलेट 
लॉ स असेल कंवा तेथे असलेले सगळ इ ा चर हे चांग या प दतीने जर केलतर 
महापािलके या शाळेत जर चांग या प दतीच टेटस वाढवलतर मला वाटत जे पालकांना 
आप या मुलांना ाय हेट कुलम ये तेथील फ देवून शाळेत घालाव लागत याऐवजी पालक 
महापािलके या शाळेत सोडतील. नद  सुधार याचा क प फार वषापासून चचला येतो 
महापािलकेम ये परंतु नद  सुधार क पाम ये मला वाटत क  पुणपणे आज आपण सवजण 
सीईट ट  इ स टटयूट या मा यमातून अहमदाबादचा एक दौरा केला या दौ-याम ये आपण 
साबरमती नद च जे काह  क प राबवल आजचे पंत धान मा.नर  मोद  यावेळेस ितथले 
मु यमंञी होते तेथे या प दतीचे साबरमती नद चा क प राबवला याच प दतीने मुळा-
मुठा नद च पण आ ण या भागातील सव नद च चांग या प दतीने होईल. अहमदाबादला 
जाऊन आपण काय िशकलो कंवा तेथून काय घेवून आलो, तर  मला वाटत क  या नद  सुधार 
क पाला सु दा गती देणे गरजेच आहे.  उदयानाचा जो वकास आहे अनेक मोठमोठे उदयान 

आपण िनमाण केले परंतु याची देखभाल असेल याकडे बघ याचा जो कोन आहे तो आज 
या शहराचा वकास होत असताना हे सगळ जे काह  आहे तो नागर कांचा अ याव यक असा 
वषय आहे. उदयानाचा सु दा चांग या प दतीने वचार हावा असा या बजेटम ये वचार 
झाला पाह जे. टपर वाले आ ण फेर वा यांच धोरण अजूनपयत आपण िन त केलेलं नाह . या 
बजेट या मा यमातून मी सांगू इ छतो क  टपर वाले, फेर वाल े यांची या प दतीने या 
शहरा या अनेक ठकाणी अडचण िनमाण झालेली आहे यांना पण यो य या सोईसु वधा 
आप या महापािलके या मा यमातून देवू शकलोतर टपर वाले, फेर वा यांच िनयोजन या 



47 
 
शहरा या ने करणे फार गरजेच आहे. आरो या या संदभात वायसीएम सारखे मोठे हॉ पटल 
असताना मी या मा यमातून बोलू इ छतो क  ेञीय कायालयाचे मा यमातून आपण या 
या भागात ेञीय कायालयाम ये आरो याच आणखीन चांग या प दतीच हॉ पटल या या 

भागात एट केलतर वायसीएम वरती जो ताण आहे तो कमी होईल. वायसीएम या बाबतीत 
मी बोलू इ छतो क  पुणे ज हयातून जे ण येथे येतात, आपण एक कुठलतर  धोरण 
िन त करणं गरजेच आहेच क  पंपर  िचंचवडम ये राहणा-या लोकांसाठ  वायसीएम 
हॉ पटलम ये  देतो या ठकाणी बाक या तालु यातून आ ण इतर ठकाणाहुन येणारे ण 
आहेत यां यासाठ  आपण काह तर  वेगळ धोरण िन त क  शकू का. जेणेक न वायसीएम 
हॉ पटल याम ये आणखीन स मपणे आपण काम क  शकू. आज अशी प र थती आहे क  
वायसीएमम ये कुठलेह  िसर अस पेशंट जर असेलतर आयसीयू असेल कंवा बाक या सु वधा 
याला उपल ध होवू शकत नाह त कारण ऑलरेड  हॉ पटल ओ हरलोड झालं आहे. परंतु 

तु ह  येक पेशंटचा जर ऍ ेस पाह लातर तुम या ल ात येईल क  पंपर  िचंचवडचे ण 
कमी आहेत आ ण जा तीत जा त बाहेरचे ण आहेत. याबाबतीत पंपर  िचंचवड या 
करदा यांचे पैसे आपण वायसीएमम ये देतो. तर  येथील करदा यांसाठ  फायदा हावा 
या यासाठ  वायसीएम आणखीन स म करणे गरजेच आहे. मा.पंत धान नरद मोद जी, 
मा.मु यमंञी देवं जी फडणवीस यांनी देशाम ये चार वष आ ण रा याम ये तीन साडेतीन वष 
कारभार केलेला आहे याच प दतीने पंपर  िचंचवडम ये पण आपण भारतीय जनता पाट या 
मा यमातून एक नवीन प दतीने पारदशक कारभाराची या महापािलकेत सुरवात केलेली आहे. 
वरोधी प ाचे लोक गे या बजेटम ये उठून गेले होते. परंतु यावेळेस सवजण येथे उप थत 
आहेत. या शहराचा वकास करत असताना हे अंदाजपञक सवसामा य जनतेला समोर ठेवून हे 
केलेल आहे. या मा यमातून सवसामा य लोकांना याय िमळेल. मला बोल यास संधी 
द याब ल आभार य  करतो, जय ह द जय महारा .        
मा.माया बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेच सन २०१८-१९ या आिथक वषासाठ  ५२६२.४० कोट च अंदाजपञक 
या ठकाणी सादर कर यात आलं आहे. या अंदाजपञकाम ये वेगवेगळया वभागातील तरतूद 
केलेली आहे याम ये ेञीय कायालय असेल या ेञीय कायालया या मा यमातन आपण जी 
वॉडिनहाय काम करत असतो यासाठ  तरतूद केलेली आहे ती तरतूद मी थोड यात 
खालील माणे सांगते. अ ेिञय कायालयासाठ  ३१ कोट  ८३ लाख, ब ेिञय कायालयासाठ  
१७ कोट  ०९ लाख, क ेिञय कायालयासाठ  १६ कोट  २७ लाख, ड ेिञय कायालयासाठ  १२ 
कोट  ७८ लाख, इ ेिञय कायालयासाठ  २७ कोट  ६० लाख, फ ेिञय कायालयासाठ  १५ 
कोट  ६० लाख, ग ेिञय कायालयासाठ  १७ कोट  ११ लाख, ह ेिञय कायालयासाठ  ३३ 
कोट  ६३ लाख, खरतर ेञीय कायालयासाठ  आपण वकास काम करताना ह  तरतूद अतीशय 
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मह वाची आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने या वषात जी काह  मह वाची कामे 
कर यात येणार आहे ती थोड यात या ठकाणी नमुद करते. अतीशय मह वाचा ोजे ट हणजे 
मे ो ोजे ट, या मे ो ोजे टसाठ  आपण या वष या बजेटम ये जवळ जवळ ५० कोट चा 
महानगरपािलकेचा ह सा ठेवलेला आहे आ ण कौतूकाची बाब हणजे पुणे महानगरपािलकेपे ा 
आप या पंपर  िचंचवड म ये मे ोच काम आघाड वरती आहे. खरतर अतीशय मह वकां ी हा 
ोजे ट अस यामुळे याकडे ायो रट ने ल  दलं जातं. तसेच थेरगाव स ह नं. ९ येथे २०० 

खाटा या णालयाच काम गतीपथावर आहे. यासाठ  ४८ कोट  ९३ लाख एवढा खच 
अपे ीत आहे. हे णालय सु  झा यानंतर थेरगाव ते वाकड, राहाटणी, काळेवाड , ताथवडे, 
पुनावळे या संपुण भागातील नाग रकांची सोय होणार आहे जेणेक न वायसीएमवर येणारा ताण 
हा कमी होणार आहे. थेरगाव या णालया माणे आपण शहरा या मह वा या ठकाणी जे 
हॉ पटल उभारणार आहोत तेह  अतीशय कौतूकाची गो  आहे. वायसीएमम ये फ  पंपर  
िचंचवड शहरा मधील लोकांचा ओघ नाह तर नवीन भागातील णह  या ठकाणी मोठया 
माणात येत असतात आ ण कुठेतर  आप याला हे ण डाय हट करणे गरजेचे होतं. 
जजामाता हॉ पटल असेल कंवा च-होली म येह  आपण लवकरच हॉ पटलच काम करणार 
आहेत. शहरातील मह वा या भागाम ये आपण हॉ पटलचे काम करतो. भ -श  येथे 
ेडसेपरेटर, उ डाणपुल यासाठ  आपण ३३ कोट ची तरतूद केली आहे. हा क प डसबर 

२०१९ पयत पुण क न वाहतूक साठ  आपण खुला करतो. ब ेञीय कायालयासाठ  नवीन 
शासक य इमारत बांध यासाठ  २८ कोट ची िनवीदा काढून िस द करतो. भाग . २८ 

मासुळकर कॉलनी येथे आर ण .८५ या ठकाणी नागर  आरो य क , नेञ णालय व 
िनवासी डॉ टरांचे व तीगृह बांध यासाठ  २५ कोट  ७८ लाखाचे कामकाज गतीपथावर आहे. 
थेरगावम ये १८ मी. ड पी र यावर पवनानद वर ६ कोट चा पुल आपण बांधतो. जेणे क न 
शहरांचे र ते हणजे जवनवाह या आहेत. शहराच दळणवळण चांग या प दतीने हाव 
यासाठ  थाप य वभागा या मा यमातून आपण काह  ठकाणी र ते, सबवे असे वेगवेगळया 
कारचे काम थाप य या मा यमातून करतो. शहरातील मह वाचा ोजे ट हणजे अमृत 

योजना- या योजनेसाठ  आपण या वष या बजेटम ये ५९.२३ कोट ची तरतूद केलेली आहे. 
थेरगाव ामीण भागात असेल, भोसर  गावठाण असेल या भागाम ये या जु या पाईपलाईन 
आहेत याम ये िलकेजसच माण कंवा गळतीच माण मोठया माणात आढळत या 
बदल यासाठ  आपण ाधा याने ायोर ट  देणार आहोत हणजे या ठकाणी जु या 
पाईपलाईन आहेत,  उ हाळा आला क  सगळया या वॉडाम ये पा याचा ॉ लेम येत असतो.  
आ ण कुठेतर  आप याला भ व यकालीन िनयोजन करणं गरजेच होतं हणूनच आपण भामा-
आसखेड धरणातून पाणी उचल याचा मह वकां ी ोजे ट करतो. गे या वष  आपण 
या ठकाणच भुसंपादनाच काम केलं आ ण ख-या अथान यावष  आपण पाईपलाईन टाक याच 
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काम करणार आहोत.  उदयान- शहरातील नागर कां या, लहान मुलां या वरंकगुळयासाठ , 
मनोरंजनासाठ  आपण उदयान वकसीत करतो जेणेक न नैसिगक समतोलह  रहावा. या 
शहराम ये आता आप याकडे १७८ उदयान असून नवीन उदयान पुनावळे, पपळेिनलख, 
वाघे र मं दर च-होली, वाकड, रहाटणी व पपळेसौदागर या ठकाणी न याने उदयान वकसीत 
करतोय. आप या शहराचा वलंत  हणजे आरो याचा, आरो याचा  येक वॉडाम ये 
जर पाह लातर अतीशय जट ल  आहे. यातह  कुठतर  आप याला िनयोजन करणं गरजेच 
होतं. हणूनच या वष  आपण यांनाह  ायोर ट  दलेली आहे. २००९ साली आप याकड 
महापािलकेनी २०० गाडया खरेद  के या यात या ९० गाडया या कायशाळेला हो या व ११० 
गाडयावरती शहराचा लोड होता. परंतु आज जर प र थती पाह लीतर शहराची लोकसं या 
असेल कंवा शहराचा व तार असेल या ने या २०० गाडया खुप कमी माणात आहेत. 
हणूनच आप याला या वष  ३०० गाडयांची खरेद  करणं गरजेच आहे आ ण यासाठ  आपण 

या बजेटम ये तरतूद केलेली आहे. पुव  संपुण गाड चा मे टेन स असेल, या या यितर  
ाय हरचा खच, कामगारांचा खच हा महानगरपािलकेला करावा लागत होता. परंतु या 

बजेटम ये आपण तो संपुण खच ठेकेदाराला करायला लावला आहे. जेणेक न आपला वेळ 
आ ण मॅनपॉवरह  वाचव यास आप याला यश येईल आ ण दोन ठेकेदार अस यामुळे याची 
कॉ पटेशन होणार आहे. जथ कॉ पटेशन होत असते ितथे रझ टह  आप याला चांगले 
िन तच िमळत असतात. यामुळे अपे ा करते क  यावष  आप याला चांगले रझ ट 
िमळतील. या शहराचा मह वाचा वभाग हणजे म हला व बालक याण वभाग. मी सगळयात 
थम म हला व बालक याण या या अ य ा आहेत यांच मी मनापासून अिभनंदन करेल. या 

वष  आपण बालवाड साठ  जे आरो य क ट दलं ते पह यांदाच या महानगरपािलकेम ये 
राबवल गेलं. आता न याने आपण बालवाड या मुलांसाठ  खेळ यांच क ट देतो. म हला व 
बालक याणम ये आपण लाभाथ साठ  वेगवगेळा लाभ देत असतो. याम ये आपण यावष  वाढ 
केलेली आहे. वधवा म हलासंाठ  अपण सहा हजार पये लाभ देत होतो तो आता आपण दहा 
हजार पये केलेला आहे. याम ये आपण पाचवी ते सातवी पयत या वदया याना िश यवृती 
देत होतो ती दोन हजाराची चार हजार केलेली आहे. यकेाम ये आपण जवळ जवळ दुप ट ने 
वाढ केलेली आहे क  जेणेक न या शहरातील लाभाथ  जे आहेत यांना याचा खरोखर लाभ 
झाला पाह जे. पुव या र कमा हो या याम ये यांना हणावा असा लाभ िमळत न हता. 
आता िन तच िमळेल अशी आशा य  करते. मागासवग य युवक, युवतीना परदेशी उ च 
िश णासाठ  एक लाख पये आपण अथसहा य देत होतो ते आपण दड लाख केलेलं आहे. 
मितमंद मुलांना सांभाळणा-या य ंना आपण २६०००/- अथसहा य देत होतो ते आपण 
३००००/- केलेलं आहे. यावष  अतीशय मह वा या हणजे दोन योजना आपण राबवतो क  
या नवीन योजना आपण सु  केले या आहेत. सावरकरां या नावाने नवीन दोन योजना चालू 
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केले या आहेत याची तरतूद पह यांदाच या बजेटम ये केलेली आहे. मी या बजेटसाठ  
मा.आयु  साहेब असतील, माजी अ य ा थायी सिमती या िसमाताई असतील या दोघांचह   
मनापासून अिभनंदन करेल. टॉप टू बॉटम अस सवसमावेशक असं बजेट यांनी या 
सभागृहापुढे सादर केलेलं आहे. बजेट सादर के यानंतर ते खच  कसं पडेल यासाठ  नगरसेवक 
असतील, अिधकार  असतील यांना ायो रट न ल  देणे गरजेच आहे. जेणे क न बजेट हे 
कागदोपञी न राहता ये  खच  पडल पाह जे आ ण याचा वकासह  आप या शहरातील 
नाग रकाना दसला पाह जे एवढ बोलून मी थांबते.  
मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. सन २०१८-१९ चे 
अंदाजपञक सादर करत असताना मा या भागाम ये िनगड  ािधकरण भाग १५ म ये 

येक भारतीयानंा अिभमान वाटावा असा १६० मीटर उंचीचा भारतीय वज भ  श  चौक 
येथे उभार यात आलेला आहे. याच माणे सन २०१८-१९ या आिथक वषाम ये भ श  चौक 
येथे ेड सेपरेटर व उ डान पुल बांधणेसाठ  ३५ कोट ची र कम तरतुद करणेत आली असून हे 
काम डसबर २०१९ अखेर पुण क न सव वाहतुक साठ  र ता खुला करणेत येणार आहे. 
यामुळे भ श  चौकातील वाहतुक सुरळ त होणार आहे. ािधकरण भागातील नागर कांना 

ए स ेस हायवेकडे जाणेसाठ  जवळचा व कमी लांबीचा पयाय उपल ध होणार आहे. याब ल 
मी व मा या भागातील सव नागर क मा.आयु  साहेब, महापौर साहेब, मा. थायी सिमती 
सद य तसेच मा.सभापती, थायी सिमती - िसमाताई सावळे यांचे आभार मानते. तसेच या 
बजेटम ये अमृत योजना आ ण व छ भारत अिभयान, माटिसट  अिभयान, 
जेएनएनयुआरएम,  धानमं ी आवास योजना या योजना राब वणेत आ या आहेत. मे ोसाठ  
१०० कोट ची तरतुद करणेत आली आहे. मे ो िनगड  पयत यावी यासाठ  सु दा मा. आयु ांनी 
य  करावेत. अमृत योजनेमुळे सवाना समान पाणीपुरवठा हो यास मदत होणार आहे. 

करसंकलनम ये माजी सैिनक, वातं य सैिनक कंवा यां या प ी यांचे वत:चे राहात 
असलेले  व फ  म हलां या नावे असलेल ेिनवासी घरास  ५० ट के र कम सवलत दे यात 
येणार आहे. तसेच ४० ट के कंवा यापे ा जा त असणा-या िनवासी िमळकतीस दराम य े
५० ट के सवलत दे यात  येणार आहे. नागरव ती वकास योजम य ेतेरा योजना सन २०१८-
१९ या आथ क वषाम ये राबव यात येणार आहेत. तसेच िनसमथ अपंग क याणकार  
योजनाम ये पंधरा योजना राबव यात आले या आहेत. म हला बालक याण या योजनाम ये 
४५ योजना राबव यात येत असून या योजनां या लाभाम ये वाढ कर यात आलेली आहे.  
तसेच मी म हला व बालक याण सभापती मताताई यांच सु दा आभार मानते. यांनी 
म हला व बालक याण याम ये वधवा म हलांना सहा हजारहून दहा हजार आिथक मदत 
केलेली आहे. याच माण े भरपूर माणात तरतूद केली आहे. मला बोल याची संधी दली 
याब ल मी आभार  आहे.   
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मा.मीनल यादव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह  मला बोल यास 
संधी दली याब ल मी आभार  आहे. कारण मला शंका होती क  आज पण सभा तहकूब होते 
क  काय. आज पण चचा होते क  नाह  कारण येथे येवून हेलपाटे घालायचे. म हला 
बालक याण सिमती या सभापती सुिनता तापक र यांना मी ध यवाद देते. यानंी वषभराम य े
नवीन योजना आण या यां या कामकाजाचे कौतुक करते. चारचाक  फोर ह लरचे िश ण 
सु  केल ेताईचे खुप खुप आभार. आयु  साहेब यांना एवढ  वनंती करते क  या योजेनेचा 
एवढा गाजावाजा झालेला आहे आ ण म हलांनी खरंच आशेनी या याकडे पाह लेल आहे क  
आप याला चारचाक  िशकून या यातून काह तर  रोजगार िनम ती होईल. पण आता स या या 
प र थतीम य े७ ते ८ हजार फॉमस आल ेआहेत. यापैक  फ  १७०० जणांना िशक व याची 
संधी िमळाली आहे. मग बाक या म हलांचा कुठेतर  टाईमपास झा यासारखा झालेल ेआहे. 
तु ह  एवढ आ हाला सांगून आ ह  यांना पसनली  भेटून सगळा खटाटोप क न फॉ स भरले 
आ ण हाताशी कायतर फ  १७०० म हलांना तु ह  संधी देणार आहेत. तर  याम ये जातीने 
ल  घालून सव या सव म हलांना संधी िमळावी. एक चांग या हेतूने तु ह  काम करतात ते 
काम पुण वास याव.े ४०० ते ५०० म हलांना िशकवायच या यावरती िनधी गोळा क न मग 
याला वेगळच चचच पांतर न देता सगळयांना संधी दयावी एवढ  अपे ा करते. याचबरोबर 

अपंगाना पे शन साठ  दोन हजार अशी योजना पुढ ल काळात काढणार आहोत. ह  योजना 
चांगली आहे. एका अपंगावर पुण कंुटूब अवलंबून असतं या यामुळे तेवढया तुटपुं या 
िनधीम य े यांचे पुण कुटंूब चाल वण ेश य नाह . अस ेन करता यांना आपण वावलंबी 
बन वल ेतर जसे आधी आपण अपंगासाठ  फ  यांना टॉलचे लायसन देत होतो ते तस ेपरत 
चाल ू केल े तर ते वत या पायावर उभ े राहू शकतील. उदा.दुधाचे टॉ स, भाजीचे टॉल,    
असे काह  क न ते वत:ची रोजगार िनिमती क  शकतील जेणेक न यांच कुटंूब चालू 
शकेल. या यामुळे आपण यांना आयते बसून पैसे न देता यांना यां या पायावर उभ कराव 
अशा काह तर  योजना कंवा असे परवाने दयावेत. अनिधकृत टॉल पंपर  िचंचवडम ये इतके 
आहेत क  यां यावर कुठलीह  कायवाह  होत नाह . यावर कायवाह  करावी आ ण अशा 
अपंगांना अशी काह तर  मदत करावी क  याचा यांना लाईफ टाईम उपयोग होईल. पुण े ते 
िनगड  मे ो होणार आहे याचा खुप गाजावाजा झाला आहे. ५० कोट ची तरतूदह  करणेत आली 
आहे. ते फ  गाजर दाखवल आहे का खरच िनगड पयत  होणार आहे यात तु ह  जातीन ल  
घालाव आ ण फ  गाजावाजा न करता कृतीतून दाखवाव ेक  खरच मे ो िनगड पयत होते. 
याचबरोबर ४० लाख वे.फूटचा ट ड आर द याच आ हांला समजत आहे. तर  शहरा या 

इ ा चरवर याचा कती मोठया माणावर प रणाम होतोय याचा वचार हायला पाह जे. 
कारण आता आपण नवीन गाव ऍड करतो. या यामुळे पा या या आ दच मोठया माणावर 
सम या आहेत. या याम ये अजून पा याचा कती तुटवडा होईल. िशवाय ेनेजलाईनवर या 
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सगळयावर याचा प रणाम होणार आहे. या यामुळे यावर ल  दे याची गरज होती. भामा 
आसखेड आ ण आं ा धरणातून पाणी उपसाची परवानगी िमळालेली होती. ते हा आपण वेळेत 
पैस े न भर यामुळ ती परवानगी र  झाली. याच बरोबर भामा आसखेड आ ण आं  
धरणाम ये जे बािधत शेतकर  आहेत याना परतावा देखील िमळाला नाह  आ ण अशा वेळेस 
आपण या तरतूद म ये कोटयावधी पयाची तरतूद केलेली आहे. माग ेपवना धरणा या वेळेस 
जो गोळ बार झाला, जो सवसामा याचा पैसा वाया गेला तर ते तसच परत हो याची वाट 
बघतायची का तु ह . हणजे परत आहे ती प र थती आ ण अजून हातात काह च नाह . 
हणजे ल ना या आ दच बारसे क न ठेवलय. अशी प र थती आता झालेली आहे हणजे ह  

तरतूद कर याची कशाला गडबड करायची. हा पैसा सवसामा य करदा याचंा पैसा आहे हा 
असाच तु ह  वाया घालवणार आहेत का. आयु  साहेब मी तु हांला पाड या या आद या 
दवशी फोन केला होता. होडाफोन, जओवाल े हे थोडया जागेची परवानगी घेतात आ ण 
खोदकाम करतात. तु हांला मी हॉटसअपवर फोटोह  पाठ वल ेहोते. मोठया पाईप या लाईन 
यांनी फोड या पाणी कती वाया गेलं. अशा कार या ोदकामावर जर आपला िनबध नसेल 
कंवा आपल जातीन ल  नसेलतर ते चुक चे आहे. बार क सार क गो ींकडे ल  देण ेगरजेचे 
आहे. कारण खरच पंपर  िचंचवडला पा याचा मोठा  आहे. आपण जर अस काम केलतर 
पुढ ल काळाम य ेपा याव न दंगली होतील कंवा पा याव न दगडफेक हो यास वेळ लागणार 
नाह . कारण आता ऑलरेड  येक भागातील जनता ह  इतक  िचडलेली आहे क  खरच 
पा या या आडचणी सगळ कडे कषाने दसतात. या याम ये आपण एवढा मोठा टड आर 
दला असेलतर याम ये आणखी भर होणार आहे. मी कळकळ न े वनंती करते क  याम ये 
तु ह  जातीन ल  घालाव.े एमआयड सीम य े काह  जागांम य े परवानगी िशवाय बांधकाम 
कर यास ए स ाची परवानगी न हती. आता ती परिमशन कशी दली आहे. िनसग कवी 
ब हणाबाई चौधर  उदयानाम य े आता साधारण 14 कोट ची तरतूद केली. तेथे परमीशन 
िमळालेली आहे का. याचा खुलासा करावा. पु या सारखा एवढा मोठा भाग असताना ितथे कती 
मोजक  तीन ते चार नाटयगृहे आहेत. पु यापे ा पंपर  िचंचवड हा लहान प रसर आहे. तर  
येथे कती नाटयगृहे होतात. दरवष  नवीन नाटयगृहे होतात. तेथे आपण कोटयावधी पये खच 
करतो. तेथे कश या कारची नाटक होतात आप या पािलके या काय मावेळेस तेथे तमाश,े 
लाव याचे काय म घडवले जातात. हणजे उदया या पढ ला आपण हा आदश ठेवतो का. 
यातूनह  वचार घेतला पाह जे क  आपण अशा कारचे काय म कर यापे ा जी डांगण 
आहेत तेथे फ  महापौर चषक कंवा बाक चे काय म घे यापुरते याचा उपयोग होणार आहे 
का. तेथे चांग या कारचे तु ह  कोचेस दया. आप या पंपर  िचंचवडम य ेचांग या कारचे 
खेळाडू िनमाण होतील. रा ीय अंतररा ीय ले हलचे खेळाडू येथे िनमाण होतील. जर आपण 
येथे चांगल ेकोचेस, चांगले ाऊंड तयार केलेतर. आपण नाटयगृहासाठ  इतका कोटयावधीचा 
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खच केला आहे खरच याची गरज होती का. हणजे येकाचा अ टाहास असतो क   
आम या भागाम य े वमींग पुल झाला पा हजे, मशानभूमी झाली पाह जे, नाटयगृह झाल 
पाह जे.  पण हा सवसामा यांचा पैसा असा घालव यापे ा पुण पंपर  िचंचवडचा वचार क न 
यो य या माग  घालवलातर याचा सगळयांनाच फायदा होईल. डांगण चांगली हावीत 
कंवा चांग या कारे कोचेस असावेत ह  वनंती करते याचबरोबर मा या भागाम य ेलानँ 
टेिनससाठ  ाऊंड आहे तेथे खेळासाठ  लागणारे मटे रयल महागाच आहे आ ण मा या 
भागामधील राहणार  जनता सवसामा य आहे. यांना या खेळाची फ स परवडत नाह , यांना 
लागणारे सा ह य परवडत नाह . पाण पािलकेन े नेमललेा जो तेथे कोच आहे तो मनमानी 
कारभार करतो. म ह याला तो लाखान पैसे कम वत आहे. बाहेर या भागातील मुल तेथे 
िशकायला येतात. जी थािनक, गर ब मुलांना याचा काह च उपयोग होत नाह . अस तु ह   
ल  दया क  ते लानँ टेिनसचे ांऊंड ती काढून या, कोचेसवर तुमच ल  हव आहे. 
कशा कारचा तो धंदा चालवतात. ते पािलके या जागांम य े वत:चा धंदा चालवतात. 
पालीके या खेळांम य,े जागेम ये, जीमम य ेजे अनिधकृतपण ेकाम क न पैसा लुट याचे काम 
चालू आहे ते वर त थांबवाव. याचबराबर मोशी आ ण िचंचवडगावामधे जी मशानभूमी होते 
याची मा हती िमळावी ती मशानभूमी साधी होणार आहे क  वदयुतची होणार आहे याची 

काह च मा हती याम य े दलेली नाह . याच बरोबर मी एक वनंती केलेली होती क  
मा.मा ती भापकर साहेब यांनी एक िनवेदन केलेल आहे क  सवसामा यांसाठ  यांचा 
अं यसं काराचा खच आहे तो पािलकेनी करावा. पण याचा या बजेटम य े वचार केलेला दसत 
नाह . जे लम म ये गर ब राहणारे नागर क आहेत यांना अं यसं कारासाठ  जे  पैसे 
लागातात ती मदत पािलकेकडून  शेवट या वेळ  जर  िमळाली तर  चांगला आश वाद कंवा 
यांना पािलकेकडून सेवा िमळाली याच खरच एक समाधान राह ल क  पािलका आप याला 

अं यसं कारासाठ  थोडासा का होईना हातभार लावते. याचबरोबर आरो याचा  च हाटयावर 
आहे. तु ह  नगरसेवकांवर गु हे दाखल कर यापे ा तुम या अिधका-यांवर तु ह  वचक 
ठेवलातर..... 
मा.महापौर-  बजेटवर चचा करावी.  
मा.िमनल यादव - मा.महापौर साहेब, बजेटवरच बोलते दुसर काह  बोलत नाह . जे 
नगरसेवकांवर गु हे होतात कचरा टाक यावर, तर  ते गु हे हो या या आ द तुमचे जर 
अिधकार  ते कचरा घेताना ओला व सुका कचरा हे घेतात का. या याम ये तुमचा कुठलाह  
िनबध नाह . फ  तु ह  बोलता असे सांगतात क  आ ह  हे केलं, आरो याचे एवढे आ ह  काम 
करतो. आयु  साहेब आरो यावर दुल  झालेल आहे पुढ ल काळाम ये येक नगरसेवक येथे 
कचरा आणून टाकतील मग ते हा तु ह  सगळया नगरसेवकांवर गु हेच दाखल करणार का. 
अिधका-यांवर तु ह  काह तर  वचक ठेवा, ध यवाद.  
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मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह  आज आपण 
पाच हजार पे ा जा त कोट चे बजेट सादर केलले ेआहे. खरतर सव समावेशक अस ेबजेट आहे 
सवात मह वाचे हणजे या यासाठ   पंपर  िचंचवड ित ा कर त होती अस े मे ोसाठ  ५० 
कोट ची तरतूद केली आहे. याचबरोबर बापूजीनगर येथे णालयासाठ  २८ कोट  . हे 
बजेटम ये ठेवलेले आहेत. खरतर या णालयासाठ  मा.आयु  साहेब तसेच थायी सिमती 
अ य ा िसमाताई सावळे यांचे मी अिभनंदन करते. आज आम या काळेवाड , रहाटणी, थेरगाव  
मधील नागर कांना वायसीएमला जाव े लागते. बस या सेवा सु दा यव थत नाह त.    
गणालयासाठ  ४८ कोट  ठेवल ेआहेत याब ल आम या सगळया नागर कांकडून अिभनंदन 

करते. गेली पाच वष ब े ीय कायालय  हे कायालय आहे कंवा नाह  अस ेवाटत होते. परंतु 
याबजेट म य ेया कायालयासाठ  २८ कोट  तरतूद एवढ  ठेवून नागर कांचे  सोड वल ेजाणार 
आहेत ूप चांगल ेआपण बजेटम ये ठेवले आहे. सवात मह वाचा  तो नेहमी दुल त 
केला जातो. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेत पह यांदा ल  देवून ये  नागर कासांठ  एक 
कोट  पये ठेवल ेआहेत. येक माणसाला वाटते क  ये  हणजे अडगळ झालेली असते. 
आयु  साहेब मी आप याला वनंती करते क  या ये ांसाठ  आपण एक कोट पे ा ह  र कम 
वाढवावी. ये ांना येक वॉडाम य े वरगुंळा क  तयार झाल ेपा हजे. यासाठ  आपण य  
केल ेपा हजे. ये ांना अजुनह  काह  सेवा सु वधा असतील या द या पा हजेत. आयु  साहेब 
आपण खुप चांगले बजेट सादर केलेल े आहे परंतु मला आप याला सांगायच आहे क   
याचबरोबर आप याला आप या पािलके या उ प नाचाह  वचार केला पा हजे. आपली  

एलबीट  बंद झालेली आहे. यामुळे याचा आप या उ प नावर प रणाम होत आहे. याकर ता 
उ पनाचे ोत शोधल ेपा हजेत जेणेक न आप याकडे िन यापे ा जा त नळ कने शनस हे 
अनिधकृत नळ कने शनस आहेत ते आपण अिधकृत क न आप या महापािलकेच उ प न  
कस ेवाढेल या याकडे आपण ल  दल े पा हजे. मी आपणांस वनंती करते क  आप याला 
महानगरपािलकेने उ प नाचे असे काह  नवीन माग शोधले पाह जेत. आज अनिधकृत घरे 
पंपर  िचंचवडम य ेखूप मोठया माणात आहेत. परंतु यांची न दणी ह  पािलकेत  अिधकृत 
झाली नाह  हणजे िमळकतकरात ह  न दच झालेली नाह . मा या मा हती माण े2013 म य े
ीकर परदेशी साहेब यांनी पंपर  िचंचवड म य ेअनिधकृत घरांचा स ह केला आहे. तो स ह  

अधवट राह लेला आहे तो स ह आपण पुण क न जेवढ  अनिधकृत घर आहेत तेवढयांची न द 
क न घेतलीतर खूप मोठया माणात उ पन वाढेल िमळकत कर भ न यावा. या घरांची 
न द  नाह त यांची न दणी क न यावी.  यामुळे खूप मोठया माणाम य ेउ प न वाढणार 
आहे. आता जे िमळकत कर भरतात ते िमळकतकर भरतच जातात आ ण  कर बुड वणारे कर 
बुडवीतच राहतात यामुळे आपण ल  दल ेपा हजे. आयु  साहेब गे या वष  २०१७-१८ चे जे 
वदयुत वभागाचे बजेट केल े होते याम ये मला एक गो  कषाने जाणुन दयायची आहे, 
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गेली दोन दोन वष आ ह  ऐकतो क  पुण भागाम य ेएलईड  दवे बस वणार आहेत. आयु  
साहेब या बजेटम ये एलईड  द यासाठ  कुठेच हेड ओपन केलेले दसत नाह  कंवा तरतूद 
केलेली दसत नाह . वदयूत या अिधका-यांना वचारलतर ते हणतात आपण पुण सगळे टडर 
काढणार आहेत परंतु या बजेटम ये तेवढ  उणीव दसते क  आपण एलईड साठ  कुठून तरतूद 
आणणार आहोत. सोलरसाठ  बजेटम य े ल  दल े पा हजे येक मशानभूमीम य े लाईट 
कोण याह णी जाऊ शकते यामुळे आता आपण येक मशानभूमीत सोलर िस ट म 
बस वली पा हजे. सोलरिस ट म बस वण हणजे ते खच क पण काम आहे परंतु फ  
मशानभूमीत आपण सोलर िस ट म बसवलीतर आ ण तेथे जो वॉचमेन असतो याला जर 

आपण पाणी दयायला सांगीतलतर जेणेक न रा ी अपरा ी मयत येतात लाईट नसेल तर खूप 
मोठया माणात ो लेम येतो. हणून आपण येक मशानभूमीम ये सोलर िस ट म ह  
केलीच पाह जे. २०१७-१८ साठ  आपण र याम य ेअडथळा येणारे उ च लघुदाब पोल व तारा 
हाल वणे या यासाठ  आपण १ कोट  २८ लाख २७ हजार ४७७ पये ठेवले होते यापैक  
आपला खच फ  २६ लाख झाललेा आहे. मा या मा हती माणे आपला २५ ट के सु दा खच 
झालेला नाह . माग या पंधरा दवसात आपण एमएसईबी या सगळया अिधका-यांची  िमट ंग 
घेतली होती. यांना आपण रेटह  कमी केले. परंतु थाप य वभाग रोड करतात ते वदयुत 
वभागाला कळ वत नाह . यामुळे ते रोडमधील तारा, फडर तसेच राहतात अिधकार  सांगतात 
क  बजेट नाह . मग एवढे बजेट िश लक रा हल े आहे ते कशासाठ , ते हायला पह जे. 
याचबरोबर आयु  साहेब आपण गे या आठवडयात एमएसईबीची िमट ंग घेतलीतर या 

एमएसईबीकडून आपण सगळ यव थत क न घेतल पाह जे, छोटया मोठया कॉलनीम ये 
अंडर ाऊंड केबल राह लेल आहे कारण आप या पािलकेचे धोरण व एमएसईबीचे धोरण हे पुण 
वेगेळे आहे. या यामुळे आपण बजेटम ये अशा काह  तरतूद  करा आता काह  नगरसेवक 
नवीन आहेत. लोकांना ास होतो यांनी न क  जायच कोणाकडे. एमएसईबीकडे गे यानंतर ते 
सांगतात आम याकडे बजेट नाह . महापािलकेवाले सांगतात क  आम या धोरणात बसत नाह . 
न क  जायच कुठे. आयु  साहेब, बजेटम ये या यासाठ  एखाद हेड ओपण क न क  
अ याव यक जथे अंडर ाऊंड कंवा िमनी फडर देणे या यासाठ  एखाद हेड ओपन क न ह  
आपली तरतूद तर आता वाया गेली तर  अशी तरतूद वाया न जाता आपण येक 
भागाम य ेते थोड थोड काम दल ेपा हजे. आताच येथे सांगीतल क  थाप यचे ८०० ते ९०० 

कोट चे बजेट करतो. परंतु ते बजेट माच अखेर पयत खच होत नाह . मी आप याला वनंती 
करते क  आज आपण जे बजेट करणार आहोत थाप य, पाणीपुरवठा येक वभागाला 
आपण खुप चांगल बजेट केलेल आहे. फ  मला सांगवयाचे आहे क  आपण दलेल बजेट खच 
झाल ेपा हजे. आपले टडर िनघतात जुलै ऑग म ये या यानंतर या या वक ऑडर जानेवार , 
डसबरम ये िनघते, दवाळ  झालीतर  वक ऑडर िनघत नाह  तर  असे न करता आज आपल   
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बजेट मंजुर झा यानंतर आपण याची लगेच ोसेस क न माच अखेर पयत ९० ट के बजेट 
खच झाल ेपा हजे. या ने आपण पाऊल टाकावीत. शासनास तस ेआदेशह  दल ेपा हजेत. 
उदयानासाठ  तरतूद केले या आहेत. असे बरेचसे भाग आहेत क  या भागाम ये एकह  
उदयान नाह  तर  अशा भागासाठ  आपण काय करणार आहोत. उदयाना या या आर ीत 
जागा आहेत या जागा ता यात घेणार आहोत का. यासाठ  सु दा आपण काह तर  पाऊल 
उचलली पाह जेत. िसमाताईनी ड पी र याचे सगळे टडर वगैरे काढून केलले े आहेत. 
याच माणे यावष  सु दा तु ह  जे राह लेले वॉड असतील जी आर ण वकिसत झाललेी 

नसतील ती ता यात घेवून ती वकिसत करावीत अशी मी वनंती करते. याचबरोबर काह  
काह  भागांम य ेपा या या टा याचंा  आहे तो लवकर माग  लावावा. जेणेक न तेथे टाक  
होवून या भागाला लवकरात लवकर पाणी िमळेल. आपण पाणीपुरठा वभागाकर ता   
चांग या कारचे बजेट ठेवलेल ेआहे. परंतु खुप लो गतीने पाणीपुरवठयाची काम चाललेली 
आहेत या यावरती आपण िनयंञण ठेवून काम कस ंफा ट चाल ू राह ल याकडे ल  दले 
पाह जे जेणे क न आपल बजेट माच अखेरपयत ९० ट के खच झालचे पा हजे ह  वनंती करते 
आ ण थांबते, ध यवाद. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. मा.आमदार ल मण 
भाऊ जगताप यां या मागदशनाखाली यानंी थायी सिमतीचे सभापती पद भुष वल े  या 
आम या भगीनी िसमाताई सावळे यांचे थमत: अिभनंदन करतो. यांनी खुप चांग या 
कारच बजेट हे आप या शहरासाठ  तुत केलले आहे. या प ह या अ य ा आहेत यांनी 

दोनदा बजेट या ठकाणी सादर केल ेआहे. खर तर हा चांगला व म िसमाताई सावळे यांनी 
केला आहे. मी थमत: यांचे अिभनंदन करतो. आज माझा वषय आरो याचा आहे. आयु  
साहेब तु हांला मला आवजुन सांगायच आहे क  आ ह  मागील आठवडयाम ये आम या 
भागातील चारह  नगरसेवक या याम ये आम या ये  नगरसे वका माई ढोरे, संतोष 

काबंळे, शारदा सोनवण ेव मी आपणांस  भेटलो होतो  व िनवेदन दल ेहोते. आम या सांगवी 
भागाम य ेअतीशय मोठया माणात जो वषय आहे तो हणजे आता म छरांचा वषय आहे. 
पवना आ ण मुळा नद काठ  जो आता पाला साठललेा आहे या पा यांमुळे म छरांचा ास   
आहे. आरो याचा वषय खूप मह वाचा आहे. नागर कांसाठ  बोलत आहे. एवढे म छर झाल े
आहेत क  आयु  साहेब मी आपणांस माझ ेहात दाख वल ेहोते.  
मा.महापौर-  हा वषय बजेटचा आहे बजेटवर बोलावे.  
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. माझी वनंती आहे क  
आम या सांगवी भागाम य ेखूप मोठया माणाम य ेया म छरांचा ास होत आहे. या यामुळे 
डग ूआ ण मले रया सारख ेआज लहान लहान मुलांना आजार होत आहेत. खरेखरच हा वषय 
गांिभयान े या. तु हाला कोणाला डग ूझा यावर समजेल. 
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मा.महापौर- हा वषय बजेटचा आहे हषल ढोरे आपण बजेटवर चचा करावी. दुस-या 
िमट ंगम ये तु ह  आरो यावर बोला ह  बजेटची सभा आहे बजेटवर बालावे.  
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह.  माझी वनंती आहे क  
आयु  साहेब हा जो पाला आहे तो आपण  वत: जातीन ेल  देवून काढा आ ण जलपण मु  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका करावी. नद  पुण जलपण मु  करा, एवढ  आपणांस वनंती 
करतो आहे.      
मा.अ नी िचंचवडे-पाट ल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. सव स मा. 
सभागृह आज बजेट मांडलेल ेआहे. ब-याचदा बजेरवर चचा केललेी आहे. परंतु  आयु  साहेब 
मला एक सांगावयाचे वाटते या बजेटम य े पंपर  िचंचवड शहरा या लोकसं येनुसार पाक गचा 
हा वषय खूप जट ल झाललेा आहे आ ण या ीन ेआपण कुठलेच ठोस पाऊल या ठकाणी 
उचलेल े नाह . तसेच शहराची लोकसं या वचारात घेता शहरात वायसीएमएच माण े तालेरा 
हॉ पटल येथे एक र पेढ  असावी. या आधी र पेढ  तालेरा हॉ पटल म येच होती पण नंतर 
ती ितकडे मज केली. तर तालेरा हॉ पटम य ेपण एक र पेढ  असावी आ ण या ीन ेआता 
नुतनीकरणचा वषय आहे तर ितथेह  र पेढ साठ  जागा उपल ध क न दयावी अशी आयु  
साहेब यांना वनंती करते. कारण डॉ. रॉय यांनी मागील बजेट या वेळ  ह  गरज मह वाची 
आहे अस ेनमुद केल ेहोते. तशी आपण आयु  साहेब या बजेटम य े याचा वचार करावा अशी 
वनंती करते. तसेच माग या बजेटम य े िचंचवड येथे आट गॅलर साठ  तरतूद केलेली होती. 
या आट गॅलर चे अजूनह  कुठलेच धोरण ठरलेल ेनाह . तर साहेब आपण या ीन ेल  

घालाव े अशी वनंती करते. तसेच कुठलेह  काम चाल ू के यानंतर करारनामा झा यानंतर 
कामाचे आदेश िमळा यानंतर जो काह  काळ दलेला असतो या काळाम य ेते काम होत आहे 
कंवा नुसते बलींग काढ यापुरते माच ए ड ंग  आलेनंतर काम े ठेकेदारान ेकरायची व या 
कामाचा दजा कसा आहे हा आपण तपासावा अशी मी वनंती करते. मोज याच श दात मी 
थोड यात बोलली आहे. हे वषय मह वाचे आहेत आपण ल  घालाव अशी वनंती करते आ ण 
थांबते. 
मा. वीनल हेञे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. सव स मा. सभागृह  
सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे बजेट सादर केलले े आहे. यानुसार पंपर  िचंचवड  
शहराम ये समा व  गावाचा अितशय गतीमान व िनयोजनब द वकास होईल अशी आ हाला 
खा ी आहे. वशेष उ लेख करावासा वाटतो तो हणजे शहरात भेडसावणा-या पाणी ावर 
मात कर यसाठ  जी भर व तरतूद व समा व  गावाम ये वकास कामांसाठ  जी तरतूद केली      
आहे यामुळे ामीण भागाचा चेहरामोहरा न क च बदलून जाईल याचा फायदा िन तच 
चांग या कारे शहर करणाम ये होईल. िचखली गावची व व यांची लोकसं या पाहता  ड पी 
र ते वकिसत होणे  अ यंत गरजेचे आहे.  याबाबत सव नागर कांची आ हाची मागणी आहे. 
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ामु यान ेिचखलीगावातील र ता  पुण करण ेगरजेचे आहे कारण आता खूप माणात वाहतूक 

वाढली आहे. अनेकांना आजपयत या र यावर ाण गमवाव े लागलेल े आहेत. तसेच 
भागातील इतरह  र ते वकिसत करणे गरजेचे आहे. ड पी र या या वकासासाठ  शेतक-

यां या जिमनी आर ीत आहेत अशा सव बािधत शेतक-यांना िमळकतधारकांना लवकरात 
लवकर िनयमानुसार भरपाई देऊन जागा ता यात घे यासाठ  नगररचना वभागान े वशेष य  
करावेत अस ेमला वाटते. परंतु नगररचना वभागामाफत  खास  य  होताना दसत  नाह त 
कारण २०१७-१८ चे जे बजेटम य ेजवळपास ५ ते ६ कोट चा िनधी असताना यांनी चांग या 
कारची भर व तरतूद केलेली व यानुसार िन वदा िस द होऊन काम ेकर याचे आदेशह  दल े

आहेत. परंतु नगररचना वभागात तसेच कायकार  अिभयंता थाप य ् यांना आजपयत अनेक 
वेळा आ ह  प े देऊनह  आजह  काह  र यांचे पुणत: ड पी माकशन झालले ेनाह . तसेच 
शेतक-याना ं व िमळकतदारांना अदयापह  अ,ब प क दलेल े नाह . मागील म ह याम य े
वतमान प ाम य े बातमी होती क  नगररचना वभागाचे उपसंचालक ठाकूर साहेब यांनी  
ट ड आर या अनेक फाई सची कायवाह  जलद गतीन े पुण केली. मग र या या वकास 
कामासांठ  पुढाकर घेऊन ड पी र ते वकसीत कर यासाठ  यांची उदािसनता का आहे. हे काह  
कळत नाह . नगररचना वभाग, थाप य वभागामाफत काह ह  य  केले जात नाह . 
आम या िचखलीचे र ते वत:हून कोणी ता यात देणार नाह त. बांधकाम यवसायीकांना येवून 
ट ड आर अथवा एफएसआय दारे ताबे द यानंतर र याचे काय करणार. िचखली गाव या 
वकासाचे अशीच १५ वष िनघून गेलेली आहेत. व आज यावेळपे ा १५ पट लोकसं या 
वाढलेली आहे. यामुळे  र यावर ल वाहतुक फार मोठया माणात वाढलेली आहे अदयापह  
अ ब प क न देण ेअथवा अधवट िसमांकन करण े हणजे काम कर याची थाप य वभागाची 
मानिसकता नाह  अस े प  होते. अस ेअसेल तर सन २०१८-१९ चे अंदाजप क ड पी र ते 
वकसीत कर याचे िशषक अदयावत कामासाठ  तरतूद केली नसेलतर याचा काह ह  उपयोग 
होणार नाह . नगररचना व थाप य वभागानी आपआपसाम य ेसम वयान ेकाम केल ेतरच 
आपल ेड पी र ते वकिसत कर याचा मानस आहे तो पुण होणार आहे तर  मा आयु  साहेब 
मा. महापौर साहेब आपण याबाबतीत वत: ल  घालाव ेध यवाद.  
मा.वैशाली घोडेकर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा. सभागृह या ठकाणी 
बजेटची िमट ंग आहे. िसमाता चे खरच अिभनंदन करते क  यांनी दोनदा बजेट मांडल आहे. 
याब ल मी यांच मनपुवक अिभनंदन करेल. पण काह  कटूस य पण आपण या बजेटमधल 

ऐकल े पा हजे. भरपूर गोडवा झाला मला तर वाटल े क  आता डायबेट स होतो क  काय.  
मलाच समजल े नाह  क  न क  बजेटवर िमट ंग चालू आहे क  गोडवे गाणे चालू आहे. 
या ठकाणी मी एवढच सांगेल क  या बजेटम ये मी प ह यांदा भागाचे बोलेल आयु  साहेब, 
भागाचे बजेट म य ेएवढ  काटछाट करणेत आलेली आहे. आमचे क भागाचे बजेट हे फ  



59 
 
१६ कोट  ठेवललेे आहेत. आम या भागाम य ेएवढ  वकास काम ेचाल ूआहेत. याम य ेया 
१६ कोट म य ेकस ेकरणार आहात याचा  अिधकार  व आ हाला पडला आहे. आम या 
भागाचे नाह  तर येक भागा या बजेटम य ेकाटछाट या ठकाणी आपण केलेली आहे ती 

कर याची खरच गरज न हती. ती काटछाट कोणासाठ  केली व का केली हेह  या सभागृहाम य े
कळालेले नाह . अ णासाहेब मगर टेड यमचे मी बोलणार नाह . कारण यासाठ  वेगळे  
चालल ेआहे. परंतु या ठकाणी मी एवढेच सांगेन क  शहरवािसयांसाठ  या बजेटम य ेकाय 
ना व यपुण आपण दलले े आहे. काह ह  आ हाला या ठकाणी ना व यपुण दसलले े नाह , 
काह ह  नाह . फ  जु या कामांवर आपण रेघोटया ओढ याचे काम या बजेटम य ेकेलेल ेआहे. 
हणजे जुनीच काम ेनवीन कागदावर आलेली आहेत आ ण कागद  घोडे नाच व याचे काम या 

बजेटम य े केल ेआहे. तुमच अस ं वशेष काह च या बजेट म य े दसलले ंनाह . या ठकाणी 
वशेष योजने या अंतगत ५६५ कोट  ठेवलेल ेआहेत. पण वशेष योजना या ख-या अथान े
शहरवािसयांसाठ  कतपत यो य आहेत आ ण कतपत याचा फायदा शहरवािसयासाठ  होणार 
आहे. याचे देखील आपण या ठकाणी काह  मांडलेल ेनाह . या ठकाणी आपण या अथ  खच 
करतोय याअथ  महापािलके या उ प नाचा देखील या ठकाणी अपण कुठेच वचार केलेला 
नाह . सवात आज जर या पंपर  िचंचवड शहराम य ेमोठ  सम या असेल तर आयु  साहेब  
पा याचा  आहे. आम या म हला भिगनीसाठ  तर पा याचा  हा खुप मोठा  आहे. 
यासाठ  फ  तु ह  २३ कोट  बजेट ठेवल ेआहे. हणजे एवढे शहरवािसयाचें ज हाळयाचे  

आहेत या ाम य े एवढ  काटछाट आपण का केली हे आ हाला कळालेल े नाह . आज 
पा या या पुरवठयाचा वशेष िनधी २३ कोट  ठेवला आहे. अमृत योजनेसाठ  ५९.६३ कोट  
ठेवल ेआहेत. परंतु या पा या या योजनेसाठ  जे आपण मोठमोठे क प ह ताय मग पाईप 
लाईन असेल भामा-आसखेड असेल, आं ा असेल या क पासाठ  िनधी कसा घेणार आ ण कस े 
करणार याची देखील तरतूद कुठेह  दसत नाह . २३ कोट म य े पा या या वशेष योजना 
असतील, पाईप लाईन असतील एवढे होणार आहे का याचा वचार करण ेगरजेचे होते. भामा 
आसखेड क पा या बाबतीत मी एक सांगेन क  भामा आसखेड संदभात काह  र कम 
आप याला शासनाला दयायची आहे. मा.अ जतदादा पवारसाहेब या खा याचे मं ी असताना 
ती र कम दयायची नाह  अस ेसांग यात आल ेहोते. परंतु आता शासनान ेआप याला प ान े
कळ वल ेआहे क  ती र कम आप याला शासनाला दयावीच लागले. याचाह  वचार आयु  
साहेब आपण केला पा हजे. ह  र कम कशा प द न ेआप याला वाच वता येईल आ ण या 
रकमेम य ेबाक चे आपण कशा प दतीन ेकाम क  शकतो. याचा वचार आयु  साहेब आपण 
व स ाधा-यांनीह  केला पा हजे. या ठकाणी पा या या ाम य ेथोडे बजेट वाढ वणेची न क च 
गरज आहे. कारण सगळे क प होण ेहे शहरा या ीन ेअ यंत मह वाचे आहे. यामुळे मी 
हटल ेहोती क . या बजेटम य ेठोस अस े कुठेह  बजेट दसून आल ेनाह . सवात मह वाचे 
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हणजे या शहरा या वाह या हणजे नद , नद  सुधार क पा या बाबतीत आ हांला कुठेह  

ठोस असे या बजेट म य े दसलले ेनाह . आताच आ ह  सव सद य अहमदाबादला जाऊन 
आलो. या गो ी ंनावाज या सार या आहेत या गो ी नावाज याच पा हजेत. इतके सुंदर अस े
नद चे सुशोिभकरण केललेे आहे. पण या ीन ेया सात म ह याम य े कुठेह  बजेट म ये 
तरतूद नद  सुधारसाठ  केलेली दसत नाह . यांनीच आताच म छरचा  सांिगतला आहे. 
मला पटल ेआहे क  याला डग ूहोईल याला हे कळू शकते क  एक म छर काय क  शकतो. 
नद  सुधार क पाम य े नद या जवळ यांचा वॉड आहे यांना न क च हा  जाणवतो.  
आ ण यासाठ  या बजेटम य े कोठेह  तरतूद ठेवलेली नाह . जेएनएनयुआरएम, पंत धान 
आवास योजनोसाठ  ९२ कोट  ठेवलले े आहेत. पण पंत धान आवास योजना ह  न क च 
आ हाला पेचात पाडणार  आहे. यावेळेस जेएनएनयुआरएमची घरकुल योजना होती यावेळेस 
आ हांला ३ लाख ७५ हजाराम ये घरे िमळत होती. मग काय वाईट होते. आता आ हाला 
यासाठ  पावणेआठ लाख पया दयावे लागतात. िनदान स वा पाच लाख पयेतर  दयावी 

लागणार. मग या ठकाणी पु हा एकदा शहरवािसयांची फसवूणक या बजेटम ये नाह  का. 
या ठकाणी आपण जे देणार आहोत ते आहे पावण ेआठ लाखाम य.े परंतु आता जे आहे नवीन 
जे ब डर लोकांना बोलवलं आ ण सांगीतल आहे या याम ये कतपयत घर जाईल हे मलाह  
मा हत नाह . यामुळे ह  शहरवािसयांची फसवणूक या बजेटम य ेकर त नाह  का. या ठकाणी 
३ लाख ७५ हजाराम य ेघेतलले ेआहे आ ण बाक ं या ठकाणी पावण ेआठम ये यायचे आहे. 
हणजे स वापाचम य े यायचे ह  मग शहरवािसयांची फसवणूक नाह  का. याबाबतीत आपण 

थोडासा वचार करायला हावा होता. आ ण जस ेया पंपर  िचंचवड शहराचा हा जो डोलारा 
वकासाचा उभा आहे. तो ख-या अथान ेजो बाहे न िनधी आणला मग तो स लचा असेल, 
टेटचा असेल या िनधीमुळे दसत आहे या कर ता अ जतदादांचे ध यवाद न क च या ठकाणी 

मानायला पा हजे. कारण आज पंपर  िचंचवडम ये जो वकासाचा डोलारा दसत आहे तो 
केवळ या िनधीमुळे दसत आहे. आता कोणताह  असा ठोस िनधी क पासाठ  आलेला दसत 
नाह . यामुळे मी हेच सांगेन ह  स वाआठ लाख पयाची र कम आहे ती कशा प दतीने 
कमी करता येईल. कशा प दतीन ेस ल कडून काह  र कम आणता येईल, हणजे आम या 
शहरवािसयांना ते घर चार लाखाम य े तर  पडेल आ ण उरलेली र कम स लकडून कशा 
प दतीन ेआणता येईल याचा वचार आपण आयु  साहेब केला पा हजे. आयु  साहेब आपण 
व त आहात. आ ह  आप याकडे खुप आशेने बघतो क  आपण आपला अ यासपुवक या 
बजेटम य ेन क च दाखवाल. अस ेमोठमोठे क प उभ ेक न यासाठ  खच करायचा हणजे 
केवळ शहरवािसयां या खशाला का ी लावून चालणार नाह . कर वाढवनू, पाणीप ट  वाढवनू 
एवढे मोठे क प उभ ेकरता येत नाह त. वकास करत असताना आता कराची र कम आपण  
सांिगतली आहे. ४६६ कोट  तो तुमचा शा तीकर ध न आहे क  शा तीकर सोडून आहे याचा 
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देखील आपण खुलासा बजेटम य े केला नाह . आमची सगळया सभागृहाची मागणी आहे क   
शा तीकर हा र  झालाच पा हजे. जर शा तीकर र  झाला तर याचा बोजा जो येणार आहे 
तो कुठ या तरतुद मधून घेणार आहात याचा देखील वचार केलेला नाह . जस ेआपण खचाचे 
ग णत मांडतो याआधी जमेचे ग णत मांडाव े लागते. हे दो ह  ग णत जम बसवून मग 
या ठकाणी खचाचे ग णत मांडाव े लागते. मा.आयु  साहेब, आपण महापािलकेचे इनकम 

वाढ व या या ीन ेगांिभयान े वचार केला पा हजे. नुसते कर वाढवाल पाणीप ट  वाढवाल जे 
अनिधकृत शा ती कर लोकांवर लादाल, या यावर तु ह  न क च महापािलकेच इनकम वाढव ू
शकत नाह . आज आप या एवढया ऍसे ट आहेत. एवढया ॉपटया आहेत याची वसुली, 
भाडयाची वसुली अजून तुमची झालेली नाह . मग यावर तु ह  यो य िनणय का घेत नाह त. 
कंवा याचे मॅनेजमट तु ह  का कर त नाह त. या भाडया या वसुलीची देखील काह  र कम 
आप याला महापािलके या ितजोर म य ेआणता येईल. आ ण शहरवािसयां या खशाला का ी 
लाव याचे थोडेस े कमी करता येईल. आज पाणीप ट  वसुली आ ण गळती या यावर जर 
ताळमेळ ठेवला तर न क च ितजोर म य े या ठकाणी र कम जमा होईल अस ेमला वाटते. 
या ठकाणी आयु  साहेब मला अस े हणावयाचे आहे क  थािनक सं था कर आपण १५९३ 
घेत आहोत. याम य ेसे स टॅ स सु वातीला जो येत होता तो शासनाम य ेजमा होत होता. 
तो २७ हजार कोट  होता. जीएसट  आ यानंतर पुण महारा ाचा जवळजवळ ९० हजरा या 
घरात गेलेला आहे. याम य े हे पंपर  िचंचवड आयट  शहर आहे, औदयोिगक शहर आहे. 
याम ये ब-यापैक  पंपर  िचंचवड शहराचा वाटा जातो. तो जो थािनक कर आहे तो 
वाढ व या या ीन ेया वषाम य ेप यवहार का केला नाह  यात आपण का वचार केला 
नाह  क  हा थािनक कर थोडासा वाढला पा हजे  हणजे आप याला लोकां या खशाला का ी 
लाव याचे काम आप याकडून थोडस कमी झाल ेअसते. जवळ जवळ २ हजार कोट चे अनुदान 
आप याला अपे त पा हजे. परंतु आपण १५९३ कोट म येच थांबललेो आहोत. या ीन े
देखील आयु  साहेब आपण थोडासा वचार केला पा हजे. आ ण प यवहार क न शासनाकडून 
मंजुर क न आणल ेपा हजे. या ठकाणी मी आयु  साहेब अस े हणेन क  वे ट टू एनज   हा 
क प अितशय चांगला क प आहे आमचा याला वरोध नाह . एकदम चांगला क प आहे 

या याम य ेकचरा ोसेिसंग केला जाणार आहे. परंतु दवसाला ८०० टन कचरा यावेळेस 
ोसेिसंग होतो. या ठकाणी १७९० लस ५०४ पये देत आहोत. या याम य े देखील आपण 

वाचव ू शकतो. कारण पु याम य े जर आपण पा हल े तर ३८४ पये दल े जातात. मी 
आप याला प  देखील दल ेहोते परंतु यावर देखील अपण काह  वचार केला नाह . याची 
थोड  मा हती घेवून या याम ये जर आप याला काह  थोडेफार वाचवता आलेतर न क च 
वाच वता येतील आ ण ते आप याला लाईट देणार आहेत या यावर आपला कुठेह  कं ोल  
राहणार नाह . अस ेकोणतेह  यां या अ ीमटम य ेअस ंसांगीतलेल नाह . याला जर पाच 
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पये यात जा त कंमत िमळाली तर तो याला आपण हलवू शकत नाह  अशी कोणतीह  

अट या क पाम य े नाह . याचाह  आपण वचार करावा. कारण एमएसईबीशी संगणमत 
क न न क च ती लाईट वाप  शकतो. आज ट लाईट असेल, आपल लाईट असेल याचे 
बील कती येते हे नवीन सांग याची गरज नाह . या ीन ेदेखील वचार करणे गरजेचे आहे. 
खचाबरोबरच जमचेी बाजु देखील गांिभयपुवक या ठकाणी वचार करणे गरजेच आहे. या 
बजेटम य ेफ  कागद  घाडे नाच व याचे काम कर यात आल ेआहे. आ ण जुने क प हेच 
पुढे रेघोटया ओढ याच काम कर यात आलेल आहे. नवीन तरतुद  आहेत आ ह  सुच वतो 
या यावर आयु  साहेब आपण गांिभयपुवक वचार केला पा हजे. आपण मला बोलू दल 
याब ल मी आपल ेआभार मानते आ ण या ठकाणी थांबते, ध यवाद.   
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, आजची बजेटची सभा द.२०.३.२०१८ रोजी दुपार  ३.०० 
पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर सहोब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- ह  सभा आज मंगळवार द. २०.०३.२०१८ दुपार ३.०० वा.पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.         
                                  --------- 
 

       (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 
( द.२६/२/२०१८ व द.९/३/२०१८ व द.२०/३/२०१८ (सकाळ  ११.००)  ची तहकूब 

सभा) 
दनांक – २०.३.२०१८                     वेळ – दुपार ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/३/२०१८ (सकाळ  ११.००) ची तहकूब वशेष 
मा.महापािलका सभा मंगळवार द.२०.३.२०१८ रोजी दुपार ३.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िनतीन आ पा ( ताप) काळजे - महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे        - उपमहापौर   
३) मा.साधना अंकुश मळेकर 
४) मा.द ा य बाबूराव सान े
५) मा.अ नी संतोष जाधव 
६) मा.सार का िशवाजी स ते 
७) मा.वसंत भाकर बोराटे 
८) मा.बुड सुवणा वकास 
९) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
१०) मा.डोळस वकास ह र ं  
११) मा.उंडे ल मण ध डू 
१२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१३) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१४) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१५) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१६) मा.बारसे यांका वण 
१७) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
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१८) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
१९) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२०) मा.लांडगे र व ल मण 
२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२५) मा.ॲड. िनतीन ाने र लांडग े
२६) मा.सावळे िसमा र वं  
२७) मा.ल ढे न ता योगेश 
२८) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२९) मा.लांडे व ांत वलास 
३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३१) मा.अनुराधा गणपत गोरख े
३२) मा.केशव हनुमंत घोळव े
३३) मा.मंगला अशोक कदम 
३४) मा.तुषार रघुनाथ हंग े
३५) मा.अ नी िभमा बोबडे 
३६) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३७) मा.संजय बबन नेवाळे 
३८) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३९) मा.भालेकर वण महादेव 
४०) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४१) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४२) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४३) मा.उ म काश कदळे 
४४) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
४५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
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४६) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
४७) मा. मोद कुटे 
४८) मा.राजू िमसाळ 
४९) मा.बाबर शिमला राजू 
५०) मा.अिमत राज  गावडे 
५१) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५२) मा.खानोलकर ा महेश 
५३) मा.भ डवे संिगता राज  
५४) मा.ढाके नामदेव जनादन  
५५) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
५६) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
५७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५८) मा.अपणा िनलेश डोके 
५९) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६०) मा.गावडे राज  तानाजी 
६१) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
६२) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
६३) मा.शाम गणपतराव लांडे 
६४) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
६५) मा.कदम िनक ता अजुन 
६६) मा.पाडाळे िनता वलास 
६७) मा.काळे उषा दलीप 
६८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 
६९) मा.पवार मिनषा मोद 
७०) मा.बारणे अचना तानाजी 
७१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
७२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
७३) मा. ॲड.भोसले सिचन सुरेश 
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७४) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७५) मा.बारणे माया संतोष 
७६) मा.िनलेश हरामण बारण े
७७) मा.वाघमारे अ नी व म 
७८) मा.दशले रेखा राजेश 
७९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
८१) मा.ममता वनायक गायकवाड 
८२) मा.क पटे सं दप अ ण 
८३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
८४) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
८५) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
८६) मा.चं कांत बारकु नखाते 
८७) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
८८) मा.कुटे िनमला संजय 
८९) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
९०) मा. व ठल उफ नाना काटे 
९१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
९२) मा.मुंढे उषा अंकुश 
९३) मा.कदम शिशकांत गणपत 
९४) मा.आशा धायगुडे-शडग े
९५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
९६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
९७) मा.काबंळे अंबरनाथ चं कांत 
९८) मा.राजापुरे माधवी राज  
९९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
१००) मा.नवनाथ द ू जगताप 
१०१) मा.संतोष बबन कांबळे 
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१०२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
१०३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
१०४) मा.हषल म छं  ढोरे  
१०५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
१०६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू
१०७) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 
यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे- सह 
आयु , मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.दु धेकर-सहशहर अिभयंता, मा.कडूसकर, मा.दुरगुडे, मा.बोदडे, 
मा.खोराटे, मा.खोत, मा.झगडे, मा.राऊत - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, 
मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-
मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.सवणे,  मा.च हाण, मा.लडकत,मा.कुलकण , मा.जंुधारे, 
मा.कांबळे, मा.ग टूवार,  मा.भोसल े- कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------ 
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. बजेटवर 
कोणाला बोलायचे असेलतर बोलावे.                           
मा.अपणा डोके – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेच सन २०१८-१९ चे अंदाजपञक सादर होत आहे. िन तच गे या वष  जो 
अथसंक प सादर केला तो कती खच  पडला. या अथसंक पात वेगवेगळे वकास काम करत 
असतो. खरतर नागर क कर पाने महापािलकेला पैसे देत असतो याला आपण या सु वधा 
महापािलकेतफ दे यात येतात या चांग या कशा देता येतील याची काळजी घेण ंआप या 
सगळयाची जबाबदार  आहे. याम ये कचरा, पाणी, दळणवळण, प लक ा सपोट, वैदयक य 
सेवा या यव थत पह या ाधा याने जर नागर कांना द यातर ख-या अथाने आपण 
शहरात या नाग रकांना यव थत सु वधा देतो यातच खर यश आहे. िन तच वकास काम 
ह  होत राहणार आहेत. माझा भाग मांक १९ आहे, या िचंचवड प रसराम ये कंवा 
शहरा या वेगवेगळया ठकाणी अ नशमन दल असणं आव यक आहे. अशा छोटया छोटया 
गो ी आहेत क  याचा संबंध नाग रकाशी येतो. मशानभूमी असेल, अ नशमन सेवा असेल, 
पाणीपुरवठा असेल, कच-याच िनयोजन यव थत झाल पाह जे यासाठ  आपण सगळयांनी 



68 
 
य  केले पाह जेत. िचंचवडम ये कलादालन झाल पाह जे. यासाठ  जागा आहे मी 

मा.महापौरांना वनंती कर न क  या कलादालनासाठ  उपाययोजना केलेली आहे फ  ते सु  
केल तर तो वषय माग  लागेल. आज क येक वष एसआरएचा ोजे ट वेताळनगर प रसरात 
चालू आहे तसा ९० ट के एसआरएचा ोजे ट हा माग  लागला आहे फ  तेथे अजून दोन 
ब ड ंग आ ण बस टम नल होणं गरजेच आहे. जे ोजे ट पुण वा या मागाला आहेत  ते पुण 
कर याची अपली जबाबदार  आहे. तर  लवकरात लवकर हे ोजे ट माग  लावावेत. नागर कांना 
मुलभूत सेवा देत असताना आधार न दणी करणे कायम व पी शहरात होणं गरजेच आहे. 
नागर कांना आधार काड म ये बदल करायचे असतात, नावात बदल असतो, प े बदलायचे 
असतात, नवीन आधारकाड काढायच असतं. मतदान न दणी िनवडणुका आ या क  
तेवढयापुरत होते. पण या या सेवा आहेत या भाग कायालयाम ये बारा मह ने सु  
के यातर नाग रकांची सम या दुर होईल. याच माणे ववाह न दणी आठवडयातून एकदा 

येक भागाम ये असते. मी वनंती करेन क  बरेच नागर क असे असतात क  यांना 
अज ट परदेशाम ये जायच असतं यासाठ  से लाईज कंवा कायम व पी ववाह न दणी 
शहरात सु  कर यात यावी. जेणेक न नागर कां या सम या कमी होतील. िन तच 
नागर कां या मुलभूत गरजा बरोबर यां या आरो याची काळजी घेणे हे आपले काम आहे. 
आज जर बघीतलतर आप या शहराम य ेलोक हे थबाबतीत कॉ सेस आहेत. आप या यायाम 
शाळा आहेत तेथे जीमचे साह य दलं जातं, ते एकदाच खरेद  क न यायामशाळेत जातं परंतु 
याच मे टेन करणे, या ठकाणी इ टर वगैरे नसतात यामुळे ते बंद होते याला एक 

ऑ शन हणून ओपन जीम ह  जी संक पना पुढे आली, शहरा या वेगवेगळया ठकाणी जर 
ओपन जीम क न द यातर नाग रकांना याचा खुप चांग या रतीने उपयोग होईल. 
नागर कां या वेगवेगळया आरो यासाठ  अपण य शील असणं आपलं अ  कत य आहे. 
िन तच डा वभाग, नागरव ती वभाग याना नवसंजीवनी िमळवण खुप गरजेच आहे. 
कारण आपण लोक तीिनधी हे या ठकाणी वेगवेगळया योजनांना मा यता देतो. पण पुढे या 
योजनांचा पाठपुरावा कमी पडतो. यातून िनयोजन, लॅिनंग एक काह तर  यांना डेडलाईन 
दयावी. अज वकृत के यानंतर इत या दवसान या लाभाथ ला हा लाभ िमळाला पाह जे. 
याच एक कडक धोरण अवलंबल पाह जे यासाठ  आयु ांनी आप या शासनाला तशा सुचना 
देवून यां याकडून हे काम क न घेतल पाह जे. म हला बालक याण वषयी आता सगळयांची 
चचा झाली. या सगळयांच क युजन बघीतलतर या योजना पुण कर यासाठ  शासन, 
कमचार /अिधकार  कमी पडतात. आप याकडे फंड ग आहे, योजना नागर कांपयत पोहचवतो, 
फॉम भरतो पण पुढे यांचा शेवट जो आहे तो या नागर कांपयत लाभ िमळणं तेथे आपण 
अपुण पडत असतो. शहराम ये अजून या योजना आहेत िन तच यासाठ  आऊटसोस ग 
क न या योजना कशा माग  लागतील व याचा यांना लाभ िमळेल या याकडे ल  दल 
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पाह जे. आज महापािलके या अिधका-याकडे दोन-दोन, तीन-तीन चाज अस यामुळ कुठ याच 
वभागाच काम ते ामा णकपणे कंवा यश वी र या ते क  शकत नाह त. तर  मी मा.महापौर 
साहेब, मा.आयु  साहेबांना वनंती कर न क  यांना जर दोन दोन तीन तीन चाज दलेतर 
एकह  काम नीट होत नाह . खरतर हेच या सम यांच मुळ कारण आहे. या यामुळे शासनान 
या संबंिधत अिधका-याशी या या वभागाशी वचार वनीमय क न मॅनपॉवर बाबत 

िनयु या के या पाह जेत. आज शहर २० लाख लोकसं ये या घरात गेलेल आहे या माणात 
आप या महापािलकेचे कती कमचार  अिधकार  वग स म आहेत कंवा काम क  शकतात 
या याकडे सु दा ल  दल पाह जे. िन तच आज नद  सुधार क प या यावर मा या 
काळापासून आपण बोलतो पण खरतर क ातून, रा याकडून या यावर यो य ते य  केलेतर 
आप या शहरातील नद  सुधार क प यश वीर या पार क  शकतो. िन तच आज 
शहराम ये जे नावलौक क आहे तो कुठेतर  कमी पडू नये याची पण आपण सगळयानी काळजी 
घेतली पाह जे. आज शहराम ये उ चिश ीत कंवा येक वषयावर अवगत ान असलेले 
भरपूर नागर क आप या शहरात आहेत. यांना यां या आयड या, सुचना कंवा पाणीपुरवठा 
अशा कुठ याह  वषयावर यांना वत: या सुचना दयाय या असतील कंवा काह  सुचवायच 
असेलतर यासाठ  एक स लाईज उघडल पाह जे जेणे क न या आयड या कंवा सूचना 
शहरासाठ  करता येवू शकतात. िन तच हा अथसंक प यावष  वेळेत सादर होत अस यामुळ 
िन तच तो पुढ या वष पयत खच  पडेल अशी अपे ा य  करते, ध यवाद.            
मा.पंकज भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आपण पुढ ल 
वषा या अथसकं पा संदभा वषयी या ठकाणी चचा करत आहोत. या अथसंक पा संदभात चचा 
करत असताना मला या ठकाणी सांगायचे आहे क  आमचा भाग संपुण रेडझोनम ये येतो. 
या ठकाणी रेडझोन म ये काह  दवसापुव  ड पी र ते आपण डे हलप क  शकतो. अशा 

अनुषंगाच आप याला पञ िमळालेले आहे. आम या भागाम ये असलेली वाहतूकक ड  कारण 
क  आम या भागाम ये सॉ टवेअर कपंनी असले, औदयोगीक वसाहत आसेल आम या 
भागातूनच या ठकाणी संपुण चाकण- हाळंूग े एमआयड सीला जाणारे र ते जातात.     
यामुळे िन यिनयमाने या ठकाणी वाहतूक क ड  ठरलेली आहे. आ ह  वारंवार महापौर साहेब, 

आयु  साहेब आप याकडे पाठपुरावा केलेला आहे क  ड पी र ते आम या भागातले डे हलप 
करा. िनगड -तळवडे र ता याला पयायी र ता हणून आप या तळवडे िचखली िशवे या 
र याव न मशानभूमीव न र हर ीज पयत तो र ता सुचवलेला आहे. या ठकाणी आपण 
ये या बजेटम ये चांगली भर व तरतूद करावी यामुळे आम या प रसरातील वाहतूकक ड  
िन तच दुर होईल. आम या भागातील नागर क हे ब-याच वषापासून आप या असले या झु 
पाक या क पासाठ  ती ेत आहेत. बरेच वष आपण या ठकाणी हा क प होणार का नाह  
होणार या अनुषंगाने नागर क आम याकडे चौकशी करतात. आ ह  नगरसेवक हणून वष  



70 
 
झालेले आहे आप याकडे वारंवार वचारणा करतो या क पाच काय होणार. आप याकडून 
या ठकाणी अक टे चर नेम यात आलेला आहे. आपण हणतो या यावर ड पीआर तयार 

कर यात आलेला आहे परंतु या ड पीआरसाठ  कती कालावधी लागणार आहे. िन त तो 
क प आम या भागातील नागर कांसाठ  अिभमानाची बाब आहे. परंतु हा क प कधी होणार, 

याची सवाना ती ा आहे या यासाठ  आप या बजेटम ये तरतूद आहे का, ती जागा ता यात 
कधी िमळणार तोपयत आपण नागर कांना ता पुरता दलासा दे याचे काम केले पाह जे. कारण 
क  ती ५५ ते ६० ए करची जागा आहे आप या भागा या या ठकाणी गावा या बाजूला जो 
भाग आहे या ठकाणी जर ता वत गाडन चांगल वकसीत केलेतर दैनं दन वापरासाठ  
नागर कांना याचा लाभ घेता येईल. तर  आप याला सांगू इ छतो क  आप या येथे 
गाडनसाठ  चांगली भर व तरतूद करावी आ ण नागर कांना या ठकाणी काह  भागाम ये गाडन 
वकसीत कर यासाठ  परवानगी दयावी अशी वनंती करतो. तसेच आपले आ ह  सव 
नगरसेवक गुजरातला गेलो होतो. साबरमती र हरचा आ ह  सगळयांनी अ यास केला या 
अनुषंगाने आप या बजेटम य ेआप या शहरातील इं ायणीनद  असेल, पवनानद  असेल या 
दोन नदया या ठकाणाहून जातात. मा.महापौर साहेब आपण ामीण भागातले आहात आपण 
पवनानद  सुधार क पाम ये चांगला िनधी उपल ध क न दलातर िन त या ठकाणी नदयांच 
दुषणमु  होवून चांगला मोठा क प होईल हणून या ठकाणी तरतूद करावी. आम या 
भागाम ये हायटे शन लाईन भरपूर आहेत. दोन तीन र या या मधुन या जातात. येथून 

पुढ या काळाम ये आपण महापािलका आ ण महा वतरण यांनी को-ऑड नेशन क न 
हायटे शनचे जे टॉवर आहेत या ठकाणी नेहमीच अपघात घडत असतात. पाठ मागे 
आम याकडे हायटे शन या तारेमुळे लहान मुलाचा जीव गमावला होता. या ठकाण या टॉवरची 
अजून हाईट वाढवलीतर आपघाता या दुघटना आपण टाळू शकू. हणून आपण येथून पुढ या 
काळात महापािलका आ ण महा वतरणम ये को-ऑड नेशन क न ताव तयार करता येतो का 
यात आपण ल  घालाव एवढ  वनंती करतो. आप या वायसीएम हॉ पटलवरचा वाढता ताण 
ल ात घेता िचखली आ हांला भरपूर लांब पडत आम या जवळ िचखली प रसराम ये ये या 
काळाम ये हॉ पटल होव ू इ छते. िन तच ते हॉ पटल वेगाने याचा पाठपुरावा केलातर 
आम या भागातील नाग रकांना जवळच हॉ पटल उपल ध होईल हणून याचा आपण 
पाठपुरावा करावा अशी मी वनंती करतो. पाणीपुरवठयाचा  असेल आम या प रसराम ये 
रेडझोन अस यामुळे आताच काकानी सांगीतल क  सगळयाना कने शन दे यासाठ  खुप 
अडचणी िनमाण होतात, नवीन कने शन यायला गेलेतर ते रेडझोनमळेु िमळत नाह . आपण 
कने शन दले नाह तर लोक पाणी घे याचे थाबंत नाह त. अनिधकृत ते लोक पाणी घेतातच.  
हणून ५० ट के लोक अनिधकृत कने श स घेतात यांना अिधकृत कने शन दलेतर 

उ प न वाढेल आ ण लोकांनाह  या ठकाणी अिधकृत कने शन िमळेल एवढच मला या ठकाणी 
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सांगायच आहे. आम या प रसराम ये संपुण रेडझोन असलेतर  शा तीकर हा लाग ूझालेला 
आहे. जर आपण पाठ मागेसारखा शा तीकर वगळून जर मुळ टॅ स घेतलातर िन तच   
लोक तो भर यासाठ  इ छुक आहेत. यामुळे काय होते क  शा तीकर लंबीत अस यामुळे 
मुळ टॅ सह  घेतला जात नाह . सवसामा य नागर क या ठकाणी टॅ स भर यासाठ  इ छूक 
आहेत पण शा ती सोडून मुळ टॅ स संपुण शहराचा येथून पुढ या काळाम ये जर घेतलातर 
िन तच नागर क मुळ टॅ स भरायला काह  हरकत घेणार नाह त. मी सांगीतले या सुचनाचा 
मा.महापौर साहेब येणा-या आथ क वषाम ये िन त वचार करावा, एवढेच सांगतो आ ण 
थांबतो, ध यवाद.                                      
मा.राज  लांडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या ठकाणी 
अंदाजपञकावर चचा चालू आहे. थमत: मी आप या सभापती आ ण थायी सिमतीचे सव ्  
सद यांना ध यवाद देतो. यांनी नवीन वकास कामाला िनधी ता वत केलेला आहे यांच 
मी अिभनंदन पण करतो. तसेच आपला जो मोशी ते नािशक फाटा हा तावीत मे ोचा ट पा 
आहे आता याचे रा ीय महामागा तफ र याच ं द करण चालू होणार आहे. याम ये मोशी 
ते नािशक फाटा या याम ये जो आपला नवीन ड पीआर या र याचा तयार होतो 
या याम ये मे ोचा पण ड पीआर आप या महापािलकेतफ क न यावा. जेणेक न  

भ व याम ये या ठकाणी यावेळेला मे ोचे काम चालू होईल जशी मे ो आता पु यातून 
नािशक फाटा ते िनगड पयत आपण नेणार आहोत ते नेताना काह  अडचणी येतात यामुळे 
मे ो इकडन तीकड तीकडन इकड कंवा वर खाली होते तर  तस भ व याम य ेन हो यासाठ  
आताच आपण या अथसंक पाम ये या यावरती ड पीआर तयार क न घेणेत यावा तसेच 
भोसर  गावठाण, धावडे व ती याम य ेअसणा-या स.नं. १ या ठकाणी साधारणत: ६ ते ६० 
ए कर जागा आप या नगररचना वभागान ेसंघष क न देव थानकडून पु हा ता यात घेतलेली 
आहे. म यव तीम ये पुण-ेनािशक महामागलगत ह  जागा अस याने येथे मोठे यापार  संकुल 
उभे राहू शकते यामुळे िन तच महापािलके या उ प नाम ये भर पडणार आहे. परंतु 
महापािलके या ई व क ेञीय कायालया या ढसाळ कारभारामुळे सदर स.नं. १ येथील 
अंकुशराव लांडगे नाटयगृहा शेजारल मोकळ  जागा अनिधकृतपणे या ठकाणी शेड बांधुन 
या ठकाणी ताबा मारला जातो. या जागेवरती लवकरच यापार  संकुलाचे कंवा जे काह  

पुणेम ये असणार  तहिसल कायालय इतर कायालय आहेत ह  कायालय या स.नं. १ म ये 
घेतली आ ण या ठकाणी यापार  संकुल जर  बांधलतर  अप या महापािलकेला फायदा होईल. 
पंपर  िचंचवड मधील नाग रकांना जे काम पु याला जाऊन करावे लागतात यासाठ  यांना 
तेथे न जाता या ठकाणी होतील. आपण लवकरात लवकर ह  जागा आर ीत क न  
या ठकाणी मोठे संकुल उभे करावे आ ण जी काह  लोकांना अडचणीची  पु याम य ेकायालय 

आहेत ती कायालय आप याकडे आणावीत. आप या पंपर  िचंचवड वासीयांना याचा लाभ 
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होईल. या ठकाणी थायी सिमतीला वनंती करतो क  या कामासाठ  अथसंक पाम य े
या यावरती तरतूद करावी ह  वनंती, ध यवाद. 
मा. मोद कुटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या अथसंक पीय 
सभेम ये या पु तकाम ये बरेचसे वषय आहेत. ब-यापैक  सगळे वषय लॉक, डांबर करण, 
उ डाणपुल, पाणीपुरवठा योजना अनेक वषापासून याच या गो ी या अथसंक पाम ये असतात.    
आपला जो करदाता नागर क आहे याला आपण पाणी कमी दराने दे यापलीकडे काय देतो. 
तस पाह ला गेलतर र या यितर  याला काह ह  देत नाह त. जर आप या शहरामध या 
नाग रकांचे जीवनमान उंचाव यासाठ  जर आपण यांना हे थ इ शुर स पॉलीसी दलीतर लोक 
कर भर यासाठ  जा त पुढे येतील. मी आप याला सुचना करतो क  जेवढे कर भरणारे 
नागर क आहेत यां यासाठ  आपण या अथसंक पाम ये हे थ इ शुर स पॉलीसी संदभात 
वचार करावा. कारण क  १५७ कोट  . तु ह  वभागावर खच करता. आज  वायसीएम असेल 
शहरातील अ य हॉ पटल असतील, अ रश: महानगरपािलका यांना मोठया माणावर पैसे 
देते जर असा आप या शहरातील येक नागर क इ यूरड असेलतर हे हॉ पटल पैसे 
िमळवून दे याचे महानगरपािलकेला उ प नाच साधन होईल. आप याला मी वनंती करतो क  
आपण या अथसंक पाम ये लोकांना मेड कल इ युर स कर याबाबत वचार करावा. तसेच 
शहराम ये आज मोठया माणावर  मॅ युरड बेबींचा ज म होत असतो यां यासाठ  
एनआयसीयूची कमतरता असते. वारंवार वायसीएमम ये आ ह  फोन करत असतो या ठकाणी 
उपल ध नसतात कंवा कमी माणात आहे. तर  याची सं या वाढ व यात यावी. येक 
वभागाम ये हॉ पटल आहेत. या हॉ पटलम ये एनआयसीयूची सोय कर यात यावी.    
मा या भागाम ये एक मॅटिनट  होमच रझ हशन देखील आहे. मॅटिनट  होमची गरज या 
प रसराम ये जा त आहे, कारण क  मोठया माणात वेढलेला तो भाग आहे. या ठकाणी 
म हलाना मॅटिनट  होमची स या गरज आहे, ते रझ हशन ता यात घे याक रता व तसेच   
भूसंपादन क न घे याक रता न याने या ठकाणी ईमारत तयार क न मॅटिनट  होमसाठ   
तरतूद करावी. तसेच आम या भागाम ये खुप मोठया माणावर जु या इमारतींचा भाग 
आहे, आकुड  हे तस पाह ल गेलतर फार जुन गाव आहे. तेथे मोठया माणावर जु या इमारती 
आहेत. या ठकाणी ब-याचशा इमारतींना पा या या टा या नाह त. यामुळे आपण चौ या, 
तीस-या मज यावर पा याचा पुरवठा क  शकत नाह त. या लोकांना मोटर लावावी लागते 
मग तेथून ते पाणी वर उचलतात. अशी कुठलीतर  एखाद  योजना आणा क  लोक वत:हून 
टा या बांधतील. चाळ म ये राहणा-या लोकांसाठ  आ ह  काह नां काह  योजना आणतो. पण 
जे लॅटम ये राहतात यांना आपण साधे पे ह ंग लॉकचे काम क न देत नाह त. 
यां यासाठ  काह  ना काह तर  चांगली योजना आणली पाह ज. अंडर ाऊंट वॉटर टँक या 

संदभात चांगली योजना आणलीतर ते फायदेशीरच होईल. तसेच मा या भागाम ये एक काम 
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सुचवायच आहे. उदयानाच काम आयटूआर या मा यमातून िमळाल ॉपट म ये गणेश 
हजन या तेथे चालू आहे याला जो र ता आहे तो काँ ट करण कर यात यावा. तसेच 
ववेकनगर १५ कोट ची मागणी  के यानंतर १५ लाखाची शासक य मा यता दे यात आलेली 
आहे. ती वाढवून पु हा एकदा १५ कोट ची कर यात यावी ह  वनंती करतो, ध यवाद. 
मा. वण भालेकर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आिथक वष २०१८-
१९ या अंदाजपञकाम ये नवीन सामा व  गावांना जो मोठा िनधी दे यात आलेला आहे. परंतु 
आम या भागाम ये रेडझोन अस यामुळे दुल  केल जातं. तर  आम या भागाला आपण याय 
दयावा कारण आम या भागाम ये बरेच ड पीचे र ते अजूनह  झालेले नाह त. कारण आम या 
भागाम ये एमआयड सी, सॉ टवेअरचा भाग आहे. तसचे चाकण एमआयड सीचा काह  भाग 
आहे या यामुळे िञवेणीनगर ते तळवडे हा र ता सतत ॉ फकम ये असतो कारण कधी पण 
यायच असेलतर सकाळ  दोन तास आ ण सं याकाळ  तीन तास या र याव न जाता येता 
सु दा येत नाह  अशी प र थती आहे. या यामुळे तळवडेचा जो ड पीचा र ता आहे तो 
लकवरात लवकर माग  लाग यासाठ  मा.महापौर आ हांला याय दयावा व याला भरपूर 
तरतूद देवून तो लवकरात लवकर माग  लावावा. तसेच आम या भागातील तळवडे 
एमआयड सीम ये जे योतीबानगर एमआयड सी आहे या भागाम ये नवीनच काह  लोकांना 
स ची नोट स आलेली आहे. कारण ते इमानदार ने टॅ स भरतात. परंतु रेडझोन अस यामुळे 
तेथे बाक या अडचणी येत असतात. तर  ज ीची जी काह  नोट स आहे तशी जी गाव आहेत 
यांना याय दे यात यावा. तसेच आम या भागातील र ते असतील, ॉम वॉटर या लाईन 

असतील तसेच बाक या ेनेज लाईन असतील या सवासाठ  भरपूर तरतूद दयावी अशी मी 
सभागृहातफ वनंती करतो, जय ह द.   
मा.शारदा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. थायी सिमतीने 
सादर केलेले सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाच मी वागत करते. मा.पंत धान नर जी मोद , 
मा.मु यमंञी देव जी फडणवीस, शहरा य  मा.ल मणभाऊ जगताप, आमदार मा.महेशदादा 
लांडगे यांनी देशा या रा या या आ ण शहरा या वकासासाठ  जे व न बघीतल आहे याच 
ितबींब मी या बजेटम ये बघत आहे. शहरातील गर ब लोक तसेच म हला वगासाठ  नवीन 

योजना चालू केले या असून अपंगासाठ  या बजेटम ये थमच तरतूद केलेली आहे. ह 
भागासाठ  थाप य कामासाठ  थमच भरघोस तरतूद केलेली आहे मी याचे वागत करते. 
पंपर  िचंचवड माट िसट  हो यासाठ  क ाने िनणय घेवून शहरासाठ  फार मोठ  देणगी दली 
आहे. माट िसट साठ  १०० कोट ची तरतूद केलेली असून दुसर वष पुण झालेलं आहे आ ण 
तीस-या वषात पदापण क न आठरावा नंबर पटकावलेला आहे. धानमंञी आवास योजनेसाठ  
९२.९५ कोट  तरतूद केलेली असून सामा य लोकांसाठ  परवडणारे घराचे व न साकार केलेले 
आहे. तेच पुव  २१०० . वे.फुट होत आ ण आता चार वषानी ते १८०० . वे.फुटाने देत 
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आहेत. यामुळे सामा य लोकां या घराच व न पुण होणार आहे. आचाय अञे तसेच 
रामकृ ण मोरे सभागृहा या कामाचे नुतनीकरण भर व तरतूद मुळे शहराची सां कृतीक वभैवात 
भर पडलेली आहे. शहरा या ीने मे ो क प िनगड पयत ये यासाठ  सवानीच य  करणे 
गरजेचे आहे. शहरा या व छतेकडे ल  देणे मह वाचे आहे तसेच आरो य कामगार जे आहेत 
यां याह  आरो याकडे ल  देणे खुप मह वाचे आहे. तसेच सहा मह यानी याचा पाठपुरावा 

आढावा घेवून याचा पाठपुरावा करणे हे मह वाचे आहे. तसेच बजेटमधील कामे वषभरात पुण 
हावीत यासाठ  शासनाने य शील असणे मह वाचे आहे. आताच एका नगरसद यांनी असे 
हणले क  बजेटचे येथे गोडवे गाईले जातात यामुळे डायबेट स होईल. पण डायबेट सतर 

होणारच आहे इतक सुंदर बजेट आम या भारतीय जनता पाट ने सादर केलेले आहे. तसे 
बघीतलतेर शहरा या वकासा या ीने उ कृ  असे बजेट थायी सिमती या सभापती 
िसमाताई सावळे यांनी सादर केलेले आहे यांचे मी अिभनंदन करते व सवा या अनुमतीने हे 
बजेट तु ह  मंजूर करावे अशी मी वनंती करते आ ण थांबते, जय ह द जय महारा . 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आपण सन 
२०१८-१९ चे अंदाजपञक सादर करत आहोत.  हे ३६ वे अंदाजपञक आहे. मी भारतीय जनता 
प ा या सव नगरसेवकांच आ ण अिधका-यांच अिभनंदन करतो. खुप चांगल बजेट आ ण 
चांगल पु तक छापलेल आहे. मा.महापौर साहेब, भ -श  चौकाम ये जो आपला रा ीय 
वज लावला गेला ते आप या पंपर  िचंचवड शहराच मोठ नाव भारताम ये नावाजल गेलेलं 

आहे ह  एक अिभमानाची बाब आहे. ववीध गो ी या पंपर  िचंचवड शहराम य ेहोत आहेत 
आ ण आपण याचे पुणपणे िश पकार आहोत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच पंपर  चौकाम ये 
भीम ृ ी असेल, भ -श चा पुल असेल शहरातील म हला व बालक याण योजनेअंतगत 
ववीध योजना असतील खुप चांग या प दतीच काम पंपर  िचंचवड शहरामाफत चालू आहे. 
मी पह यांदा अिभनंदन करतो क  माग या वेळेला िमट ंग होती या िमट ंग म ये 
मे ोसार या वषयाम ये ताईन सांगीतल होत क  तरतूद ठेवा. आपण पंपर  िचंचवड 
महापािलकेनी या शहरासाठ  आ ण सव नागर कांसाठ  ५० कोट ची र कम ठेवली याब ल मी 
या शहरा या वतीने नागर कां या वतीने तुमच मनपुवक आभार मानतो.            
मा.महापौर साहेब, खुप मह वाच हणजे मे ोचा क प या ठकाणी चालू आहे. यावेळेस 
मा. ीकर परदेशी साहेब आयु  हणून होते यावेळेस सव तरातून याची मागणी केली होती, 
वदयाथ  वग असेल, कामगार वग असेल सव ेञातून मागणी होती. यावेळेस याचा 
ड पीआर केला तो के यानंतर यावेळेस मे ोच काम चालल यावेळेस पुण पु याला वेगळा 
याय आ ण पंपर  िचंचवडला वेगळा याय दे याच काम या ठकाणी कर यात आलेल होतं. 
ववीध संघटना असतील ववीध तरातील लोक असतील यातून सव तरातून एक नाराजीचा 
सुर आला आ ण मे ो ह  िनगड पयत झाली पाह जे. या यासाठ  सव लोकांनी आंदोलन उभं 
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केलं. मग ते पालकमंञी असतील, मा.मु यमंञी असतील, आयु  असतील यां या समोर 
ववीध कारचे िनदशने झाली आ ण मोठया माणात सव नागर कांचा सुर उमटला गेला क  
मे ो ह  िनगड  पयत झाली पाह जे. मा.महापौर साहेब, पंपर  ते िनगड  पयतचे आकरा भाग 
या यामुळे वंिचत राहतात. भाग . ९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,१९ असेल नागर कांचे 
एवढे भाग वंिचत राहणार असतील तर दाट लोकसं या या भागा म ये आहे. आ ण सवात 
जा त मे ोची मागणी या प रसरामधुन होत होती. या भागाची लोकसं या पाह लीतर जवळ 
जवळ सात लाख लोक यापासून वंिचत राहणार आहेत. मा.महापौर साहेब, मे ोच जाळ पंपर  
िचंचवड शहरामधे उभ राह ल पाह जे. आम या तळवडेतला आयट  पाक असेल जो क  मोठा 
वदयाथ  वग या आयट  पाक म ये कामासाठ  हणा कंवा रोजगारासाठ  या ठकाणी जात 
असतात.  या ठकाणी मोठया माणात अपघात होत असतात. जर का आपण मे ो ह  तळवडे 
पयत कंवा हंजवड  म ये फेज-१, फेज-२, फेज-३ म ये मोठया माणात लोक कामासाठ  
या ठकाणी जात असतात तेथपयत नेली पाह जे. मा.महापौर साहेब, िनगड  ते दापोड चा जो 

र ता आहे तो आपण भ व या या ने एक हजन ठेवून ल ात घेतल पाह जे. या 
प दतीन या शहरातील लोकसं या वाढते, या प दतीने, काल गुढ पाडवा झाला काह तर  ११ 
हजार गाडया पंपर  िचंचवड शहरामधुन डले हर  झा या एका दवसाम ये. येका या 
घराम ये चार-चार, पाच-पाच गाडया असतात. िनगड  ते दापोड  हा जो र ता आहे या यावर 
आपण यव थतपणे काम करणे खुप गरजेच आहे. याच कारण असं आहे क  िनगड  पासून 
दापोड  पयत चालत गेलतर एकह  फुटपाथ आप याला मोकळा दसत नाह . फुटपाथ या 
बाजुला पाक गची यव था नस या कारणान ं टू हलर असतील, फोर हलर असतील सव 
लोक ते या या ठकाणी लावून मोकळे होतात. महापौर साहेब, येणा-या दवसाम ये आपण 
एक अशी ो ह जन करावी जी या बजेटम ये नाह . या मोकळया जागा आहेत मग या 
कंपनी या असतील कंवा ाय हेट मालका या असतील या महापािलकेकडे ह तांतर त क न 
या यात आ ण या ठकाणी पाक गची सोय कर यात यावी. जेणेक न वषानुवष या जागा 

पण आप या ता यात राहतील आ ण या पाक ग माफत लोकांची वाहतूक येण-जाण थोड 
कमी राह ल आ ण या माफत पालीकेला उ प नच एक ञोत उभे राह ल. मा.महापौर साहेब, 
आपण फ वभागासाठ  १५ कोट  ६० लाख . बजेट दलेलं आहे. खरतर १५ कोट  ह  अम ट 
दलेली आहे या याम ये आमचे भरपरू भाग आहेत, भरपूर नगरसेवक काम करणार आहेत. 
ह  अम ट वाढवून िमळावी. वशेष योजने अंतगत शहर  आ ण ामीण गर बांसाठ  बीएसयूपी 
अंतगत ९ कोट  २८ लाख . तरतूद केलेली आहे. महापौर साहेब, बीएसयूपी अंतगत 
जेएनएनयूआरएमचा ोजे ट हा से.२२ म ये राबवला गेला आ ण हा जो ोजे ट आहे तो 
यायालयामुळे अधवट राह ला गेला. वषभर आ ह  तु हांला मागणी करतो उरले या पाच 

झोपडप ट  आहेत याचा यव थतपणे स ह क न या. या झोपडप टया वाढणार नाह त 
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या कुठेतर  िसमीत राह या पाह जेत. यासाठ  यव थत स ह केलातर आ ण या लोकांना 

आपण स हम ये पाञ केलतर कुठे ना कुठेतर  अपण यांना चांगली घरे देवू शकतो. आयु  
साहेब या दवशी तु ह  आ ण स ा ढ प नेते आम या बरोबर पाहणीसाठ  आले होते तु ह  
जर साहेब आत आले असतेना तर तु ह  दोन िमनीटे सु दा थांबला नसतात एवढ  वाईट 
अव था या प रसराम ये आहे. स ह होवून यव थतपणे चांगली गोरगर बांसाठ  घरे 
िमळावीत या मागणीसाठ  आ ह  वषभर तुम याकडे पाठपरुावा करतो. याच माणे ह  सव 
गोरगर ब वग कोणी आजार  पडल, कोणाचा काह  ऍ सडट झालातर ह  सव लोक वायसीएम 
या ठकाणी उपचारासाठ  जातात. आता आम या म हला भगीनी बोल या. महापौर साहेब, 
एखादा पेशंट जर आयुसीम ये दाखल करायचा असेलतर यासाठ  आ हांला वशीला लावावा 
लागतो. अगोदरच एसएमएस टाकून सांगव लागत क  हा पेशंट आतम ये या. मग तीकडुन 
अिधका-यांकडून सांगीतल जात क  भाऊ चार पाच पेशंट वेट ंगला आहेत आपण नंतर थोडया 
वेळाने घेऊ. मा.महापौर साहेब, शहरामधील एवढ  मोठ  लोक सं या आहे आ ण एवढया 
मोठया लोकसं येला वायसीएम सारखे हॉ पटल आ ण वायसीएम सारखे असणारे आयसीयू हे 
लोकांना खुप मोठया माणात गरजेच आहे आ ण ते कमी पडत आहे. या या खाटा वाढवण 
गरजेच आहे याच सटर ग वाढवण गरजेच आहे याच कारण असं आहे क  तो पेशंट 
आयसीयूम ये िश ट होता होता असे असं य लोक दगावलेले आहेत. तर  या याम ये तरतूद 
ठेवावी याच कारण अस आहे क  आपला जेवढा ामीण भाग आहे तेथील गाव घेणार आहेत 
याची उपसूचना सु दा आपण मंजूर केलेली आहे. पुणे ज यामधली जेवढ  आसपासची गाव 

असतील वायसीएम नंतर ससूण नंतर जर का पाहत असतीलतर वायसीएमकडे पाह ल जातं. 
असं य गोरगर ब या हॉ पटलम ये येवून मागणी कर त असतात. मग ते शेजारचे आमदार 
असतील, शेजारचे सरपंच लोक असतील शेजारचे सवसामा य सामाजीक कायकत असतील हे 
सु दा तेथे येवून थांबतात आ ण आप या िमञाच असेल, कंवा आप या पाहू याच असेल 
कंवा आप या नातेवाईकांच कोणी असेलतर यां या एक मदतीसाठ  सवजण आ हांला फोन 
करत असतात. पण वायसीएमम य ेजागा नस या कारणामुळे तो पेशंट घेवू शकत नाह त 
आ ण आशाम ये भरपूर लोक ाणास मुकलेली आहेत. आताच मोद कुटे यांनी सांगीतल ेक  
छोटया बेबींसाठ  हॉ पट स तीन चार दवसापुव ची गो  मी तु हांला सांगतो. बाळ ज माला 
आल आ ण याला यव थतपणे टमट दली गेली नाह  हणून आई वड ल दोघेह  रडत 
रडत मृ यूमुखी पडलेल बाळ घेवून आले. असे असं या लहान मुल यांना यव थत टमट 
िमळत नस यामुळे मृ यूमुखी पडतात. आ ह  तेथे पाहतो यावेळेस एक एक काचे या 
भांडयाम ये काह  काह  वेळेस दोन दोन मुलांना ठेवल जातं. का आपण या याकडे ल  देत 
नाह त. वायसीएम सारखा आयसीयूचा  इतका गंभीर असून सु दा छोटया मुलांचा 
आयसीयूचा  एवढा गंभीर असून सु दा आपण याकड ल  दल गेल पाह जे. मा.महापौर 
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साहेब, शहराम ये छोटे मोठे हॉ पट स भरपूर आहेत. यावेळेस एखादा पेशंट या ठकाणी 
उपचारासाठ  जातो यावेळेस तीथले जे काह  डॉ टस, नस वग असतील यांनी यां या बरोबर 
यव थतपणे क युिनकेशन केल पाह जे. यांना मागदशन केले पाह जे. परंतु काह  वेळेस अस 
सु दा घडत क  यांना यव थत मागदशन न केल गे यामुळ याना यव थतपणे सांगीतल 
न गे यामुळे अशाह  पेशंट लोकांचा ाण गमावलेला आहे. यावेळेस आपण ती बॉड  
वायसीएमम ये को ड टोअरला ठेवतो तेथे एवढ  वाईट अव था आहे हणजे तु ह  जर 
गेलेतर परत कधी जाणार नाह त. भयानक अव था असते या यावर कुठेतर  काम करणे 
आव यक आहे. या शहरातील लोकांना काय पाह जे काय गरजेच आहे या यावर काम 
कर याची खुप गरज आहे. आ ह  यावेळेस या ठकाणी जातो, हणजे पो टमाटम के या 
के या बॉड  बांधली क  या ठकाणी तो नागेश हणून आहे तो चांगला मुलगा आहे कोणीजर  
गेलतर  तो सहकाय करत असतो. बॉड  आली क  टाकली, बॉड  आली क  टाकली थ यावर 
थ या बॉडया आहेत. काह  काह  बॉडया अशा आहेत क  दोन-दोन तीन तीन दवस जागा 
नस यामुळे बाहेर ठेवाव लागतात यामुळे दुगधी येते. शेजार  डॅमेज बॉड साठ  ८X८ ची म 
आहे. या ठकाणी वाईट अव था आहे. आपण एवढ मोठ बजेट करतो ते जर सवसामा य 
नागर कां या उपयोगासाठ  येत नसेलतर याचा काय फायदा आहे. या शहरातील सवसामा य 
जनता, या शहरातील गर ब वग हा मोठया माणावर अस यामुळ वायसीएम सारखे हॉ पटल 
असतील, शहरातील छोटे छोटे हॉ पटल असतील हे या यावर मोठया माणात अवलंबून 
आहेत. आपण या याकडे जातीने ल  दल पाह जे. या या अिधका-यानी आपल काम 
चांग या प दतीने, चोख प दतीने बजावण खुप गरजेच आहे. कारण क  हा लोकां या िनगड त 
असणारा  आहे. मा.महापौर साहेब, च-होली गाव असतील, पंपर  असेल, याच माणे रावेत 
असेल अशा असं य भागाम ये आपण येणा-या दवसाम ये गोरगर ब लोकांना घर बांधुन 
देणार आहोत. स-े२२ मधला नगरसेवक आ ण जवळचा आलेला अनुभव मी तु हांला सांगतो. 
अ रश: क बडया जशा दाबून ठेवले या हो या तशा दाबुन ठेवलेल होतं तशा प रसराम ये 
लोक राहतात. घर दली चांगली गो  आहे पण तो माणुस आहे, जनावर नाह . गर बी आ ण 
ीमंतीचा जो दुरावा आहे तो दुर क न येणा-या दवसाम ये जे गृह क प आपण 

गोरगर बांसाठ  राबवणार आहोत या क पाम ये एक चांगल वमींग पुल असल पाह जे. एक 
पोटसाठ  चांगल मैदान असलं पाह जे. या याम ये चांगली शाळा असली पाह जे चांग या 

चांग या गो ी या अमॅनेट जचा या याम ये उपयोग क न एक चांगले गृह क प आपण 
राबवले पाह जेत. मा.महापौर साहेब, स ा ढ प ने यां या वॉडाम ये आपण गृह क प राबवत 
आहोत या क पाम ये या प दतीने आता जी काह  गु हेगार  वाढत आहे, आता दोन-चार 
दवसापुव  या ठकाणी हा या झाली. असा लम प रसर असेल या लम प रसराम ये 
लवकरात लवकर एकञीत तु ह  गृह क प राबवला आहे या ठकाणी मोठ  लोकसं या नसावी. 
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याच कारण अस ंआहे क  यावेळेस आपण एखादा मोठा गृह क प गोरगर बांसाठ  राबवतो 
पंपर ची जेवढ  झोपडप ट  आहे ती से.२२ म ये थलांतर त केली. पण पंपर  म य े  
असणा-या गोरगर ब लोक होती यांचा उदरिनवाह पंपर या आजुबाजूला जो रोजगार होता तो 
रोजगार सु दा गेला. ह  लोक इकडून तीकड येवू शकत नाह त काह  लोक येतात काह  लोक 
येवू शकत नाह त. माझी वनंती असेल क  या ठकाणी तु ह  गोरगर बांसाठ  गृह क प 
राबवणार आहात या ठकाणी चांग या शाळा, चांगले हॉ पट स याच माणे खेळाची मैदान, 
चांग या पोलीस चौ या तेथे उ या रहा यात. जेणेक न या सगळया गो ीची आपण काळजी 
घेतली पाह जे. मा.महापौर साहेब, पाच कोट च बजेट महापौर िनधी मधुन आहे. खरंतर आपण 
हा वषय काह  दवसापुव  पण चचला आणलेला होता. तु ह  चांगली काम करता या कामाला 
पाच कोट  . कमी पडणार असतील अस मला वाटत. याच उदाहरण दयायच हणलतर 
यावेळेस एखादा गोरगर ब एखादया हॉ पटलम ये उपचार घेत असतो एखादा नगरसेवक 

आ ह  भेटायला जातो यावेळेस ती लोक आम याकडे थोडेफार अपे ेने पाहत असतात. 
यावेळेस आ ह  महानगरपािलकेतफ महापौर िनधीतून पाच पाच हजाराचा चेक देत असतो. 

आपण बघताय महागाई वाढलेली आहे, उदयोगधंदे मोठया माणाम ये ठ प झालेले आहेत. 
या काह  घरगुती वापरा या व तू आहेत या सु दा महागले या आहेत. या महागाई या 

काळात जीवनाम ये गोरगर ब कुठेतर  आपला माग शोधत असतो. यावेळेस आ ह  
तुम याकडे एखादा चेक मागायला येतो यावेळेस पाच हजाराचा चेक या माणसाला 
द यानंतर याच बील एक ते दड लाख झालेल असतं. यावेळेस पाच हजाराचा चेक 
द यानंतर तो आपल त ड बार क करतो. मा.महापौर साहेब, माझी अप याला अशी वनंती 
आहे क  कमीत कमी पंचवीस हजाराचा चेक तुम या माफत या शहरातील गोरगर ब लोकांना 
गेला पाह जे. याच माणे गोरगर ब लोकांना या यावेळेस मदत लागेल या यावेळेस 
मा.महापौर साहेब तु ह  पुढे असतातच. आ ह  पाहतोत क  यावेळेस आम या भागातील 
सव लोक येतात यावेळेस तु ह  याला भेटतात. महापौर साहेब, अपंग क याणकार  
योजनेअंतगत जो िनणय घेतला गेला तो खरतर खुपच चांगला िनणय शहरातील सव अपंग, 
अंध लोक असतील यां यासाठ  माग या जीबीम येच ठराव मंजूर केला आहे. याब ल मी 
तुमच मनापासून हाद क आभार मानतो. या योजनेवर चचा क न कमीत कमी आज तीन 
मह ने झाले आहेत. तीन मह यानंतर आपण याचा पाठपुरावा रा य शासनाकडे करत आहोत. 
पण लवकरात लवकर ती योजना ह  अंमलात यावी. याच कारण असं आहे क  जी गो  आपण 
केली यात अंध, अपंग असतील हे सव लोक या याकडे एक आशेने पाहतात. मा यासह त 
सभागृहातील सव संबंधीत नगरसेवक नगरसे वका असतील यांना न क च हे वचारत 
असतील क  आ हांला कधी फॉम भेटणार आहेत. माझी तु हांला न  वनंती आहे क  
लवकरात लवकर याची अंमलबजावणी हावी. पाणीपुरवठयासाठ  वशेष िनधी २३ कोट चा 
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आहे. पा यासाठ  माग या जीबीम ये जो गदारोळ झाला तो आपण पाह लेला आहे. तस 
पाह ला गेलतर सवसामा यचा खुप मोठा पा या या वषयी आप याला ॉ लेम फेस करावा 
लागणार आहे. कारण क  आताच पाटबंधारे खा यानी आप याला एक लेटर दल आहे क  एक 
दवसा आड पाणीपुरवठा करावा हणून. असा शहरातील अजून क येक भाग आहे आपण 
पैसेतर वाढवलेले आहेत, सवसामा य नागर कां या पाणीप ट म ये पैसे वाढवलेले आहेत. असे 
क येक भाग आहे, कवळे असेल, रावेत असेल, कु ळ  असेल, काळेवाड  प रसर आहे, 
भोसर चा प रसर आहे, च-होलीचा प रसर आहे, िनगड चा यमुनानगरचा प रसर आहे असे 
भरपूर प रसर आहेत क  येक प रसराम ये आज सु दा पाणी िनयमीत िमळत नाह . 
या यामुळे ओरड चाललेली आहे. मा.महापौर साहेब, मा या सार या य ला एक िच ह 
पडतय क  रा वाद  काँ ेस या काळाम ये पाणीपुरवठा एकदम यव थत चालला होता. न क  
स ा प रवतन झा यामुळ गडबड कशी झाली यासाठ  िच ह मा यासार याला सु दा 
पडलेला आहे. याच कारण असं आहे क  अिधकार  तेच लोक, ठेकेदार सु दा तेच, लोक पण 
तीच मग न क  ॉ लेम काय झालेला आहे. न क  काय वषय आहे. न क  या या मागच 
गौड काय आहे, न क  ॉ लेम कुठे आहे. हा  अजूनह  मा यासार या या मनाम ये येतो. 
याच कारण असं आहे क  आज येक ठकाणी पा याची ओरड चालू आहे. उ र वचारल क  

एकच येतं क  अनिधकृत घर वाढलेली आहेत. अशी कती घर वाढलेली आहेत. एक वषाम ये 
कती घर वाढलेली आहेत. सवात मह वाची गो  हणजे आज शहराम ये यव थतपणे 
िनयोजनब द पाणीपुरवठा केला जात नाह , शहराम ये सव ठकाणी पा याचा आरडाओरड चालू 
आहे. काह  ठकाणी पाणी सकाळ  येतं, काह  ठकाणी दुपार  येतं, काह  ठकाणी सं याकाळ  
येतं. पुणपणे िनयोजन ठ म. भाऊसाहेब भोईर बोलले क  मुंबई सार या शहराम ये एकह  
टाक  नसताना िनयोजनब द पा याचा पुरवठा केला जातो. आप या सार या शहराम ये 
पाणीपुरवठयाच यव थतपणे िनयोजन का केल जातं नाह . कुठेतर  िनयोजनब द काम 
चांगल काम या शहरातील जनतेला, नागर काना आपण सवानी िमळून दलं पाह जे. 
मा.महापौर साहेब, ये  नागर कांसाठ  आपण एक कोट चा िनधी ठेवलेला आहे. हा िनधी 
सु दा कमी वाटतो. आज आपण पाह लतर जेवढ  सं या त णाची आहे तेवढ च सं या वृ दांची 
आहे. हा जो एक कोट चा िनधी आहे तो खुप कमी पडणार आहे. या याम ये तु ह  वाढ व 
तरतूद करावी यासाठ  उपसूचना यावी. याच कारण असं आहे क  शहरातील सव ये  
नागर कांना याचा मोबदला िमळाला पाह जे. असे असं य ये  नागर क आहेत क  काह नां 
मुल नाह त, काह ंची मुलं िश णासाठ  बाहेरगावी गेलेली आहेत, काह  लोक मुलांची ल न 
झा यामुळे कंवा पटत नस यामुळे बाहेर राहतात असे असं य आजी-आजोबा आहेत क  ते 
एकटेच घराम ये राहतात आ ण उ प नाच ञोत काह च नाह . मा.महापौर साहेब, पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेकडे सवसामा य नागर क आशेने पाहतो, ेमाने पाहतो पण हाळू हाळू 
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हे ेम सवसामा य नागर कांच उडत चाललेल आहे. आपण यांना चांग या सुखसोई द या 
गे या पाह जेत. मा.महापौर साहेब, आताच सभागृहाम ये चचा केली क  गोरगर बांसाठ  
अं यसं कार हा मोफत केला पाह जे यासाठ  काह तर  ो ह जन केली पाह जे. आजची एक 
गो  तु हांला सांगतो. एक िघसाडयाचा मुलगा आहे याचा पु याम ये ऍ सीडट झाला माता 
रमाई हौिसंग सोसायट म ये तो मुलगा राहतो. सकाळ  याला घर  आणल. अं यसं कार 
कर यासाठ  घर यांकड पैसे नाह त. मी यांना सांगीतल क  तु ह  आप या वदयूत 
दाह नीम ये घेवून जा. ते हणाले नाह , आ ह  वदयुत दाह नीम ये अं यसं कार करणार 
नाह . आ हांला हंदु प दतीन या यावर अं यसं कार करायचा आहे कारण क  मुलाच वय ३० 
ते ३५ वयाचा होता. आ ण ते िलंबू वगैरे ते वकतात. असे असं य लोक या शहराम ये 
आहेत. चांग या घरातील जे लोक असतील ते या योजनेचा कदािचत फायदा घेणार नाह त पण 
यांच हातावरच पोट आहे जे काबाडक  करतात, दवसराञ मेहनत करतात, यांना मागे पुढे 

कोणी नाह  या सव लोकांचा वचार आप या माफत केला गेला पाह जे. मा.महापौर साहेब 
अ यंत मह वाची ह  गो  आहे आ ण माग या पाच वषात या वषयावर चचा झालेली होती 
आ ण आजह  या वषयाला घेवून चचा होते. ह  चचा, चचा न राहता ती अंमलात आणली 
गेली पाह जे. आपण एवढा मोठा खच ववीध योजनांवर ववीध गो ीवर करतो तर हा छोटासा 
खच अं यसं काराचा केला गेला पाह जे. मा.महापौर साहेब, मी पु हा एकदा अिभनंदन करेल. 
आताच उपसूचना केलेली आहे २ कोट  सीसी ट ह  साठ ची. मा.महापौर साहेब, तु हांला 
सांगतो शाहूनगर प रसराम ये एका त णांची ह या केली गलेी. मा.महापौर साहेब, तु हांला 
आठवत असेल क  माग याच वषाम ये िचंचवड टेशनम ये पे ोल पंपावर पे ोल भरत 
असताना एका त णाची हा या झाली. इं ायणीनगर प रसराम ये एक य  दवसाढवळया 
आप या बायकोची हा या करत होता. सवसामा य नागर क होते हणून ती वाचली. असं य 
रोड रोमीओ, असं य हा यार, असं य म हलांना छेडछाड कर याचे कार चालतात. या 
शहरातील असं य गु हेगार  वाढत चाललेली आहे. पोलीसांकडे आपण रपोट मागीतले, रपोट 
दले गेले तर या लोकांना तेथे सीसी ट ह  फुटेज िमळत न हते. महापौर साहेब, आपण 
असं य गो ीवर खच करतो, वेगवेगळया वषयावर आपला खच आहे. लोकांना जे पाह जे ते 
आपण दले गेले पाह जे. अजून एक गो  मी तु हांला सांगू इ छतो. काल पंचमीची वेळ होती 
आ ण भागाम ये दोन आजी र यानी जात हो या माता अमृतानंदमयी मठ ते भाजीमंडई या 
प रसराम य े टु हलरवाला आला आ ण डायरे ट गळयातल मंगळसूञ घेवून गेला पाच 
तोळयाच मंगळसूञ या म हले या गळयातल होतं. आज जर का माता रमाईम ये तो मुलगा 
ए सपायर झालेला नसेलतर आ ण मी जर खोट बोलत असेलतर माझा राजीनामा या. 
नागर कांना खुप काह  आपण दलेलं आहे, या छोटयाछोटया गो ी आहेत. आपण नागर कांना 
खुप भरभ न दलल आहे आ ण खुप चांगल काम सभागृहाम ये चाललेल आहे. पण या गो ी 
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बोलाय या आहेत या बोल याच पाह जेत. आप या महापानगरपािलके या या शाळा आहेत 
या याकडे ल  दल गेलं पाह जे. आप या ४३ शाळाचंी पटसं या यव थत नस यामुळे बंद 

कर यात आले या आहेत. या शाळा कमी झाले या आहेत. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  
साहेब खरंतर या शाळे या प रसराम ये आपण जर का गेलोतर आज सु दा तेथे एवढ मोठ 
आपण व छ भारत िमशनसाठ  ठेवलेलं आहे. जर आपण शाळेची व छता पाह लीतर 
इमारतीची देखभाल दु ती पाह ली, टॉयलेटची व छता पाह लीतर अ यंत वाईट अव था 
आहे. ते जर एखादया तु ह  ाय हेट शाळेम ये गेलातर एवढ  मोठ  चांगली इमारत आ ण 
एवढ मोठ चांगल ाऊंड महानगरपािलके या शाळा जर सोड यातर खाजगी शाळे या येक 
इमारतीम ये जावुन पाह लतर ाऊंड नाह  एवढया चांग या शाळे या इमारती आप याकड 
आहेत. आपण यावेळेस खचड  वाटप करतोत यांना लेट सु दा नसते ते तसेच खातात 
तशीच आपण खचड  वाटप करतो. छोटया छोटया गो ी आहेत पण या मह वा या गो ी 
आहेत. एखाद  बाई या ठकाणी बसते आ ण ती खचड  वाटप करत असते. ड बा वगैरे काह  
नसतो. मुल येतात कशीतर  खचड  खातात आ ण जातात. काह  वदयाथ तर असे पाह लेले 
आहेत ते पेपरवर सु दा खचड  खातात. शाळे या बाबतीत सांगायच हणलतर शाळेची 
पटसं या यामुळे घसरत चालली आहे. या याकडे ल  दे याची गरज आहे. आज आपण 
पाह लतर या शहरासाठ चे असं य असे  आप या सवाना भेडसावत आहेत.  
मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. जे बजेट थायी सिमती 
चेअरमननी सादर केलेल आहे यांचे मी आभार मानतो. या बजेटम ये घरकुल योजना 
अंमलात येणार आहे. पंत धान आवास योजना या नावाने ह  घरकुल योजना येणार आहे. 
मा.महापौर साहेब आपण वत: जातीने ल  घालून जे पोलीस कमचार  पंपर  िचंचवड शहरात 
कंवा आ या पुणे शहराम ये आहेत यां यासाठ  घरकुलला राखीव जागा ठेवावी जेणेक न 
यांना तेथे घर उपल ध होतील. तीस ते प तीस, चाळ स वष स ह स क न यांना घर याव 

लागतं. माझी वनंती आहे क  जे पोलीस आहेत यां यासाठ  आपण घरकुल योजनासाठ  
जागा राखुन ठेवावी. याच माणे आज झोपडप ट  जशी डे हलप होती या माणे पोलीस 
वसाहतीम ये सु दा डे हलपींग हावी. अिधका-याशी आ ह  बोललो तर ते सांगतात क  ते 
रे हे यू या अंतगत आहे ितथ आ ह  काम क  शकत नाह त. तर  यांचाह  वकास कराव 
एवढे बोलून थांबतो, जय हंद, जय महारा . 
मा.झामाबाई बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज या 
अंदाजपञकात येक भागामधुन, पंपर  िचंचवड शहरामधुन आगळवेगळ चांग या प दतीने 
हे अंदाजपञक सादर केलं आहे. मी थायी सिमती चेअरमन, मा.महापौर साहेब व मा.आयु  
साहेब आपल अिभनंदन करते. खरोखर येक भागामधले, वभागामधले जे जे काम 
अंदाजपञकाम ये आहेत मग डांबर  र ते असतील अनेक वेगवेगळ  काम असतील ती काम 
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लवकरात लवकर झाली पाह जे कारण माग या बजेटम ये काह  डांबर करणाचे वषय मा या 
भागातले होते. यावेळेसचा भाग . ५० होता, पुलाच काम होतं आता तु ह  याच 

भुमीपुजन केलेलं आहे िचंचवड ते थेरगाव. डांबर करणाच पण पावसाळा सु  झाला क  
अिधकार  हणतात पाऊस सु  झाला. अशी जी काह  काम बजेट मधली आहेत ती पुढ पुढ 
ढकलत गेली क  या कामाला वेळ लागतो. या याम ये परत आपल बजेट वाढतं. पुढे पुढे 
जी कामे जातात या याम ये अनेक ञुट  कमी पडत असतात. मला एवढ च वनंती करायची 
आहे क  आपली या या भागाम ये जी जी काम अंदाजपञकाम ये आहेत ती काम 
लवकरात लवकर झाली पाह जेत. . . २४ डांबर करणाचे काह  काम आहे, लॉकचे आहे, 
पाईपलाईनचे आहे आ ण काय होत क  डांबर करण करायच हणलतर र ता खोदायचा आता 
नका नंतर करा परंतु असं करत करत पुढ पावसाळा येतो. जो कोणी ठेकेदार असेल यांनी 
सु दा लवकरात लवकर ती खोदाईची कामे केली पाह जेत. आपण शासनाला हे सांगीतल 
पाह जे क  पावसाळया या अगोदर या या भागाम ये खोदाईची काम करायची आहेत या 
या भागातून लवकरात लवकर ती काम झाली पाह जे. तसेच डांबर करणाला पावसा या आ द  

सुरवात झाली पाह जे. मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब आपण अहमदाबादला जाऊन 
आलेला आहात या प र थतीम ये मला वाटत आता इं ायणी नद  आ ण पवना नद चा 
वषय आहे, तर खरोखरच साहेब याच धरतीवर आपली पवना नद , इं ायणी नद  आहे. अशा 
प दतीन आपण जर काम केलतर तुम या कारक द म य ेपवना नद ला आ ण इं ायणी नद ला 
चांगल व प या ठकाणी ा  होईल. कारण दो ह  ठकाणी प वञ अशी देवाची थरता आहे. 
आळंद म ये ाने र महाराज आहेत, िचंचवडम ये मोरया गोसावी आ ण थेरगावम ये 
बोट लब आ ण या ठकाणी केजूदेवीच थान आहे या ठकाणी पयटक येतात. पवना नद म ये 
बोट लबच चांगल थळ झालेलं आहे. या ठकाणी अनेक लोक येत असतात. परंतु आपली जी 
पवना नद  आहे या ठकाणी जलपण  आहे, आपण या ठकाणी हजीट दलेली आहे 
या ठकाणी काय प र थती आहे. जलपण  आपण काढतो ती उचलली जात नाह . याची 

दुगधी सटुते यामुळे जाणा-या येणा-यांना नाकाला माल लावून जाव लागतं. आता जर  
कोणी आल तर  केजूदेवी या या र याला जलपण  काढून टाकलेली आहे याचा असला वास 
येतो क  तेथून जायला लोकांना नको वाटतं. या ठकाणीह  छोट शी व ती आहे या लोकाना 
तेथे राहणे मु कल झालले ेआहे. या जलपण साठ  आप याला काय कराव लागेल. काढलेली 
जलपण  उचलू तोपयत परत आहे तशी जलपण  होते. मोरया या तेथे गाडन झालेल आहे 
आ ण तीकडे जलीपण  जाऊ नये हणून म ये आड या दो-या बांधले या आहेत कारण 
जलपण  खाली जाऊ नये. परंतु ती जर खाली नाह  गेलीतर वरती धरणा या पा याम ये सु दा 
जाऊ शकते. रावेत, कंवळ या ठकाणीहून घाण पाणी येतं सव नद म ये घाण पाणी येतं. जर 
ते पाणी रावेतमधुन शु द करण होत असेलतर  पण तेच पाणी आपण शु द क न घेतो आ ण 
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यायला लागत. मी पवना नद च सांगेल, इं ायणी नद च महापौर आहेत यांना सांगायची 
गरज नाह . परंतु ह  पवनानद  शु द झाली पाह जे कारण या ठकाणच पाणी आपण पत 
आहोत. तर  या भागाम ये जे व न घाण पाणी येतं या पा याचा बंदोब त झाला पाह जे. 
कारण ेनेज पाणी सव पवना नद म ये िमसळतं. बोट लबला पयटक येतात परंतु या 
जलपण मुळ आनंद लुटता येत नाह .  मी एवढच सांगू इ छते क , आपण अहमदाबादला गेलो 
आ ण तेथे अशी घाण न हती. जलपण  सु दा आप याला तेथे दसली नाह . या प दतीन जर 
आपण या पवना नद म ये व छता आ ण चांगला क प जर तु ह  हाती घेतलातर खरोखर 
महापौर साहेब आ ण आयु  साहेब आपल नाव पंपर  िचंचवड शहराम ये होईल एवढच 
या ठकाणी मी सांगु इ छते आ ण आपण ते कराल अशी अपे ा बाळगते, ध यवाद.    
मा.पौ णमा सोनवणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. समा व  गावांना 
अजूनह  याय िमळालेला नाह . या ठकाणी अजूनह  र ते, वज, पाणी या याक रता 
नाग रकांना पुरेशी तरतूद अजूनह  समा व  गावाना िमळालेली नाह . आपला जो भाग आहे 
तो समा व  गावाम ये येतो. आम या येथील नागर क टॅ स भरतात पण यांना सु वधा 
िमळत नाह त. माझा भाग रेडझोनम ये येतो तेथे टॅ स भ नह  पुरेशी सु वधा िमळत नाह . 
नागर कांना र ते, पाणी व वीज या मुलभूत सु वधा आहेत या तर  यव थत िमळा यात 
याक रता भर व तरतूद आतापयत कधीच िमळालेली नाह  ह  खंत आहे. माझे सहकार  वण 

भालेकर यांनी सांगीतल आहे क  आम या येथे आयट  हब आहे तेथून येणा-या जाणा-या 
नागर कांना, कामगारांना र ता यव थत उपल ध होत नाह . शेतक-यांकडून आपण जिमन 
घेवून पयायी र याक रता तरतूद िमळावी. आपण बोलायला संधी दली याब ल ध यवाद. 
मा.संिगता ता हाण े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज पौ णमाताईनी 
जो वषय माडंलेला आहे तो बरोबर आहे. आ ह  ामीण भागात अस यामुळे आ हांला 
कोण याह  सु वधा िमळत नाह त. रेडझोन अस यामुळे कोण याह  सु वधा िमळू शकत नाह त. 
आताच सांगीतल क  कॅमेरे बस वलेले आहेत. आम या भागाम ये पाच ते सहा शाळा आहेत 
या ठकाणी भरपूर मुल-ंमुली शाळेत जातात येतात. आज िञवेणीनगरम ये जो कार घडतो 
या ठकाणी कॅमेरे बसव याची अव यकता आहे. कॅमेरेसाठ  भर व तरतूद जर ठेवलीतर पंपर  

िचंचवड ऐर याम य ेशाळाम ये कंवा चौका चौकाम ये कॅमेरे बसवले पाह जे आ ण तरतूद कमी 
आहे. आ ह  येक वेळेस कॅम-ेयाब ल पाठपुरावा केलेला आहे. तर  माझ असं हणणं आहे 
क  या ठकाणी शाळा आहेत या ठकाणी तर  कॅमेरे बसवून यावेत. एवढ बोलून मी 
थांबते. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी सवात थम 
महापौरांच आभार य  करतो क  सालाबाद माणे आपण यावष  आ हांला बोल याची संधी न 
दे याऐवजी बोल याची संधी दली. ३५६० कोट  िश लकेच बजेट सादर केल याब ल 
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महापौरांच देखील मी अिभनंदन करतो. या बजेटम ये आपण २३ कोट , ६० कोट  . 
पाणीपुरवठयासाठ  ठेवले असे एकूण ८३ कोट  . पाणीपुरवठयासाठ  तरतूद आहे. मला 
या ठकाणी एक गो  िनदशनास आणून दयायची आहे क , भामा-आसखेडला ३०६ कोट  
रा यसरकारने दयायला सांगीतले आहेत. मला वाटत आज याच लोकस ाम ये ती बातमी 
आहे. बजेटम ये याचा उ लेख या ठकाणी दसत नाह . याब ल देखील आज मी आयु  
साहेबांच ल  वेधू इ छतो. संपुण शहराम ये पा याची अ रश: ब बाब ब चाललेली आहे. मग 
ती कशामुळे असेल, पवना बंद झाली हणून असेल, भामा-आसखेडमधुन पाणी येत नाह  
हणून असेल, परंतु आपण या ठकाणी अमृत योजनेवर जा त भर देतोत क  २४x७ ची काम 

भ व यात करायची आहेत. परंतु आतापयत ४० ट केच काम पुण झालीत ६० ट के अजून 
काम देखील चालू नाह . याची देखील काह  ो ह जन या ठकाणी दसत नाह  मला वाटत 
नागपूरकर कोण ठेकेदार आहे याला देखील आपण काम फा ट करायला सांगायची गरज 
आहे. ते करत असताना आपण पुव चे बंड साहेब असताना ६० ते ७० कोट च याच काय केलं. 
याचा देखील उ लेख या ठकाणी दसत नाह  कंवा ते देखील िनयोजन कोलमडून पडलय अस 

या ठकाणी दसतं. सवात व त पाणी असताना सवात महाग पाणी या ठकाणी दे याच 
िनयोजन आपण करत आहोत. मला आप या िनदशसनास एक आणून दयायच आहे क  
आपण १०० . ित म हना येक नळकने शनला आ ण ५० . झोपडप ट धारकांना असे जे 
म थली केलेल आहे याचा देखील फेर वचार प ने यांनी करावा. तर  याचा फेर वचार करावा 
नाह तर मला वाटत नाह  शहरातील जनता आप याला माफ करेल. नाह तर मागे आपण 
हणतोय रा वाद या काळात काय झाल आ ण आम या काळात काय झाल.ं आता आफवा 

आली क  यां या पे ा व त धा य आ ह  देतो. वनाकारण यां या येक गो ीला आपण 
तु ह  हे नाह  केल, तु ह  ते नाह  केलं हे करत असताना पाणी का नाह  दलं असं देखील 
यांना हण याची जबाबदार , म डगेर  साहेब होते आमची देखील या दवशी चचा झाली. 

शहराची वाढती लोकसं या पवना जलवाह नी असो, भामा-आसखेड असो या गो ीकड देखील 
ल  दयाव लागेल. आज मे ोच आपण पाह लतर ५५ पलर आपले उभे आहेत. ५० कोट  
तरतूद आपण ठेवलेली आहे. आपण पु यात ए  करतोतर एकह  पलर नाह . हंजवड ची 
मे ो आप याकडन नाह  फ  ३०० मी.आप याकडे आहे. सव मे ो पुणे महापािलकेकडे गेली. 
हंजवड ला काम करणारे लोक कुठे राहत असतीलतर वाकड, पपळे सौदागर, पंपळेिनलख, 
सांगवी या प रसरात लोक राहतात. तर  मे ो इकडन नेली असतीतर हंजवड चा बोजा कमी 
झाला असता. अस असताना देखील मे ो शहरा या बाहे न जाते. िनगड तह  मे ो अधवट येते. 
असे असताना आपण ५० कोट  . यावष  तरतूद केलेली आहे. हे करत असताना आपण 
पीएमपीएमएलला दरवष  १५० ते २०० कोट  . देतो. मे ो काय आ ण पीएमपीएमएल काय 
या प लक स हस आहेत. सवसामा य जनतेला वास कर यासाठ  सोई कर राह ल अशा 
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रतीने ती सेवा आहे याकडेह  मी आपल ल  वेधू इ छतो क  आप या नागर कांना एखाद 
पञ दयायच असेलतर वारगेटला जाव लागत. आज पह यांदाच यां या सीईओ या ठकाणी 
येवून गे या यांच मी अिभनंदन करतो. तर  पीएमपीएमएलच ऑ फस देखील या ठकाणी 
पाह जे. यांची कने ट ह ट  आप याशी, लोक ितनीधीशी पाह जे असं मी या ठकाणी 
िनदशनास आणून देतो. आपण औंध मधुन थेरगावला आलोतर सांगवी फाटयाचा ीज, र क 
चौक घेतला, वाकड फाटयाचा घेतला, आता नवीन तु ह  पाक टला घेतला, काळेवाड  
फाटयाला घेतला, पोलीस लाईनला घेतला, १६ नंबरला घेतला आता तु ह  डांगे चौकापयत येता 
हणजे तु ह  दड ते दोन कं.मी.पयत दहा ीज घेतले. आ ह  तु हांला एकच वनंती करतो 

क  हंजवड  ीज या. आ ह  एखाद  मागणी मांडतो, हेडम ये चज केल अिभनंदन, पण 
आ हांला पैस ेजर दले असतेतर यावषात यव थत लॅिनंग करता आली असती. आता पाहू 
प नेते, महापौर उपसूचना घेतो असे हणले आहेत. माट िसट , माट िसट , माट िसट , 
माट िसट वर वषभरात कती खच झाला याची मा हती घेतलीतर फ  १५ लाख. मला वाटत 

आपली माट िसट  फ  कागदावरच आहे. यावष  तु ह  यात तरतूद करता ती १०० कोट  . 
हा उ लेख करत असताना तु ह  रा य शासनाकडन काह  घेणार, तु ह  स ल ग हमटकडन 
काह  घेणार, याचा कुठेह  उ लेख माट िसट या या यात नाह . मला आयु  साहेबां या 
िनदशनास माट िसट या बाबतीत एक गो  आणून दयायची आहे क , आपण पाह ल असेल, 
कुणाल कुमार यांनी आपण इले शन जशी लढतो या माणे पुणे महापािलकेत स ह केला. पार 
यांनी ग ली बोळह  सोडली नाह  अशा ठकाणी िमट ंग घेत या. या या त  लोकांच यांनी 

मत घेतलं. रोटर  असेल, ववीध मंडळ असतील जी के पुणे शहरात काम करतात, ए जीओ 
असतील यांच देखील मत घेवून या ठकाणी यांनी माट िसट च िनयोजन केलं. याचच 
आज फळ हणून यांना स ल ग हमटच माट िसट च भारताचे ोजे ट राबव यावर यांना 
मा.मोद  साहेबांनी वत: या ठकाणी घेतल आहे. परंतु आप या शहरात एका वषाभरात १५ 
लाख . खच. हणजे आपण करतोय काय. आता तु ह  १०० कोट ची तरतूद या ठकाणी 
करता. पण तु हांला आ हांला वषभर उ र दयाव लागेल क  हे १०० कोट  खच करत असताना 
तु ह  स ल कडून पैसे घेतले, टेटकडून पैसे घेतले. प नेते ती ह  ठकाणी आपलच सरकार 
आहे. आप याच बजेटमधुन पैसे घेता आ ण तेच पैसे इथे खच करता आ ण आ हांला हणता 
माट िसट  केली. असे न करता माट िसट त देखील अपण ल  दयाव. माट िसट त 

वायफाय असेल, िश ण, आरो य, व छता, पयावरण अशा ववीध गो ीवर जर आपण 
यव थत लॅिनंग क न केलतर आज िस युर ट  आली, आज शहरात काय चालल, गु हेगार  
चंड टोकाला पोहचलेली आहे. आता आ ह  ऐकतोय १ मे ला तु ह  पोलीस आयु ालयाच 

उ ाटन घेणार आहेत. याब ल तुमच वागतच आहे. पण आता तीन वष झाले आहे गाजर 
थोडे कमी करा. आता वषभराम ये पुढ या इले शनला सामोर जायच आहे. माटिसट च 
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आयु  साहेबांनी शहरातील सव नागर कांच ये ा पासून, त ा पासून, रोटर  लब पासून 
सवाच यात मत घेतलतर िन तच आपण माट िसट त देखील चांग या कारे काम क  
शकू. सुजाताताई या ठकाणी आहेत, तापक र ताई आहेत यानंी म हला बालक याणच सॅिनटर  
कट तयार केल ते देखील अतीशय चांगल आहे याच ेिनंग दलतर िन तच याचा फायदा 
होईल. परदेशात जाणा-या मुलांना जी अपण मदत करतो ती िन तच फायदेशीर आहे. 
िन तच लांडे साहेबांचा स कार करावा यांनी पैसे वाचवले आहेत. बँकेम ये पसैे ठेवून या 
काह  से ह ंग होतात यात ६० ते ७० कोट चा फायदा झाला याब ल मी याचं अिभनंदन 
करतो. आक मक खच आपण पुव  काम करताना येक कामावर ५ ट के खच ठेवतो. 
यांनी गे या तीस वषाचा हा पायंडा मोडून टाकला आ ण तो ५ ट के खच कर याची प दत 

बंद केली. चांग या कामाला चांगलच हणल पाह जे. या यामुळे ६० ते ७० कोट  या वष  
वाचलेले आहेत. असंच हे चालू राह ल आ ण एखाद  था पडलीतर पडून जाते. आिशष शमा 
याय या अगोदर नाव कोणतच नाह  काय हेड आ ण काय बजेट यांनी एखाद  सवय लावून 
दली आ ण ती आता चाल ूझाली. आता लांडे साहेबांनी ह  ५ ट के खचाची बचत केली ह  
अशीच कायमच राह लतर दरवष  जर आक मक खच वाचत राह ल. तळदेकर मॅडम देखील 
या ठकाणी १२ ते १ वाजेपयत काम करतात. आपण भूसंपादनासाठ  १८४ कोट ची तरतूद केली 

आहे. आपण ड पी देखील र हाईज करतो. तो ड पी र हाईज करत असताना आपण देखील 
यात त ांची मदत घेवून जी तातड ची रझ हश स आहेत उदा. गाडन असेल, मशानभूमी 

असेल िचंचवड सार या ठकाणी गे या दहा वष मशानभूमी नाह  अशा ठकाणी काह तर  
वेगळया कारे ो ह जन क न रझ हशन लवकरात लवकर कसे आप या ता यात येतील हे 
देखील आपण सवानी पाह ल पाह जे. या ठकाणी लोकांना यायालयात जाता येणार नाह  
आता आम याकडचे दोन तीन शाळेचे करण आजह  यायालयात आहेत. आपण हे भूसंपादन 
करत असताना चांगले त , स लागार नेमा. मला वाटत १७०० स लागार आप या शहराम ये 
झालेल ेआहेत. अशा ठकाणी स लागार नेमलेतर िन च याचा फायदा होईल. जर तर वर 
राहणारे स लागार नको. मी आपल ल  वाकड प रसरावर वेधेल. आज तु ह  बजेटम ये 
आ हांला ६ कोट ची तरतूद केली. जलिन सारण ९५ लाख, पाणीपुरवठा १ कोट  ९७ लाख, 
वदयूत वभाग ३४ लाख, झोिनपू ४ लाख आ ण गाडन ५ लाख ७६ हजार. हणजे या 
वभागाने तु हांला एका मह यात १००-१०० कोट  डे हलपमट चाजस भरलेत या ठकाणी 
तु ह  ६ कोट ची तरतूद ठेवली. हे चाललय काय, मला तर अशी अपे ा होती क  या भागातील 
नगरसेवकांना तु ह  वचारत असाल क  बजेटम ये तु हांला काय हव आहे. खुप लोकांनी 
बजेटच वागत केल, यात काय केलं मागची र  आता ओढली. बजेटच पु तक पाह लतर 
रेडझोनम ये गृह क प बंद आहे.  भाग .१  आर ण , १/९६ १२५ कोट  खच करायचे, 
हा क प रेडझोनम ये आहे. हणजे कुठेतर  ह  मागची र ओढ याच काम केलेल आहे. 



87 
 
एकह  मह वाचा क प तु ह  दाखवा. आयु  साहेब तु ह  िनयोजन करत असताना 
मह वा या लोकांचा वचार का घेतला नाह . कुठ या नगरसेवकाला वचारल का क  तु या 
भागात काय मह वाचा क प आणायचा आहे. काह  असेलतर सुचवा हणून. जे.ई., 
ए झ यूट ह काह  तर  हणणार यांना आपण काह  तर  सांगणार, ते आपल बजेट या मागे 
लागणार. एका एका भागाम ये तीन तीन गाव आहेत जर सहा सहा कोट ची तरतूद देत 
असालतर. सभागृहात सव नगरसेवकांना एकसारख तु ह  वागवा. हा या प ाचा आ ण तो या 
प ाचा असे कशाला करता. जलिन सारणसाठ  १०२ कोट  . या बजेटम ये ठेवलेले आहेत. 
ब-याचशा लाई स तीस तीस वष पुण झाले या आहेत आता आपण या बदलतो. तु ह  
आम या कडे जर आलातर ब-याच ठकाणी लाई स जोडले या आहेत यामुळे याची लाईफ 
३० वष राहणर आहे का. आपण या बजेटम ये िसमट रोड करायचे आहे या लाईनीच काय. 
तु ह  जर िसमट रोड करणार असालतर या लाईन तीस वषानी बदलाय या असतीलतर 
तु हाला या यावर िनयोजन कराव लागणार आहे. या लईनी तु हांला आजच बदला या 
लागतील. नाह तर उदया तु ह  िसमट रोड सु दा तोडायच टडर काढणार. चांगले चांगले केलेले 
रोड तु ह  ख दतात. परत तु हांला शंभर कोट चे काम काढावे लागणार हेच ख डे बुजवायला. 
नािशक फाटा ते वाकड लाईन टाकायची १०० कोट  हणजे परत तु ह  ते सगळ खोदणार. 
कुठेतर  या गो ीवर आपण दोघानीह  ल  घालून याकडे ल  दलच पाह जे. वायसीएमचा  
सगळयांनीच सांगीतला. माईनी मगाशीच सांगीतल क  रामकृ ण मोरे यां या संक पनेतून ते 
हॉ पटल उभारल आहे. आज भोसर ला एक हॉ पटल झाल आहे ते कोणी चालवायच या 
ददा मन थतीम ये आपण आहात. थेरगावलाह  काम चालू आहे. िचंचवडच तालेरा आहे, 
पंपर च जजामाता नवीन ७५० बेडच हॉ पटल बांधतो. आ ह  ज हा डॉ. रॉयला फोन करतो 
ते हा यांना असं सांगायला लागत क  नाव न दवा. तुमचा नंबर आला क  तुमचा पेशंट घेवू. 
शहरातील नागर कांना हॉ पटलम ये आ यानंतर बेड न िमळणे अशा कारची अव था 
असताना देखील आपण भोसर च हॉ पटल ाय हेटला चालव यासाठ  दयायच कशासाठ  
चालल आहे. आरो याला कमचार  कमी आहेत, वैदयक यला सु दा कमी आहेत. याम ये 
आप याला थोड िसर अस हाव लागेल. आप याला ठेकेदार  बंद करायची का. घरोघर  कचरा 
गोळा करत असताना आपण सांगतो क  आपण जवळ जवळ सगळे काम आऊट सोस ग केले. 
कमिशअल कचरा नाह . एवढ क न देखील आप याला आपल डपाटमट चालूच ठेवाव लागणार 
आहे. आपण वायसीएमकडे व शहरातील इतर हॉ पटलकडे िसर असली ल  देवून याच 
कुठेतर  ाय हेटलायझेशन न होता सवसामा य नागर कांना ससुण माण,े मुंबई या केईएम 
माण ेकशा सु वधा िमळतील या याकडे आप याला शहराम य ेल  दयाव लागेल. शाळेची 

पटसं या कमी झाली हणून आपण वग कमी केले. शहरामधील महापािलके या शाळेम ये 
िशकत कोण. ितथ आप याला स लागार नेमून याची मा हती काढावी लागेल. या शाळेम ये 
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कोण िशकतं. शाळेम ये सेमी इं लीश देखील सु  केलतर बरे होईल. या शाळाना इ ा चर 
चांगल दे याचा य  करतो.  आम या भागाम ये उलट  प र थती आहे. आम या शाळेम ये 
दोन तीन हजार मुल येतात बसायला यांना जागा नाह . या मुलांना एचएससी बोड सोडून 
दुसर िश ण िमळेल का. मी मागे साहेबांना हणलो होतो साहेब, आपली शाळा जर 
सीबीएससी केलीतर काय फरक पडेल, एखादा गोरगर ब पण सीबीएससी िशकेतीलनां. या या 
शाळेला जर आपण त  मंडळ  नेमलीतर, ववीध त  लोक जर आपण घेतलेतर शाळेत 
यां याकडन िल ट घेतलीतर ते वेळ दयायला तयार आहेत का, ते पैसे देवून येतील अशी 

प र थती नाह . अशा जर स लागार लोकांना आपण घेतल शाळे या बोडावर यांना ठेवलतर 
िन तच आप या शहरात या शाळेचा शै णक दजा सुधारेल. आज काय प र थती आहे 
पंपर  िचंचवड महापािलके या एकाह  िश काला ५० हजारा या खाली पगार नाह . तो 
शाळे या टाईमींगम ये शाळेत थांबतो बाहेर गेला क  टयूशन चालवतो. या या वगातील 
मुलांना आपण सांगीतल एबीसीड  हणतर ती येत  नाह . शाळे या दजाकड कुणाचच ल  
नाह . आपण शाळे या दजा कडे वेळ च ल  दल नाह तर ह  प र थती हाताबाहेर जाईल. 
शाळेचा दजा सुधारलातर चांगले होईल ह च मुल भ व यातील तुमचे मतदार आहेत, पुढार  
आहेत. तर  याकडे ल  दलतर िन तच गोरगर बांची मुल चांग या िश णापासून वंचीत 
राहणार नाह त. लीनेर गाडन पंपळेसौदागरचा वषय सगळ  कडे गाजतो. या ठकाणी माईनी 
मगाशी सांगीतल क  रंगरोड आम याकड पण आला पाह जे. हा रंगरोड होत असताना 
पंपळेगुरवच गाडन वाकडचा ीज अशी कती काम आहेत ती चालूच आहेत यां यावर दरवष  
तु ह  तरतूदच ठेवता. मागचे सात सात आठ आठ वष ती काम चालू आहेत या याकडे कोणी 
ल च देत नाह त. ती काम का वेळेत झाली नाह त. िचंचवड ते थेरगाव ीज चार 
मह यापासून तु ह  वक ऑडर देता. वाकड फाटयाचा ीज सहा वषापासून आ ह  पाहतो 
काह च नाह . तु ह  अशा गो ीकड देखील ल  दयायला पाह जे. पंत धान आवास योजना, 
जुन घरकुल असं होत आता पंत धान आवास योजना. जु या घरकुलाम ये आपण ६५०० 
लोकांना घर दलेली आहेत. १३ हजार लोकांना आपण देणार होतो. तु ह  िन तच नवीन 
पंत धान आवास योजनेम ये जुने राह ले या लोकांना या चालू वषात घर देताल अशी आशा 
करतो. सवसामा य लोकांना घर देणं हे देखील आपल काम आहे. शहरात ठेकेदार  प दतीचे 
काम असतील, एमएसईबीच काम असेल अथवा कोणाचह  असेलतर या या ठकाणी आपण 
ल  दयाव. १०० कोट  . तु हांला िनधी िमळाला हे सांगत असताना या यावरती कती खच 
केले हे देखील नागर कांना आ ण शहरातील जनतेला कळायला हवं आहे. पंपर  िचंचवड 
महापािलके या वेबसाईटवर मा हती िस द बाबत- येक मा हती वेबसाईटवर लोड होते पण 
मा हती दसत नाह . वेबसाईटवर प रपञक आहेत परंतु येक मा हती लोड होत नाह . आता 
जर बघीतलतर फ  प रपञक दसत मा हती दसत नाह . हणजे आयट  डपाटमट करतय 
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काय. तु ह  ड लेअर करता आ ह  अशा प दतीने वेबसाईटवर मा हती देवू पण आता 
बघीतलतर यात फ  प रपञकच दसतात. नद म ये जलपण  वाढलेली आहे हे हाषलनह  
सांगीतल आहे. याकडे सु दा गांभीयाने बघुन आरो या या बाबतीत िन त तरतूद आप याला 
येणा-या काळात करावी लागेल. आप या महापािलकेत स लागारांचा सुळसुळाट आहे. या 
स लागारावर कुठेतर  अंकुश ठेव याच काम देखील आयु  साहेब आप याला कराव लागेल. 
स लागार, अिधकार  आ ण ठेकदार यां यावर पुढ या पंधरा वषाची जबाबदार  टाका. काम 
संपल क  तो िनघुन जातो. आपण ितथ नवीन काम काढतो यानंतर तो स लागार 
आप यालाह  भेटत नाह  तो हणतो काम संपलेल आहे. पण काम संप यानंतर देखील 
या याकडन काह  पैस े आपण वसुल करा. असे स लागार तु ह  अनिधकृत बांधकामाना 

नेमानां. तुम याकडे आतापयत ९ अज आलेले आहेत. आ ह  पेपरम ये वाचल तु ह  जीबीम ये 
ठोस काह तर  करणार, लोकांची बांधकाम रे युलराईज होणार. तर  आपण अनिधकृत 
बांधकामाबाबत िन तच ठोस भुमीका घेवून या ठकाणी कायवाह  करावी असे मी सांगतो. 
बजेट मांडताना माग या चेअरमननी ब-याचशा गो ी सांगीत या. यात यांनी सांगीतल होत 
क  आ ह  आथ क िश त लावली. पारदश  कारभार केला, ेसला बस यास परवानगी दली. 
साहेब आपण जवळ जवळ १०० कोट चे वग करणाचे काम केलेले आहेत. मी पञ दलेल होत 
याची मला मा हती िमळाली ती मी तु हांला सांगतो. पञकार देखील थायी सिमतीला 

बसतात. मला वाटत रा वाद चा एक ट का परदश  कारभार होता आता भारतीय जनता 
पाट चा तीन ट के पारदश  कारभार आहे. तर  मागचा वषय न घेता चेअरमननी यां या 
भाषणात सांगीतल होत क  आ ह  पारदश  कारभार करणार. भयमु  ाचार मागील वषात 
झाला तसा पुढ देखील अशा कारे पारदश  आपण कारभार करावा. म हला व बालक याणच 
देखील मी या ठकाणी अिभनंदन करतो. परंतु याना िनधी कमी दलेला आहे. वायसीएम म ये 
रामकृ ण मोरे यांच योगदान आहे. योजनेला खुप नाव दलेली आहेत. बर च नाव देत असताना 
आप याला रामकृ ण मोरे सरांचा, आ णसाहेब मगर यांचा देखील वसर पडलेला आहे. या 
शहरातलेह  बरेचसे माजी महापौर होते. यांच या शहरा या थापनेपासून योगदान आहेत, जसं 
िभकू वाघेरे पाट ल असतील, फ करभाई पानसरे असतील. असे भरपूर लोक होते यांचा देखील 
आपण वचार करावा जेणेक न या शहरा या वकासासाठ  यांचे योगदान आहे. यांचा वचार 
केला असतातर आ हांला देखील चांगल वाटल असतं. आपण पा याची दरवाढ केलेली आहे, 
िन तच पा याबाबतीत सवाना िसर अस हाव लागेल. एक मी शेर सांगतो- कमी तो होनी  
ह  है पानी  क   शहर  म,  कमी तो होनी  ह  है  पानी  क   शहर  म, न कसी  क  
आँख म बचा है, न कसी के ज बात म . अशी वेळ या शहरातील जनतेवर न आणता आपण 
जी पा याची दरवाढ केलेली आहे या यावर वचार करावा, ध यवाद.      



90 
 
मा अ जत ग हाण े- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,  स मा. सभागृह यावष चे जवळपास 
५३०० कोट चे बजेट थायी सिमती या अ य ा, िसमाताई सावळे यांनी सभागृहाम य ेमांडल े
आ ण यानुषंगान े या यावरती चचा हावी या हेतून ेप नेते एकनाथ पवार यांनी सगळयांना 
बजेटवर बोल याची संधी िमळावी या हेतून े वशेष सभा बोलवली. गेली अनेक वष बजेटवर 
बोलत असताना जे हा तु ह  नगरसेवक होता ते हा न यान े िनवडून येणा-या नगरसेवकांना 
यातून खूप काह  िशकायला िमळते. शासनाला अनेक चांग या सुचना नगरसेवकांकडून 

के या जातात. या हेतूने दरवष  बजेटवर चचा आप याच महापािलकेत नाह  तर सगळया 
महापािलकेम य ेहोत असते.  पुण ेमहापािलकेम य ेदोन दोन दवस तीन तीन दवस  बजेटवर 
चचा होत असते. आप याह  महापािलकेत खूप तासन तास चचा येथून माग या काळाम ये 
झालेली आहे. तर  तु ह  माग या वष  तस ेन करता जे बजेट थेट मंजुर केल े या यामुळे  
जी नाराजी झाली ती यावष  तु ह  नाराजी दूर कर याचा य  केला. मुळात या वषयाकडे 
राजकारण हणून न पाहता सभागृहाम य ेजे हा आपण नगरसेवक हणून िनवडून येत असतो 
ते हा प  बाजूला ठेवून या ठकाणी या जनतेन ेआप याला िनवडून दल ेआहे. या जनते या 
हतासाठ  आपण या िनवडणुक म य े यांना आ ासन े दलेली असतात ती आ ासन े पुण 
कर या या ीकोणातून येक नगरसेवकाचा य  असतो. या ठकाणी महापौर साहेब आयु  
साहेब नगरसेवक हणून सवा या अपे ा या ठकाणी आहेत. माग या वषभरा या काळाम य े
सगळेच अनेक लोक प ह यांदा िनवडून आलेमुळे नेमके वषभराम य ेकाय कामकाज चालल े
आहे हे समज याम य ेनगरसेवकांचा वेळ गेला आहे. परंतु या वष  येक नगरसेवकाची अशी 
अपे ा आहे क  आपआप या भागामधील जी काह  काम ेआहेत ती काम ेझाली पा हजे. 
वशेषत: जा त माणाम य े या काह  सकाळ  उठ याबरोबर  छोटया छोटया अडचणी आहेत 
या अडचणींना नगरसेवकांना  सामोरे जाव ेलागते  या याम ये ेनेज असेल, पा याचे  

असतील, र याची काम े असतील ह  छोट  छोट  काम े असतील रोज सकाळ   नागर क 
नगरसेवकांकडे त ार घेऊन येतात. आ ण ती  काम ेकर त असताना या वषभराम य ेअनेक 
अडचणी नगरसेवकांना आले या आहेत. आ ण या या मागची  मु य कारण ेअशी आहेत क  
आप याकडे या काह  जु या ेनेज िस ट म आहेत जुनी ेनेज लाईन टाकली गेली आहे ती 
यावेळेची लोकसं या डोळयासमोर ठेवून लाई स टाक या गे या आहेत. या काह  पा या या 

लाई स टाक या आहेत ती या वेळेची लोकसं या डोळयासमोर ठेवून टाक या गे या आहेत.  
परंतु आजची प र थती पा हली तर  महापौर साहेब, या ठकाणी १०० घरे हायला पा हजेत 
या ठकाणी २००-३०० घरे झाली आहेत. या ठकाणी १०० लोक राहायला पा हजेत या ठकाणी 

४०० लोक राहायला आली आहेत. याचे कारण अस ेआहे क  या ठकाणी मोठया माणात 
बांधकाम े ह  अनिधकृत झाली आहेत. यामुळे  नागर कांची सं या जा त माणात वाढली 
आहे. या यामुळे आज संपुण शहराम ये पा याचा   आप याला  भेडसावत आहे, ेनेजचा 
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 भेडसावत आहे. या ठकाणी मा या अगोदर या नगरसेवकांनी आपला वषय मांडत 
असताना जी काह   पाणीपुरवठयासाठ  तरतूद केली आहे आ ण ेनेजसाठ  तरतूद केलेली आहे  
ती तरतूद या मानान ेकमी पडणार  आहे असे सांगीतल.े कारण या पट न े या शहराची 
लोकसं या वाढत आहे या वाढणा-या लोकसं येचा वचार केला तर आप याला िन तपण े
पाणीपुरवठयासाठ  ेनेजसाठ  अिधकची तरतूद दे याची गरज आहे. एकदा का आप याला 
यावष  भामा-आसखेड व आं ाचे जे काह  पाणी आण याचा य  आप या सगळयांचा गेली 
अनेक वषापासनूचा आहे. ते जर पाणी आप याला आप या शहराम ये आणायचे असेल तर 
या याम य ेआप याला  बारकाईने ल  दयाव ेलागेल, जा तीचे ल  दयाव ेलागेल आ ण या 

कामासाठ  अिधकची तरतूद करावी लागेल. या ठकाणी  पा याचा   अ यंत मह वाचा आहे. 
या शहराम ये अनेक ठकाणी पा याचे ॉ लेम येत आहेत. उ हाळा आप या समोर येत आहे. 
आ ण उ हाळयाम य ेदरवष च पा याचा ॉ लेम होत असतो. या वष  देखील पा याचा ॉ लमे 
आप या सगळयांना फेस करावा लागणार आहे. या ीकोनातून या वष चे  बजेटम ये तरतूद 
कर त असताना पुढ या काळाम य,े पुढ या उ हाळयाम य ेआप याला या ठकाणी अडचण 
होऊ नय े व या या पुढ या काळाम य े तर  हा क प पुण हो यासाठ  य  करावयाचे 
आहेत. अनेक क प क  सरकारने व रा य सरकारन े हाती घेतल े आहेत. या याम ये 
पंत धान आवास योजनेतंगत मोठया माणाम य े आप या शहराम य े घर दे याचा य  
कंबहुना संपुण देशाम य ेघरे दे याचा य  शासनाचा आहे आप या शहराम ये सु दा मोठया 
माणात घर दे याचा य  आप या महापािलकेचा आहे आ ण या ीकोनातून जर  आपण 
वचार केला तर आज आपण आपली महापािलकेची दोन अड च हजार घरां या िन वदा 
काढले या आहेत. ती सं या वाढणार आहे याला लागणारे पाणी असेल, ेनेज असेल, बाक चे 
infrastructure असेल या ठकाणी दे या या ीन ेआप याला तयार  करावी लागणार आहे. 
आ ण सगळयात मह वाची बाब हणजे पाणीपुरवठा व ेनेज िस ट म आहे आप याकडे    
च-होली आ ण काह   भागाम य े मोठे क प उभ ेकेल ेआहेत. ेनेज एसट पी लँट आपण 
मोठया माणात उभ े केल े आहेत ते कालांतरान े कमी पडणार आहे. या ीकोणातून या 
बजेटम य े वचार झालेला आहे परंतु अजून याम य ेअिधक वचार कर याची गरज आहे. 
कारण भ व यकाळाम य ेआपण जर पा हल ेतर आज  पु यापासून आपण जवळ आहोत मुंबई 
आप यापासून जा त दूर राह ल या यामुळे लोक या ठकाणी  येऊन राह याचा य  करणार.  
कारखानदार  मोठया माणात आहे. या यामुळे शहराम ये नागर करण मोठया माणात 
वाढतय आ ण या ीन ेआप या शहराकडे पा हल े जाते. हणून या ीन ेआप याला 
तयार  करावी लागेल. माग या काळाम य े आम या काळाम य े अनेक मोठमोठे क प 
शहराम ये उभ ेरा हल ेआहे. पंपर  िचंचवड शहर देशाम य ेगौरव यात आल ेआहे. चांगल ेशहर 
हणून आप या देशाचा नावलौक क आहे व अिधक चांगला नावलौक क वाढ व याची  
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जबाबदार  आप या सगळयांवरती पुढ या काळाम य े आहे. या यामुळे आप याला अिधक 
चांग या प दतीन ेकाम करावे लागणार आहे. लोकांनी आप यावरती व ास टाकून मोठया 
सं येन े िनवडून दल ेआहे. यामुळे येथून पुढ या काळाम य ेआमचा वरोधाला वरोध कधीच 
नसणार आहे. चांग या कामासाठ  आमचे सहकाय असणार आहे. या शहराम ये चांगला 
वकास कर याचे कोनातून आपण य  करावेत व तस े य  तु ह  कर त आहात. 
माग या काळाम य ेजे काह  ामीण भागाम य ेमोठया माणात टडस काढलीत या ठकाणचे  
र ते आपण कर याचा य  करताय. अनेक र ते ड पी लॅनम य ेआप या ता यात आहेत. 
अनेक र ते आप या ता यात आल ेनाह त परंतु या ीकोणातून आपल े य  चाल ूआहेत. 
महापौर साहेब, आपण खुलासा केला आहे क  या याम य ेजवळपास  ६० ते ७० ट के र ते 
ता यात घेतल.े उव रत र ते ता यात घे याचा आमचा य  आहेत. खरोखर जर तु ह  तशा 
प दतीन ेर ते ता यात घेवून जर हे काम केल ेतर िन तपण ेया काढले या िन वदा यश वी 
होतील आ ण या भागाचा चांगला वकास होईल. आज आपण एकूण शहराचा वचार केलातर 
आयु  साहेब, महापौर साहेब जर आपण नािशक फाटयाचा ीज ओलांडून पिलकडे पंपळे 
सौदागरकडे गेला तर आपण कुठेतर  परदेशाम ये आ यासारख ेवाटते. हे कशामुळे घडल ेक  
या ठकाणची जी आर ण े ता यात घेतलीत, या ठकाणचे ड पी रोड ता यात घेतल ेआहेत. 

आ ण ते ड पी रोड develop झा यामुळे या ठकाणी अिधकृत बांधकाम े झाली नाह  
या ठकाणी  जिमनी या कंमती वाढ या, घरां या कंमती वाढ या. आज जर तु ह  पुणे 

शहराशी तुलना केली तर येक ठकाणी वेगळे दर आहेत लॅटचे दर येक ठकाणी वेगळे 
आहेत, जमीनीचे दर येक ठकाणी वेगळे आहेत. महापौर साहेब, याचा जर बार क अ यास 
केला तर  आप या प रसराम य े वशेषत: ामीण प रसराम य ेजमीनीचे आ ण घराचे दर 
कमी आहेत. या या मागची मु य कारणे आहेत क  आप या इथला वकास अजून काह  
माणात  हायचा आहे.  मु यत:  र ते आ ण आर ण ेआपण ता यात घेतल ेआ ण खरोखर  

develop केल ेतर एकूणच शहराचा समतोल झा यासारखा होईल आ ण आपण क प कर त 
असताना  या ठकाणी माट िसट  आपण पंपळे सौदागर म य े करतो. माझी सभागृहाला 
आ ण सगळयाच लोकांना वनंती आहे क  आपण िनवडताना पंपळे सौदागरच का िनवडल.े  
कारण पंपळे सौदागर हे already माट आहे अजून ितथ आपण काय चांगल ेकरणार आहे. हे 
जर आपण भोसर  सारखा प रसर िनवडला असता तर िन तपण े याचा खूप फायदा या 
प रसरातील नागर कांना झाला असता. आपण काह  तर  के याचा िन तपण े एक आनंद 
िमळाला असता. परंतु आपण तस ेन करता आज वषभराचा काळ ओलांडलेला आहे. नाना काटे 
आताच चचा करताना मला वचारत होते, सांगत होते क  अजून वषभराम य ेआम या ठकाणी 
कुठ याह  कारचे  माट िसट  अंतग  काम सु  झाल ेनाह त. यांनी अिधका-यांशी चचा 
पण केली. नेमके आपण काय करणार आहोत. सगळयांना मा हत आहे क  शहरातील सवात 
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चांगल े गाव कुठल ेअसेल तर माट पंपळे सौदागर आहे. तर ते कर त असताना आपण  
िनवडताना मुळात चुक चे गाव िनवडल ेआहे. या यामुळे ते जर आपण आप या प रसराम य े
िनवडल े असते तर याचा िन तपण ेफायदा झाला असता. आता मला मा हत नाह  क  
या याम य ेबदल करता येईल क  नाह . परंतु जर खरोखर काह  करता आल ेतर भोसर ची 

िनवड या याम य ेकरावी कंवा भोसर या आजुबाजू या ए ादया गावाची िनवड करावी क  
जेणके न या भागाम य े अिधक चांग या प दतीन े गावचा वकास होऊ शकतो आ ण 
िनयोजनब द वकास होऊ शकतो आ ण आज सगळयात मोठा  एकूण शहराम ये   
भेडसावत असेल तर तो ाफ कची सम या आप या शहराम य े आहे. मोठया माणात 
ॅफ क या सम याला आपण फेस कर त आहोत. हणून आपण या ठकाणी माग या 

काळाम य ेखूप मोठया माणात र ते केलते, र याचे जाळं उभ ेकेल ेअनेक ठकाणी उ डान 
पुल केल,े अनेक ठकाणी ेड से ेटर केल.े परंतु आजची प र थती अशी आहे क  ते क न 
सु दा सगळ कडे ाफ कचा ॉ लेम आहे. सं याकाळ  जर आपण कुठे िनघालात कंवा सकाळ   
सु दा कामा या ठकाणी िनघालात तर तु हांला एखादया ठकाणी जायला १० िमिनटाचा र ता 
असेल तर या ठकाणी जा यासाठ  अधा तास एक तास जातो. हे कशामुळे घडतय तर आपल े
र ते आज कमी पडतात ते कमी का पडतात. महापौर साहेब, आयु  साहेब या दवशी  
आयु  साहेब आम या भोसर म य ेलेजर शो या पाहणीसाठ  आल ेहोते आ ण आयु  यांनी 
वत:हून दाख वल ेक  नेमके कशामुळे र ते जाम होत आहेत. तर र या या दुकाना या पुढे 

फूटपाथ आहेत. या फूटपाथवर लोक चालूच शकत नाह . कारण या फूटपाथवर अित मण 
झाल ेआहे. या फुटपाथ पुढे काय तर टू ह लर गाडया लाग या आहेत. या दुकानदारांनी 
या ठकाणी भाजीमंडईम य ेयेणा-या गाडया या ठकाणी लाग या आहेत. या यापुढे काय तर 
या यापुढे हातगाडया लागले या आहेत आ ण मग नागर कांना चालाव ेलागते मग रा हलेला 

र ता लोकांना गाडया चालव यासाठ . अशा प दतीन े अित मण े झाली तर कती जर   
शहराम ये र ते मोठे केल े तर  याचा काह च उपयोग होणार नाह . आज दुकानदाराची 
मानिसकता अशी आहे क  आमची बांधकाम ेपाडून, आमची घरे पाडून या ठकाणी र ते मोठे 
करता. पाईन रोडचा वषय हातात घेतला या ठकाणी लोकांची मागणी तीच आहे क  तु ह   
र ते करायला िनघालात परंतु असले या र यांचे िनयोजन झालेल ेनाह . असले या र यावर, 
फूटपाथवरती अित मण ेझाली आहेत. अित मण झा यामुळे या ठकाणी लोकांना चालता येत 
नाह . फूटपाथ नेमके कशासाठ  हा  आप याला पडतो. आ ण या दुकानदारांना एवढया 
मोठया माणात गुंतवणूक क न यांना सगळे टॅ स भराव ेलागतात. यांना इनकम टॅ स 
भरावा लागतो, से स टॅ स भरावा लागतो, घरप ट  भरावी लागते. सगळे टॅ स भरावे 
लागतात यांना धंदा कर यास आमचा वरोध नाह . आयु  साहेब महापौर साहेब अनेक 
आर ण े महापािलके या ता यात आली आहेत. ती मोकळ  केली तर महापािलकेला 
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या यामधून पैस ेिमळतील. या हातगाडया, टप-यावा यांकडून अनेक लोक पैस ेगोळा करतात 

हे सगळयांना मा हती आहे. नुसते आम या भोसर तच नाह  तर आ या पंपर  िचंचवड शहरात 
या काह  हातगाडया, टप-या लागतात यां याकडून पैसे गोळा केल े जातात. ते पैसे 

महापािलकेन ेअिधकृत र या गोळा करावेत. महापािलकेचे थोडे उ प न वाढेल. आ ण यांना 
जागा दयाना अनेक ठकाणी मोकळ  आर ण े पडली आहेत. आम या भोसर त अनेक  
आर ण ेअजुनह  ता यात आहेत येक गावाम य ेआर ण ेआहेत र ते मोकळे करा. या 
हेतूसाठ  आपण र ते मोठे केलेत तो हेतू सा य करा, र ते मोकळे केल ेपा हजेत. दुसर गो  
आज आप याला पु याला जा यासाठ  तीन चार र ते आहेत महापौर साहेब, आप या दापोड  
रोडव न पु याला जातो नंतर आपण औधमाग पु याला जातो व दघी माग पु याला जातो. 
तीनह  ठकाणी ाफ क जाम असते. आपण आता पुण ेआळंद  र याचे काम हाती घेतल े
आहे. काह  नागर कांची मागणी होती क  आम या गावठाणामधील र ता छोटा करावा तशा 
कारची मागणी आ ह  शासनाकडे केली. शासनहे  याला मा यता दली परंतु ते कर त 

असताना ॅफ क जाम होत आहे. मला हणयाचे नाह  क  र ता ं द करा. परंतु याला दुसरा 
काह  पयाय आहे का बघा. याला उ डान पुल करता येत असेल तर उ डान पुल करा ेड 
सेपरेटर करता येत असेल तर ेड सेपरेटर करा. परंतु या ठकाणी वाहतुक ची क ड  होते ३०-
३५ वष झाल े जोपयत दापोड चा दुसरा ीज तयार कर त नाह  तो पयत ाफ क अशीच 
राहणार आहे कमान अधा पाऊण तास लागतो  दापोड हून आपण जर फुगवेाड ला िनघालो तर  
दापोड चा ीज ओलांड यासाठ . अशा प दतीने अनेक ठकाणी ाफ कची अडचण िनमाण होते. 
आज पु यापे ा ह  पंपर  िचंचवडम य े लोक राह यासाठ  आ ण यवसाय कर यासाठ    
येतात. याचे कारण अस ेआहे क  पंपर  िचंचवडचे इ ा कचर पु यापे ा अिधक चांगल े
झालले ेआहे. या ठकाणी सगळया कारचे यावसाियक पु यातून येऊन पंपर  िचंचवडम य े
यवसाय कर त आहेत. मग कापड दुकानदार असेल सो याचा दुकानदार असेल तो ब डर 
असेल. सगळया कारची असतील. आज पु यातील शाळा सु दा पंपर  िचंचवड म य ेआ या 
आहेत. पु यातील कॉलेजेस पंपर  िचंचवड म य ेआली आहेत. याचे कारण अस ेआहे क  
इकडे जे काह  बेिसक  चांगल े infrastructure  आपण उभ ेकेल ेआहे माग या काळाम य े . 
या यामुळे मोठया माणात या सगळया यावसाियकांनी  या ठकाणी पंपर  िचंचवड म य े

ये यासाठ  ाधा य दल.  परंतु आज प र थती बदलली आहे. मगाशी अनेक लोकांनी मे ोचा 
वषय काढला. मे ो कर याची भूिमका शासनान ेका घेतली तर आता ॅफ क जॅमची सम या 
आहे आपण माग या काळाम य े बीआरट  केली याचे कारण अस े आहे क  आज जर  
परदेशाम य ेआपण पा हल ेतर  प लीक ा सपोट अिधक  स म कर याचा या या देशांनी 
य  केला आहे. आप या देशाम य े सु दा आप या शहराम ये प लीक ा सपोट चांगल े

कर याचे य  आपल े सगळयांचे आहेत. परंतु ते कर त असताना प र थती काय तर 
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आप या हाताभार प र थती चालली आहे. आज जर तु ह  पा हल ेतर आप या येथे मे ोचे 
काम चाल ूआहे. परंतु  पु या या ह म य ेगेलात तर कुठेह  मे ोचे काम चाल ू दसत नाह .  
नेमके कती दवसाम य े महापौर साहेब मे ो होणार आहे. याची वचारणा महापौर साहेब 
आपण केली पा हजे. आ ण नुसते पु याव न आप या  पंपर पयत,  िनगड  पयत मे ो आणून 
चालणार नाह . ख-या अथान े प लीक ा सपोट चांगल े करायचे असेल आ ण वाहतुक ची 
सम या सोडवायची असेल तर आप याला ह  मे ो नुसते इथेपयत न आणता ती  मोशीपयत 
नेली पा हजे, वाकडपयत नेली पा हजे. आप या ह मधील जी काह  गाव ेआहेत या सगळया 
गावांना  मे ोचे जाळे आप याला पसराव लागेल. आपण  परदेशात या  मे ो जर पा ह या तर 
या ठकाणी सगळया ठकाणी मे ोचे जाळे आहे. नुसते एका ठकाणी क न चालत नाह  तर 

सगळया ठकाणी मे ोचे जाळे असल े पा हजे. हणजे लोक वत: या वाहनाचा कमी वापर 
करतात. याम य ेअनेक गो ी आहेत. या यामधून लोक वास करतात. पीएमपीएमला दरवष  
आपण मोठया माणात पैसे देतो तर ते का देतो तर पीसीएमट  व पीएमट  एक  का झाली 
तर पीसीएमट  व पीएमट  या दो ह  सं था तोटयात चाल या हो या. या दो ह   सं था एक  
क न कुठे तर  फायदयात या यात. १०० ट के प लीक ा सपोट फायदयात येत नसते.  
आ हालाह  याची क पना आहे. दरवष  पैसे दयायची आमची ह  मानिसकता पुव पासून होती  
आता ह  आप याला पैस ेदयाव ेलागणार आहेत भ व यकाळाम य ेह  दयाव ेलागणार आहेत. 
परंतु ते कर त असताना  लोकांनी बसम य ेगेले पा हजे. आपण बीआरट  क न ठेवली इतके 
वष झाल.े अजुन ह  बीआरट  चाल ू होत नाह  उलट या यामुळे वाहतुक ची सम या 
आप याकडे होत आहे. तु ह  जर पा हल ेतर या  बीआरट या कॉर डोरम ये एक तर गाडया 
जात नाह  या यामुळे उलट  रोड छोटा झाला आहे. आता मे ोचे काम चाल ूझा यामुळे  जर 
तु ह  नािशक फाटयाकडून पंपर  कडे यायच हटल ंतर  अधातास वेळ लागतो. सं याकाळ   
तर यापे ा जा त वेळ लागतो. हरकत नाह  मे ोचे काम चाल ूआहे. परंतु तोपयत बीआरट  
रोड सु  करा क  जेणेक न या ठकाणाहून फोर ह लर जातील यामुळे काह  माणात  
वाहतुक ची सम या थांबेल. अनेक ठकाणी आप या शहराम ये िस नल आहेत पण कती चाल ू
असतात आ ण पोलीस यंञणा कती असती हे परमे राला मा हती. कारण आप या सगळयांना 
मा हती आहे क  िस नल असून काह  वेळेला तो बंद असतो. िस नल चाल ूअसला तर  लोक 
पाळत नाह त. आ ण या ठकाणी  पोिलसांना  पण आपण सुचना के या पा हजेत क  जर 
आप या शहराम ये वाहतुक ची सम या सोडवावयाची असेल तर  पोलीस यं णा सु दा अिधक 
चांग या प दतीने या ठकाणी थांबली पा हजे. आ ण दुसरा सगळयात मह वाचा   महापौर 
साहेब आप या शहराम ये अनेक  मंगल कायालय ेआहेत. मंगल कायालयांना आमचा वरोध 
नाह . आयु  साहेब मंगल कायालय ेअसलीच पा हजेत. कारण आप या शहरातील लोकांना 
ल न कर यासाठ  मंगल कायालय ेअसली पा हजेत. परंतु  या या  ठकाणी मंगल कायालय े
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आहेत या ठकाणी वाहतुक ची इतक  चंड सम या आहे. भोसर म य ेवषातल ेसात ते आठ 
म हन े ल न ेअसतात. सात आठ म हन ेल न कायालया या या रोडवर इतर लोक येऊच 
शकत नाह त. इतका ॅफ क जामचा ॉ लेम असतो. तीच प र थती सगळया गावाम य ेआहे. 
च-होलीम य ेअनेक कायालय ेझालीत मोशीम य ेझालीत इकडे पंपळे सौदागर, रहाटणी या 
भागाम य े सु दा अनेक मंगल कायालय ेझाली आहेत. या सव मंगल कायालयांना आपण  
सुचना के या पा हजेत क  तु ह  यवसाय कर त असताना यवसाय करा परंतु तुम या इथे 
येणा-या गाडयांना चांगली पाक गची सोय करा क  जेणेक न लोकांना याचा ास होणार नाह . 
नागर कांना घेवून अनेक वेळा ambulance जाऊ शकत नाह  जर एखादा िसर अस पशेट 
असेल आ ण तो ल ना या गडबड त सापडला तर तो या ठकाणी म न जाईल अशी प र थती 
िनमाण होईल इतक  वाईट प र थती आहे. महापौर साहेब आयु  साहेब तु हाला सगळयांना 
क पना आहे परंतु सांग याचे ता पय अस ेआहे क  या याम य ेकाह  तर  सुधारणा करणे या 

ीन े आप याला य  ् केल े पा हजेत. या मु य सम या आप या समोर आहेत. आ ण 
एकनाथजी आज राजाभाऊनी स ह नंबर १ मधला वषय काढला क  आप या जागा ता यात 
आली. चांगली गो  आहे ती ता यात आली. कारण माग या काळाम य ेअंकुशभाऊ असताना 
आ ह  अनेक वेळा य  केल.े परंतु ती ता यात आली नाह . आज जर ती ता यात आली तर 
या ठकाणी याचा िन तपण े उपयोग महापािलके या चांग या क पासाठ  हावा. परंतु 
या याम य ेसगळयात मोठ  सम या महापौर साहेब,  एकनाथभाऊ  मला तु हाला वनंती 

करायची क  या टप-या आहेत ना फ  नाटयगृहात टाकाय या रा ह यात. नाटयगृहा या  
दरवाजापयत आ या क  आत टाका. तसेह  नाटयगृहापासून काह  उ प न िमळत नाह . 
हणजे  या यातूनह  आप याला दोन पैसे उ प न िमळेल. महापौर साहेब, या याकडे आपण 

गांिभयान ेल  दया. या यावसाियकांना आमचा वरोध नाह  परंतु यवसाय कर त असताना 
यांना चांग या ठकाणी जागा दया महापािलकेला दोन पैस ेउ प न िमळू दया पण लोकांना 
ास होता कामा नये. आज नाटयगृह कशासाठ  बांधल.े आज काय प र थती आहे सगळया 
ठकाणी ह च प र थती आहे तर या याम ये आपण ल  घातल ेपा हजे. आ ण या  गो ी 
आपण सोड व या पा हजेत अशा  कारची अपे ा माझी आप याकडे या िनिम ान ेआहे. बजेट 
सादर कर त असताना  माग या वष या काळाम य ेिसमाता नी खूप चांगल ेटडस काढली खूप 
मोठया माणात काम केल े हणजे रेकॉड केलेल ेआहे. िसमाता या काळाम य ेया शहराम ये 
सगळयात जा त रेकॉड कर याचे काम टँड ग किमट ने केलले ेआहे रेकॉडस कर त असताना 
टडर िनघालेली आहेत आ ण आता सगळयात मु य चॅलज आप या सगळयांसमोर आहे. टडस 
िनघाली आहेत परंतु य ात ती काम ेझाली पा हजेत, य ात ती काम ेझाली पा हजे  
कारण सांग याचे ता पय हणजे महापौर साहेब, कारण अस ेआहे क  अनेक टडस एकाच 
माणसान े घेतलेली आहेत. भागा या अिधका-याना वचारा थाप य या, ेनेज या, 
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पाणीपुरवठया या लोकानंा वचारा क  यां या अडचणी काय आहेत. आयु  साहेब, 
महापािलकेन े टडर काढल े परंतु ती ठरा वक लोकांनी टडर घेतली आहेत ती घेत असताना 
एकाच माणसान ेदहा दहा काम,े चार चार पाच पाच काम ेघेतली आहेत. यामुळे य  काम 
करताना या ठकाण या जे.ई.ला, डे युट ला अडचणी िनमाण होत आहेत. अशी जी काह  काम े
आहेत ठरा वक कॉ ॅ टरन ेकाम ेघेतली आहेत. या याकडे आपण ल  दया एक तर यांना 
ती करायला लावा. नसतील ते करत तर या या जागी दुसरा ठेकेदाराला करायला लावा. 
आमचा हेतू एवढाच आहे क  आम या भागातील जी काह  छोट  मोठ  कामे आहेत ती काम े
झाली पा हजेत. आता अिधकार  काय सांगतात क  आम याकडे ठेकेदार एकच आहे  याने   
चार पाच काम े घेतलेली आहेत. मलाच नाह  तर सगळया नगरसेवकांना हा अनुभव येत 
असेल. अस े के यामुळे या ठकाणी आप या भागातील काम े होणार नाह त याची िभती 
आ हाला वाटते. हणून  यािनिम ान ेमाझी आप याला  वनंती आहे क   आपण या ठकाणी 
ल  घालाव.े या ठकाणी मोद कुटे यांनी खूप चांगली सुचना केली होती महापौर साहेब, 
आप या शहराम य े पंपर  िचंचवड शहराम ये मोठया माणात हॉ पट स उभी केलीत.   
वायसीएम हॉ पटल आज पा हल े तर पंपर  िचंचवड शहराम ये न हे तर आप या संपुण   
देशाम य े वायसीएम हॉ पटलचे नाव आहे. पंपर  िचंचवड मधील नाह  तर देशा या 
कानाकोप-यातून लोक वायसीएम हॉ पटल म य े टमटसाठ  येतात. का येतात तर टमट 
चांगली िमळते अितशय कमी पैशाम ये गर ब लोकानंा या ठकाणी मदत िमळते. गर ब 
लोकांना या ठकाणी टमट िमळते या हेतूने लोक आप या वायसीएमम य ेयेतात. वायसीएम 
हॉ पटल कमी पडते हणून आपण शहराम ये अनेक ठकाणी हॉ पटल ेिनमाण केली. आपल े
भोसर च हॉ पटल छान तयार झाल ेआहे. या ठकाणी तालेरा हॉ पटल असेल आणखी आपण 
जी काह  चार पाच हॉ पटलस पंपर  िचंचवड शहराम य ेकेली आहेत. या या मागचा कारण 
अस ेआहे क  आप या शहरातील लोकांना वेगवेगळया ठकाणी यां या आरो याची काळजी 
घे या या ीकोनातून महापािलकेला मदत हावी या हेतून ेआपण हॉ पट स िनमाण केली 
आहेत परंतु आपण आता सगळयात मोठ  सम या आहे मगाशी सचीन िचखल ेयांनी जो मु ा 
मांडला क  आपण महापौर िनधीतून जी  पाच हजाराची मदत देतो परंतु ती पाच हजाराची 
मदत अ यंत कमी पडत आहे. या याम य े  मोद कुटे यांनी  जी सुचना मांडली क  जर 
आपण येक नागर काचा जर इ शुर स करता आला तर आपण जो काह  टॅ स घेतो 
या याम य ेती र कम ऍड केली तर मला वाटते क   या या आरो याचे ीकोनातून एक 

चांगली मदत महापािलके या मा यमातून या नागर काला होईल. कारण आज अनेक मोठे 
आजार लोकांना होत असतात. आज आप याकडे शहरात राहणार कामगार वग आहे. या 
कामगारवगाचा वचार केला तर या या आिथक प र थतीमुळे आप या सगळयांकडे ते लोक 
येत असतात. आ ण आप याकडे मदत मागत असतात. आज आपण आप या पर न े यांना 
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मदत कर याचा य  करतो महापौर िनधीतून आपण काह  मदत करतो परंतु ती मदत 
अ यंत तुटपुजंी असते. तर  यांना अिधक चांगली मदत करावयाची असेल तर यांचा जर 
इनशुर स आपण  िनमाण केला  तर खूप चांगल े काम होईल. कारण अनेक लोक मी 
पा हलेली आहेत क  यांची आिथक प र थती नस यामुळे एखादा मोठा जर आजार झाला तर 
या आजारावर ते ईलाज पण कर त नाह त यामळेु यांचे कुटंूब उ दव त होते. कारण याला 

मृ यूला सामोरे जावे लागते अनेक ठकाणी क या माणसावर अशा कारचे संग येत असतो.  
या यामुळे अस ेकरता आल ेतर खूप चांगल ेहोईल. ह  अपे ा महापौर साहेब, आयु  साहेब 

आप या सगळयांकडून या िनिम ान ेकरतो. मोदन े वषय मांडला. परंतु ह  सम या आपण 
सव जण या गो ी फेस कर ता असतो आपण जर याम य ेल  घातलेतर िन तपण ेआप या 
शहरातील नागर कांसाठ  चांगला उपयोग होईल. ये  नागर कांसाठ  सु दा आपण या ठकाणी 
बजेटम य ेमदत कर यासाठ  तरतूद केली आहे. आपण अनेक ठकाणी वरंगुळा क े उभी 
केली आहेत. हे कर त असताना अजून एक सूचना या ठकाणी आहे क  ये  नागर कांना 
आपण आप या प लीक ा सपोटम य े हणजे पीएमपीएमएल म य े वास करताना ५० ट के 
एसट या धत वर सूट दली तर िन तपण े याचा उपयोग होईल. अंध अपंगांना सु दा आपण 
मदत कर याची भूिमका या िनिम ान ेघेतली आहे. याब ल एकनाथराव तुमचे मनापासून 
अिभनंदन. एक चांगल ेधोरण आपण या ठकाणी सभागृहाम य ेआणल ेआ ण ते मंजुर केल े
आप या शहरात या अपंग लोकांसाठ  एक चांगली मदत महापािलके या या मा यमातून या 
लोकांना होणार आहे. िन तपण े कौतुका पद बाब आहे. म हला बालक याण वभागा या 
मा यमातून सु दा चांगल े काम माग या काळाम य े या महापािलकेम य े झालेल े आहे. 
उदया या काळाम य ेसु दा  अिधक चांग या प दतीन ेकाम कर याचा य  झाला पा हजे 
अशा कारची अपे ा य  करतो आ ण हे सगळे कर त असताना आज आपली जे मु य 
उ प नाची ञोत आहे या याम ये आपली एलबीट  जी आहे ती जा तीची उ प न देणार  
आहे या या खालोखाल बांधकाम वभागाकडून चांगल े उ प न िमळते. पाणीपुरवठा वभाग 
असेल करसंकलन  असेल या सगळया वभागांकडून आप याला उ प न िमळते. परंतु 
या याम य ेमाझी एक सुचना आहे क  करसंकलन वभाग जो आहे आपण माग या काळाम ये 
शा तीकराची आिध मागणी करतो आ ण मग नंतर मुळ कर घेतो या यामुळे  नागर क 
शा तीकर पण भरत नाह त व मूळ कर पण भरत नाह त. या यामुळे आप याला या वष या 
बजेट म य ेआपण जे काह  अपे त धरल े होते कदािचत ते टारगेट पुढे जात होते. परंतु 
आधीकचे जर आप याला पैसे िमळाल े असते तर आपण जस े पुव  कर त होतो आज ह  
नागर कांची ह  मानिसकता आहे क  शा तीकर आ हाला भरायचा नाह . कारण तो शा तीकर 
इत या मोठया माणात आहे तो सामा य माणूस तो भ च शकत नाह . आता आपण शासन 
तरावरती नेते लोक य  करतात क  तो शा तीकर र  हावा, खरोखर तो र  झाला तर 
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खूप चांगली गो  आहे. परंतु या यामुळे आता जर माग या काळाम य ेआ ह  आयु  साहेब 
यांना वनंती केली होती अ जत पवार साहेब यांनी बैठक घेतली होती यावेळ  दादांनी सु दा 
आयु  साहेब यांना वनंती केली होती. आपण अशा प दतीन ेमाग या काळाकर ता शा तीकर 
जर नंतर घेतला तर आ ण मूळ टॅ स घेतला तर या याम य े  जा तीचे पैस ेआप याला 
िमळतील. आ ण उदया याला जर शा तीकर खरच र  झाला तर नागर कांना खूप मोठया 
माणाम य े दलासा िमळेल. यामुळे  आप याकडे आमची अपे ा आहे आ ण आपण ते 

करावे. आ ण दुसर गो  आप या शहरात सगळयात मु य  भेडसावत असेल तर तो 
अनिधकृत बांधकामाचा. आप या शहराम ये मोठया माणात अनिधकृत बांधकाम े झालेली 
आहेत, होत आहेत. सगळयांची इ छा आहे क  अनिधकृत बांधकाम ेहोऊ नयेत परंतु बांधकाम े
ती होतायत. तर या यामागची कारणे काय आहेत ती आपण सगळयांनी शोधली पा हजेत. 
आज शासनान ेचांगला िनणय घेतलाय. अनिधकृत बांधकाम ेअिधकृत कर याचा. खूप चांगला 
िनणय घेतला आहे परंतु याला ितसाद िमळत नाह . या यामागचे जी काह  कारणे आहेत 
जे काह  पैस े यांना  भराव ेलागतात कंवा या या मागची जी काह  ोसेस आहे ती ोसेस 
कर याची लोकांची मानिसकता नाह . कंवा  तेवढ  आिथक प र थती लोकांची नाह . यां या 
मु य अडचणी आहेत क  शा तीकर भरावा लागतो. या यामुळे लोक बांधकाम े अिधकृत 
करायला येत नाह त. आता आप याकडे फ  ७ अज आलेल ेआहेत. पेपरम य ेमाग ेकाह  
दवसापूव  वाचल ेक  आपण काह तर  ठराव सभागृहाम य ेआणणार आहेत. तो सभागृहामाफत 
ठराव शासनाकडे पाठ वला आहे. या या अनिधकृत बांधकामाचे जे धोरण आहे या याम ये 
काह  तर  बदल कर याचा य  आप या सगळयांचा आहे. तो िन तपण ेचांगला य  आहे. 
आ ण खरोखर तस ेझाल ेतर आप या शहराम य ेमोठया माणाम य ेजी काह  अनिधकृत 
बांधकाम ेझालेली आहेत ती अिधकृत होतील. याची अपे ा आमची सगळयांची आहे. आ ह  
यासाठ  तुम या बरोबर आहोत. परंतु हे  न क  झाल े पा हजे कारण आपण सगळयांनी 

इले शनम य ेलोकांना सांिगतल ंहोत क  अनिधकृत बांधकाम ेअिधकृत क . या कोनातून 
आप या सगळयांचे य  असल े पा हजे परंतु आज आपण या याम ये कुठे तर  कमी 
पडलेलो आहोत. आ ण आज ह  मोठया माणात बाधंकाम ेचाल ूआहेत. आयु  साहेब, महापौर 
साहेब आप या सगळयांना मा हती आहे क  सामा य माणसाला लॅन पास करणे कती अवघड 
आहे आपण सगळयांनी जर आठवल तर आयु  साहेब तु ह  वत: आयु  नाह त अस े
समजून जर एखादया ठकाणी लॅन पास करायला गेला तर तु हाला या या माग या 
अडचणी ल ात येतील.  आप या महापािलके या ब ड ंग परमीशन म य ेसहकाय िमळते 
परंतु काह  लोकांकडून हणजे १०० ट के लोक खराब आहेत अस ेमला हणायच नाह  परंतु 
काह  लोक या याम ये या काह  अडचणी िनमाण करतात कंवा या काह  कायदेशीर 
अडचणी आहेत या यामुळे सामा य माणसाला लॅन पास करायला या अडचणी येतात या 
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अडचणी दूर झा या पा हजेत. आ ण  या जर आपण दूर क  शकलो तर िन तपण ेआप या 
शहरातील लोक अिधकृत बांधकाम े करतील आप या शहराम ये सगळयात मोठ  सम या 
अनिधकृत बांधकामाची आहे. या अनिधकृत बांधकामामळेु सगळया सम या आहेत मगाशी 
जो मी मु ा मांडला पा याचा ॉ लेम काय, ेनेज ॉ लेम काय आ ण र याचे ॉ लेम काय 
घाणपाणी काय या सगळयाचे कारण काय तर अनिधकृत क शन आहेत आ ण अनिधकृत 
बांधकाम ेझा यामुळे र ते छोटे झाल ेआ ण या छोटया र यामुळे शेजार  शेजार  सगळया 
लाईन टाक या आहेत. उदया लाईन खराब झाली तर ेनेज लाईनचे पाणी पा या या 
लाईनम य ेजाते आ ण  ते पाणी नळाला येते  यामुळे आरो या या सम या मोठया माणात 
िनमाण होतात. या यामुळे याकडे आपण ल  घातल े पा हजे. ह  सम या खूप मोठया 
माणाम य ेआप या शहराम ये भेडसावते. आता झालेली अनिधकृत बांधकाम ेतर अिधकृत 

कराच पण उदया या काळाम य ेशहराम ये अनिधकृत बांधकाम ेहोऊ नयेत या कोनातून 
य  झाल ेपा हजेत. ते जर आपण क  शकलो तर िन तपण ेखूप मोठे यश आप याला 

िमळेल आ ण या यामुळे आप याला ड पी लॅनची अंमलबजावणी करता येईल. एकूणच  
शहराचा वचार केला तर मगाशी उ लेख  के या माण े या गावाम य ेजिमनीचे भाव वाढलेत 
घराचे भाव वाढलेत या या मागचे कारण या ठकाणची ड पी लॅनची अंमलबजावणी झाली 
परंतु या ठकाणी अनिधकृत बांधकाम ेझाली आहेत या ठकाणचे ड पी र तेच झाल ेनाह त 
या ठकाणी आर णावरती बांधकाम ेझालीत या ठकाणी जिमनीचे भाव कमी झाल ेआहेत 
या ठकाणी घरांचे भाव कमी झाल ेआहेत या यामुळे ितथे राहणारे जे काह  जागा मालक 

असतील ितथे राहणारे जे काह  नागर क असतील यां या ॉपट ज या कंमती कमी झा या. 
उदया या काळाम य े आप याला सगळया शहराचा एकूण समतोल साधायचा असेल तर 
आप याला सगळया शहराम ये ड पी लॅनची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. या 
ठकाणची अनिधकृत बांधकाम े थांबली पा हजेत आ ण या लोकांना अिधकृत बांधकाम े
कर यासाठ  आप याला य  करावे लागतील. पंत धान आवास योजने या अंतगत मोठया 
माणात शासनाचा य   हाच आहे क  आप या शहराम ये घरे दयायची या या मागचा हेतू 

हाच आहे क  आप या शहरातील गर ब लोक आहेत आम या भागाम य ेलोकांनी अनिधकृत 
बांधकाम ेकेलीत सगळया ठकाणी का केलीत तर पुव  एकच कुटंूब होते दोन मुल े झाली, ती 
दोन मुल ेमोठ  झाली, यांची ल न ेझाली यांना दोन मुल ेझाली. यांना तीन खो या कमी 
पड या. अजुन दोन खो या बांधतात अजून दोन खो या बांध या. या यामुळे मोठया माणात 
बांधकाम े झालीत. परंतु या योजनेअंतगत आपण खरोखरच यश वी ठरलो तर अजुन 
व ताम य ेलोकांना घरे िमळतील आ ण लोकांची जी मानिसकता आहे अनिधकृत कर याची 

ती कुठेतर  थांबेल आ ण या पंत धान आवास योजनेअंतगत या ठकाणी घरे घेऊ शकतील.  
अशा कारची योजना आहे या या म य ेआपण य  केल ेपा हजे. आमचे ह  सहकाय या 
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कामाम य े राह ल. तशा कारे आपण पुढे जाऊ अशा कारची अपे ा करतो. जस ेआपण 
जमे या बाजू आहेत तस े ब ड ंग परिमशन या उ प ना याह  बाजू आहेत. या याम ये 
अिधकची वाढ या िनिम ान े होऊ शकते. आपण अनिधकृत बांधकाम े थांब वली तर आपल े
ब ड ंग परमीशनच उ प न अिधक वाढेल. माग या काळाम य े वलास म डगेर   यांनी 
या ठकाणी  खूप चांगला मु ा मांडला, पेपरला आला. आप या या काह  ॉपट ज आहेत  या 
महापािलकेन ेबांधले या ॉपट ज आपण develop क न बांध या परंतु य ात यातन जे  
काह  आप याला इनकम जनरेट हायला पा हजे परंतु उ प न जनरेट होत नाह  इत या 
मोठया माणात आपण या ठकाणी भांडवल टाकलय, खच केलाय. परंतु या यातून 
आप याला जे काह  उ प ् न िमळायला पा हजे ते उ प न िमळत नाह . या ीकोनातून 
आपण जर खरोखर य  केल े तर या यामधून आप याला चांगल े उ प न महापािलकेला 
िमळू शकते आ ण तशा कारचे य  आपण पुढ या काळाम य े करावेत अशा अपे ा य  
करतो आ ण आपण जे काह  बजेट सादर केलेल ेआहे ते सादर कर त असताना या बजेटम य े
या काह  तरतूद  के या आहेत कंवा आम या सहकार  लोकां या अिधक काह  अपे ा 

असतील, काह  लोकां या या िनिम ान ेउपसूचना आहेत क  जेण ेक न या या भागामधील 
काम े हावीत या ीकोनातून य  हावेत आगामी काळाम य.े अशा कारची इ छा  
आम या सगळयांचीच आहे. हे बजेट आपण जे काह  सादर केलेय जस ं िसमाताई सावळ या 
काळाम य े खूप मोठया माणात काम ेिनघालीत. तस ेयाह  वषाम य ेआपण मोठया माणात 
काम ेकढावीत आ ण ती काम ेनुसतीच कागदावर नसावीत तर य ात जागेवर काम े हावीत 
अशा कारची अपे ा य  क न थांबतो.                         
मा.अनुराधा गोरखे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आजचे हे बजेट ३६ 
वे बजेट आहे आ ण या बजेटचे सगळयांनी खुप छान वागत केल आहे. या बजेट या 
पु तकाम ये पंपर  िचंचवडची जैव ववीधता सिमती जी आहे तीन ेपाच वषात कुठलह  काम 
केलेलं नाह  आ ण या वषातह  नाह . तर  ह  सिमती नसुतीच नावालाच आहे का. यासाठ  
काह  तरतूद आहे क  नाह . तरतूद केलीतर ती सिमती पयावरण आ ण दुषण या नद या 
या सम या आहेत इं ायणी, पवना नद या यातून खुप छान काम क  शकेल. यासाठ  

बजेटम ये तरतूद करावी. या सिमतीम ये आणखीन त  लोकांना सामील क न याव. एवढच 
मी सांगते, ध यवाद.      
मा. सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. आज खरोखर  
बजेट हा ज हाळयाचा वषय आहे मग तो कुठ याह  प ाचा नगरसेवक असो. वत: या 
वॉडाचा वकास कसा झाला हे थमत: आ ह  बजेटम य े बघत असतो. आज मी थायी 
सिमती अ य ा असतील, आमचे महापौर असतील, प नेता असतील या सवाचे मनापासून  
अिभनंदन करते. कारण आज यांनी जे सगळयांचा सम वय साधून एक छान प दतीचे बजेट 
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आज शासनान ंआम याकडे दल आ ण ते टँड गन ेमंजूर केल.ं खरोखर या बजेटचा जर 
आपण अ यास केला तर या बजेटम य ेसंपुण पीसीएमसीचे कुठ या प दतीने कुठल े र ते 
असतील, developments असतील, अ या मक असेल, सां कृितक असेल अगद  कुठलेह  
infrastructure  असेल या सगळयाचा अ यास क न बजेट सादर केल ेआहे यामुळे या सवाचे 
मी खरोखर मनापासून अिभनंदन करते. आज सवानी वषय मांडलेत अगद  आमचे सहकार  
अ जतजी ग हाण ेअसतील, राहुलजी असतील, वलास या सगळयांनी वषय मांडल ेआहेत, तेच 
वषय येकाचे मह वाचे आहेत. या याम य ेदुसरे काह  बोल यासारख ेनाह च. मा. महापौर 
साहेब आ ण मा. आयु  साहेब या याम य े फ  दोन सुचना आम या आहेत. जे हा  
वेगवेगळ  नवीन हॉ पट स उभारली जात आहेत. यावेळ  हॉ पटलस असो कंवा नवीन 
इन ा कचर असो ते हा मागचे इन ा कचरचा अ यास क न तु हाला करावा लागेल. 
कारण आज जे हा नवीन हॉ पट स होतात ते हा वायसीएम मधील खरोखर काय शोकािंतका 
आहे याचा तु हाला अ यास करावा लागेल. मोद कुटनी मगाशी एक एनआयसीयुचा वषय 
काढला. या एनआयसीयु या वषयाम य े तु ह  जर ग हमट या ल माण ेमेड कलचा ल 
बिघतलातर एक हजार डली हर  वषाला जर होत असतील तर तु हाला एनआयसीयुचे ४ बेड 
अ हेलबेल क न दयाव ेलागतात. आज सरासर  माण तु ह  जर वायसीएमम य ेबिघतल ेतर 
३०-४० या माण े जर ३० डली हर  रोज झा या तर जवळजवळ १०९५० डली हर  
वायसीएमम य े होतात. जर ४० डली हर  झा या तर जवळजवळ १२६५० डली हर ज 
वायसीएमएचम य े होतात. तर मग आप याकडे एनआयसीयचेु माण कती आहे आज 
आप याकडे एनआयसीयुचे माण फ  १८ आहे. हणजे जर अजुन जवळजवळ दोन पट वाढ 
या याम य े केली तर तु ह  मेड कल या नॉ सला उतरताय. अस ेमेड कल नॉ स असताना 

एनआयसीयुचे माण कमी का याचे आ हाला उ र दयाव ेलागेल. हयाचा अ यास तु हाला 
बजेटम य ेकरावा लागेल. कारण बर चशी हॉ पट स तु ह  करणार आहात.  मग तु ह  का 
नाह  क  शकत कंवा आपण अस का क  शकत नाह  क  आपण एक पी ॅट क हॉ पटल 
नवीन वेगळया प दतीचे उभ ेकराव.े फ  ितथे लहान मुलासांठ  आप याला काम करता येईल. 
कारण येक डली हर  झा यानंतर आम या वायसीएममधून दोन दवसाला एक तर  फोन 
येतो क  एनआयसीय ुउपल ध नाह  आ ण जर ाय हेट वायसीएम म य ेयेणारा ण हा काह  
पैशान ेस म  नसतो मग याला बाहेर या एनआयसीय ुपरवडणार आहे का मग आपण या 
प दतीची योजना का केली नाह . याचा आपण अ यास करावा व या या पुढची जी हॉ पट स 
होणार असतील या याम य े ती तजवीज करावी. आज आप याकडे बन हॉ पटल झालेल े
नाह . बन हॉ पटल नसेल आ ण जर एखादा पेशटं जळून घेतलेला असतो कंवा जाळलेला 
असतो कंवा कुठ याह  प दतीन ेतो भाजून घेतलेला असतो तर याला आ हाला ससूनला 
याव ेलागते कंवा भोसर मध या हॉ पटलला याव ेलागते क जथे आ हांला ितथली फ स 
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परवडत नाह . बन हॉ पटलच झाल या याबरोबर पश ू वैदयक य. आज लेह, ल ाकची 
भारताम य ेजी प र थती आहे ना यातली ती सगळयात मोठ  िभती आहे ती कु यांची. मला 
वाटते तीच िभती आहे आज पीसीएमसीम य.े आज इतक  कु ी झाली आहेत क  यांचा 
कुठ या प दतीने ह  नायनाट करणार आहात क  कुठ या प दतीन े यांची तजवीज करणार 
आहात. याचे सु दा  उ र तु हाला आ हाला दयाव ेलागणार आहे आ ण या बजेटम य ेतु ह  
जे हा अ यास कराल या सगळया वषयांचा सखोल अ यास क न तु ह  आ हाला दल े
पा हजे. आज मगाशी अ जत ग हाण ेयांनी सांिगतल ेक  र ते करताना इन ा कचर नवीन 
करतोय पण ते करताना जर आज तु ह  संत तुकारामनगरम य ेयेवून पा हलत तर मा या 
संततुकारामनगरचे नाव बदलाव लागेल याच नांव टपर नगर कराव लागेल. आज शासनाचा 
जीआर आहे क  कुठ याह  हॉ पटल या बाहेर १०० मीटर या आतम य ेकुठलीह  एकह  टपर  
असता कामा नये. पण आज वायसीएमएच बिघतल, ड वाय पाट ल कॉलेज बिघतलतर याला 
लागून या या िभंतीला लागून आज टप-यांचे रा य झाल े आहे. आज मला ऍम यूल स 
यायला जागा होत नाह . आज ितथे मेड कल कॉलेज अस यामुळे मुलांचा भरणा जा ती आहे, 
वदया याचा भरणा जा ती आहे. यां या गाडया या प दतीन ेलागतात या प दतीन ेजर 
गाडया लाग या तर आ हाला ऍम यूल स ने यासाठ  रा ी दोन वाजता नागर कांचा  
नगरसेवकांना फोन येतो. आ ण आ ह  पळत जातो. जे हा आप या ऑफ सचा  येतो ते हा 
शासनान ेयाचा सु दा वचार केला पा हजे. हॉकस झोनचे धोरण तु हाला ठरवावे लागेल. जर 

ठरल असेल तर याची अंमलबजावणी तु हाला करावी लागेल. कारण ितथे अंमलबजावणी होत 
नाह  अस ंसमोरासमोर आ हाला आढळून येतय. एक एकाला सात टप-या आहेत, हॉकसचे 
धोरण काय? एका माणसाला सात टप-या देणार? एका लायसनवर सहा-सहा, सात-सात   
टप-या देणार एखादया माणसान े हॉटसअपवर जर किमशनरला फोटो पाठ वला तर किमशनर 
या यावर एका िमिनटात ए शन घेतात. मग अित मणचा वभाग का चांग या प दतीने  

झाला नाह . कारण आ ह  नगरसेवक येक भाग िमट ंगला बोलत असतो आज 
अित मणची कारवाई आम याकडे करा. कारण आज आमचे बंधू-भिगनी असतील माता-
भिगनी असतील तेथे लहान मुलांना चालायला जागा नाह . याचा वचार सु दा या बजेटमधून 
केला गेला पा हजे. आ ण या यासाठ  एक वेगळया प दतीचा िनधी अित मणसाठ  तु हाला 
ठेवावा लागेल. सगळया गो ी चांग या होतात. सगळया गो ी होत असतात. पण 
नागर कांकडून आपण जे घेतो आज पाणीप ट  वषय असेल, वाढ वली,  वाढवावयालाच पा हजे 
होती. पण वाढ वताना सु दा आपण पाणी या प दतीन ेदेणार आहोत का ? आज  परवा या 
दवशी मला वत:ला पा या या टाक वर बसून आंदोलन करावे लागल. मा या संत 
तुकारामनगरला भाग मांक २० ला पाणी यव थत असल ेपा हजे. आज  पा याचे ई वल 
distribution लोकसं येनुसार का होत नाह  आप या इथं ? याच उ र आ हाला तु हाला दयाव े
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लागेल. मला प ह यांदाच कळल ेक  ॅ ह ट  िस ट मचा इं जिनअर हा वेगळा असतो आ ण 
पंपींग िस ट मचा इं जिनअर वेगळा असतो. बावळटच आहोत आ ह  नगरसेवक हणून, मुख 
आहोत आ ह , जर ह  िस ट म आ हाला कळत नसेलतर. मला वाटत याचा सु दा अ यास 
आयु ांना आ ण  आम या  महापौरानंा करावा लागेल. कोणीतर  आता वरोधकां या मनाम य े
वाटत असेल क  अरे, ह  स ाधार  असुन सु दा वरती जाऊन चढली पण स ाधार  असलो 
हणून ते सु दा नागर कांसाठ  काम कर त असतात. मला वाटत बजेट खूप छान आहे. पण 

बजेटचे implementation  झाल ेपा हजे. आताच मगाशी आम या वलास मडेिगर ंनी सांिगतल,े  
आ ह  नेहमी सांगतो आयु ांना प  देखील दलय.ं या वेगवेगळया आप या पीसीमएमसी या 
ॉपट ज आहेत या ॉपट ज ता यात या. आज आम या मोहननगर मधील ॉपट ज आप या 

पीसीएमसी या ता यात आहेत सां कृितक भवन. आज ितथे एखादे ल न, एखाद  मुंज आहे, 
एखाद बारस आहे, ये  नागर क असेल कुठलाह  काय म असो तु ह  याचे  ३५ हजार भाडे 
घेता. मग हेच जर भाड तु ह  तेथून घेऊ शकता. तु ह  जर बिघतल तर ितथे बारा या बारा 
म हन े ितकडे न दणी असते क  ते आ हाला पा हजे हणून. तर जर अशा ॉपट ज develop 

झा या आहेत ितथे जर यो य प दतीन े याचा वापर केला तर मला वाटत जस शासनाला, 
तु हाला सु दा पैसा िमळेल व ती आम यासाठ  सु दा चांगली गो  होईल. कारण ती 
यव थत र या तु ह  हँडल कराल. यो य र या कराल.  ितथे िस यूर ट ज असतील. बाक या 
सव यो य या सुखसु वधा तुम याकडून पुर व या जातील.  बजेट छान केलेय. बजेट करताना 
बर वाटत क  खूप छान प दतीन ेबजेट केलय येक जणानंी बोलताना सु दा आ हांला काह  
खंत आहेत या खंत तुम या समोर मांड यात. तर  सु दा आपण एक वचार क  या जे हा 

डाचा वषय येतो या वेळ  मैदानाचा वषय येतो. आज मा याकडे  आंबेडकर डा संकुल 
आहे. जर एखादा काय म तु हाला ठेवायचा असेल, एखाद  तु हाला कुठलीह  खेळाची पधा 
ठेवायची असेल तर तु हाला तीन हजार पये पर दवसाला दयाव ेलागतात. मग माझा वषय 
तुम याकडे असा आहे क  जर अशा प दतीन ेपैस ेतु ह  या लोकांकडून घेत असाल तर रोज 
काह  लोक, काह  सं था पैस े न भरता या मैदानाचा वापर करतात याचे काय? आ ण 
या यापे ाह  दुसरा वषय मा या संत तुकारामनगर मध या मा या भाग मांक २० 

मध या मा या नागर कांची जी लहान मुल े आहेत माझ े जे खेळाडू आहेत यांच काय?  
यांनी कुठे जायचे? मला वाटत याचा सु दा वचार तु हाला खरोखरंच करावा लागेल जर 

तु ह  बजेट छान देताय पण याचे  implemention  तु ह  केल ेनाह . आज तु ह  भरपूर 
टडर काढलीत सगळ झाल पण या टडस करताना आज जर तु ह  ९० ट के बिघतल तर 
आज  येक वॉडम य े सगळ कडे कामच काम चाल ूआहेत. ह च काम े जर वषभराम य े
यव थत झाली असती तर आ हाला सु दा  नागर कांना यव थत  प दतीने सांगता आल  
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असतं. आज कुठ याह  सोयी सु वधा असतील वॉटर, मीटर, गटर या सगळया गो ी तु हाला 
नागर कांना देण े हेच म ा  आहे आ ण तु ह  ते दयाव ेएवढ च वनंती करते, बजेट खूप 
छान आहे. पु हा एकदा सगळयांच अिभनंदन आ ण बजेट या बाबतीत सांगताना एक छोट शी 
गो  सांगेन -बदलना तय है हर िचंज का, इस संसार म, बदलना तय है हर िचंज का, इस 
संसार म,े बस थोडा इंतजार करो  कंसी का दल बदलेगा, कसी के दन बदलगे, अब तो 
अ छे दन आये है और भी आयग,े और भी आयग.े ध यवाद.  
मा.बापु उफ शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. गेली 
पाच तास सगळयांनी या बजेटवरती चचा केली. एवढ चांग या प दतीच बजेट आणल 
या याम ये वरोधकानी पण चांगल बजेट आणल या याब ल तूती केली हणजेच भारतीय 

जनता पाट नी “सबका साथ, सबका वकास” या प दतीने केलेल आहे. खरतर ३२ भागाम ये 
कुठ याह  नगरसेवकांची काह ह  त ार नाह . काह नी सुचनाह  के यात. आम या सवाचे 
मागदशक आदरणीय ल मणभाऊ जगताप, आदरणीय महेशदादा लांडगे आ ण यांनी हे बजेट 
आणल या थायी सिमती या आम या भिगनी िसमाताई सावळे, आमचे खासदार 
मा.आमरजी साबळे यांनीह  चांग या कारे मागदशन के यामुळे चांगल बजेट सभागृहाम ये 
िमळालं. कुठलीह  पाट , कुठलाह  प , कुठलाह  वरोधक डोळयासमोर न ठेवता चांग या 
प दतीने बजेट या ठकाणी आणलेलं आहे. या याम ये काह  सुचना कर यात आ या. आताच 
आम या िमञानी माट िसट  बाबत सांगीतल क  पंपळे सौदागरला गे यानंतर एखादया 
फॉरेनम ये गे यासारख वाटतं. याच कारण असं आहे क , पंपळे सौदागर, पंपळेगुरव, वाकड 
या प रसरातील डे हलपमटवरती मा.आमदार ल मणभाऊ जगताप हे गे या १९८६ पासून काम 
करतात. या भागाचा वकास जशा प दतीने डे हलप झाला तसेच मा.आमदारांची सुचना आहे 
क  शहरातील कुठलाह  भाग वकासापासून वंिचत राहता कामा नये. हणून आ ह  चागंल 
बजेट या ठकाणी आणल. राहूल कलाटे डोळयासमोर ठेवून कंवा लांडे डोळया समोर ठेवून 
तीकड बजेट कमी करायचं असं केलेल नाह . माग या वष चा हा पह ला आमचा वषय होता 
क  चांग या कारच बजेट आणलेलं आहे, िनवडणूका डोळयासमोर ठेवून केलेल नाह . पह लीच 
टॅ ड ंग किमट  असले, िसमाताईनी ३ हजार कोट  बजेटवर खच केलेले आहेत. मला वाटत 

मंगलाताईनाह  मा हती आहे एवढ बजेट खच होत  न हतं. सव थम डोळयासमोर काय ठेवल 
असेलतर शहराची ह  लोकसं या आहे. र यावरती ॅ फक जाम दसत असेल या याकडे 
ाधा याने ल  दलेलं आहे. वाहतूक यव था सुरळ त कर यासाठ  या या ठकाणी ेड 

से ेटर, सबवे, लाय ओ हर, रोडवा ड ग, काह  ठकाणी लॅ ड ऍ वीझेशन असेल असे बरेचसे 
भाग याम ये येत आहेत यातून माग काढ यात आलेला आहे. संपुण शहराला चांग या 
प दतीचा पाणीपुरवठा होत असताना २४x७ अशी योजना आणली. एसट पीम ये २८ कोट ची 
मोठ  तरतूद मला वाटत पह यांदाच या ठकाणी केलेली आहे. ५० ट के एसट पी लॅ ट 
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शहराम ये आहेत. ५० ट के पाणी हे नदया, नाले मधुन वाहत असते यावेळेस यासाठ  २८ 
कोट ची बजेटम ये तरतूद केलेली आहे. आं ा धरणातून १०० एमएलड  पाणी आण यासाठ  
अपण १०० कोट  यासाठ  ठेवलेले आहेत. शहराला चांगल पाणी िमळ यासाठ  आपण पाहत 
आहोत. यातून मला एक सुचना करायची आहे क  आपण दरवष माणे अहमदाबादची प 
केली या ठकाणी आपण र हर क प पाह ला तर  भ व यात आपला नद  सुधार क प 
करत असताना दरवष  आपण १०० कोट  ठेवलेतर आप या दोन तीन नदयाचा चांग या 
प दतीने वकास होईल अशी सूचना आहे. हे सव बजेट जर पाह लतर ते सवसामा यांना 
डोळयासमोर ठेवून केलेल बजेट आहे. िसमाताईचह  मी मनापासून कौतूक करतो क  आपण 
चांग या प दतीने एक वष पुण केले कुठ याह  नगरसेवकांना, कुठ याह  प दतीचे पैसे कमी 
पडू दले नाह त. या यामुळे आपण चांग या प दतीने वकास करतो. या याम ये 
वाकडमधला ई टन-वे सारखा ीज या ठकाणी करतो मा या मा हती माणे सुरवातीला २५० 
कोट चा आहे. जेणेक न वाकड, पंपळेगुरव, पंपळेसौदागर, रहाटणी या प रसरात जो आयट  
वग राहतो यासाठ  वाहतूक यव था होणार आहे. हंजवड पासून पंपळेसौदागर पयत 
ये यासाठ  कमान एक तासाच अंतर लागत होत आता तो जर ीज झालातर दहा 
िमनीटाम ये पोहचू. अशा चांग या गो ी या बजेटम ये आण या आहेत याब ल मी 
िसमाता च मनापासून अिभनंदन करतो आ ण या ठकाणी थांबतो, ध यवाद.                         
मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. सन २०१८-१९ चे 
अंदाजप क ३५०६ कोट  पयाचे आहे आ ण क  सरकार या ववीध योजनांचा मनपाचा ह सा 
ध न एकूण ५२३५ कोट  पयाचे अस ेहे अंदाजप क आहे. मगाशीच मी िसमाता ना हणाल े 
क  ३५० कोट या बजेटपासून आपण हे सगळे जण बघत आलोत हणजे मी तर  बघत आल े
आहे. ३५० कोट पासून आज ५२३५ कोट चे अंदाजप क आहे आ ण हे खच  करताना कंवा या 
गो ीची काम ेकाढताना कंवा झाले या िन वदांची काम ेकरताना, काम कर त असताना एवढे 
काह  सोप ेआहे अशातला काह  भाग नाह . मा या भिगनी प ह यांदा बजेट या वेळेला अस ं
हणाय या क  हे पु तक बघा कॉपी पे ट आहे. माग या वषाचे यंदा या वषाम य ेआ ख या 

आ ख तसे या तस ेकॉपी पे ट केल ेआहे आ ण अशा प दतीन ेआकडेवार म ये इकडंच ितकडे 
करायच आ ण ते बजेट करायच अशा प दतीचं बजेट. माणसाला कंवा पंपर  िचंचवड 
शहराम ये आपण िनवडून आलेल ेआहोत िनवडून आ यानंतर नागर कांचे हणण ेकाय आहे 
तर आ हाला चांगल े प यासाठ  पाणी िमळाव े हणजे आमचे आरो य चांगल राह ल. आरो य 
चांगल रा हल तर वैदयक य खच कमी होईल. आ ण आरो याचा पण बाक चा खच वाचेल. 
र ता चांगला असला पा हजे, ेनेज असल ेपा हजे. या सा यासा या नागर कां या गो ी आहेत 
आ ण वैदयक य वभाग कंवा वदयुत वभाग हा एक चांगला असला पा हजे. र ता, लाईट, 
पाणी या या काह  दोन चार गो ी आहेत याबाबतीत शहरामधील नागर कांची माफक अपे ा 
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असते. हे बघत असताना प ह यांदा मुळात हणजे पा याचा प . आज पा याचे आपण रेट 
वाढ वल.े अगद  तु ह  मी नुसत बजेटवर कुणी काह  तर  केलेय अस मला नाव ठेवायचा काह  

 नाह , बजेट सांगत असताना किमशनर साहेब आपण हे घर चालवतोय. शेवट  आपली ह  
सं था आहे. या सं थेम य े यावेळेला आपण आप या घराचा जसा ताळमेळ घालत असतो 
तसा खच आ ण जमेच आहे. खच जर केला तर ते पैस े कुठून तर  आल े पा हजे. अशा 
प दतीचा जमा खच जर असतेतर काप रेशन आपल ेसुकर आ ण चांग या प दतीन ेचालेल.  
चांगल े ोजे ट काप रेशनम ये करता येईल अशा मा यमातून आपल ेहे काप रेशन चालल ेगेले 
पा हजे. माझ े हणण ंआहे क  पाणीपुरवठा, साहेब पा याचे दर वाढवलेत.  नागर कांम ये काय 
प र थती आहे आजची पाणी िमळत नाह . मीटर फ  हवेन ेफ र फ र फरतो हणजे मीच 
नाह  तर बाक  सगळे नगरसेवक पण तेच बोलल ेआ ण मग, तर  पण पा याचा रेट वाढ वला.  
मग हे कशासाठ  साहेब. तु ह  पा यावर खच कती करता आ ण आप याला िमळतात कती 
बघा. या यापे ा ६ हजार लीटर पाणी दे यापे ा आ ख पाणी फुकट दल असत तर  
आप याला परवडल असते. लोकांनी हणल तर  असत तुम या रा याम य ेखरच अ छे दन 
आहेत आ हाला चांगल पाणी िमळाल.े सवसाधारणपण ेताळमेळ क न बघा पा याचे िमळणारे 
उ प न, होणारा खच. आता तर नवीनच फॅड चाल ूआहे. आ हाला २४X७ साठ  लावलेल े
मीटर काढायचे. मगाशी एक कोणी तर  सभासदान ेमला सांिगतल. दलीप बंड या काळाम ये 
घेतले या िमटरचे काय झाल यावेळेला पण असच होत मीटरन ेपाणी दयायच हणून मीटर 
बस वल े आ ण आताची प र थती २४X७ पाणी दे यासाठ  परत तेच मीटर काढतोय. 
नागर काचे मीटर चोर  जा याचे पोलीसम य ेजाऊन करण ेबघा, आज मीटर चोर ला जा याचे 
कती माण आहे. आज ती सगळ  मीटर काढून गेट या दाराम ये ती िमटर बसवतात.  
नागर कांनी ती कशी सांभाळायची जर ती चोर ला गेली तर याच काय करायच याची 
जबाबदार  कोण घेणार. आ ह  माग े सु दा सांिगतल अजून तु हाला २४X७ तास पाणी 
दयायला हा उ हाळा गेला पा हजे आ ण या यानंतर ते मीटर तु ह  बसवा. ती Activate 

होतील यावेळेस ती मीटर बसवा. जोपयत २४X७ होत नाह  तोपयत यातील अध मीटर गायब 
झालेल ेअसतील. मग परत नागर कांने ती नवीन यायची हणजे परत नागर कांना तो नवीन 
भूदड. अशा मा यमातून हा सुंदर पाणीपुरवठयाचा पारदशक पा यासारखा काय म चाल ूआहे. 
आ ण हणून साहेब, हे प हल ेनवीन मीटर बस व याचे कामकाज थांबवा. जथे तु ह  २४ 
तास पाणी देणार आहात ितथे १०० ट के या माणसा या दारात ठेवा क  जेणेक न तो मीटर 
सांभाळू शकतो. आज काह ह  सोसायटयां या दाराम य ेराहात नाह  कुठेह  काह  राहात नाह त 
इतके मीटर जर चोर ला गेला असतील तर या प दतीन े तु ह  पा या या बाबतीत  वचार 
केला गेला पा हजे. मी तर हणल ंतु ह  बघा. दलय ना तु ह  पाणी तर  सु दा तु ह  वचार 
क न या. पा यावर होणारा खच कती या यापे ा आप याला तशी जर योजना करता आली 
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तर बघा. जर २४ तास पाणी दल ेतर साहेब खरतर िलकेजेसचे माण आहे ४० ट के. का हो 
काय होतं. सगळे क सलटंट आहेत. सगळया गो ी आहेत. नवीन मशीन येतात. मशीन बघतय 
कुठे िलकेजेस होतय हे जे िलकेजेस आहे मग आप याकडे पाणी येत कती ४० ट के िलकेजेस 
आहेत मग तेवढा खच आ ण भूदड आहेच. बर परत काय ट ह वर आप याला बातमी येतेच 
आप याला क  आपल ेसगळे पाणी थेट नदयांना आपण सोडतो. मी या वषयावर परत येणार 
आहे. परंतु जर रसायकल केलेल े पाणी आपण जर शहराम ये नागर कांना दले, आताच 
आमचे सहकार  काटेसाहेब बोलत होते. बघा याचें दो ह  मोठे या मोठे गाड स आहेत. 
ितथ या टमट लाँटम य े जर रसायकल केलेल े पाणी गाडनला दलेतर चांगले होईल.  
एवढया मोठया मोठया सोसायटया ितथे आहेत, येक सोसायट ला जर एक टयाब मा न 
दला, ितथ बोड िलहायचा क  इथे पाणी प यासाठ  नाह  परंतु सोसायट  धुवायची असेल जन े
धुवायचे असतील गाडया धुवाया या असतील चांग या कारचे वॉिलट चे पाणी तु ह   
रसायकल केलेल े पाणी दया.  साहेब, या यातून सु दा आज आप याकडे या यावर सु दा  
खच होतो परंतु खच क न शेवट  हे पाणी आपण नद ला सोडतो आ ण तो माणूस या याकडे 
टमट लँट मटेन ससाठ  आहे या माणसान े या याम य े केिमकल नीट माणात जर 

टाकल ेनाह  तर परत पुढे जाऊन पुढ या ट याम य ेसगळ कडे बघा क  काय प र थती होते. 
अशा प दतीन े जर आपण रसायकल केलेल े पाणी जर आपण नागर कांना दल े तर 
या यातून आप याला आपल प याचे पाणी उचल याचे कमी होईल. आप या नागर कांना 

आपण चांग या कारे प याचे पाणी देऊ शकतो. जर पा याची आजची प र थती बिघतली 
तर, मी दो ह  सांिगतल ेएक तर फुकट देऊन टाका, रसायकल करा. रेन वॉटर हाव ट ंगसाठ  
ोसेिसंग करा क  शहराम ये जथे जथे बोअर आहेत ितथे ितथे ते सगळ पाणी मुरल ंगेल े

पा हजे. अशा प दतीन ेजर आपण योजना कर त गेलो तर साहेब १०० ट के पंपर  िचंचवड 
शहराला आज पयत कधीह  पाणी कमी पडल न हतं. परवा या पेपरला वाचल े क  मे 
म ह यापासून आप याला एक दवसाआड पाणी. आप याला मा हती आहे का क  पुढे 
आप याला पाणी कमी पडणार आहे, क  पाऊस कमी पडणार आहे. मग तोपयत नागर कांनी 
टा यावर टा या बांध यासाठ  सु वात केली. आता मे पासून आप याला पाणी िमळणार नाह . 
खाली एक टाक  वर एक टाक . आताच लोकांना पाणी िमळत नाह . हणजे परवा जे टेटमट 
पेपरला आ याबरोबर लोकांची घबराहट झाली आ ण पाणीपुरवठयाबाबतचे सगळे िनयोजन 
व कळ त झाले आज लोकाचंी अशी प र थती आहे क  आज भरलल ेपाणी उदया वापरत 
नाह त. यामुळे लोक सगळं पाणी टाकून देतात आ ण हणून साहेब, आपण चांग या 
प दतीन ेउपाययोजना के या गे या पा हजेत. बंद पाईप लाईनबाबत मी पुढे बोलणार आहे. या 
क पांम य ेपण बंद पाईप योजना आहेत. साहेब आपला आरो य वभाग आहे. २५६ कोट ची 

तरतूद केली आहे यात.  आज जर आपण औरंगाबाद बिघतल ेतर काय प र थती झाली 
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साहेब. आप याला सु दा मोशीकर जेवढे ञासाने त आहेत, हणजे नुसते मोशीकरच नाह त 
साहेब, इं ायणीनगर आहे इकडे अगद  आम या अ या ट यापयत हणजे सं याकाळ  
थरमॅ स चौकापयत सु दा याचा संपुण वास येतो. आ ण हणून साहेब, आपण आताच 
ोजे ट करायला सु वात केली पा हजे. वे ट एनज चा ोजे ट करायच ठरलं. म य ेगांडूळ 

खताचा क प आपण या यातून करायच ठरल होत. आपण बाक या काह  चार गो ी 
करायच ठरल. साहेब, हया गो ी के या गे या पा हजेत. हे जर केल ं नाह तर आज 
औरंगाबादसारख आपल पंपर  िचंचवड शहर पेट या िशवाय राह ल का. मोशीकरांनी सु दा 
कती दवस ास सहन करायचा. पंपर  िचंचवड मधील लोकांची सं या जर एवढ  वाढत 
असेल, काल या पाड याला ११ हजार लोकांनी गाडया घेत या आहेत. हणजे याचा अथ असा 
क  लोकसं या वाढली हणूनच गाडया घेतात. हणजे येणा-या लोकांचा ल ढा हा पंपर  
िचंचवड शहराकडे आहे. जर सं या वाढणार असेल तर कचराह  आपोआप वाढणार आहे. आ ण 
खरच मगाशी सिचन िचखलेजी हणाल ेक  साहेब काय अवघड आहे हे मला काह  कळतच 
नाह  माग या वेळ  सु दा मी सभागृहाम य े हेच बोलल.े साहेब, र याम ये कुठ वाढ झाली 
आहे का, का र ते खूप वाढलेत आपल.े जेवढे आहेत या यापे ा लोकसं या वाढली आहे  
परंतु  लोकसं या वाढली हणून कच-याचे िनयोजन एवढे कोलॅ स हो याचे काह च कारण 
नाह . अजूनह  बघा साहेब, आरो य वभागाला आ ह  काह  बोलायला गेल ेतर ते हणतात 
आता स या पान गळती आहे ना. परत पान गळती पडलीच आहे, यामुळ काह  बोलायच 
नाह . साहेब, या िनयोजनांसाठ  यांना तु हालाच घेऊन बसाव ेलागेल. अिधका-यांना व ासात 
घेतल े गेल े पा हजे आ ण हे जो पयत तुम याकडून होत नाह  तोपयत काह ह  उपयोग 
या यातून होणार नाह . मग या यामुळे म छर होणार. ती कु ी तर एवढ  वाढली आहेत 
साहेब या कच-यामुळे कुठून कुठून ते पश या आणतात आ ण या येक सोसायट या 
दरवाजाम य े नेऊन ठेवतात. हणजे एका आरो या या ा वषयी आप याला कती गो ी  
फेस करा या लागतात. या यापे ा म यंतर  मी सभागृहाम य ेसांिगतल ेक  रा ी दड वाजता 
रोड वीपर झाडतो. स यच आहे साहेब, रोड वीपरने हायवे न क  झाडला पा हजे. मोठे मोठे 
रोड झाडल े पा हजेत  पण कामगार नगर म ये रा ी दोन-अड च वाजता रोड वपर आणणं 
काह  अथच नाह .  सगळया गाडया बाहेर पाक ग के या आहेत आ ण या यातून रोड झाडला 
जातो. आ ण दुस-या दवशी लोकांचा आ खा कचरा रोडवर पडलेला असतो. अशा कारचे २५६ 
कोट ची जर  तरतूद असली तर  या कच-याची आ ण आरो याची कशी आपली अवघड 
प र थती झालेली आहे हे बघा. मा यिमक आ ण ाथिमक िश ण वभाग आप याकडे 
आलेला आहे साहेब. मुलां या कोनातून िश णह  िततकेच मह वाचे आहे आ ण या 

ीकोणातून आपण १७८ कोट ची तरतूद केलेली आहे. १७८ कोट या तरतूद म य ेआ ह  
नेहमी अस े हणतो माग या वष या १०  शाळा आपण द क हणजे अगद  यांना देऊन 
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नाह  टाक या. परंतु या मराठ  मा यमा या चांग या शाळा आहेत यां यातले काह  िश कानी  
आप या इकड या मराठ  शाळांम ये येऊन यांनी आप याला मागदशन कराव.े आप या 
मुलांसाठ  जर यांनी आणखीन काह  चांग या activi ty तयार के या तर आप या मराठ  
शाळा खूप चांग या प दतीन ेचालतील. नांव घेऊन सांगेन मी, मॉडनवाले आप याकडे आले 
नाह त पण ान बोधीनीवाल ेआप याकडे आल े यांनी आप याकडून जवळपास सात, आठ, 
दहा शाळा घेत या आ ण या यातून आप याला कती आऊटपूट झालाय हा माग या वष या 
आलेख काह  मा याकडे आलेला नाह . परंतु अशा प दतीन े लोकांना जागृत केल े पा हजे, 
सं थाना जागृत केल े पा हजे क  जेणेक न आप या शाळांमधली गद  ह  वाढली पा हजे. 
मगाशी काह  मा या सहका-यांनी सांिगतल ंक  सीबीएसई बोड झाल ेपा हजे. इं लश मेड यम 
झाल ेपा हजे, सेमी इं लश मेड यम करा. काळाची गरजच आहे साहेब ती. आ ण अशा काह  
दोन पाच शाळा आप या येक वभागांम य े के या, इं लश मेड यम करा, सीबीएसई करा,  
सेमी इं लश करा. शहरामधली या प दतीची ड मांड असते ितथे या प दतीने करा. 
शहरा या ीकोनातून मी हे बोलते. आ ण हणून जर अस काह  केल तर मला अस वाटत 
नाह  क  या मुलांना िश ण घे यासाठ  कुठेतर  वणवणवण करावी लागेल. कासारवाड त 
शाळा चालू के या अ रश: ऍडिमशनसाठ  लाईन लागते. ितथ या नगरसेवकांना ितथ या  
आजूबाजू या लोकांना सांगाव लागत आ हाला ऍडिमशन दया शाळम य,े आ हाला ऍडिमशन 
दया. मग ते लोक सांगतात क  तुमचीच ती मुल आहेत ती आ ह  िशकवतोय. सीएसआरम य े
चांग या चांग या कंप याना साहेब बोलवा. शाळा द क यायला लावा यांना. सीएसआरम य े
चांग या शाळा, कॉलेज येऊ शकतात. आप या बजाज कंपनीन ेदुसर कडे बाहेर जाऊन शाळा, 
कॉलेजेस केले या आहेत. आप याकडे पण बोलवा यांना. कमिशनर साहेब तु ह  इंड ज 
वा यांची िमट ंग लावा. आ ण मग याना सीएसआर फंडम य ेचांगल ेचांगल ेमोठे ोजे ट 
दया. क प सु दा इंड जवाल ेकरायला तयार आहेत. यांनी अस सांिगतल क  आ ह  
यावेळेस िमट ंग घेतली होती यावेळेस आ ह  यांना सांिगतल होतं एक कलोमीटर पयत 

करायच का सीएसआर मधून कंपनीन ेकरायचे. पण आज पयत साहेब सात-आठ-दहा कंप या 
आ या अस यातर दहा क.मी. सीएसआरम य े क प झाला असता. आपण जर या अशा 
प दतीन ेलोकांना जर इन हाईट केल ेतर १०० ट के आप याकडे कंप या यायला तयार आहेत. 
यात या यात जा तीत जा त या कंप या म हला वत: चाल वतात या म हला 

कंप यासाठ , नद  सुधारसाठ  तयार आहेत हणून यांना आमं त करा साहेब तु ह  यांना 
बोलवा, यां याशी बोला. अ नु आगा आहेत, िलला पुनावाला आहेत बजाज कंपनी या बजाज 
मॅडम आहेत या अशा मोठमोठया कंप याना बोलवा. यानंा जर सांिगतल नद  सुधार 
क पाम य ेतु ह  सहभागी हा तर १०० ट के साहेब आप याला नुसते क  सरकार, महारा  

सरकार कंवा आप या काप रेशन अवलंबून न राहता आप याला चांग या प दतीन े पंपर  
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िचंचवडचा सुधार करता येईल. यांनाह  या यातून आनंद िमळणार आहे क  यांचाह  हातभार 
लागला अगद  साध उदाहरण आहे आ ह  गणेश फे ट वल करायचो. आ ह  गणपती गणेश 
फे ट वलसाठ  यां याकडे वगणी मागायला गेलो तर यावेळेला ते हणायचे पु यावाल ेवगणी 
घेऊन गेलेत तु ह  लेट येता. पु यावाल ेसगळेच घेऊन जातात आ ण हणून वेळ कधी गेलेली 
नसती या यातून आप याला चांग या प दतीन ेचांगल हे कर यासाठ  दु त कर यासाठ  या 
सगळया सीएसआर या फंडकडे बिघतल गेल पा हजे. शाळां या बाबतीत साहेब अस आहे क   
काह  क मधील मुल े असतात. साहेब, यांचे वेगवेगळे गट केल े गेल े पा हजेत येक 
माणसा या अंगी काह तर  चांगला कलागुण असतो आ ण या कलागुणांना वाव आप या 
शाळामधूनच दला गेला पा हजे. आ ण हणून या आप या काप रेशन या या शाळा आहेत 
या शाळांम ये मुलां यासाठ  वेगवेगळया कार या पधा आयो जत के या पा हजेत. या 
पधतून जी मुल े चागं या प दतीची िनघतील या मुलांना या प दतीचे िश ण दले 

पा हजे. जस िसमबॉयोसीसम य ेस या चाल ूआहे. छोटेछोटे कोसस चाल ूआहेत. आपली मुल े
सातवी आठवीनंतर आपण यांना बघतो. या मुली मोठया आहेत या मुली काय हणतात 
आई बरोबर कामाला गेल ेहोते. मुलगा हणतो वड लांबरोबर मी कामाला गेलो होतो. पण जर 
एखादा वषय आपण यां यासाठ  घेतला जसा पुव  कायानुभव हणून जसा वषय असायचा 
तसाच वषय आपण या मुलांना आ ण मुलींना जर दला तर ह  मुल ेआप या शाळेतून बाहेर 
पडताना वत: या पायावर भ कमपणे उभ ेराहतील आ ण तशा प दतीचा कोस या मुलांना 
दयावा आ ण या मा यमातून वेगवेगळे गट तयार करा. याम य ेआपण अस हणतो पण 
काप रेशनम ये इतक  चांगली मुले खेळणार  आहेत काप रेशन या शाळामधली, पंपर  
िचंचवड या शाळांमधली या. कुठलीह  शाळा या पंपर  िचंचवड मधील येक शाळा ह  
आपलीच आहे. साहेब, यां यावर पण अंकुश ठेवला गेला पा हजे. येक शाळेवर. आपण 
पाणी देतो यांना,  अंडर ाऊंड ेनेज आपण यांना देतो.  र ता आपण यांना देतो. सगळया 
सु वधा आपण यांना देतो. यां याकडे साहेब बघा तु ह . आता तुम याकडे िश णमंडळ आल े
आहे. आता तु ह  काय काय या मुलां या बाबतीत करताय. हे बघण आ ण तु ह  काय 
िनयोजन करताय. ते हा आ हाला खूप चांगल वाटेल क  या मुलां या बाबतीत जर काह तर  
चांगल केल तर. प ने यांनी सांिगतल क  डा धोरण बदलणार आहेत कंवा आणखी 
या याम य े यांना ऍड करायच आहे. १०० ट के करायला पा हजे. कारण जे राह लेल असेल 

आ ण जे दु त करायच असेलतर ते का नाह  करायच. १०० ट के माग यांनी केल ेआ ण या 
माग यां या माग े ओरड यापे ा यांची काय या याम य े चूक झाली असेल तर आपण 
या या भर घालून १०० ट के धोरण केल े पा हजे आ ण बदलल पाह जे. आता डाची  

िमट ंग झाली ते हा आ ह  सांिगतल क  रेशिनंग काडची अट. किमशनर साहेब मला तु ह  
सांगा रेशिनंग काड, आता सभागृहाम य े जेवढे नगरसेवक बसलेत, पाच दवसाम य े या 
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मुलाचे रेशिनंग काड १०० ट के या मुलाचे रेशिनंग काड यके नगरसेवक हणलतेर, मनात 
आणलतर आणून देवू शकतो. ठक आहे ना तु ह  याला अट घालून दया क  पंपर  िचंचवड 
महापािलके या वतीन ेपाच वष खेळला पा हजे तर तुला आ ह  द क योजनेम य ेघेऊ. आज 
बँका या यासाठ  नोकर ला घेतात. पोिलस ड पाटमट, रे व े सगळया गो ी जे डाम य,े 
खेळाम य ेनैपु य िमळ वलेल ेमुल ेआहेत यांना घेतात. मग यांना काप रेशनम य ेका नाह  
यायच. या मुलांना नुसती आशा लागून रा हल आ ह  लहानपणापासून पंपर  िचंचवड 

काप रेशनसाठ  खेळलो उदया काप रेशनम ये भरती सु  झाली तर आपली मुल ंआप याकडे 
आली पा हजेत. मग आप या इथ या डा अिधकार  एवढे उदािसन का आहेत. का आपण 
यांना बजेट देत नाह . का आपण यांना कुठ या गो ीची कमी केली आहे हणून ते या गो ी 

कर त नाह त. साहेब, आज आपण बिघतल तर आ णासाहेब मगर टेड यमची प र थती 
बिघतली तर इतक  वाईट प र थती आहे. तळवडेच जे मोठ झु पाक आप याला बनवायच 
आहे, लोकांनी सकाळ  सु ट या दवशी गेल े क  सं याकाळ च घर  आल े पा हजेत. अशा 
प दतीचे बनवा क  फॉरेनम ये जसे पंचवीस पंचवीस, तीस तीस ए करचे ाऊंडस आहेत, 
गाड स आहेत. या याम ये गाडन असल े पा हजे, या यात केट ंग ाऊड असल पाह जे, 
या याम य े टेबल टेिनस असल े पा हजे, लानँ टेिनस असल े पा हजे. सगळया गो ी ितथे 

माणसू गेला क  खेळता आ या पा हजेत. मुलांना सकाळ  ितकडे घेवून गेल ेक  सायकल ॅक 
असला पा हजे. आज पयावरणा या ीकोनातून साहेब सायकल ॅक असला पा हजे. आज 
पंपर  िचंचवडम य े कती सायकल ॅक आहेत तु ह  बघा, नाह च कुठे. तर  सायकल ॅकसाठ  
सु दा आपण वचार केला पा हजे. आज जर दू षत पंपर  िचंचवड असेलतर आलेली लोक 
काह  दवसांनी आप याला काय हणणार. कती अवघड प र थती आहे पंपर  िचंचवडची. 
आ ण हणून या सायकल ॅकसाठ  सु दा आप याला यव थत अंमलबजावणी केली पा हजे. 
बजेटचे आकडे, बजेट या तरतूद , बजेट सगळे, सगळ कडे सगळे होत असते. आ ह  नेहमी 
सांगत असतो क  सभागृहाम य ेजा त काह  बोलल हणजे सगळे िमळणार आहे अशातला 
भाग नाह . परंतु या गो ीची या याम ये तरतूद असली पा हजे. तरच या सगळया गो ी 
आप याला उपयोगात येणार आहेत. साहेब वैदयक य वभाग. मला वाटत जवळपास १५७ 
कोट  तरतूद केली आहे. पंपर  िचंचवड शहरा या नागर कांना आपण बांधीलच आहोत क  
यांचे आरो य आपण चांगल ठेवल ेपा हजे आ ण आपल ते कत य पण आहे. जस ेआपण 
ा सपोट दल ेपा हजे. पाणी चांगल दल ेपा हजे, र ते असल ेपा हजेत. तसा वैदयक य वभाग 

सु दा आपण दला पा हजे. ीकर परदेशींचे व न होते क  आपण वैदयक य कॉलेज चाल ूकेल े
गेल ेपा हजे. आ ह  हणत होतो क  निसग कॉलेज पण चाल ूकरा तेवढाच तु हाला १५०-२०० 
चा टाफ िमळेल. हणजे डॉ टसह  तेवढे िमळतील आ ण नसस सु दा तेवढयाच िमळतील. 
पण साहेब या यासाठ  य  केल ेगेल े पा हजेत. आप याला आज क  सरकारम य े ीकर 
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परदेशी आहेत, यां या मनात आहे. आज जर वषभराम य ेआपण फालोअप घेतला असता तर  
आपला भांडणातच वेळ जातो. डॉ टर डॉ टर भांडणार. आम या आम याम य,े एकमेकांम य े
ते दोघांच हयाची बाजू यायची क  याची बाजू यायची. आता तर एवढा उ चांक आहे क  
या पदाव न जातीय भेद पण सु  झालाय. हणजे ते कोण या जातीचे हे कोण या जातीचे.  

सभागहृाम य े आजपयत जातीजातीचे राजकारण झाले न हते. परत आता डॉ टरांम ये 
जातीजातीचे राजकारण करायची वेळ आली आहे. हे कशासाठ  साहेब. दया ना यांना, जा 
हणाव तु ह , बसा द लीम य ेआ ण आणा मंजु-या क न. येकाला जबाबदार  दया यांनी 

मेड कल कॉलेज केल े पा हजे निसग कॉलेज केल े पा हजे. आज हॉ पटलची सं या   
वायसीएम पुरत नाह  अ र : इतक  सकस आहे ितथे. जु नरचा मगाशी एक पशटचा फोन 
आला होता मला तो जु नरचा आहे. वड लानंा बरोबर घेवून मी परत आलोय. आज पुण े ज हा 
हणून सगळे जण आप या वायसीएमकडे बिघतल जात. शजेार  ड वाय पाट ल आहे. आज 

आपण भोसर चे हॉ पटल लेट कर या या माग  लागल े पा हजे. आज थेरगावचे २०० 
कॉटचे हॉ पटल आहे ते पुण करायला पा हजे. तालेराचे परत पाडून आपण करतोय ते झाल े
पा हजे. जजामाता नवीन दमाखान ेउभ ेराहणार आहे या याकडे पा हल ेपा हजे. िचखलीम य े
हॉ पटलचा लॉट आहे तो ता यात घेऊन आपण हे य  केल ेगेल ेपा हजेत कारण हॉ पटल 
जर शहराम य ेनसतील तर मगाशी एका म हला भिगनीन ेसांिगतल ेक  लहान मुलांचे वेगळे 
हॉ पटल करा, डोळयांचे वेगळे करा. करा साहेब, काह  बघडत नाह . ऍ बयू नस आप याकडे 
आहेत. डली हर साठ  खास फ  म हलांसाठ  एक हॉ पटल बनवा. हे जे हॉ पट स आपण 
बन वणार आहोत या यासाठ  आपण बिघतल गेल पा हजे. साहेब, लाय सचा सु दा एक सुंदर 
लॉट आहे, ते लोक माग या वेळेला आम याकडे ताव घेऊन आल ेहोते. ािधकरणाम ये  
लाय सचा छान लॉट आहे. ते लोक पण हणाल े क  आ ह  करायला तयार आहोत.  
फरो दया साहेब पण हणतात क  आ ह  कॅ सर हॉ पटल करतो. साहेब, हे यावेळेला लोक 
बोलतात यावेळ  तु ह  आमं ण दल ेपा हजे. फरो दया साहेबांना बोलवा आप याला कळालय 
ना. ते लॅन टाकणार आहेत. आ ह  म य-ेम य ेफालोअप घेत होतो. क  फरो दया साहेबांनी 
लॅन टाकलाय का बजाज टे पो या कंपनी या माग या बाजूला भरपूर जागा आहे साहेब. मग 
बोलवाना यांना. तु ह  करत असाल तर आ ह  तु हाला साथ दे यास तयार आहोत. तु हाला 
आणखी काय पा हजे ितथ जर हॉ पटल बन वलतर आज आपली लाय बलीट  
कॅ सर यासाठ ची केवढ  उरेल. अशा प दतीने जर हे आपण केल ेतर हे १५७ कोट  आप याला 
खूप झाल ेसाहेब. बाक या गो ी जर बाहेर आपण वेगवेगळया प दतीन ेया दोघांना परवान या 
द यातर. लड बँकेची पण अव था फार अवघड आहे साहेब. वायसीएमम य े एक लड बँक 
आहे. िचंचवडम य े लड बँक होती पण एवढ  लोकसं या वाढ यानंतर दोन तीन लड बँक 
अस या गे या पा हजेत. नाह तर आणा हणतात इकडून ितकडे आ ण ितकडून इकडे 
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नातेवाईकांची धावपळ होते आ ण  हणून अशा प दतीन ेआप याला डॉ टस जे  भरावयाचे 
आहेत या ३९ लोकांना आपण िनयु  केल ेपण ते डॉ टर हजर झाल ेनाह त साहेब. मग 
या याकडे आपण आ मप र ण केल ेपा हजे.  आप याकडे डॉ टर लोक का हजर होत नाह त 

काय कारण आहे. काह  तर  बिघतल पा हजे. जॉईनींग लेटर आहेत पण कोणी येतच नाह . 
मग या यासाठ  सु दा साहेब आपण बिघतल पा हजे. आ ण हणून कमचा-यांमधला भांडणाचा 
मु ा आहे. िशवाय पेशंट बरोबर जो मु ा आहे यासाठ या सु वधा जा तीत जा त द या 
पा हजेत. आज बाहे न लोक येतात. मारामार ची करण ेझालेली असतात. डॉ टर हणतात 
पेशंट या पेशंट या डॉ टर पेशंटला बघेपयत इकडे आणखीन मारामा-या झाले या असतात. 
डॉ टरांना आपण सेफर साईड दली नाह  तर मग डॉ टर पण काम करणार नाह त. मग 
या यासाठ  तु हांला जा तीचे सीसीट ह  वाढवायाचे असेलतर वाढवा. लोकांची ितथे  चांग या 
प दतीन े राह यासाठ  रा ीची नाईट शटरची यव था आपण करणार होतो. नाईट शटर या 
यव थेचे पण आपण बिघतल े गेल े पा हजे. हणून साहेब बजेट करताना लांडे साहेबां या 
मनाम य ेकाय क पना आ या ते काह  कळत नाह . यांना काय वाटल ंकुणास ठाऊक.  अहो  
साहेब, जो काम करतो तोच चुकतो. जो काम कर त नाह  तो बीनचूक बरोबर असतो. ठेवल 
बजेट, नाह  होणार एखाद काम, तु हाला अगद  कोण हणल ंहोत का जे तु ह  पैसे ठेवल े
होते एक लाख पय ेमग ते तु ह  काम का केल ेनाह  चला आता तु ह  इथून िनघून जा. 
आ ह  जा हणल तर ते इथच रा हल ेआ ण मग यांना ठेवल ेतर काय बघडल. भागाम य े
कुठ याह  गो ीची तरतूद ठेवली नाह . दर वेळेला यायचं सभागृहाम य.े मग इथ परत भांडण 
होणार. मग आ ह  हणणार तु ह  उपसूचना दली तर आमची उपसूचना या. तु ह  
हणणार क  ह  उपसूचना वगळून. आ ह  तुम या अंगावर येणार, तु ह  आम या अंगावर 

येणार मग हे लावतय कोण. मग हयाचा आपण वचार केला गेला पा हजे. शहरासाठ  आपण 
इथ आलेलो आहोत, हयां या लावले या भांडणाम य ेआज आपण एकमेकां या अंगावर धावून 
जायचे. आ ण हे काम हे परफे टपण ेकरतात. आ ण या ीकोनातून आज आपल वष िनघून 
गेलेल े आहे. आता ह  अंमलबजावणी, झाले या टडरची काम होतात का परत या याच 
कोणीतर  काय तर  करतात हे बिघतल गेल पा हजे. मगाशी एका सहका-यान ेसांिगतल ेक   
यांनी फार मोठे डेअर ंग केलं कसलं डेअर ंग केलं, याला काय डेअर ंग हणतात का. 
भागामध या १० लाखाचे काम होणार नाह . याला डेअर ंग हणायच का. बल थांबवा व न 

फोन आ यािशवाय बील सोडू नका हणणार याला डेअर ंग हणायच का. हे काम ते करतात 
या यामुळे नगरसेवकांचे नाव खराब होते. लांडे साहेबांचा फोन आ यािशवाय, हयांचा  फोन 

आ यािशवाय आ ह  फाईल सोडत नाह त  हणजे यांनी सांिगतल े िशवाय  बाहेर कळलय 
का. हणजेच  अिधकार   लोकांनी सु दा या गो ी ल ात ठेव या पा हजेत आ ण कुठेह  
भांडण लावायची काम क  नका. सरळ सरळ माग  काम झाल े पा हजेत अस ेमी सांगते. 
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आ ण यां याम ये साहेब तु हाला सांगते ट म तयार करा. मेड कल कॉलेज तयार झाल े
पा हजे. नस ग कॉलेज तयार झाल े पा हजे. हयासाठ  आप या शहराम ये चांग या कारचे 
डॉ टस कंवा एखादा अिधकार  नेमा क  ते द लीत बसून आमचे राजन पाट ल बघा कशा 
परवान या आणतात. पोमण साहेब बघा कशा परवान या आणतात. हो ते परवान या 
आणतातच. काम क न आणतात हे सु दा मह वाचे आहे. दोघां या बाबतीत मी तर  चांगला 
अनुभव घेतलेला आहे.  मोठेमोठे पुल असतील,  हया सगळयासाठ  यांनी  काम  चांग या 
प दतीन ेकेलले आहे. उदयान आ ण पयावरणासाठ  ३८ कोट ची तरतूद कर यात आली आहे 
साहेब. आज भोसर  सारखी सं था असेल साहेब येकाला वाटून दया तु ह  ए रया साहेब.  
आपण या यावरचा खच सु दा कमी क न टाकू, जलपण  रोटर  लबने काढल,े मग आम या 
कुणीतर  नगरसेवकांनी हणायच काय ितथे अिधकार  पण गेल ेनाह त आ ण या भागातल े
नगरसेवक पण गेल ेनाह त. मग बचा-या आम या माई घरातून  पटपट काम उरकून जाणार. 
माई एक कडे उभ ेराहणार दुसर कडे दोन नगरसेवक उभे राहणार मग फोटो घेणार आल ेहोते, 
आल ेहोते. साहेब, कशासाठ  हे सगळ. आपल े जे काम आहे ते आपण केलेच पा हजे. जर 
सं था पुढे येतात, रोटर सार या काह  सं था पुढे येतात तर आपली लोक दयाना यांना 
जोड ला. आ ह  तु हाला सांिगतल क  दया दोन क.मी. प रसर रोटर ला. यां या रोटर चा 
एक बोड लावा. यांना दुसर काह ह  नको असतं. एक बोड लावला ते खुष आहेत, आमचा 
फोटो ितथे आला पा हजे यांना बाक च काह ह  नको. अपे ा नाह  समाजाम य ेचांगल काम 
कर यासाठ  या सं था आहेत. आ ण यांना जर आपण कमचार  दलेतर आ ण ते लोक जर 
काम करत असतील तर काय हरकत आहे. रोटर ची लोक सकाळ  फरायला यायचे दुगा 
टेकड ला. आ ण जाताना रका या पश या घेवून जायचे जाता जाता तेथील लॅ ट क 
उचलायच खाली वाकल क  आपला सु दा चांगला यायाम होतो. आ ह ह  उचलतो हणजे 
खाली वाकून कचरा उचलायचा वरपयत जायच आ ण व न सु दा सगळा कचरा आणायचा 
आ ण असाच सगळा २५-३० लोकांचा हा ुप दुगादेवी टेकड  सु दा व छ करतात. लोकांनी 
टाकायच आ ण आ ह  उचलायच. परवा या दवशी वाचल कुठेतर  क  दुगाटेकड  लॅ टकमु  
१०० ट के. अहो साहेब, या चौकात तु ह  आज सं याकाळ  १०० ट के जा भ  श ला. 
मगाशी मा या भरपूर सहका-यांनी सांिगतल क  आज दुसरे लोक ितथे पैस ेघेणार असेल तर 
तु ह  ितथे रतसर काप रेशनची पावती फाडा ना. फाडा साहेब,  आज काय प र थती माह त 
आहे का आ या शहरभर ु टवाले बसलेत. सगळे दुकानदार बसलेत. ते दाख वतात हे बघा 
आ ह  हजार पयाची अित मणची पावती फाडली. कोणाला काह  बोलायचे नाह . आ ह  
अिधकृत झालो आहोत. मग अित मणवाल ेकाय सांगतात क  तुम याकडे कोणी आल ेतर 
पावती दाखवा. हे जर झाल तर साहेब कस काय अनिधकृत कारभार सगळा बाहेरचा बंद 
होईल. आ ह  तु हाला काह  गो ींचे फोटो पण पाठ वल े हॉटसअप वर काय झाल ितथे, इथून 
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ितथून जवळपास हजार वेअर फूटा पे ा सु दा जा त प रसर यापत चालला. काल भोला 
हॉटेल या समोर या एका कंपनीवा यान ेफोन केला होता ते हणाल ेआई एक कडे किलंगड 
घेते आ ण तो पोरगा एक कडे मा या गाड खाली आला असता. आ खी लाईन किलंगडने भरली 
होती, मी हणाले मी आज येथे नाह  उदया बघते. तु ह  मला सांगा क  किलंगडवाला काय 
आप याला फुकट देतो का. तु ह  पावती फाडा साहेब यांना ठकाणे ठरवून दया. शहराची 
गरज आहे, काळाची गरज आह, लोकांना ु टस पा हजे. या चौकामधील लोकां या पाव या 
फाडा. कॉलेजम य े टप-या नाह त का, सगळ कडे आहेत. या यातून आप याला चांगल 
उ प न िमळणार आहे आ ण अशा प दतीन ेचांगल ेिनणय घेतल ेपा हजेत. या पयावरणा या 
बाबतीत सु दा आपण चांग या प दतीन ेबिघतल पा हजे. साहेब म य ेमला एक य  भेटली 
होती नेक पाकची िमट ंग चाल ू होती. मी या माणसाला परत फालोअप कर याचा य  
केला. नेकपाक म य ेआपले सावंत हणून आहेत यांना पण मी दोनदा तीनदा फालोअप 
घेतला. जर आपण अशा लोकांना बोलवल तर यां याकडून आपण काम क न घेण पण 
गरजेचे आहे यांनी मला अस सांिगतल क  मंगलाताई मा याकडे असे कडे आहेत क  ते 
लॅ ट क खातात. सभागृहाम य ेसगळयांनी ऐका. लॅ ट क खाणारा कडा तु ह  बिघतलाय 
का. पण नेक पाक या िमट ंगम य ेएक य  आली होती यांनी मला सांगीतल क  तु ह  
मला ा सफरंट पाईप दाखवा मी या याम य े लॅ ट क खाणारा कडा टाकतो. तुम या साई 
उदयानाम य े जेवढे लॅ ट क आहे तेवढे लॅ ट क या याम ये टाकत रहा, तो कडा ते 
लॅ टक  फ त करतो. यालाह  जेवण िमळत आ ण आप याकडचा ह  लॅ ट कचा कचरा 
कमी होईल. साहेब, अशा माणसांना तु ह  क सलटंट हणून या ना, मानधनावर या. आज 
जर अशा प दतीन ेआप या पंपर  िचंचवड शहरातील लॅ ट क कच-याचा नायनाट होणार 
असेलतर क सलंटंट हणून यांना आप याकडे चांग या मानधनावर घे यासाठ  काह  हरकत 
आहे का, ायल या. सावंत हणून कोणी तर  आप याकडचे आहेत. आपल े क प एवढे कस े
पुण वास येतील आ ण आप या शहरा या ीकोणातून आप याला कशा प दतीन ेचांग या 
गो ीचा नागर कांसाठ  फायदा होईल हे आपण बघतील पाह जे. भामा आसखेड धरण आहे, 
आं ा धरण आहे, पवना बंद क प आहे. आज साहेब मला अस वाटत क  काह तर  ते एकदा 
िनकाली काढा. या माणसान ेआज जे भाडे भरल ेकप रेशनला आज गेली क येक वष बंद 
पाईप पडून आहेत याचे जे भाडे आहे काप रेशनला तो माणूस लावतो. जर साहेब दो ह कडे 
स ा आहे, क ाम य ेस ा आहे,  महारा ाम य ेस ा आहे. आ ण बंद पाईपलाईन योजना जर 
पुण वास यायची असेल तर नगरसेवकांनी सभागृहाम य े ठराव करा. क  जेणेक न पंपर  
िचंचवडसाठ  आ हाला चांगल ेशु द व छ पाणी िमळाल ेपा हजे. आपण यां या अट  शत  
मा य के या या लोकांना आपण कामावर घेतल.े हणजे या लोकांना कामावर घेतल ंहे मला 
भूषण हणून सांगायचे नाह  साहेब. पण या गो ी झा या पा हजेत साहेब.            
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आपण या योजना अंतगत एमआयड सी या पा यासाठ ची तयार  ठेवली पा हजे. पावसाळा पुव  
आप याकड ल सगळया नदया नाल े व छ क न गाळ काढला पा हजे. आपण बघतो ऍ टर 
लोक सु दा पा यासाठ  हे करतात आप याकडेह  एक जाह रात काढा साहेब हे काम 
कर यासाठ . हणजे नागर क या प दतीन े करतील गाडनम य े देखील कशा प दतीचे 
िनयोजन पाह जे तशा प दतीन े िनयोजन करा. बड हॅलीम य ेखाणी आहेत. आम याकडेह   
खाणी आहेत जेवढया जेवढया पंपर  िचंचवड शहराम य ेखाणी आहेत, परवा या दवशी मला 
कळाल क  पंपर  िचंचवड म य ेिचखली सोनवण ेव तीम य ेपण १३ एकराची खाण आहे. या 
मोठयामोठया कतीतर  गो ी आहेत साहेब,  याचा आप याला नॅचरल प दतीने कसा उपयोग 
करता येईल हे सगळ बिघतल पा हजे. मग मला वाटत नाह  सगळया गो ी आप याला अवघड 
जातील. पा या या लाईन टाक यासाठ  भामा, आं ा, आ ण पवना हे क प साहेब आपण  
१०० ट के  माग  लावा अशी मी अपे ा य  करते. भाटनगर जर आपण बिघतल तर साहेब 
ितथे कधी काय घटना घडेल हे काह  सांगता येत नाह  बघा. मगाशी कोणीतर  सांिगतल 
िचखली घरकुलम य ेफार गु हेगार  वाढली. या िचखली घरकुलम य ेकधी कधी काह  घटना 
घडतात. आपण लोकांना परवान या द या ील लाव यासाठ . परंतु या ठकाणी काह  घटना 
घड यात. ितथे जा तीत जा त गु हेगार  वाढ याचे चा सेस आहेत यामुळे ितथे चौक  दया 
साहेब. रेशनींग ऑफ स दल ेपा हजे. रेशनींगची दोन दुकान े दल ेपा हजे. ितथे चौक  साठ  
आपण जागा दली पा हजे. ितथे ओपीड  दली पा हजे. ितथे भाजी मंडईसाठ  दोन एकरचा 
लॉट आहे साहेब ते सु दा अजून माग  लागलेल ेनाह . हे मी जे बोलतेय याचे े ड ट तु ह च 
या, पण नागर कांसाठ  करा. आज दोन एकराची राजन पाट ल यांना वचारा भाजीमंडईसाठ  
लॅन सु दा काढून तयार झालेला आहे. जर ितथे दोन एकरची भाजी मंडई आहे. पंपर  म य े
आहे. इकडे आहे. तर मग १०० ट के साहेब आप याला ितथून चांगल आ ण या घरकुलचा  
मटेन स िनघून जाईल साहेब, आप याला अशा मा यमातून जर आपला होणारा खच आ ण 
येणारा जमा या या मा यमातून केलतेर आप याला न क च चांग या प दतीने  काह  तर  
योजना करता येतील. आळंद  कती मागावर आहे. संत ाने र माऊलींचे व संत नामदेव 
महाराजांचे िश पाचे काम चाल ूआहे. साहेब ते पुण वास आल ेपा हजे. पण आज  साहेब खूप 
दवस होत आल.े पण हे  काम  कधी होणार हा माझा  आहे. महापौर या भागातून रोज 
येतात महापौरांना रोज याचे दशन याव ेलागते. महापौर तुम या कार कदम य े तुम याच  
हातून उदघाटन होऊन जाऊ देत अस ेमला वाटत. आ ण यासाठ  य  करा. शेवट  काय 
असत कुणी केल काय केल या यापे ा शहरामधील गो  होण गरजेचे आहे. आ ण हणून 
मला अस वाटत क  संत ाने र माऊली व संत नामदेव महाराजाचे िश पाच काम झाल े
पा हजे. माझ काह च नाह , मी साहेबांना सांगीतल टडर ोिसजर झाली आहे, सगळ झाल 
आहे. शेवट  अस होत क  मी पण हणते आ हाला काय फ  बोलायचच आहे. नागर कांना  
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काय हणायच, मा याकडे जेवढा प यवहार आहे तो मी दाख वल. पण साहेब मी कधी अस े
हणल ेनाह  क  गाडनला तु ह  ितक ट लाव ूनका. बड हॅलीला ितक ट लावा, नेकपाकला 

ितक ट वाढवा हे मी मा या वॉडाला सु वातीपासून हणत आल ेआहे. जर तु हाला या यातून 
उ प न िमळाल ेनाह  तर ते तु ह  पुण क  शकत नाह  आ ण हणून अस े ोजे ट क  
जेणेक न आप या शहराम ये येणा-या लोकांची सं या वाढली पा हजे. पयटन हे आप याकडे 
वाढल ेपा हजे. मगाशी जस हणाल ेक  २५-३० एकराम य ेजर आप याला तळवडेम ये बाग 
करायची असेल तर ितथे बाक या ऍ ट ह ट  पण झा या पा हजेत. आज जस आ ह  
एचड एफसी कॉलनीब ल बोलतो क  ते लोक टॅ स देतात पण यांना आपण काह ह  फॅिसलीट  
देत नाह त. आ ह  हणल जुन ेपोल गंज खात पडलेल ेआहेत. ते वदयानगर या खाणीम य े
बसवा ितथे जी लहान मुल ेआत पडतात काह  माणस ेदा  पऊन पडतात या खाणीम य े
मरतात. दोन तीन वषतन केसेस जळतात. मग जुन ेपडलेल ेपोल जर गंजुन जाणार आहेत तर 
ते तेथे लावलेतर काय वाईट प र थती आहे. अिलकडचे काढल ेक  लगेच बसवून टाका. काह  
हरकत नाह  साहेब आज जर एचड एफसी कॉलनी सारखी कॉलनी हणते क  आ हाला जुन े
पोल दल ेतर  चालतील पण आ हाला तु ह  काह  तर  दयायला सु वात करा. यांचा एक 
पयाचा तर  टॅ स थकलेला आहे का साहेब आप याकडे. यांचा एक पयाचा सु दा टॅ स 

थकलेला नाह . यामुळे तु हाला अशा लोकांसाठ  सु दा मदत केली पा हजे. ते उलट तु हाला 
हणाल ेक  आ ह  एवढे लोक आहोत. हजारो लॅटधारक आहेत. आ हाला तु ह  काम सांगा 
पंपर  िचंचवडचं आ ह  तुम या कुठ या मो हमेम य ेयायच आ ह  ितथे यायला तयार आहेत. 
मग हे जर चांगली लोक आप या बरोबर येणार असतील तर या प दतीने आपण बिघतल 
गेल पा हजे. मगाशी मी जजामाता २०० कॉट या हॉ पटलच बोललेय. भोसर चे        
हॉ पटल पण लवकरात लवकर चाल ू झाल े पा हजे. साहेब जी आपली आर ण े आहेत  
आर णां या या जागा ता यात आ या पा हजेत. मग काह  लोकांना काय वाटत आमची 
आर ण ेता यात आली नाह त आम या भागात वकासच झाला नाह .  पण य  केल ेगेल े
पा हजेत. आर ण ेता यात घेतली गेली पा हजेत. या जागा जे लॉट आप या ता यात आहेत 
याला फ सींग घातल पा हजे. झोपडया हायला कती वेळ लागणार आहे, आ ह तर यांना 

काढू शकत नाह त कारण ते आम या पंपर  िचंचवड शहरातील नागर क आहेत. हणून 
प ह यांदा तु ह  ितथे बोड लावून टाका आ ण कपाऊंड घाला. कपाऊंड अगद  खूप लॅबच 
कंपाऊंड घातल पा हजे अशातला भाग नाह . परंतु आप या जागा कपाऊंड घालून आर त 
प दतीन े ठेव या गे या पा हजेत. साहेब परवा तु ह  टेटमट दल ेक  शा तीकर वगळून 
आ ह  टॅ स घेणार. साहेब सरकार या यावरच थापन झालय, शा तीकर आ ण अनिधकृत 
बांधकाम.े यामुळे मग तुमची टॅ सची वसुली कशी होणार साहेब. आ ण मग सगळे जण 
पदािधकार  सु दा मा या मा हती माण ेअस ंसांगत असणार क  तु ह  शा तीकर वगळा आ ण 
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टॅ स भरा. मग साहेब तु ह  काह  तर  या यातून माग काढा. या या िशवाय आप याला  
टॅ स िमळणार नाह  आ ण हणून या प दतीने केल ेपा हजे. साहेब, आ ह  काह  मे ो या 
वरोधात नाह . आ ह तर हणतो िनगड च नाह तर गहुंजेपयत झाली पा हजे. प हल े माझ े
टेटमट आहे िनगड च काय कवळे वगैरे सु दा आप याकडे आहे. या या पुढे जाऊन गहुंजेच 
केटच टेड अम आहे ितथपयत हायला पा हजे. परंतु आपण हे करताना र याचे िनयोजन 

कुठेतर  फसतेय क  काय असं मला वाटत. आज जे माणस ं१० िमिनटात िनगड  पासून दापोड  
पयत पोहचत होती याच माणसांना आज ४० ते ५० िमिनटे दापोड पयत पोहचायला लागतात 
िनगड पासून. कुठ याह  रोडला जा, भोसर या रोडला जा, सांगवी या रोडला जा. िनगड  पासून 
दापोड पयत जा. प हली प र थती अशी होती क  माणूस कुठ याह  चौकात गेला क  १० या 
िमिनटाला आपण दापोड ला पार करत होतो. लोक हणायची डोळे िमटायचे आ ण दापोड पयत 
जाययच आ ण ख डे लागल ेक  पुण ेआल ेअस समजायच. आजची प र थती काय आहे. 
याचे तु ह  िनयोजन केल े पा हजे. बीआरट  तु ह  सु  करा ना. बीआरट  नको तर 
बीआरट मधून नागर कांना तर  जाऊ देत. कमीत कमी ॅफ कची तर  अडचण दुर होईल. या 
या भागाम य े मे ो काम नाह य या या भागाम य े नागर कांना सोडा. कमीत कमी 

आप याला ॅफ कची जी प र थती आहे ती कमीत कमी सॉल ह होईल अस मला वाटत. 
पंत धान आवास योजनेवर बरेच जण बोलल े या यावर मला काह ह  बोलायच नाह . आ ह  
एवढयाला दल.ं यांनी तेवढयाला दल.े साहेब लोकांना घरे िमळण ेगरजेचे आहे. आ ण या 
प दतीन े गर ब लोकांचा वचार क न लोकांना घरे िमळावीत. या मताशी मी आहे. शेवट  
आ हाला कोणीतर  हणलेल ेआहे क  दड लाखाचे घर पावणेचार लाखाला दल.े मग आताह  
प र थती तशीच होणार आहे. परंतु शेवट  लोक आप या घरात पण खुश आहेत साहेब. ठ क 
आहे ना जस े दवस वाढतात तस े रेटह  वाढतात पण लोकांना घरे िमळण े गरजेचे आहे. 
यामुळे आप या पंपर  िचंचवड शहरात या साधारण झोपडप टया कमी होतील. पंपर  डेअर  

फॉमचा क प उ डान पुल होण ेगरजेचे आहे. दापोड चे जे काम संत गतीन ेचाल ूआहे. ते 
लवकरात लवकार माग  लागल पा हजे. परत पावसाळा आला क  अवघड प र थती होऊन 
जाते. पु यावा यांना पण वनंती करा. आता तीकडून पण ते पाडत आहेतच, रा हलीत ती 
मधली फ  चार पाच घर आहेत. खरतर आपण कस र यात घर गे यानंतर यांना घराला 
घर देतो तसं यांनी देऊन काह  तर  तो वषय िमटवून टाकायला पाह जे. आज पयत यांनी 
खरतर तो  सोडवावयला पा हजे होता. परंतु इथून सगळे आपण जातो आ ण ितथे  चौकात 
जाऊन अडकतो. आज तो वषय लवकरात लवकर माग  लागला पा हजे. आ ह  िच ेन पाक, 
भोसर म य,े इं ायणीनगरम य े वीमींग टँक होता तो सु दा माग  लागललेा नाह . मला वाटत 
माग या वेळेस िसमाताई हो या इं ायणीनगरमधूनच आहेत. आता म डगेर  पण आहेत 
टँड गम य.े  तर कुठे तर  तो वमींग टँक माग  लागला पा हजे. कुठ याह  भागात या 
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तुम या तर  या कंवा यां या तर  या पण तो माग  लावला पा हजे. नागर कांना िमळाला 
पा हजे. मला मा हती आहे एका भागाम य ेमा याकडे, तु याकडे हे न करता नागर कांना 
िमळाल ेपा हजे अशी माझी ामा णक इ छा आहे. पण तो झाला गेला पा हजे. िच ेन पाक 
आहे ते पुण झाल ंपा हजे. साहेब, झडया या बाबतीत सु दा आज आपण बिघतल हणजे कधी 
कधी अस वाटत सं याकाळचा थोडा खाली गोळा होऊन आला होता. पण या यासाठ  सु दा 
आपण वतं  चांग या प दतीची यव था ठेवली पा हजे. आज जेवढे वािभमानान ेउदघाटन 
झाले, आ ण जेवढे पंपर  िचंचवड शहरामधील लोक हजर होते. नुसत पेपरला द यानंतर हजर 
राहणं. हणजे यानंा पंपर  िचंचवडचा वािभमान आहे हणून ते उदघाटनासाठ  उप थत 
रा हल.े आ ण अशा मा यमातून भ ी श  िश प ितथला जो असलेला झडा हा कुणी केला, 
कसा होता साहेब आ हाला या याम ये पडायचच नाह  मला तर  पडायच नाह . लोकांना 
मा हती आहे तु हालाह  मा हती आहे. केलाना, झालन उदघाटन याच, आ हाला या याब ल 
काह  हणायच नाह  पण याची यव था चोख प दतीने झाली गेली पा हजे. कुठेह  याला 
गालबोट लागता कामा नये. या यासाठ  एक वतं  य  नेमली पा हजे हे ल ात या 
साहेब. याला टे नकलची सगळ  मा हती असल पा हजे. कधीह  इमरज सीम ये असेलतर 
काह  अडचण आली तर ते दु ती झाल पा हजे. साहेब, म ये ऐकल नाटयगृह, नाटयगृह.   
मोरे सभागृहासाठ  सु दा आता ठेवलेलेत पैस.े आचाय अ  ेम य ेसाहेब अशी कोण लोक आहेत 
क  अफवा पसरवत आहेत. या या ताळामुळा पयत गेल पा हजे. उदया  काप रेशनम य ेपण 
भूत येऊन बसतील. ट ह वर एवढ  बातमी येते ट ह वर माणस े दाख वतात, मां क 
दाख वतात. साहेब, या ठेकेदाराने असे केल ेअसेल तर याला बोलवा कोण हे करतय याला 
बोलवा. उदया हे नाटयगृह आपल ंबंद पडेल ना. आपण जर एवढा करोडो पये खच क न 
नाटयगृह तयार करणार अस ूआ ण जर ितथे अस कुठे अफवाचं पीक येणार असेलतर काय. 
अिनश या लोकांनी येऊन सांिगतल ेआ ह  २१ लाखाच ब ीस देतो भूत दाखवा. आपण पण 
तस ंबोलल ंपा हजे, आपण या ठेकेदाराला बोलल ंपा हजे. क  पुजा करताना कोण होत आ ण 
कायदेशीर कारवाई यां यावर केली गेली पा हजे. साहेब, हे जर अस होत गेल तर आपण 
कुठ या युगाम य े आहोत आप या महापािलकेम य े अस होत गेल तर न क च याचा  
प रणाम वकासावर होतो. लोक आज काय कोणी अडाणी रा हलेल ेनाह त. कोणी तर  हणल 
हणजे लोक मनाम य ेघेऊन बसतील असेह  नाह . माट िसट चा मगाशी वषय झाला आ ण 

बघा जथे स ा आहे मा या नावान ेओरडतच होते. तु ह  तुम या मॉडेल वॉडला नेलं. मी 
आज हणेल यांची स ा आहे यांनी तीकड नेलं. साहेब, आ हाला या याशी काह  नाह  पण 
चांगल झाल पा हजे. आज एक वष झाल पण अजूनह  काह  डे हलप झालेल ेनाह . आज 
येताना या सु दा रोडवर बघत असतो. क  उ कृ  प दतीचे गाडन, लोकांना बस याची 
यव था हणजे आज तु ह  बघा बालगंधव या चौकाम य े तेवढ  लोक बसत असतील तर 
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ितथे वायफायची सु वधा देतात मुल े अ यासाला बसतात. आज आपण एवढया मोठया 
माणावर करणार आहोत. बघा ितथे आताच काम अधवट असताना सु दा कती लोक बसलेल े

आहेत. याची पण आपण ऍड करणे गरजेचे आहे. लोकांना अशा कार या या सु वधा आहेत 
या दया यात. या याम य े सायकल ॅक ठेवावा. मला वाटत नाना आ ण शञु न काटे 

लोकांना सायकल देतात. लोकां या हे थ या ीकोनातून या लोकांसाठ  य  करतात.  
काय म सु दा यांनी राब वलेल े आहेत. अशा मा यमातून पंपर  िचंचवड शहराम ये 
सगळ कडचा सम वय झाला पा हजे. जी न यान ेगाव ेआहेत कंवा आणखी काह  ठकाणी जर 
आप याला ेनेज लाईन पुण करावया या असतील तर पुण करा यात. या यासाठ  भरघोस 
बजेट दयाव.े पा या या बाबतीत काह  असलेतर पा या या लाईन टाक यासाठ  दया. साहेब, 
पा याची लाईन चार घर झाली क  परत एक पाईप टाकायचा. ितथ थांबायच पुढची चार घर 
झाली क  ितथ पाईप टाकायचा. हे कर यापे ा सगळया गो ीचा सारासार वचार क न तशी 
बजेटम य ेतरतूद करावी. हणजे सगळ कडे मह वाचा मु ा जस मी मगाशी सांिगतल चार 
दवसापुव  केलेला र ता हणजे आ ह  चार दवसापुव  शहरात होतो आ ह  काल आलो.  
आज सकाळ  आलो. खोदलेला र याला सगळ पॅच वक केलेल े होते. पावसाळयापुव चे 
डांबर करणाचे जे ख डे पडल ेहोते ते सगळे झाल ेहोते. फूटपाथ नवीन बन वल ेहोते. हे कधी 
साहेब मोरवाड या या चौकापासून ते खाल या चौकापयत साहेब काह च रा हल ेनाह . काह च 
नाह  सगळ कडे खोदून ठेवलेल ेआहे. आता परत काय उ र देणार आ ह  या माणसाला. या 
माणसान ेपैसे भरलेल ेआहेत. तो जो माणूस कॉ ंट टाकतो ना साहेब याच भूसकट बघा 
जाऊन. ते कॉ ंट आहे का काय आहे अशा प दतीचे केल ेआहे क  हाताने सु दा पायान ेसु दा 
िनघून जाते. मग हे का होते, दयाना तु ह  परवान या. आज एक र ता केला क  दुसरा उदया,   
ितसरा उदया चौथा हणजे एकान े िसमटचे कॉ ंट करावयाचे आ ण यानेच ते कॉ ं ट    
दुस-यांदा आजुबाजूचा र ता खराब करायचा. वचारा उपमहापौरांना यां या वॉडाम य ेकाय 
प र थती आहे ती. काय आहे र ता चौ यांदा कचरा उखडला ह  स य प र थती आहे. 
एवढया चांग या प दतीन ेबजेट करोडो हणजे ५२३५ कोट चे बजेट करणार अस ूनागर कांना 
चांग या प दतीन ेफायदा िमळवून दयायच असेलतर साहेब,  िनयोजन तुम या सार या त ण 
अिधका-यांनी िनयोजन करा अिधका-यांना व ासात या मग बघा १०० ट के पंपर  
िचंचवडचा वकास झा या िशवाय राहणार नाह . बजेटच वागत करायच का बजेटला नाव 
ठेवायच या यापे ा बजेटचे काम केले गेले पा हजे. या वचाराची मी आहे. आ ण हणून 
तु हाला सगळयांना शुभे छा देते आ ण हे जे बजेट आहे ते नागर कां या हताचे करावे. एवढच 
बोलते आ ण थांबते. 
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मा.आशा धायगुडे-शडगे -   मा.महापौर साहेब, मा. आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज ख-या 
अथाने सन २०१८-१९ चे अंदाजप क स मा. िसमाताई सावळे यांनी सभागृहाम ये आणले  
या यावरती चचा कर याची संधी आज या सभागृहाम ये सवाना िमळते. ख-या अथाने ३५०६ 

कोट चे बजेट आ ण याचबरोबर क  शासना या या योजना आहेत या यासह ५२३५ 
कोट चे हे बजेट आहे. बजेट हणजे नेमके काय असत मला वाटत सगळे अिधकार  सगळे 
नगरसेवक चचा कर त असतात बजेट, बजेट, बजेट. बजेट हणजे वेगळे काह  करत नाह त. 
तुम या मा या भागाम य,े हे शहर आहे या शहराम ये जी काह  र कम महसूल हणून 
आप याकडे जमा होते याचाच िनयोजनब द आराखडा रचून याचा यव थत र या खच 
करणे हणजे बजेट. हे बजेट यावेळेला सभागृहाम ये मांडले जाते यावेळेला अनेकांनी 
अनेकांचे मु े मांडल,े अनेकांनी वषय मांडल,े यां या त ार  मांड या. काहांनी सुचना मांड या, 
काह ंनी काय बदल करावयाचा ते मांडल.े िन तपणे बजेट हट यानंतर सव िनकष संपुण 
असेल असे नाह . परंतु यां या यां या आप याला सुचना िमळा या असतील त ार  
असतील, हरकत नाह . या त ार ंचे काह  पॉ झट ह आप याला या शहरासाठ  करता येईल 
याचा वचार या पुढ या काळात करणे गरजेचे आहे. खर तर हे बजेट हॅ यू कॅपचर ंग  आहे, 
हणजे काय गरजेनुसार िनधी दे याचे बजेट आहे. काह ंना चुका वाटत असतील एखाद  नवीन 

गो  असेल, चांगली गो  असेल तर ती इ लीमट कर याची गरज असते. पुढे तो फुगवटा 
दलेल ेबजेट या पुढे होते का, यापुढे नसणार का या यावर चचा कर यापे ा न याने काह  तर  
येतय. याची अंमलबजावणी क न आपण ख-या अथाने शहराला वकासा या दशेन े नेऊ 
शकतो का  याचा आप याला या ठकाणी वचार करावा लागणार आहे. बजेट म ये नेमके काय 
केल गेल.  माग या वष  भारतीय जनता पाट ची स ा २०१७ ला आप या पंपर  िचंचवड 
शहराम ये आली आ ण माग या वष चे बजेट पुणपणे शासनाचे बजेट होते. चचा वना आपण 
ते मंजुर केल.े कारण आप या सगळयांना  या याम ये चचा करणेसारखे  काह  त य रा हले 
न हते. कारण नुसत बजेट आले होते. पु हा या यावर चचा करायची, पु हा उपसुचना 
दयाय या का मग तुमची यायची का माझी यायची का हे सगळ होणार आहे या यावरती 
का याकुट कर यापे ा बजेट मंजुर करा, शासनाच बजेट आहे. मग या यावर चांग या 
कारे  इ लीमट कस करता येईल हे अखंड वषभर माझी मै ीण स मा. िसमाताई सावळे या 
थायी सिमती या अ य ा हो या यांनी आ ख वष या यावरती प र म घेतले. िमट ंग 

घेत या, क  घेतल,े परंतु काय केल माग या वषभराम य.े तर आ ह  ३१ माचला जी काह  
बले दयायची यासाठ ची आथ क िश त लाव याचा य  केला.  अनेक जण अंगावर आल,े 
या यावर अनेक चचा झा या. चुक या चचा पण झा या. परंतु न क  हाताला लागल काय. 

तर कुठेतर  आपली िश त यातून िमळालेले शंभर दडशे कोट  या शहरा या वकासासाठ   
वापर याची संधी आ हा सवाना िमळाली. मग ते सगळया प ाचे नगरसेवक असतील. यामुळे 
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तो कार केला गेला. दुसरा होता टॅड ंग हणजे आळ िमळ  गुपिचळ  अशा कारची प दत 
होती. वषय मांक १ ते १० मंजुर. ११ तहकूब १२ ते १७ मंजुर अशा कारे १० िमिनटात  
कुठेतर  सभा संपायची. थायी सिमतीम ये प कारांना बस याचे सु  केल ेआ ण  या ठकाणी  
पारदशक कारभार िन तपणे कर याचा य  केला. याला आ हाला यशह  िमळाल.े कारण 
सभागृहाम ये बोलत असताना वषय मांडत असताना आ ह  सु दा या वषयाची मा हती 
यायचो आ ण यािशवाय कोणताह  वषय मंजुर केला नाह . या काह  पािलके या ठेवी 

हो या या यातून जवळपास ५० कोट  पये या महापािलके या िनधीम ये जमा कर याचे  
सु दा काम माग या वषभरात केले. काय केल न क  माग या वषभराम य.े तु ह  सगळ केल 
हो आ ण ते कर यासाठ  वेळ लागणार होता आ ण ते सगळं कर याचा आटोकाट य  
िन तपणे आ ह  केलेला आहे. आज तीन हजार कोट या िन वदा काढणे न क च त डची 
गो  नाह . कारण काम करण सोप नसतं परंतु चांग या कारचे काम करण े याहून अवघड 
असत. आ ण ते कर याचा य  या ठकाणी माग या अखंड वषभरात केला. मला चांगल 
आठवतं सन २०१३-१४ म ये मी या थायी सिमतीम ये असताना होड गचा वषय तो माग  
लावा हणत होते. आज ह  आपण या वषयावर पाठपुरावा करतोय. पुढ या काळाम ये तो 
सु दा वषय आपण चांग या कारे क  शकतो. अनेकांनी सांिगतल क  गोड याच गातात.  
बजेटवर बोलतोय प ह या नगरसेवकापासून सगळे नुसतं चांगल चांगल बोलतायत. नुसत 
अिभनंदन वागत असंच हटलय, हो हटलय कारण या बजेटम ये काह  तर  वेगळे 
कर याचा य  केला. काह च नाह  केल, हणजे काय काह च नाह  केले हणून कस चालेल.  
म ये आपण वाचलत का. आज या ठकाणी साहेब तु ह  जर पा हलत. महापौर साहेब. या 
मागासवग य क याणकार  योजना हो या. या याम ये असणारा िनधी सन २०१५-१६ ला काय 
होता तर १३ कोट . नंतर काय झाला तर ११ कोट . आज आपण या ठकाणी ३२ कोट चा िनधी 
ठेवला आहे हे कौतुका पद नाह . काय केले आ ह  बजेटम य.े  काह च  नाह  अस हणण 
खूप सोप आहे. परंतु काय केल,े चांगल काय केले. तर ते ह  बघण खुप गरजेच आहे. 
भूसंपादन िनधी हा कनसे टच कुणाला मा हत न हता आज या ठकाणी रा वाद  कॉ ेस 
असेल, कॉ ेस प  असेल. यांनी यावेळ  या ठकाणी स ा उपभोगली ते हा आ या ३५ 
वषाम ये हणजे ३४ वषाम ये फ  पाच ट के ड पीची डे हलपमट केली होती आ ण आ ह  
एका वषाम ये पाच ट के ड पी डे हलप केला. हे यश नाह , ते काम नाह . कस हणू शकतो 
आपण क  काह च केल गेल नाह . बोलण खर सोप असतं. यानंतर ख-या अथाने आज आपण 
सगळेजण हणतो क  मे ोचा क प साहेब िन तपणे कमान िनगड पयत झाला पाह जे 
परंतु वाढती लोकसं या, वाढते शहर करण आप या इथ असणा-या कंप यांचे िनयोजन. 
झपाटयाने शहर वाढतय याचा वचार क न याचवेळेला आपण या वेळेला आपण हे इन 
आ ण आऊट र याला, याचवेळेला मे ोचे होण गरजेचे न हते. मग यावेळसचे आपण आता 
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का हणताय, आता आपण याम य ेकाह तर  बदल क न काह तर  चांगल कर याचा य  
करतोय ना. ती गरज आहे या शहराची. िन तपणे आज आपण िनगड पयत  ड पीआर सु दा 
तयार कर याची सु वात केली आहे आ ण आपली मे ो ह  िनगड पयत गे यािशवाय राहणार 
नाह  अशी या ठकाणी खाञी वाटते. यासाठ  आपण ५० कोट ची तरतूद या ठकाणी केली आहे.  
सगळयात मह वाचा वषय कच-यावर बोलण, पा यावर बोलण. अहो, एकच वष झालंना इथ 
येऊन. शहर वाढतय ना. यापुव  वाढत न हत का, तर मग यापुव  िनयोजन का केलं नाह . 
आ ण आज आ ह  स ेवर आ यानंतर एका वषभराम य े वे ट एनज  ोजे ट जो आहे तो 
मंजुर कर याचा य  तो सु दा शासनात केला. याची टडर ोिसजर झाली. ड पाआर सु दा 
शासनाकडे आज आपला गेलेला आहे. ख-या अथाने या पुढ या काळाम ये सभागृह हणून 
आ ह  जबाबदार  लागतोच. आमचे महापौर साहेब आहेत, आमचे प नेते आहेत. परंतु तुमची 
जबाबदार  िन तपणे वाढणार आहे. हा ोजे ट आ ह  सु  केला. एखाद  टडर क या पुण 
केली तर याच इं लीमट चांग या कारचे क न घेणे ह  १०० ट के किमशनर हणून तुमची 
जबाबदार  इथून पुढ या काळाम ये वाढणार आहे. तुम या अिधका-याने कोणत काम करायच 
कशा कारे काम करायच यां याकडून तु हाला कशा कारे आऊटपूट पा हजे याच िनयोजन 
इथून पुढे तुमचे असेल, बजेटला तरतूद करणे, बजेट या िन वदा काढण आ ण एखादया 
य ला काम दे यापयतची ोिसजर आ ह  एकदा पुण के यानंतर ितथून पुढे वे ट एनज चा 
क प अ यंत चांग या प दतीने कायरत ठेवण तो कायरत कर यासाठ  तुम या साईडने १०० 

ट के effort देणे गरजेचे आहे, आ ण या प दतीने तुमचा अंकुश या अिधका-यांवर असणं   
गरजेचे आहे. आज पयत शहराम ये कचरा ड प कर याची प दत होती, मोशीला गेले क  फ  
डंपीग करायच. मग या यावरती बी ह जीला काम दलं, या यावरती आपण औषध मारली 
काय काय केल. या यावरती अ जबात मला चचा करायची नाह . येथून पुढे आपण काय 
करणार. पु हा आ हाला बे चे पाढे नकोतच या सभागृहाम य ेया शहरा या वकास कामासाठ .  
मग तेथे आ ह  बी ह जीला २० पयाचा दंड लावला. कसा दंड लावला, यांनी काय केल,े 
कोण या चुका के या, कोणती मशीन आली, कुठे गेली,  सगळे तीथच. येथून पुढे आप याला 
आपण जे ोजे ट करतोय या यावरती १०० ट के एफटस घेऊन आप याला ते सगळे क प  
चांग या कारे काया वीत करणे ह  आपली इथून पुढ या काळाची गरज आहे. स मा. आयु  
साहेब या ठकाणी खरतर बजेटवर बोलत असताना कर पी जो पैसा आप या शहराम ये जमा 
होतो, याचे इं लीमट शहरातील नागर कां या हतासाठ , शहरा या वकासासाठ , करणे तुमचं, 
माझ थम कत य आहे. या मा यमातून आज आप या शहराम ये चांग या कारचा महसूल 
या ठकाणी जमा होत असला तर  सु दा स मा. आयु  साहेब या बजेटवर जर तु ह  इथून 
पुढ या काळाम य े आपण जीएस मॅपींग इथून मागे सु दा बजेट या पु तकाम ये वाचलं 
आपण सु दा यासाठ  यो य कारची तरतूद ठेवलेली आहे. हे पुढ या वष  वाचायचे नाह  तर 
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पुढ या वष  या यावरती ोसेिसंग काम सु  कर याची जबाबदार  पुढ या काळाम ये तुमची 
असेल. आप या शहराचा वकास होतोय एका मज यावर दोन मजले बांधले जातात. 
शहर करण वाढत चाललय आ ण मग अशा वेळेला नागर कांची जी काह  घरे आहेत या 
नागर कानंा टॅ स बसला पा हजे आ ण हणून आपण जीएस मॅपींग ह  िस ट म पुढ या 
काळाम ये भ व याम ये या यावरती १०० ट के इं लीमट हणजे खरतर पुढ या दोन 
म ह याम ये या यावर िन वदा या करणे आ ण हया सगळया गो ी चालू झा या पा हजेत 
क  जेणे क न पुढ या वष , पुढ या वषापासून या यातून एक चांग या कारचा महसूल या 
शहराला िमळेल. तो सगळा महसूल आप याला या शहरा या वकासासाठ  िन तपणे चांग या 
कारे वापरता आला पा हजे. यामुळे जीएस मॅ पंगसाठ  केलेली तरतूद ह  अ यंत कौतूका पद 

आहे. यासाठ  मी आम या थायी सिमती या अ य ाचें मनापासून कौतुक करते. 
याचबरोबर सीएनजी वे ट हा concept  सु दा मह वाचा आहे. नेहमी आम या इथ 

र याम य,े कोप-याम ये राडारोडा पडला क  नागर क हणतात काय इथ पडलय. मग  
आ ह  थाप य वभागाला फोन करायचा. यांनी एखादा क पाठवायचा आ ण तो भरायचा  
आ ण मी खर सांगतेय. चांगली गो  आहे. यांनी तो उचलून दुसर कडे नेवून टाकायचा. पु हा 
ितकडन फोन आला क  तेथून उचलायचा आ ण दुसर कडे टाकायचा. हणजे ख-या अथाने 
शहरातील नागर कांचा पैसा चुक या प दतीने वापरायचा. आज सीएनजी वे ट या मा यमातून 
जो काह  शहरात राडारोडा पडतोय या सगळया राडारोडयावरती आपण चांग या कारचे 
ोसेिसंग क न यातुन येणा-या तुम या र यावर ल ड हायडर असतील या यावरती तु ह  

ते उरलेले पैसे सगळे या माणसाला िमळतील. परंतु हे काया वीत झा यानंतर शहरातील जो 
कचरा आहे, राडारोडा आहे. या यावरती या खचात काम हायला हव होत. परंतु आज 
भारतीय जनता पाट या मा यमातून सीएनजी वे टची िन वदा काढून आता या यावरती  
आपले काम चालू आहे. साहेब पु हा एकदा या ठकाणी सांगू इ छते क  आता तुमची 
जबाबदार  वाढते. िन वदा काढ यापयतची जबाबदार  आमची असते. परंतु अिधका-यांकडून 
कशा कारे काम क न यायचे, रझ ट कसा दयायचा ह  किमशनर साहेब तुमची जबाबदार   
राहणार आहे. साहेब, आप या शहराम ये एसट पी लाँटसाठ  आपण चांग या कारे िनधी 
ठेवलेला आहे. परंतु जे काह  एसट पी मधून तयार होणारे पाणी आहे या यावरती तु हाला 
भ व य काळाम ये रसायकल ोसेसमधून तयार झालेले पाणी हे शहरा या गाडनपयत ते 
सगळयांना वापर याच कंपलशन कंबहुना सगळया ब ड ंगपयत एक कने शन दले गेल 
पा हजे. जथे आम या गाडया धु याची क या असते ब ड ंगचे गाडन असते याला ते पाणी 
दे याची क या आहे हया सगळया ठकाणी थेट एसट पीचे पाणी वापरल गेल पा हजे. साहेब, 
आज सभागृहाम ये पा याचे रेटम ये वाढ झाली, वाढ झाली हणून खूप चचा झाली.  साहेब,  
वाढ क न नागर कांवरती बोजा वाढ वण ेआ ण या यातून महसूल जमा करण ेअसे भारतीय 
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जनता पाट चे धोरण िन तपणे नाह . िन तपणे करायच नाह . मग काय होता ह  दरवाढ 
कर यामागचा हेतू तर थोड शी झळ बसलीतर नागर क या पा याचा वापर कमीत कमी 
करतील. या यावर कुठेतर  अंकुश बसावा. नागर कांनी बादलीत पाणी घेऊन गाड  धुवावी   
अशा कारचे िनयोजन केले गेले पा हजे आ ण हणून पा या या कंमतीम ये याचा जो 
काह  रेट आहे या याम ये वाढ कर याचे या ठकाणी िनयोजन केले होते. या याम ये 
िन तपणे कोण याह  कारचा महसूल ना या महानगरपािलकेला जमा करावयाचा. बीसलेर ची 
बॉटल माकटमधून २० पयाला आपण घेतली तर शेवट या थबापयत घशाम ये आपण ओततो 
आ ण अगद  मला यायचे नसेल तर शेजार या मै णीला आ ह  हणतो तू पऊन घेना ती 
बाटली टाकूनच दयायची आहे. तस आपण घर या पा याचा वचार कर त नाह , तो झाला 
पा हजे. लोकांम ये तशा कारची जनजा तृी झाली पा हजे या यावरती काम कर याची येथून 
पुढ या काळाम ये गरज आहे. येथून मागे एज सीने िन वदा काढ या.  कुठेतर  पाणीगळती 
शोध याचा य  केला गेला १०० ट के केला गेला. रझ ट काय ? हाती काय ? हाती काय 
आले. कालह  ४० ट के पाणीगळती होती. आजह  ४० ट के  पाणीगळती आहे. या यावरती 
का रझ ट आ हाला िमळाला नाह . साहेब, येथून पुढ या काळाम ये मा  तु हाला ते दाखवाव 
लागेल. आकडे दाख व यापे ा रझ ट दाखवावा लागणार आहे आ ण  पाणीगळती  थांब वणे. 
जस आपण नागर कांकडून दोन पये extra घे याचा मानस ठेवतो. याच ठकाणी नागर कांना 
चांग या कारचे पाणी देणे आ ण याचबरोबर या पा याची गळती थांब वणे ह  सु दा नैितक 
जबाबदार   या शहराची िन तपणे तुम याकडे येते. साहेब, आणखी काय केलतेर या माग या 
एक वषभराम य,े म हलासांठ  सॅिनटर  नॅपक न, डसपोझल मशीन. साहेब शहराची अ यंत 
मह वाची गरज. येक कुटंूबाम य,े घराम ये पु षांची जेवढ  सं या आहे तेवढ च म हलांची 
सं या आहे आ ण आम या घराम ये लागणार  दैनं दन गरज हणून आ ह  या यातून 
आमचे पयावरण, आमचे आरो य धो यात येत आहे. ते होऊ नये हणून कुठेतर  आम या 
म हला भिगनींचे आरो य चांग या कारचे रा हले पा हजे आ ण येथून पुढे ते डसपोझल झाल 
नाह  तर शहराच आरो य खराब होईल आ ण हणून या यावरती सु दा आपण चांग या 
कारचे काम केलेले आहे. येथून पुढची इं लीमटची जबाबदार  तुम यावर राहणार आहे. साहेब, 

आप या या शाळा आहेत िश ण मंडळ बरखा त होऊन पुण जबाबदार  तुम याकडे आली 
आहे. शहराम ये या काह  शाळा आहेत या सगळया शाळांवरती  काम कर याची गरज 
आहे. एक  काळ  असा  होता क  मराठ  मा यमां या आप या महानगरपािलके या शाळांम ये  
बसायला  जागा  िमळायची  नाह . वग  ओ हर लो असायचे.  परंतु आप या चुका असतील 
कंवा  शहराची  गरज,  बदल या प र थतीची गरज हणून.  आज  आप याकडे  इं जी  
मा यमां या  शाळांची  गरज  आहे.  मा. महापौर  साहेब, या ठकाणी  आप याला      
गरज  आहे. तर  इं लश  मा यमां या  शाळा  सु   कर त  असताना  थरमॅ स या  
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मा यमातून शाळा चालू आहेत या ठकाणी शाळा चालू असताना या ठकाणी लमची मुले 
येतात. यांना चांग या कारच िश ण दल जात हणून ितथ गद  आहे. आ हाला फोन 
येतात. आ हाला नागर कांना सांगाव लागत क  ितथ जागाच नाह त आ ण मग ितथे जागा 
वाढवावया या का सं या वाढवावयाची का. हया सगळया गो ींना आ हाला य  करावे 
लागतात. जेवढया काह  मराठ  मा यमा या शाळा असतील या चालतात. या ठकाणी चालू 
असले या मराठ  मा यमां या शाळांबरोबरच  मोठया माणाम ये आपण इं जी मा यमांना 
सु दा मा यता देणे येथून पुढ ल काळाजी गरज आहे. साहेब, आजपयत सहा वष आ ह  
जलपण वर खुप बोललोय. कधीच रझ ट िमळालेला नाह . आता पु हा एकदा उ हाळयाची 
चाहूल लागलेली आहे, उ हाळयाची सु वात झाली आहे. साहेब, तु हाला जे काह  करायचय ते 
करा. थायी कडून काह  िन वदा काढाय या असतील ते करा. परंतु तुमचं पुढच पंधराच 
टारगेट असलं पा हजे. शहराचं टारगेट असले पा हजे कुठे ह  जलपण  राहता कामा नये. याची 
पुनरावृ ी करणार का हे होणार आहे का. पु हा तेच पुनरावृ ी होणार असेल तर रोटर या 
वतीने चांग या कारचे काम ते करतात. परंतु महानगरपािलका ह  आपली जबाबदार  आहे. ते 
काम करतील तसच टाकतील आ ण जातील.  परंतु आपली जबाबदार  काय आहे तर मा या 
शहराम ये नद म ये कुठलीह  जलपण  येणार नाह . या पावसाळयात कोणताह  कॉ ॅ टर 
पाऊस येईल सात जुनला आ ण ती जलपण  वाहून जाईल याची वाट बघत असेल परंतु 
दुदवाने ती जलपण  मा याच शहरा या नद म ये जाते. आ ण ती नद  दू षत होते. अशा 
कारचे काम या पुढ या काळात होणार नाह  याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. साहेब, आपण 

हे जे काह  वषय या ठकाणी केलेत या सगळया वषयांम ये सगळयांत मह वाच हणजे 
धानमं ी आवास योजना. या योजनम ये कोण तर  मगाशी हणाल काय या योजनेचे नाव. 

आहो, नाव नाह  बदललं, घरकुल म ये काय काय झाल मा हती आहे तु हांला इितहास. 
नागर कांना हणायच एवढ  घरे बांधणार, तेवढ  घरे बांधली. माझी इ छा न हती घराची पण 
तु ह  माझ व न िनमाण केलेत. ते व न तु ह  भंग पण केल.ं साहेब, तु हाला सांगते क  
यावेळेला आपण या पंत धान आवास योजनेअंतगत काम करणार आहात यावेळेला 

आप याला िन  चतपणे कती घरे आपण  बांधणार आहोत आ ण कती कारची घरे आपण 
लोकांना देऊ शकतो याचा १०० ट के वचार करा. तेवढच अनुदान मागवा. आ ण या यातून 
लक  ा काढा. लोकांना आशेला लावू नका. चुक या प दतीने कोणतेह  काम या ठकाणी क  
नका. नागर कांचे व नभंग कर याचे अिधकार तु हाला, मला िन तपणे  नाह . व न 
दाखवावयाचे सांगत नाह त आपण शहराम ये जेवढे काह  घर बांधणे श य आहे तेवढे ते 
िन तपणे लोकांना दले पा हजे. परंतु ते करताना सु दा आपण चांग या कारचे िनयोजन 
या ठकाणी केले पा हजे. कुठेह  कोणा या भावना दुखाव या जाणार नाह त याची काळजी या. 

अमृत योजना असेल या या साठ  भरघोस तरतूद या ठकाणी आहे. परंतु साहेब, आता 



128 
 
उ हाळा संपून पावसाळा लागणार आहे. यामुळे या यावर देखील तु हाला काह तर  कामाचा 
इं लीमट चाट दयावा लागणार आहे आ ण कती काम क न कुठे थांबायच. आ ण डांबर करण 
क न कुठले ख डे बुजवायचेत याचा िन तपणे चांगला वचार क न याचे िनयोजन करावे 
लागणार आहे. अशा प दतीने काम कराव अशी अपे ा आहे. जलिन:सारण वभाग असेल, 
पाणीपुरवठा वभाग असेल या यावरती मोठ काम येथून पुढ या काळाम ये आपण करतोय 
परंतु ते करताना याचे िनयोजन कर याची पुढ या काळाम ये गरज असेल. आपण अनेकादा 
शहराम ये अिधका-यांशी बोलताना कंवा किमशनर साहेबांशी बोलताना सांगतो क  या शहराला 
युट िलट  लॅनची गरज या पुढ या काळाम ये साहेब आव यक आहे. आ ण जर युट िलट  
लॅन नसेल तर तुम या मा या कामाची कंमत साहेब झरो होऊन जाईल. यामुळे महापौर 
साहेब आपण ह  जी कामे करत असताना १०० ट के या यावरती इं लीमट करत असताना 
तु हाला या याम य ेयुट िलट  लॅनची गरज आहे आ ण याच प दतीने काम केल पा हजे. 
नाह तर यासाठ  साहेब तु हाला सांगते क  आपण केले या कामाचे निलका असतील, वे ट 
एनज या क पा या म ये असणारे पाईप असतील. पाणीपुरवठा योजना २४x७ तास मधले 
पाईप असतील. हे कुठून ४ इंची लाईन गलेी कुठून ६ इंची गेली, कुठून १० इंची गेली  हे 
आप या अिधका-याला मा हत असलच पा हजे. नाह  तर पु हा एकदा आप या कामाची value 

झरो होणार नाह  याची काळजी आपण घेतली पा हजे. आज जे बजेट या ठकाणी मांडलेले 
आहे. या बजेटम ये म हला बाल क याण या मा यमातून केलेले असले, या याम ये काह  
अमाऊंट असतील हे सगळ आ ह  केल, काह  मेहेरबानी केली नाह . आ ह  फ  नागर कां या 
हतासाठ , शहरा या हतासाठ  सगळे वषय घेतलेले आहेत. आ ण आज या बजेटचे मनापासून 
कौतुक करते आ ण थायी सिमतीने केलेले काम हे अ यंत चांग या कारचे आहे. पु हा 
एकदा महापौर साहेब, तु ह  मला बोल याची संधी दलीत हणून तुमचे आभार मानते, थांबते, 
जय हंद जय महारा .                                 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. थोड यात बोलतो  
खरतर सगळयांची भाषणं गेली ५-६ तास चालली आहेत. मला ह  आज भाषणाची खूप हौस 
आलेली नाह . प कारह  गेलेले आहेत, नऊ वाजलेले आहेत. मी वचार कर त होतो क  
सद यांनी बजेट या संदभात आपल मत मांडल. थोडं थोड एक िमिनटे तर  राहूलदादा 
सगळयां या भाषणाला उ र जर  दयायच हटल.ं तर  जवळपास मा याकडे याद  आहे. खरतर 
मा या सगळया सगळया स मानीययांनी यांनी यांनी खूप चांगल बजेट या संदभात बोलल.ं 
आ ण मला आनंद आ ण अिभमानह  या गो ीचा आहे कोण याह  प ा या सद यांनी हे बजेट 
वाईट आहे हे कोणीह  हटल नाह . हेच यश आहे, हेच मा या पािलकेचे यश आहे. मा या 
सभागृहाचे यश आहे. आ ण या िनिम ाने मी अिधक वेळ घेणार नाह  मला क पना आहे क  
कधी एकदा सगळयांची भाषणे संपतील. महापौरांचे १०-१० मेसेज होते क  लवकर संपवा.     
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किमशनर साहेबांनी, प कारांनी सु दा सांिगतल.े याचा अथ जे जे सद य भाषण कर त होते ते 
प कारांसाठ  कर त होते असा यांचा समज आहे माझा नाह . मी तुम या सगळयांच  
अिभनंदन करतो. िसमाता नी बजेट मांडले हणजे ता चे दुसरं बजेट होत.  िसमाताईनी खूप 
चांगली चचा सभागृहाम ये केली. सकाळ  ११ वाज यापासून मधला एक ते दड तास जर काळ  
गेला तर खूप चांगली चचा आपण सगळयांनी या सभागृहाम ये  ८ ते १० तासां या काळाम ये 
केलेली आहे आ ण मी मंगलाता च िन त कौतुक कर न. ताई तु ह  बोललात 
पाणीपुरवठया या संदभात िलकजेस संपले पा हजेत. भामा आसखेड, आं ा असेल, पवना आहे. 
हणजे जी सगळयांची तळमळ, सीएसआरमधून शाळा चाल या पा हजेत. खर तर ह  तळमळ 

आहे या शहरा या वकासासाठ . मला अिभमान एवढयाच गो ीचा आहे क  तु ह  हेह  
सांिगतले क  आ हाला बोलवा. खर तर आम या मनाम ये कुणा या ब ल कठूता नाह . हे 
सगळ शहर सगळयांच आहे. या शहराम ये राहणारा येक माणूस हा या शहराचा आहे. तो 
काह  भाजपाचा नाह , काँ ेसचा नाह , रा वाद चा नाह , िशवसेनेचा नाह . आ ण अशाच 
प दतीने जर आपण चांगला वचार घेऊन आपण शहरा या वकासासाठ  काम क यात. अ जत 
तुझं भाषण खरच अ ितम होत. तु ह  तळमळ ने हणजे वायसीएम या संदभामधला वषय 
असेल, डेड हाऊसचा वषय असेल, शाळे या संदभामधला वषय असेल घरकुल या संदभामधला 
वषय असेल पोटतीडक न ंसद यांनी आपल मत य  केल.े मी अ जतचे कौतुक कर न. आज 
सभागृहाम ये इथे खूप गंभीर वषय आणला. येक वषया या मा यमातून या शहरा या 
वकासासाठ  काम कर याचा य  या बजेट या मा यमातून केला आहे. खरतर नद  
सुधार या बाबतीत मा या सगळया स मा. सद यांनी िनधीची कमतरता आहे. मला अस 
वाटतय क  रझ ट जर असेल तर पैशाची कमतरता या शहराला पडणार नाह  आपण 
मनापासून जर ठरवल.ं आपण सगळया जणांनी ब-यापैक  जे जे आले र हर  लॅन बघायचा 
असेल तर साबरमतीला अहमदाबादला गेल पा हजे. याम ये काह  बजेट न हत ठेवल, हणजे  
१००० कोट चे काम र हर या संदभाम ये आपण क  शकतो या या ड पीआरचे काम आपल 
जवळपास संपत आलेले आहे याचे  टडर ह  िनघेल तु हाला मनापासून सांगतो क  येणा-या 
सहा म ह याम ये  नवीन पुलाचे काम आपण चालू करतोय. यामुळे पैशाची िचंता तु ह  क  
नका. तुम या सगळयांचा सहभाग असेल ता नी सांिगतलं क  सीएसआर या मा यमातून जर 
म हला उदयोजक पुढे आ या तर आपण सगळयांची मदत १०० ट के या शहरा या  
वकासासाठ  घेणार आहोत पंत धान आवास या संदभात व घरकुल या संदभात मला काह  
बोलायच नाह . घरकुलतर मा या भागाम य े आहे. मी चांगलेह  भोगतोय आ ण वाईटह  
भोगतोय. यामुळे पंत धान आवास योजने या मा यमातून आज आपण नऊ हजार घरांचे 
टारगेट या िनिम ाने  ठेवले आहे. आज जी काह  घरे महापािलके या मा यमातून बांधली 
याला मोठया बजेट असणार आहे अशी ह  प र थती नाह  ते करता करता दुसरा एक 
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ोजे ट भारतीय जनता पाट या मा यमातून हणजे झोपडप ट म ये राहणारे माझे सव 

बांधव आहेत यांचे ह  काम चालू आहे. यां या ड पीआरचे काम चालू आहे एकह  माणूस या 
शहरामधला झोपडप ट म य े राहणार नाह  अशा प दतीचे िनयोजन आ ण लॅिनंग झालेले 
आहे. तुम या सगळयां या सहकायाने तु ह  या प दतीने या शहरा या वकासासाठ  तु ह  
सगळे आहात. मी तु हाला मनापासून सांगतो येणा-या काह  कालावधीम ये सगळया 
झोपडप ट या पुनवसनाकर ता आपण पाच वषाचा काळ धरला तर पाच वषाम ये 
झोपडप ट म ये एकह  माणूस राहणार नाह  याची ह  खबरदार  भारतीय जनता पाट या 
मा यमातून आपण सगळयांनी घेतली पा हजे. खरतर पाणीपुरवठा अमृत योजने या संदभात 
सांिगतल.े पा याचे बल वाढवावे अशी मनापासून आम या कोणाची ह  इ छा न हती. परंतु 
पाणी वाचवावे, पा याची बचत केली जावी. अशाच प दतीचा ामा णक य  आहे. भामा 
आसखेड असेल, पवना असेल, ताई मी तु हाला अिभमानाने एवढे सांगेन. तु ह  ह  सांिगतले 
क  वर खाली स ा आपली आहे, मी आपली हणतोय आमची मी हणत नाह  मु ामहून. 
खरतर हे  येणा-या नजीक या काळाम ये माग  लागलेला दसेल आ ण या पंपर  िचंचवड 
शहराला खरतर पा या या टाक वर टाक  बांधायची गरज नाह . एका टाक मधून पाणी २४ तास 
आप याला िमळेल अशा प दतीचे काम आपण येणा-या काह  दवसांम य े१०० ट के  क . 
शाळां या संदभात मा या सगळया स मा. सद यांनी सांिगतलं आहे. मी अिधक वेळ घेणार 
नाह . मनापासून आप या सगळयांना वाटतय क  या शहरातील सगळया चांग या शाळांचे 

कचर, इ ा कचर जर आपले आहे तर आप या शाळांना ब ड ंग चांगली आहे, ाऊंड 
चांगले आहे, पटसं या कुठेतर  चांगली आहे. एका एका ठकाणी दोन दोन शाळा एक  के या 
आहेत. याच कारण आपली मोठ  पटसं या आहे. तुम या सगळयांची जर इ छाश  आहे  
आप या शाळा सुधारणे या संदभाम ये आहे तर काल काय झाल ते सोडा. उदयापासून आपण 
शाळा चांग या कर यासाठ , शाळांचा दजा सुधार यासाठ  आपण सगळे जण य  करा. सगळे 
असे एक त कर याचा य  करा. माग या आठवडयाम ये सीएसआर महापािलकेम ये 
प ह यांदा आपण िनमाण केला. मी तु हाला मनापासून सांगतो क  सीएसआर सेल या 
मा यमातून अ यंत चांगले काम या महापािलके या मा यमातून चालेल. खरतर म हला बाल 
क याणचा वषय यावेळेस चालला होता. खरतर या म हला बाल क याणचे मी आधी 
अिभनंदन करेन. या वभागामधून जेवढे चांगले काम करता येईल. अपंग क याणकार  
योजना असेल, मुलां या िश यवृ ी या संदभात असेल, म हलां या िश ण वगासंदभात असेल 
हे ह  करत असताना आपण सीएसआर या मा यमातून सा व ीबाई फुल या नावाने म हलांना 
पायावर उभे राह यासाठ  िश ण सं था आपण सा व ीबाई फुले मारकाची जी ब ड ंग आहे 
या मा यमातून आपण करतोय. खरतर अनेक योजना आहेत हणजे गे या वषभरा या 

काळाम ये आपण काय केल.े सगळया म हला बाल क याण या योजना बघा, सगळया वकास 
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योजना असतील खरतर ड पी या संदभाम य े समा व  गावा या संदभाम ये सगळे बोलल े 
परंतु मला अिभमानाने एक गो  सांगावसे वाटते मग पंपळे सौदागर, वाकड या संदभात 
सगळे बोलल.े मी माग या वेळ  सांिगतल होत. दुसरं पंपळे सौदागर मोशी आ ण च-होली या 
मा यमातून राहुलदादा आपण करतोय. आ ण तीथ या भागाचे र ते आप या सगळयांना 
दसतील. पु हा एकदा वकासा या ीने पुण पंपर  िचंचवड दाख व याचे काम आप या 
सगळयां या मा यमातून  आपण करतोय. मे ो या संदभात मा या सगळया स मा. सद यानंी 
सांिगतल.ं मे ो  झाली पा हजे. आजच जर िच   बिघतलतर  िनगड  ते पंपर  ड पीआरचे 
काम सु दा चालू आहे आ ण आप या सगळयां या मनाम ये इ छा आहे क  बीआरट  येणा-या 
म हना पंधरा दवसा या काळाम ये हणजे जर कोटाने परवानगी जर दली तर बीआरट  
आपण चालू करतोय. यामुळे बीआरट ला पु हा मुहूताची गरज नाह . आपण सवजण एका 
गो ीचा वचार करतोय या शहरातील वाहतुक यव था सुधरावयाची असेल तर आप या 
सावजिनक वाहतूक यव थेम ये आमुला  बदल करावे लागतील. यामुळे मे ो असेल, 
बीआरट  असेल. इले कल वर या बसेस असतील या आपण मोशीपासून या आपण 
हंजवड पयत मे ो कर याचा सगळयां या मा यमातून िन तच य  करतोय हे ना व य या 
बजेटमधले आहे. ते हा बजेट म ये ते काय आहे तेच केलेले आहे. तेच केलेले आहे पण चांगले 
केलेले आहे. नवीन काह तर  टाक याचा य  केलेला आहे. या शहराची ओळख जर 
आप याला पुढ या काळाम ये करायची असेल तर मी तु हाला अिभमानाने सांगेन. ांतीवीर 
चाफेकरांचा वाडा आहे आपण या ठकाणी चांगले कर याचा य  करतोय, मारक कर याचा 
य  करतोय. यामुळे या शहराम ये, पयटक येतील आ ण ांतीकारका या मारकाला भेट 

देतील. यावेळेस आपण हणू क  मोरया गोसावी या ठकाणाला भेट दली. यावेळेस मोरया 
गोसावी या प रसरा या संदभात माट िसट या मा यमातून आपण याह  प दतीचा एक 
डे हलपमट लॅन आपण सगळयां या समोर करतोय आ ण मी तु हाला अिभमानाने सांगेन क  
पुढ या पाच वषाचा हशोब खरतर माग या वष  तीन हजार कोट चे िसमाता या मा यमातून  
कामे झाली. ती कामे पुढ या काळाम ये आप याला वषभरा या काळाम ये झालेली कामे 
सगळयांनी सांिगतल. टडर चांगली झाली पण कामे झाली पा हजेत. कामे पुण झाली पा हजेत. 
मी तु हाला मनापासून सांगतो क  जी कामे माग या वषाम ये केली ती पुढ या वषापयत   
ब-यापैक  माग  लागलेली दसतील. आ ण माग  लागलेली कामे तुम या डोळयात दसतील. 
याची देह  याची डोळा  अशा प दतीचे िच  १०० ट के तुम या सगळयां या मा यमातून 

कर याचा य  क . वे ट एनज   संदभातम ये पण सांिगतले खरतर गे या अनेक वषापासून 
मंगलाता नी िचंता य  केली खरं आहे कारण कचरा जमा केला पा हजे. कच-यावरती या 
राब वली पा हजे. मला अस वाटत क  दुसरं औरंगाबाद होणार नाह  ह  जर आप या 
सगळयांची भावना असेल वे ट टू एनज या संदभामधले टडर झाले असेल याची कायवाह  
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झाली आ ण काह  आठवडयाम य ेवे ट टू एनज  क पाचे उदघाटन या शहराम य ेझालेल 
दसेल आ ण मला अस वाटत क  ह  महापािलका या रा याम ये प हली महापािलका असेल 
क  वे ट टू एनज या मा यमातून या शहरातील कच-याची व हेवाट लाव याचे काम 
आप याकडून होत आहे. खरतर कचरा होणार आहे हे ल ात ठेवा. कचरा झा यानंतर याची 

या पुण कर याकर ता आपण सगळेजण य  करतोय आ ण माझी तु हाला सगळयांना  
वनंती आहे कदािचत माग या बजेटवर चचा झाली नाह , झाली. प कारांना ह  अस वाटत 
होत रोज पेपरला बात या येत हो या. भारतीय जनता पाट म ये बळ नाह . मला आनंद 
वाटला. अ जत या व नाब ल माटिसट चे उदाहरण जर आप याला भोसर म ये करायच 
असेल तर आम या सगळयांची ामा णक इ छा आहे. पण भोसर करांनी आ हाला जर 
परवानगी दली तर मला अस वाटत क  आपण भोसर  खूप चांगली क  शकतो. अशा 
प दतीची मानिसकता, अशा प दतीची इ छा लांडग ेसाहेब तुम या सगळयांची आहे. बाक  
सगळे प ाचे काय यामुळे यांनी जर मनावर घेतल तर आपण या या गो ी, काम क  
याला तीसाद दे याच काम केलतर मला खा ी आहे ल ात ठेवा या पुढ या काळाम ये 

शहरा या ीने आपण खूप चांगले काम क  शकतो. वायसीएम या संदभाम ये राहुलदादाने 
सांिगतलं हणजे सगळयांनी सांिगतल क  आप याला लोकां या आरो याचा वमा काढला 
पा हजे. मला अस वाटत क  मा.पंत धान नर भाई मोद जीनंी पाच लाखापयत वमा या 
देशात या सवसामा य माणसाला दला आहे. यामुळे याचा ताण नका घेऊ. क  सरका या 
बजेटम ये ते आहे हे ल ात ठेवा. यामुळे िचंता क  नका. मा.पंत धान मोद ंना या 
शहरामध या, या देशामध या लोकां या आरो याची िचंता आहे. यामुळे थोडंफार, कमी जा त 
हटल तर मला अस वाटत क  या शहरा या मा यमातून आपण १०० ट के या लोकांना 

मदत क . खेळांडू या संदभाम ये ताई खर आहे. आप याला पुढ या काळाम ये खेळाडू या 
शहरामधले खेळाडू आंतररा ीय पातळ वर, देश पातळ वर खेळले पा हजेत. यासाठ  या खळेांडूचे 
बळ आप या सगळयां या मा यमातून या या खेळाम य े जे िन णात त  आहे. रा ीय, 
आंतररा ीय पातळ वर खेळणारे जे खेळाडू आहेत या सगळयांना आप या बरोबर घेऊन जाऊन 
सगळयांना सबका साथ सबका वकास  अशाच प दतीचे धोरण असणार आहे. मग पंत धान 
आवास योजना असेल. भामा आसखेड असेल, पवना जल वा हनी असेल. शाळा या संदभातील 

 असेल, वायसीएम या संदभातला  असेल, समा व  गावां या संदभातला  असेल 
आ ण मी तु हाला मनापासून सांगतो क  माट िसट या संदभातील  असेल या शहराला 
खरच माट िसट  कर याचे काम या मा यमातून आपण सगळे जण क  या. तुम या 
सगळयांचा मी आभार  आहे. वशेषत: िशवसेनाचा असेल, रा वाद चा असेल, मनसेचा असेल 
एकाह  सद यांनी खरतर प कारांना खूप वाटल होत भारतीय जनता पाट या बजेट. ताई मी 
अिभमानाने सांगेन. आभार एवढयासाठ  मानायचे क   भारतीय जनता पाट  जो वकास करते, 
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चांगले बजेट मांडले आहे. आ ण चांग या बजेटचे वागत यांनी मनापासनू केल या 
सगळयांना एवढच मी अिभवचन देतो ह  जी उपसूचना या ठकाणी आपण घेतली  आहे. काह  
ठकाणी सांिगतल हे काम झाल पा हजे होत एखादया नगरसेवकां या मा यमातून ते काम 
रा हल. हे सगळ  काम समा व  कर या या मा यमातून आपण उपसूचना या सभे या 
मा यमातून आपण करतोय आ ण कामाच आपण हेड ओपन क . जर कामा या ायो रट ने 
आपण सगळेजण बसू क  मा या भागाम ये काम आहे ते लोकां या ीने खूप मह वाचे 
काम आहे ते काम प ह यांदा झाले पा हजे. अशा कारची तरतूद  दे याचे काम िन तच क  
वकास कामाम ये आ ह  कुठलाह  भेदभाव करणार नाह . हे सगळयां या मनातून काढून 
टाका. या शहराचा वकास झाला पा हजे. सवागीण वकास झाला पा हजे. सगळया भागांचा 
वकास झाला पा हजे. या मानिसकतेतून आपण काम क . या ठकाणी भारतीय जनता 
पाट चा नगरसेवक नाह  हणून याला वकासापासून वंिचत ठेव याचे काम आ ह  िन तच 
करणार नाह त हे ल ात ठेवा. कारण तेवढे कपाळकरवंटे १०० ट के आ ह  नाह त. या 
शहरा या भागामधला सगळया भागाचा वकास करणार आहोत. तु ह  िचंता नका क . 
पुढ या काळाम ये वषानुवष आप याला हे काम करायच. एक वषभर काम केलं हणजे काम 
संपत नाह  अनेक वष आप याला काम करायचे आहे. एक नाह  तर अनेक वष काम 
करायचय. सगळयांना सोबत घेऊन काम क  मी तु हाला एवढंच सांगेन क  पुढ या 
काळाम ये अशाच प दतीची भावना अशाच प दतीचे ेम, अशाच प दतीचे वचार अशाच 
प दतीचा पाठ ंबा आपण भारतीय जनता पाट या मा यमातून जर दला तर मी तु हाला 
मनापासून सांगतो क  हे शहर पुढ या पाच वषाम ये बदलेले असेल. आ ण बदलले या 
शहराम ये या ठकाणचे तु ह  सवजण पायीक असाल. मी फ  १५ िमिनटांचा वेळ घेतला. 
मला मा हत होत क  आपण सगळे जण मी कधी बोलन संपवेल अशाच मानिसकतेम ये 
कदािचत सव जण असाल आ ण मी खरतर सवाचे अिभनंदन करतो. वशेषत: या िनिम ाने  
मी महापौरांचे अिभनंदन करतो, महापौर मी तुमचे कौतुक करतो. किमशनर चार वेळा  उठल.े 
मी ह  चार वेळा उठलो परंतु महापौरांनी आपली जागा सोडली नाह . याचा अथ महापौर या 
शहरामध या सवसामा य सद यांनी अ यंत गांभीयपणे जे जे वषय मांडले या या वषयांचे 
अवलोकन कर त होते आ ण या अवलोकनाथ शहरा या वकासासाठ  ते एका  िच पणे 
एकाच जागवेर बसून होते. उ हास जगताप सु दा एकदा उठले होते. मी खरतर तुम या 
सगळयांच अिभनंदन करतो, आभार मानतो आ ण या पुढ या काळाम ये सवाना सोबत घेऊन 
या शहरा या सवागीण वकासासाठ  आपण काम क  या. ी. वलास मडेिगर  आ ण श ु न 
काटे यांनी दले या उपसूचनांची सं या जर बिघतली तर मला वाटत ती ४६६ एवढया 
उपसूचना आहेत आ ण मला अस वाटत क  आपण ब-यापैक  हेड ओपन कर याचे काम केलेले 
आहे. माग या टॅड ंगम ये या या गो ीं या वक ऑडर झा या वक ऑडर या संदभात दोन 
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उपसूचना सोडून आपण सवानी या बजेटला पा ठंबा दला या सवाचे मी आभार मानून 
या ठकाणी थांबतो.  खूप खूप ध यवाद जय हंद जय महारा .                               
मा.िसमा सावळे – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
      
             वषय मांक – १ 
दनांक – २०.३.२०१८           वभाग – मा.आयु  
 

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१६९७/२०१८  
        द.६/२/२०१८  
     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२२१२ द.१५/२/२०१८ 
    

 मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे 
सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ 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 पांसाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे 
अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  
 

 अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 

 
अ. . तपिशल सन २०१७-१८ चे 

सुधार त अंदाजप क 
र. . 

सन २०१८-१९ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

३३,३६,१३,२६,७०० ३५,०६,६२,०८,३५४ 

२) एकूण खच २७,५०,४१,०५,६४६ ३४,६४,७७,७४,२०१ 

३) अखेरची िश लक ५८५,७२,२१,०५४ ४१,८४,३४,१५३ 

ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
५७,७६,२८,९९,८२१ 

 
५८,१९,९९,३२,८२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ५७,७६,२८,९९,८२१ ५८,१९,९९,३२,८२१ 
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क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
१४,८७,२५,०८,७४१ 

 
१७,२८,७१,००,००० 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 
५९२,३५,६३,६३५ 

 
१५,८९,५४,००,००० 

३) अखेरची िश लक ८९४,८९,४५,१०६ १३९,१७,००,००० 

 
 वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे 
कमी अिधक कर यात येत आहे.  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात खालील माणे वाढ/घट 

क न शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच यातील मागासवग य क याणकार  योजना, 
अपंग क याणकार  योजना, म हलांसाठ  योजना, इतर क याणकार  योजना यातील पु तक 
.२ मधील सोबत या याद तील पान .३२० ते ३२२ म ये वभागाने सुच वले यामुळे मूळ 

तरतुद त बदल न करता उपलेखािशषातील तरतुद तअंतगत बदल करणेस व नावात बदल 
करणेस मा यता देणते येत आहे. अंदाजप क पु तक . १ व ३ मधील पृ  मांक-अनु मे 
५/२  वर ल त यात जमा व खच बाजूस दश व यात आलेली र. .२८१.२४ कोट ंची नोशनल 
र कम असून अंदाजप क य आकडेवार  प  हो याकर ता अंतभूत कर यात आलेली आहे. 
अंदाजप क पु तक .०१ मधील पृ  .१७६ त याचे िशषकातील BSUP ऐवजी अ, क, प 
अंदाजप कातील शहर  ग रबांसाठ चा खच अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. सन 
२०१७-१८ म ये आ ापयत झाले या य  खचास, माहे माच २०१८ पयत होणा-या खचास व 
कामास मा यता दे यात येत आहे. तसेच घनकचरा यव थापना या कामासाठ  सन २०१७-१८ 
या अंदाजप कात ३५ कोट ंस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. या कामासाठ  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७२ ब नुसार र. .५७० कोट ं या कामास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच जा हरात फलक भाडे लेखािशषात सन २०१८-१९ या 

वषाक रता र.  १६.०७ कोट  उ प न वाढ करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१७-
१८ ची तरतूद र कम पये ६९ कोट  तरतुद तून ११ कोट  कमी क न ५८ कोट  ठेव यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच ाथिमक िश ण व इतर वभागा या अंदाजप क य आकडेवार  
खालील त या माणे फेरबदल क न खचाम ये र. .२८,४१,५०,०००/- कोट ंची वाढ कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.  
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अ. . कामाचे नाव वाढ 
र. . 

१ काऊटगाईड गणवेश                             ५,००,००० 

२ पट  गणवेश १,२५,००,००० 

३ वेटर खरेद         २,३०,००,००० 

४ व ाथ  पाद ाणे व सॉ स ५०,००,००० 

५ सी.सी.ट .वी कॅमेरे                            १५,००,००० 

६ खेळ शाळा गणवेश      ३,००,००,००० 

७ व ाथ  द रे व पाटया       २५,००,००० 

८ िश क दन                  ३,००,००० 

९ सवािगक शै णक गुणव ा व वकास        १०,००,००० 

१० व ाथ साठ  वयंअ ययन साधने              ७,५०,००० 

११ व ाथ  आरो य        २०,००,००० 

१२ व ाथ  खेळणी सा ह य            १,००,००० 

१३ बालवाड  व ाथ  वेटस      ५०,००,००० 

 
एकूण- ८,४१,५०,००० 

 
संगणक खरेद  व सॉ टवेअर डे ह पमट करण े १०,००,००,००० 

 
शहर  वकास आराखडा १०,००,००,००० 

 एकूण- २८,४१,५०,००० 
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तसेच पंपर  िचंचवड मनपामाफत व ूत वभागा या महसूली अंदाजप कात पुणे आंतररा ीय 
िच पट महो सव या लेखािशषावर र. .६०.०० ल  इतक  तरतूद कर यात आली असून 
यामधून र. .३५.०० लाख इतक  तरतूद देहू-आळंद  सां कृतीक वारसा जतन हे नवीन 

लेखािशष तयार क न यावर तरतूद कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत व वध ठकाणी आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरकुल योजना राब वणे क पामधील कामांना सन २०१८-१९ या अंदाजप कात 
तरतुद ठेवणे आव यक अस याने सदर तरतुद चा व कामांचा अंदाजप कात समावेश कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.  
अ.  कामाचे नाव अंदाजप क य 

र कम 
सन २०१७-१८ 
चा सुधार त 

अंदाज 

सन २०१८-१९ 
ची तरतूद 
(वाढ) 

 लेखािशष – इतर वशेष योजना    

१ च-होली येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

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

२ रावेत येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

6,00,00,000 0 1,00,000 

३ बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

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

४ पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

1,00,00,000 0 1,00,000 
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५ पंपर  (HDH आर ण .७९) येथे 

आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

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

६ आकुड  (HDH आर ण .२८३) 
येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

6,00,00,000 0 1,00,000 

७ डुडुळगांव येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) इ. पुर वणे. 

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

एकुण 32,00,00,000 0 7,00,000 

 
तसेच “क पटे चौक ते राजीव गांधी उ डाणपुलापयत उ डाणपुल/ ेड सेपरेटर/रोटर / 

सबवे व पादचार  माग वकसीत करणे.” अ) वाकड येथील क पटे चौक येथे ेड सेपरेटर, 
उ डाणपुल व रोटर  बांधणे. ब) वाकड येथील मानकर चौक येथे ेड सेपरेटर, उ डाणपुल व 
रोटर  बांधणे. क) वाकड यथेील शौय हॉटेल चौक येथे ेड सेपरेटर, उ डाणपुल व रोटर  
बांधणे. ड) वाकड येथील मनपा शाळा चौक येथे ेड सेपरेटर व उ डाणपुल बांधणे. ई) राजीव 
गांधी उ डाणपुलाला दोन समांतर उ डाण पुल बांधणे या कामाचे पंपर  िचंचवड मनपाचे सन 
२०१८-१९ या अंदाजप कात वशेष योजना लेखािशषाअंतगत समावेश करणेत आला आहे. 
सदर अंदाजप कातील नावाम ये “वाकड येथील सा व ीबाई फुले उ ान ते वाकड ह पयत ४५ 
मी. ं द र यावर उ डाणपुल/रोटर /पादचार / ेड सेपरेटर बांधणे तसेच हंजवड  पयत 
इिल हेटेड रोड करणे (वाकड- हंजवड  इिल हेटेड  वे)” असा बदल करणेस तसेच या कामाची 
या ी व आव यकता यांचा वचार करता या कामासाठ  अिधक तरतूद करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

बजेट तयार करताना या ठकाणी वकऑडर देणेत आली न हती, या कामांना पुढ ल 
वष  तरतुद अखच त रकमेतुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. वर ल माणे वाढ व घट 
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करणेस आ ण कमी पडणारे र. .१,४१,५०,०००/- अखेर या िशलकेतून कमी क न अखेरची 
िश लक र. .४०,४२,८४,१५३/- इतक  र कम अखेर या िश लकेत ठेव यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच वषाअखेर होणा-या बचतीतून चालू कामां या दानासाठ  कमी पडणार  र कम 
संबंिधत कामावर व इतर आव यक ठकाणी वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
वषाअखेर होणा-या बचतीतून चालू कामां या दानासाठ  कमी पडणार  र कम संबंधीत 
कामांवर व इतर आव यक ठकाणी वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. वर ल माणे 
खचात वाढ होणार  र. .२८,४८,५०,०००/- व उ प नात होणार  वाढ र. .१६.०७ कोट  ल ात 
घेऊन भूसंपादनावर ल सन २०१७-१८ मधील होणार  बचत र. .११.०० कोट  या रकमा वाढ व 
खचासाठ  वापर यात या यात व कमी पडणार  र. .१,४१,५०,०००/- अखेर या िशलकेतून कमी 
क न अखेरची िश लक र. .४०,४२,८४,१५३/- इतक  र कम अखेर या िश लकेत ठेव यात 
यावी. वर ल बाबींची शासनाने पुतता कर या या सुचनांसह अंदाजप कास थायी सिमतीकडून 
मा यता दे यात येऊन सदर अंदाजप क मा. थायी सिमती या िशफारशीसह मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ व यास मंजूर  दे यात येत आहे.  

यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१७-१८ चे सुधा रत व सन २०१८-१९ 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  ग रबांसाठ चे 
“प” अंदाजप क याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान 
व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम 
वकृती देणेत येत आहे.  

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 
अ. . तपिशल सन २०१७-१८ चे 

सुधार त अंदाजप क 
र. . 

सन २०१८-१९ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
३३,३६,१३,२६,७०० 

 
३५,३३,६९,०८,३५४ 

२) एकूण खच २७,३९,४१,०५,६४६ ३४,९३,२६,२४,२०१ 

३) अखेरची िश लक ५,९६,७२,२१,०५४ ४०,४२,८४,१५३ 

ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
५७,७६,२८,९९,८२१ 

 
५८,१९,९९,३२,८२१ 
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२) भाग-३ एकूण खच ५७,७६,२८,९९,८२१ ५८,१९,९९,३२,८२१ 

क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
 

१४,८७,२५,०८,७४१ 

 
 

१७,२८,७१,००,००० 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 
५,९२,३५,६३,६३५ 

 
१५,८९,५४,००,००० 

३) अखेरची िश लक ८,९४,८९,४५,१०६ १,३९,१७,००,००० 

 
 
वर ल माणेचे थायी सिमतीचे अंदाजप क “ ”अ ,  “ ”क   व “ ”प  वचारात घेऊन 

याम ये बदल घडवून आण यासंबंधी या ा  सूचनांपैक  तावकाने वीकारले या सूचना 
वचारात घेऊन पुढ ल माणे कमी/अिधक करणेत येत आहे.  
मा.ल मण उंडे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.सुवणा बुड -  मा.महापौर साहेब, या मुळ अंदाजपञकावर उपसूचने दारे बदल सुच वत आहे 
हे बदल मा य करावेत व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करते. 

खालील कामाचा समावेश मनपा या सन २०१८-१९ चे अंदाजप काम ये करणेस व या 
कामांना शासक य मा यता देणेत यावी.  

 
अ. . कामाचे नांव अंदाजप क य र कम 
१ 

मनपा या व वध मैलाशु द करण क ातील या 
केलेले पाणी प या यित र  वापरणेसाठ  उपल ध 
क न देणेसाठ  अनुषंिगक कामे करणे (च होली 
STP मधून व कासारवाड  STP मधून) 

६,००,००,०००/- 

२ मनपा या व वध मैलाशु द करण क ातील या 
केलेले पाणी पाईपलाईन दारे प या यित र  
कामासाठ  पुर वणेसाठ  आव यक कामे करणे.  
(िचखली मै.शु.क ) 

६,००,००,०००/- 

  
सबब उपरो  नमुद कामांना शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच 
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मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा नोट स माकं 
ENV/5/2017-18 अ वये पंपर  िचंचवड शहरा या घनकच या या वघटनासाठ  
अ याधुिनक तं ानावर आधा रत वे ट टू एनज  क प DBOT त वावर उभारणेकामी 
ा  िन वदांपैक  मे.अ टोनी लारा ए हायरो ा.िल. व मे.ए.जी.ए हायरो यांचे 

भागीदार  कंपनीने दाखल केले या लघू म दरा या तावास मा. थायी सिमती ठराव 
मांक २३२४ दनांक २८/०२/२०१८ अ वये मा यता िमळालेली आहे.  

     सदर या िन वदेमधील अट  व शत नुसार कामाची या ी (Scope of Work)  
     खालील माणे  आहे.   
१. सदरचा क प बांधकामाचा कालावधी १८ म हने असून या क पाचे चालन, देखभाल व 

दु ती िन वदा अट  शत नूसार एकूण २१ वष कालावधीसाठ  आहे.  
२. सदर या क पासाठ  मनपाचा आिथक ह सा हणून आव यकता अस यास र. . 

५०.०० कोट  क प पूण होईतोपयत व वध ट यावर देय आहे. 
३. वे ट टू एनज  क पातून िनमाण होणार  वीज यांनी व ूत मंडळास वकावी कंवा 

मनपास दे याची तयार  अस यास यासाठ  ५/- पये ित युनीट दराने मनपास 
उपल ध होईल.  

४. ठेकेदाराने मनपा े ातून गोळा होणा या कच यासाठ  १००० टन ित दन मतेची 
Material Recovery Facility (MRF) न याने बसवून याची देखभाल दु ती करावयाची 
आहे.  

५. मोशी येथील अ त वातील सॅिनटर  लॅ ड फल साईटची देखभाल व दु ती क न 
आव यकतेनूसार याचे लोजर व नवीन एस.एल.एफ.तयार करणे बंधनकारक आहे.  

६. शहरातून गोळा होणा या कच याचे वाढते माण ल ात घेता २१ वष कालावधीम ये 
आव यकतेनूसार क पाची मता वाढ व याची जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची आहे.  

७. सदर या क पासाठ  सव आव यक या परवान या घेणेची जबाबदार  संबंिधत 
ठेकेदाराची आहे.  

८. या यित र  िन वदा अट  शत  व करारना याम ये नमूद सव बाबींची पूतता करणे 
सबंिधत ठेकेदारावर बंधनकारक आहे.  

९. मनपा माफत सदर क पासाठ  मोशी कचरा डेपो येथील आव यक जागा २१ वष 
कालावधीसाठ  उपल ध क न दे यात येणार असून दैनं दन गोळा होणारा कचरा 

येसाठ  दे यात येणार आहे.  
१०. लघु म ठेकेदाराने सादर केले या सुधा रत दरां या तावांची मनपाचे तां क स लागार 

मे.टंडन अबन सो यूश स तसेच तां क स लागार सिमतीने [TAC] छाननी क न 
दले या अहवालातील िशफारशीनूसार वषयां कत क पासाठ  मनपास ा  मे.अ टोनी 
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लारा ए हायरो ा.िल. व मे.ए.जी.ए हायरो यांचे संयु  कंपनीने सादर केले या 
Financial Modelनूसार द.सा.द.शे ११.५०% याजदराने येणार  मूळ टपींग फ  र. . 
५०४/- आ ण येक वष  कं ाट कालावधीम ये महागाई िनदशंकानूसार [WPI] होणार  
वाढ/घट दरानूसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे बंधनकारक राह ल. या सुधा रत 
दराने तसेच महानगरपािलके या मदतीने व सहा याने गुंतवणूक वर ल याजदर द.सा.द.शे 
११.५०% पे ा कमी दराने ा  झा यास मा. थायी सिमतीने मुंजर केले या तावातील 
कपाती या माणात टपींग फ  म ये होणार  कपात मा य करणेत आली आहे.  
  उपरो  माणे िन वदेमधील अट  व शत स अिधन राहून व यांनी सादर 
केले या Financial Modelनूसार होणा या टफ ंग फ  मधील कपातीस मा यता देणेचे 
अिधकार मा. थायी सिमतीने मा.आयु  सो यांना दान केले असून या क पासाठ  
‘ व छ भारत अिभयानांतगत’ मनपाने सादर केले या DPR नुसार शासनाकड ल अनूदान 
ा  झा यास या अनूदानामधून अथवा मनपा या फंडातून िन वदा अट  शत नूसार 
व वध ट यावर र. . ५०.०० कोट चे अनुदान देणेस तसेच संबंिधत ठेकेदाराने सादर 
केले या DBOT (Design – Built – Operate & Transport) त वावर उभारणेत येणा या 
क पाची कंमत  सुमारे र. . २०८.३६ कोट  इतक  आहे. या क पासाठ  मोशी कचरा 

डेपो येथील आव यक जागा २१ वष कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमूद केलेनूसार License 

to use the Land त वावर या जागेचा वापर करणेस तसेच सदर क पा या २१ वषा या 
कालावधीम ये मा. थायी सिमतीने मा यता दले या दरानूसार वेळोवेळ  अदा 
करावया या एकूण दानासव या क पास महारा  महानगरपािलका अिधिनयमानुसार 
शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच  

मनपा या पयावरण अिभयां क  वभागाकड ल िन वदा नोट स मांक 
ENV/8/2017-18 अ वये पंपर  िचंचवड काय े ाम य ेConstruction & Demolition Waste 

[C&D Waste]Disposal क रता Collection, Transportation, Processing & 

Management of Construction & Demolition in PimpriChinchwad on DBOT [Design 
Built Operation & Transfer]Basis Based on Site Recycling Facility [As per C & D 
Waste Management Rule 2016]उभारणेकामी माग वणेत आले या िन वदांपैक  लघू म 
दराची मे. ी.संत इ ा + मे.ट .जे.नाईक अ ड कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यांचे 
भागीदार  कंपनीने दाखल केले या लघू म दरा या तावास मा. थायी सिमतीने ठराव 
मांक २३८३ दनांक २८/०२/२०१८ अ वये मा यता दलेली आहे. सदर या िन वदेमधील 

अट  शत नूसार वषयां कत कामाम ये खालील बाबींचा आंतभाव आहे. [Scope of Work] 
१. शहरात तयार होणारा बांधकामाचा सव राडारोडा [C&D Waste]आव यक या कंु या व 

वाहनांमाफत येसाठ  मोशी कचरा डेपोपयत वाहतूक करणेसह यासाठ  संपक यं णा 
[Call Centre] उभारण े. 
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२. वाहतूक क न आणले या राडारो यावर [C&D Waste] िन वदेम ये नमूद केलेनूसार १५० ते 

२०० मे .टन ित दन मतेची या यं णा उभारणे .  
३. क प उभारणे व याचे चालन वषापयत असून १५ वष देखभाल दु ती करणेचा 

कालावधी, सदर क पासाठ  मनपाचा आिथक ह सा हणून िन वदा अट  शत म ये नमूद 
व वध ट यानुसार र.कोट  आव यकतेनूसार देय आहे. ००.१० . सदरचे अनुदान मनपाने 
व छ भारत अिभयानांतगत मनपाने सादर केले या DPR नुसार शासनाकडून अनुदान 
ा  झा यास या अनुदानामधून अथवा मनपा या फंडातून देणेत येतील.  

४. ठेकेदाराने आव यकतेनूसार ऑ फस, वकशॉप, कॉलसटर इ याद  उभारणे बंधनकारक आहे.  
५. सदर क पासाठ  आव यक या सव परवान या तसेच दूषणा वषयी परवान या घेणेची 

जबाबदार  संबंिधत ठेकेदाराची आहे . 
६. तथापी क पासाठ  आव यक वीज पुरवठा व पाणी पुरवठा संबंिधत ठेकेदाराने उपल ध 

क न यावा . 
७. मनपा माफत सदर क पासाठ  मोशी कचराडेपोलगतची आव यक जागा १५ वष 

कालावधीसाठ  संबंिधत ठेकेदारास उपल ध क न ावयाची आहे.  
८. या क पामधून तयार होणारे Pre-Cast Products मनपा या आव यकतेनूसार या या 

वेळ या यो य या दराने मनपास उपल ध क न ावे लागतील . 
९. वषयां कत क पासाठ  सबंिधत ठेकेदाराने सादर केले या लघू म दरानूसार – शहरातून 

िन वदा अट  शत नूसार आव यक वाहना माफत राडारोडा गोळा करणेसाठ  ित क.मी. 
ित टन र. . १३.५०/- व गोळा केले या राडारो यावर आव यक तो लॅ ट उभा न 

या करणेसाठ  र. . २४५.६९/- ितटन + येक वष  कं ाट कालावधीम ये महागाई 
िनदशंकानूसार [WPI] होणार  वाढ / घट दरानूसार फरकाची र कम अदा / वसूल करणे 
बंधनकारक राह ल. या दराने काम क न घेणेस मा. थायी सिमतीने मा यता दलेली आहे.  

याच माणे शहराम ये बांधकामाचा राडारोडा िनमाण करणा यांकडून घनकचरा 
अिधिनयमानूसार आव यक ते User Charges िन त करणेचे याच माणे या क पातून 
पूनिनमाण होणा या Recycled Material पासून तयार होणारे Pre-Cast Products मनपा या 
व वध थाप य वषयक कामकाजासाठ  वापर याचे तसेच याचे वेळोवेळ  दर ठर वणेचे 
अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा.महापािलका सभेची मा यता देणेत येत आहे.  

तसेच उपरो माणे िन वदा अट  व शत स अिधन राहून मा. थायी सिमतीने मंजुर  
दले या दरानूसार सदरचा क प िन वदाधारक मे. ी.संत इ ा + मे.ट .जे.नाईक अ ड 
कंपनी + मे.साथक इले ोमेक यांचे संयु  भागीदार  कंपनीमाफत DBOT(Design – Built – 

Operate & Transport) त वावर उभारणेस येणा या क पाची कंमत सुमारे र. . ३०.०० 
कोट  इतक  आहे. सदरचा क प उभारणेसाठ  मोशी कचरा डेपो येथील आव यक जागा १५ 
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वष कालावधीसाठ  िन वदेम ये नमूद केलेनूसार License to use the Land त वावर या जागेचा 
वापर करणेस तसेच बांधकामाचा राडारोडा गोळा करणे तसेच यावर िन वदा अट  शत नुसार 
लॅ ट उभा न या करणेसाठ  मा. थायी सिमतीने मंजूर केले या दरानूसार १५ वष क प 
कालावधीम ये वेळोवेळ  अदा करावया या एकुण दानास व या क पास महारा  
महानगरपािलकेचा अिधिनयमानुसार शासक य मा यता देणेत यावी.  
मा. ा.सोनाली ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, या मुळ अंदाजपञकावर उपसूचने दारे बदल 
सुच वत आहे हे बदल मा य करावेत व याची अंमलबजावणी करावी अशी वनंती करते. 

बजेट तयार करताना या ठकाणी वकऑडर दे यात आली न हती. या कामांना पुढ ल 
वष  तरतूद अखिचत रकमेतून करणेकामी मा यता दे यात यावी. तसेच वषाअखेर होणा-या 
बचतीतून चालू कामा या दानासाठ  कमी पडणार  र कम संबंिधत कामावर व इतर आव यक 
ठकाणी वग कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच अंदाजप काम ये समा व  असलेली वकास 
कामे व न याने समा व  कर यात आले या कामांसाठ  सूच व यात आलेली अथवा आव यक 
असलेली तरतूद अखिचत रकमेतून/ मनपा फंडातून/सवसाधारण िनधीतून वग कर यास 
मा यता दे यात यावी. तसेच 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क सन २०१८-१९ मधील मा यिमक िश ण 
वभागाकडे अंदाजप क महसूली खचामधील पान .३०३, ३०४, अ. . “शालेय व ाथ  वेटर” 
या लेखािशषावर र. .७००००००/- अंदाजप कात वाढ व घट कर यात यावी. तसेच 

 
पृ  . अ. . लेखािशषाचे नाव वाढ घट 
३०३,३०४ २० शालेय व ाथ  वेटर ७० लाख  
३०१,३०२ १ कमचार  वेतन व भ े प रिश  

अ माण े
 ७० लाख 
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२०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच 
  

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अ. 
. 

मुळ तरतुद आव यक सुधा रत तरतुद वाढ  घट  शे
रा 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद 

अंदाजप कय 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची  तरतुद 

 

   

१६ कासारवाड  भाड  मंडई 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

नवीन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००   

१७ शहर वकास आराखडा  २५८ ४    ११०,००,००,०००  ९,०५,००,०००  
 

ाथिमक िश ण मंडळ - सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप कात न याने खालील नमूद केलेली कामे समा व  क न घेणेत यावी. तसेच 
 
अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अ. 
. 

मुळ तरतुद आव यक सुधा रत तरतुद वाढ  घट  शेरा 
अंदाजप क य 

र कम 
सन २०१८-१९ ची 

तरतुद 
अंदाजप कय 

र कम 
सन २०१८-१९ 
ची  तरतुद 

 

   

१ पयावरण 
िश ण 

पयावरण िश ण २९९ ४३ ४१,५०,००० १,००००० ४१,५०,००० ४१,५०,००० ४०,५०,००० ---  

 
 
क े ीय कायालय ( थाप य वभाग) – सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घेणते यावी. तसेच 
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अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अ. 
. 

मुळ तरतुद आव यक सुधा रत तरतुद वाढ  घट  शे
रा 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद 

अंदाजप कय 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची  तरतुद 

 

   

१. भाग .८ येथील 
ािधकरणाकडून ता यात येणा-

या मोकळ  जागा .२६ येथे 
क चरल सटर लाय र  आट 
गॅलर  करणे. 

शहर 
वकास 

आराखडा 

४,५ १४ १५,००,००,००० -- -- १,१०,००,००,००० ५,००,००,००० ५,००,००,०००  

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र ते, पुल, नाले, महापािलके या इमारती व महापािलके या इतर सव मालम ांबाबत वेळोवेळ  शासन तरावर तसेच इतर 

सं था अथवा नागर क अ ावत मा हती िमळणेबाबत मागणी करतात. तसेच महापािलके या ह तील र यांची वकास कामे कर यासाठ  व यांची अंदाजप के तयार 
करणेसाठ  र यांबाबतचे सव मुलभूत मा हती असणे आव यक आहे. याच माणे वकिसत केले या र यांची सुधारणा करणे व दु ती देखभालीसाठ या कामांसाठ  देखील 
सदर मुलभूत मा हती वर त उपल ध झा यास अंदाजप के तयार करणे व पुढ ल कामे करणे सोयी कर होईल. महापािलकेचे वर ल माणे नमुद सव मालम ांचे स व तर 
डजीटल सव ण क न याबाबतची नकाशेसह सव मा हती महानगरपािलके या संगणक णालीवर ठेऊन व सदर मा हती वेळोवेळ  अ ावत करणे आव यक आहे. सदरकामी 
बा सं थेची नेमणूक करणे आव यक आहे. यासाठ , वषयां कत बाबत या कामाचा महापािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कात समावेश क न यासाठ  एकुण 
र. .१,००,००,०००/- या अंदाजप क य र कमेस शास कय मा यता िमळणे व सदर कामासाठ  पुढ ल आिथक वषाम ये एकुण र. .२५,००,०००/- इतक  तरतुद आव यक आहे. 
तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र ते, पुल, नाले, महापािलके या इमारती पाणीपुरवठा व जलिनःसारण वभागाकड ल सव मालम ा व महापािलके या इतर सव 
मालम ांचे डजीटल सव ण क न याची स व तर मा हती महापािलके या संगणक णालीवर घेणे व वेळोवेळ  अ ावत करण ेबाबतचे काम महापािलके या सन २०१८-१९ या 
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अंदाजप कात वशेष योजना या लेखािशषातगत समावेश क न यासाठ  एकुण र. .१,००,००,०००/- या अंदाजप क य र कमेस शास कय मा यता िमळणे व सदर कामासाठ  
पुढ ल आिथक वषाम ये एकुण र. .२५,००,०००/- इतक  तरतुद उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच   

वॉड .२४ (न वन भाग .२९) इं ायणीनगर से.नं.१ महारा  कॉलनी शेजार ल मोकळा भूखंड .३ म ये पोह याचा तलाव बांधणे, िन वदा . ८१/१/२०१५-१६ 
िन वदा र. .८,८५,९८,९२५/- चे काम मे.बी.के.खोसे यांना १.३५% जादा या दराने दे यात आलेले आहे. मा. थायी सिमती ठ. .२३९२ द.२८/०२/२०१८ अ वये मा यते माणे 
सदरचे काम ािधकरण से. .६ जवळ ल ड ट सटर मधील पोह याचा तलावासाठ  आर ण असलेली मोकळ  जागा .१९ ह  नवीन जागा मनपा या ता यात घेवून तेथे 
कर यास मा यता देणेत यावी. तसेच 

 
क े ीय कायालय ( थाप य वभाग) 
 

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान . अ. 
. 

मुळ तरतुद आव यक सुधा रत तरतुद वाढ  घट  शे
रा 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद 

अंदाजप
कय 

र कम 

सन २०१८-१९ 
ची  तरतुद 

 

   

१ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
पुतळा प रसरात िभमसृ ी 
तयार करणे ( युरल 
बस वणे) 

शहर 
वकास 

आराखडा 

१८/ 
 
४ 
& 
५  

२३/ 
 

१४ 

१५,००,००,००० १०००० ० ११०,००,००,००० २,७५,००,००० 
 
 

--- 

--- 
 
 

२,७५,१०,००० 

 

 
मा.उषा मुंढे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते. 
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मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, या मुळ अंदाजपञकावर उपसूचने दारे बदल सुच वत आहे हे बदल मा य करावेत व याची अंमलबजावणी करावी 
अशी वनंती करतो. 
           
                                 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 
अंदाजप क उपसुचनासंदभात मा हती २०१८-१९ 

न वन लेखािशष तयारकरण े

अ. 
. भाग . लेखािशष कामाचेनाव अंदाजप क य 

र कम 

सन२०१८-१९ 
साठ  तरतुद 

र. . 

१ १   

भाग . १ िचखली येथील सोनवणेव ती, 
शेलार व ती व इतर प रसरातील 
पाणीपुरवठा वभागा या २४x७ योजनेअंतगत 
होणा या खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ अंतगत र ते मजबुतीकरण क न 
एमपीएम प तीने करण े

३००००००० ० 

२ १   

भाग . १ िचखली येथील पाणीपुरवठा 
वभागा या २४x७योजनेअंतगत होणा या 
खोदाईमुळे र ते पुववत करणेसाठ  मोरेव ती 
व इतरप रसरातील उव रत र ते मजबुतीकरण 

३००००००० ० 
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क न एमपीएम प तीने करण े

३ १   

भाग . १ िचखली हे ेव ती व इतर 
प रसरातील पाणीपुरवठा वभागा या २४x७ 
योजनेअंतगत होणा या खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ अंतगत र ते डांबर करण करण े

३००००००० ० 

४ १   

भाग . १ िचखली येथील रामदासनगर व 
केशवनगर व इतर प रसरातील२४x७ 
योजनेअंतगत होणा या खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  अंतगत र तेडांबर करण करण े

३००००००० ० 

५ १   

भाग . १ िचखली येथील पाट लनगर व 
धमराजनगर व इतर प रसरातील२४x७ 
योजनेअंतगत होणा या खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  अंतगत र तेडांबर करण करण े

३००००००० ० 

६ १   भाग . १ िचखली म ये व वध ठकाणी 
पे हंग लॉक बस वण े ३००००००० ० 

७ १   भाग . १ िचखली म ये व वध ठकाणी 
टाँम वॉटर लाईन टाकण े २००००००० ० 

८ २ वशेषयोजना . . २ म ये ता यात आले या ड .पी. 
र याने ेनेज लाईनटाकण े २००००००० ० 

९ २ वशेषयोजना . . २ म ये नैसिगक ना या या भोवती २००००००० ० 
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े नेज लाईन टाकण े
१० २ वशेषयोजना भाग . २ गट नं. ५३९ वकिसत करण े १०००००००० ० 

११ २ वशेषयोजना से. नं. १६ राजे िशवाजीनगर म ये व वध 
वकासकामे करण े ५००००००० ० 

१२ २ वशेषयोजना . . २ मधील ता यात आलेली ३ खेळाची 
मैदाने वकिसत करण े १०००००००० ० 

१३ २ वशेषयोजना . . २ मधील सव नैसिगक नाले आर.सी.सी. 
म ये बांधण े १०००००००० ० 

१४ २ वशेषयोजना . . २ मधील सव अंतगत र ते डांबर करण 
करण े १०००००००० ० 

१५ २ वशेषयोजना . . २ िचखली मशानभुमी व दश या घाट 
आर.सी.सी. म येबांधण े १०००००००० ० 

१६ २ वशेषयोजना . . २ म ये न याने ता यात येणा या 
जागेम ये उ ान वकिसत करण े ४००००००० ० 

१७ २ वशेषयोजना 
. . २ म ये जाधववाड  येथील उ ानातील 
थाप य , लड क पंग, व ुत वषयक सव 

काम करण े
२००००००० ० 

१८ २ वशेषयोजना . . २ म ये ता यात आले या सव ड .पी. 
र याला काश यव था करण े २००००००० ० 

१९ २ वशेषयोजना . . २ म ये व वध ठकाणी व ुत वषयक 
कामे करण े २००००००० ० 
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२० २ वशेषयोजना 
. . २ म ये न याने वकिसत होणा या 

उ ानाम ये व ुत वषयक व इतर अनुषंिगक 
कामे करण े

२००००००० ० 

२१ २   
भाग . २जाधववाड कुदळवाड  मधील 

अ त वातील अंतगत र ते हॉटिम सप दतीने 
डांबर करण करणे. 

३००००००० ० 

२२ २   
भाग . २ बो-हाडेव ती बनकरव ती मधील 

अ त वातील र तेहॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

३००००००० ० 

२३ २ दगड फरसी 
फुटपाथ 

भाग . २ इं ायणी पाक गणेशनगर, 
तुपेव ती येथे र याचेकडेने पे ह ंग लॉक 
बस वण े

३७५०००० ० 

२४ २ दगड फरसी 
फुटपाथ 

भाग . २ बो-हाडेवाड  बनकरव ती 
बारणेव तीम ये ठक ठकाणी र याचे कडेने 
पे ह ंग लॉक बस वण े

३७५०००० ० 

२५ २ दगड फरसी 
फुटपाथ 

भाग ं .२ मोशी देहु आळंद  र ता या 
बाजू या पर सरातील भागातपे ह ंग लॉक व 
गटस करणे. 

३७५०००० ० 

२६ २ दगड फरसी 
फुटपाथ 

भाग ं .२ मोशी खराड व ती बनकरव ती 
म ये पे ह ंग लॉक वगटस करणे. ३७५०००० ० 

२७ २   

भाग . २मधील पाणीपुरवठा / 
जलिनःसारण / व तु वभाग तसेच र ते 
खोदाकामास परवानगी दले या सेवावाह यांचे 
चर BBM प दतीने बुज वणे. 

१५०००००० ० 
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२८ २   भाग ं .२म येजाधववाड , बनकरव ती,  बो-
हाडेवाड  येथे कमानी उभारण े ७५००००० ० 

२९ २   
भाग . २ मधील से.१६ येथील अ नशामक 

क ा म ये जिमनीवर लआर सी सी पा याची 
टाक  बांधण े

७५००००० ० 

३० २ 
थाप य 

वषयक कामे 
करण े

भाग . २ म ये मनपाचे व वध काय म 
व ं डा वषयककामांसाठ  मंडप यव था 
करण े

३७५०००० ० 

३१ २   भाग ं . २ म येजे  नागर कांसाठ  वरंगुळा 
क  इमारत बांधणे. ७५००००० ० 

३२ २   
भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील जुनी 

धोकादायक शाळा इमारत पाडून या 
ठकाणीसां कृितक क  बांधणे. 

३७५०००० ० 

३३ २   
भाग . २ मोशी बो-हाडेवाड  संत 

सावतामाळ  नगर वनायक नगरयेथे ना याची 
सुधारणा करण े

१५०००००० ० 

३४ २   भाग . २ मधील से. . १६ अ नशामक 
शेजार ल मोकळ  जागा वकसीत करणे. ६००००००० ० 

३५ २ प 
अंदाजप क 

भाग . २ म ये जनावरांसाठ  दवाखाना 
बांधणे. ३७५०००० ० 

३६ २   
 
भाग . २ गट नं ५४४बो-हाडेवाड  मोशी ( वनायक नगर) 

खेळाचे मैदान वकसीत करणे व थाप य वषयककामे करणे
 

 

७५०००००० 
 

० 
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३७ २   
 
भाग . २ मधील ता यातआले या जागेस िसमािभंत 

बांधणे. 
 

७५०००००० ० 

३८ २   
भाग . २ म ये पुणे नािशक महामागचे 

प मेकड ल नाला वकसीत करणे.(भारत माता 
चौक) 

४५०००००० ० 

३९ २   भाग . २ मधील पवारव ती प रसरातील 
र ते डांबर करण करण े ७५०००००० ० 

४० २   भाग . २ व वध र ते डांबर करण करण े ७५०००००० ० 

४१ २   भाग . २ मधील औ ोिगक वसाहत 
प रसरातील र ते डांबर करण करण े ७५०००००० ० 

४२ २   भाग . २ से.नं.१६ ते बालघरे व ती 
पयतचा र ता वकसीतकरणे. ७५०००००० ० 

४३ २   भाग . २ पवारव ती औ ोिगक पर सर व 
कुदळवाड  माकट मधीलर ते डांबर करण करण े ७५०००००० ० 

४४ २   भाग . २वडाचा मळापर सरातील र ते 
वकसीत करणे. ७५०००००० ० 

४५ २   भाग . २ र हररेिसडे सी समोर ल २४ मी 
ड.पी. रोड वकसीत करणे. ७५०००००० ० 

४६ २   भाग . २ मधील बारणेव ती बो-हाडेवाड  
येथील र ते डांबर करणकरण े ३००००००० ० 



154 
 

४७ २   
भाग . २ मधील कुदळवाड , िचखली 

गावठाण, जाधववाड , पवारव तीयेथील र ता 
डांबर करण करण े

३००००००० ० 

४८ २   

भाग . २ मधील से.नं.१६ रोजी 
िशवाजीनगर, नागेश र नगर, इं ायणी पाक 
पर सर, बनकरव ती येथील र ता डांबर करण 
करण े

७५०००००० ० 

४९ २   
भाग . २ मधील बो-हाडेवाड , खर ड व ती 

आहेरवाड , आ हाटव ती, वनायकनगर येथील 
र ता डांबर करण करण े

१५०००००० ० 

५० २   
भाग . २ मधील बोराटे व ती, देहू-आळंद  

रोड, तुपे व ती, गायकवाड व ती येथील र ता 
डांबर करण करण े

१५०००००० ० 

५१ २   
भाग . २ मधील स ते नगर, पंतनगर, 

रंगनाथनगर, बालघरेव तीयेथील र ता 
डांबर करण करण े

१५०००००० ० 

५२ २   
भाग . २ बो-हाडेवाड  वनायकनगर, 

मोशीयेथे छ. िशवाजी महाराज यांचा आ ढ 
पुतळाउभारणे व अनुषंिगक कामे करणे. 

१५००००००० ० 

५३ २   भाग .२ जाधववाड  मधील गट नंबर ५३९ 
वकसीत करणे . १५००००००० ० 

५४ २   भाग ं .२ मधील साई जीवन शाळे शेजार ल 
मैदान वकसीत करण े ७५०००००० ० 
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५५ २   भाग ं .२ मधील ता यात येणारे ड.पी. र ते 
वकिसत करणे. ७५०००००० ० 

५६ २   भाग ं .२ राजेिशवाजीनगर म ये छ पती 
िशवाजी महाराजांचापुतळा उभारणे. १५०००००० ० 

५७ २   भाग ं .२ मोशीबो-हाडेवाड  भागातील अंतगत 
र ते डांबर करण करणे. ७५००००० ० 

५८ २   
भाग . २ म ये मॉडन कॉलेज या 

पा ठमागील ता यात आले याजागेत खेळाचे 
मैदान वकसीत करण े

१५०००००० ० 

५९ २   
भाग ं .२िचखलीमधील से.नं.१६ राजेिशवाजी 

नगर म येपावसाचे पा यासाठ  आर. सी. सी. 
पाईपलाईन टाकणे. 

१५०००००० ० 

६० २   
भाग ं .२ िचखली माशनभुमी R.C.C. 

म ये करणे वबैठक यव था टेड यम 
प दतीने करणे. 

१५००००००० ० 

६१ २   भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील आर णाचे 
जागेवरशाळा इमारत बांधकाम करणे. ७५०००००० ० 

६२ २   भाग . 2 बो-हाडेवाड  मधील ता यात 
येणारे DP र ते वकसीतकरण े १५००००००० ० 

६३ २   भाग . 2 बो-हाडेवाड  मधील १२ मी व १८ 
मी ड  पी र ता वकसीतकरणे. १५००००००० ० 
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६४ २   
भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते ग. . 

१०६२ पयतचा १८ मी. DP र ता वकसीत 
करण े

१५००००००० ० 

६५ २   

भाग . २ से. . १४ बो-हाडेवाड  येथील 
ािधकरणा कडूनता यात आले या जागेस 

िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे 
करण े

१५००००००० ० 

६६ २   भाग . २ बो-हाडेवाड  मधील १८ व १२ 
मी डपी र ते वकसीत करणे. ३७५०००००० ० 

६७ २   भाग . २मधील १८ व१२ मी डपी र ते 
वकसीत करणे. ३७५०००००० ० 

६८ २   भाग ं .२िचखली मधीलसे.नं.१६ राजेिशवाजी 
नगर म येफुटपाथ वकसीत करण े १५०००००० ० 

६९ २   भाग ं .२मधीलर ते बीबीएम प दतीने 
वकसीत करण े १५००००००० ० 

७० २ 

थाप य 
क पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करण े

भाग . २ मोशी जाधववाड  िशवेवर ल 
वकास आराख यातील २४ मी.ड .पी. र ता 
वकिसत करणेसाठ  व ुत वषयक कामे करण े

६००००००० ० 
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७१ २ 

थाप य 
क पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करण े

भाग . २ मोशी येथील पुणे नािशक र ता 
ते स. न. १३९० ते १३२७बारणे व ती वकास 
आराख यातील २४ मी. र ता वकिसत 
करणेसाठ  व ुत वषयक कामेकरण े

५००००००० ० 

७२ २ 

थाप य 
क पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करण े

भाग . २ वडाचा मळा प रसरातील ता यात 
आलेले DP र ते वकिसतकरणेसाठ  
व ुत वषयक कामे करण े

१००००००० ० 

७३ २ 

थाप य 
क पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करण े

भाग . २ बो हाडेवाड  बनकरव ती मधील 
ता यात आलेले DP र ते वकिसत करणेसाठ  
व ुत वषयक कामे करण े

२००००००० ० 

७४ २ 

थाप य 
क पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करण े

भाग . २ मधील देहु आळंद  मु य 
र यालगतचे प रसरातीलता यात आलेले DP 
र ते वकिसत करणेसाठ  व ुत वषयक कामे 
करण े

२००००००० ० 

७५ २ सावजिनक 
सुर तता 

भाग . २ मधील र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे नूतनीकरणकरण े २००००००० ० 
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७६ २ सावजिनक 
सुर तता 

भाग . २ मधील िनयो जत र यावर 
दवाब ीची यव था करण े २००००००० ० 

७७ २ उ ाने भाग . २ मधील उ ानाम ये व ुत वषयक 
नुतनीकरणाची कामेकरण े २००००००० ० 

७८ २ थाप य 
उ ाने 

भाग . २ गट . ५४४ बो हाडेवाड  येथे 
आर त जागेवरउ ान वकिसत करण े २००००००० ० 

७९ २ थाप य 
उ ाने 

भाग . २ गट से. . १४ येथे न याने 
ता यात येणा या जागेवरउ ान वकिसत करण े २००००००० ० 

८० ३ वशेषयोजना 

भाग . ३ मधील चो वसावाड  येथील स.न. 
१८६ ते वडमुखावाड  स.न.५५ येथील १८ मी. 
वकास आराख यातील र ता वकिसत करणे 
व पुणे आळंद  र ता यार यावर व ुत 
वषयक कामे करण े

३५०००००० ० 

८१ ३ वशेषयोजना 

भाग . ३ च होली येथील स.न. १०१३ ते ८ 
पयतचा १८ मी.स शानभूमीकड ल र ता 
वकिसत करणे या र यावर व ुत वषयक 
कामे करण े

३५०००००० ० 

८२ ३ वशेषयोजना 
भाग . ३ मधील मोशी येथील गट . ५७ 

ते ६१ पयतचा १८ मी.ड .पी. र ते वकिसत 
करणे या र यावर व ुत वषयक कामे करण े

३००००००० ० 
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८३ ३ वशेषयोजना 

भाग . ३ मधील दाभाडे व ती ते इं ायणी 
नद पयतचा ४५ मी.र ता वकास 
आराख यातील वकिसत करणे या र यावर 
व ुत वषयक कामे करण े

३००००००० ० 

८४ ३ 

थाप य 
क पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करण े

भाग . ३ मधील आदशनगर येथील ड .पी. 
र यावर व ुत वषयककामे करणे या 
र यावर व ुत वषयक कामे करण े

३५०००००० ० 

८५ ३ 

थाप य क
पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करण े

भाग . ३ मोशी आळंद  र ता ते इं ायणी 
(केळगाव पुल ) १८ मी.ड .पी. र ता या 
र यावर व ुत वषयक कामे करण े

३५०००००० ० 

८६ ३ वशेषयोजना 

मनपा या व वध मैलाशु करण क ातील 
या केलेले पाणी प या यित र  

वापरणेसाठ  उपल ध क न देणासाठ  
अनुषंिगक कामे करणे ( च होली STP मधुन 
व कासारवाड  STP मधुन) 

६००००००० ० 

८७ ३ वशेषयोजना 

मनपा या व वध मैलाशु करण क ातील 
या केलेले पाणीपाईपलाईन ारे 

प या यित र  कामासाठ  पुर वणेसाठ  
आव यक कामे करणे (िचखलीमे. शु. क ) 

६००००००० ० 

८८ ४   दघी येथे आर त जागेवर शाळेची इमारत १००००००० ० 
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बांधण े

८९ ४   रामनगर बोपखेल येथे असलेला नाला बं द त 
करण े १००००००० ० 

९० ४ थाप य 
उ ान 

भाग . ४ दघी येथे न याने ता यात 
येणा या आर त जागेवरउ ान वकिसत 
करण े

२५०००००० ० 

९१ ४ थाप य 
उ ान 

बोपखेल येथील मनपा या आर त जागेत 
उ ान वकिसत करण े ४५०००००० ० 

९२ ४ ाथिमक 
वभाग लेखन सा ह य खरेद  १००००००० ० 

९३ ४ मा यिमक 
वभाग व ाथ  द रे ५०००००० ० 

९४ ४ मा यिमक 
वभाग व ाथ  पावसाळ  साधने ५०००००० ० 

९५ ४ वशेषयोजना भाग . ४ बोपखेल गणेशनगर CME 
िभंती या कडेचा१२ मी. र ता वकिसत करण े २००००००० ० 

९६ ४ वशेषयोजना 
भाग . ४ बोपखेल गावातील मशान 

भूमीजवळ ल १२ मी./२४ मी.र ता वकिसत 
करण े

३००००००० ० 

९७ ४ वशेषयोजना भाग . ४ रामनगर बोपखेल येथीलनाला 
पाईपलाईन टाकुन बं द त करण े २००००००० ० 

९८ ५ उ ान व ुत 
(इ े य 

भाग ५ मधील सखुबाई गवळ  गाडन येथील 
लेझर शो कर ता ोजे टरबसवणे व अनुषंिगक ७०००००० ० 
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कायालय कामे करण े

९९ ५ 

सावजिनक 
सुर तता 
(ई े य 
कायालय) 

भाग ५ मधील दवा ब ीचे नुतनीकरण 
करणे व काश यव थाअनुषंिगक कामे करण े ३०००००० ० 

१०० ५ 

उ चदाब व 
लघुदाब पोल 

व तारा 
हल वणे (ई 

े य 
कायालय) 

भाग . ५ भोसर  आळंद  रोड वर ल ओम 
हॉ पटल ते मयुर  गाडनपयत या र यावर ल 
धोकादायक व अडथळा ठरणा या म.रा. व. व. 
कंपनी याउ चदाब व लघुदाब उप कर खांब व 
तारा हल वण े

५०००००० ० 

१०१ ६ भुयार गटार 
योजना 

भाग .६ मधील भगतव ती येथील जु या 
मल िन:सारण निलकेम येसुधारणा करणे. ५०००००० ० 

१०२ ६ भुयार गटार 
योजना 

भाग .६ मधील गुळवेव ती येथील जु या 
मल िन:सारण निलकेम येसुधारणा करणे. ५०००००० ० 

१०३ ६ भुयार गटार 
योजना 

भाग .६ मधील धावडेव ती येथील जु या 
मल िन:सारण निलकेम येसुधारणा करणे. ५०००००० ० 

१०४ ६ भुयार गटार 
योजना 

भाग .६ मधील च पाणी वसाहत, 
सदगु नगर, लांडगेव ती येथीलजु या 
मलिन:सारण निलकेम ये सुधारणा करणे. 

५०००००० ० 
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१०५ ६ सावजिनक 
सुर तता 

. . ६ मधील र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करण े २००००००० ० 

१०६ ६ सावजिनक 
सुर तता 

. . ६ म ये व वध ठकाणी CCTV 
बस वण.े २००००००० ० 

१०७ ७ वशेषयोजना भोसर  उ डान पुलाचे एल.ई.ड  दवे बसवुन 
सुशोिभकरण करण े ३७५००००० ० 

१०८ ७ वशेषयोजना 

भाग . ७ मधील स.न. १ येथील सहल 
क  येथे आंतररा ीयदजाचे लेजर शो व 
यु जकल फाऊंटन (रंगीत कारंजे) बस वणे व 

इतर नुतनीकरणाशीसंबिधत कामे करण े

१२००००००० ० 

१०९ ७ वशेषयोजना 
इ े य कायालयांतगत अंकुशराव लांडगे 
े ागृहइमारतीम ये वीजपुरव याकामी सौर 

उजा िनिमती यं णा बस वण े
१५०००००० ० 

११० ७ वशेषयोजना 
इ े य कायालयांतगत अंकुशराव लांडगे 
े ागृहइमारतीम ये CCTV कॅमेरे बस वण े ५०००००० ० 

१११ ७ वशेषयोजना 

भोसर  येथील व ुत दा हनीचे नुतनीकरण 
करणे व नवीन व ुत दा हनीबस वणे व 
याकर ता सौरउजा क प उभारणे व 

अनुषंिगक कामे करण े

२००००००० ० 

११२ ७ वशेषयोजना 
राजमाता जजाऊ महा व ालयाजवळ ल 
कमानीचे सुशोिभकरण करणे. २५००००० ० 
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११३ ७ वशेषयोजना 

स.न. ६९५ येथील म यवत  भागात असले या 
मनपा या ता यातीलआर णा या जागेत 
(PMPML) बस डेपो येथे यापार  संकुल व 
छो या यावसाियकांसाठ  गाळे उभारण े

२०००००००० ० 

११४ ७ वशेषयोजना 

जुने भोसर  हॉ पटल (TATA हॉ पटल) 
येथे फ  म हला सुतीगृह वनवजात िशशु ( 
NICU) यां यासाठ  अ यावत णालय 
उभार यासाठ  व तार करणकरण े

३००००००० ० 

११५ ७ वशेषयोजना 
आर णा ारे ता यात आले या मनपा या 
व वध ठकाण या जागांनासंर ण िभंत बांधण े ५०००००० ० 

११६ ७ वशेषयोजना 

भोसर  मशानभुमी जवळ ल यापार  गाळे 
पाडले या जागेवर जे नाग रकांसाठ  वॉक ंग 
ॅक व वरंगुळा क  करणे व अनुषंिगक 

सुशोभीकरण करण े

२००००००० ० 

११७ ७ वशेषयोजना आर ण . ४३० ( ाथिमक शाळा) वकिसत 
करण े १०००००००० ० 

११८ ७ वशेषयोजना 
भाग . ७ येथील बापुजी चौक ते PMT 

चौक हा र ता िसंमेटकॉं टचा करणे व 
अनुषंिगक कामे करण े

९००००००० ० 

११९ ७ वशेषयोजना 
भोसर  येथील कै, िसताराम ल ढे उ ाना या 
िसमािभंतीला छो या यावसाियकांसाठ  ५x५ 
पुट े ाचे गाळे बांधण े

३५००००० ० 
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१२० ७ वशेषयोजना 
भोसर  गावठाण . . ३५ म ये पीएमट  
चौक सुशोभीकरण करणे व समुहिश प 
उभारण े

५०००००० ० 

१२१ ७   
भाग . ७ भोसर  म ये करसंकलन इमारती 

शेजार ल मनपा याता यातील जागेम ये 
बहुउ ेशीय हॉल बांधण े

९००००००० ० 

१२२ ७   
भाग . ७ भोसर  येथील पी.एम.ट . 

चौकाम ये वागत कमान उभारणेव 
सुशोभीकरण करण े

६००००००० ० 

१२३ ७   
भाग . ७ भोसर  येथील बापुजीबुवा 

चौकाम ये वागत कमानउभारणे व 
सुशोभीकरण करण े

६००००००० ० 

१२४ ७   
भाग . ७ भोसर  येथील छ पती िशवाजी 

महाराज शाळेशेजार लजागेम ये बहुउ ेशीय 
हॉल बांधण े

३००००००० ० 

१२५ ७   
भाग . ७ भोसर  गावठाण येथील भैरवनाथ 

शाळेची जुनी इमारत पाडुनबहुउ ेशीय हॉल 
बांधण े

१००००००० ० 

१२६ ७   

भाग . ७ भोसर  येथील शांतीनगर, 
आनंदनगर, ल ढेनगर इ याद ठकाणी 
ना यावर सी.ड . वक करणे व ना याची उंची 
वाढ वण े

१००००००० ० 
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१२७ ७ थाप य 
उ ान 

भाग . ७ मधील स.न. १ भोसर  सहल 
क ाची थाप य वषयककामे कामे करण े ३००००००० ० 

१२८ ८ सावजिनक 
सुर तता 

भाग . ८ मधील र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरणकरण े २००००००० ० 

१२९ ८ उ ाने . . ८ मधील उ ानाम ये व ुत वषयक 
नुतनीकरणाची कामे करण े १००००००० ० 

१३० ८ सावजिनक 
सुर तता 

. . ८ म ये व वध ठकाणी CCTV 
बस वण े २००००००० ० 

१३१ ८ थाप य 
उ ान 

भाग . ८ मधील नाला पाक येथील नाला 
काँ ट करण करणे तसेचिसमािभंतीची उंची 
वाढ वणे व व छता गृह बांधण े

१२०००००० ० 

१३२ ८ थाप य 
उ ान 

भाग . ८ मधील व वध उ ानाची थाप य 
वषयक कामे करण े ७५००००० ० 

१३३ ८     ८ मधील र यावर ल दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण करणे. २००००००० ० 

१३४ ८   . .८ मधीलउ ानाम ये व ुत वषयक 
नुतनीकरणाची कामे करणे. १००००००० ० 

१३५ ८   . .८ मधे व वध ठकाणी CCTV बस वणे. २००००००० ० 

१३६ ८   

भाग . ८ इं ायनीनगर येथील इं ायणी 
नगर चौक ते संत ाने र डा संकुल ते 
ित पती चौकापयतचा र ता अ ायवत 
प दतीने करणे. 

३०००००००० ० 
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१३७ ८   भाग . ८ित पती चौकते व े र 
चौकापयतचा र ता अ ायवत प दतीने करण े ४०००००००० ० 

१३८ ८   
भाग . ८येथील संकेतहॉटेल ते मराठा 

चबस पयतचा र ता अ ायवत प दतीने 
करणे. 

३०००००००० ० 

१३९ ८ थाप य 
उ ान 

भाग . ८ मधील कै. िभमाबाई हनुमंतराव 
मड गेर  व ा.रामकृ ण मोरे उ ानाचे 
नुतनीकरण करण े

१५०००००० ० 

१४० ८   

पंपर  िचंचवड मनपा या रेकॉड म चे ड जीट 
लायजेशन तसेच द तऐवज (Document) 
सुर ीत जतन करणे कर ता ऑडोमेटेड 
डा यूमट मँनेजनमट िस टमयं णेसाठ  
कॅबीनेट फन चर व इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

३०००००००० ० 

१४१ ८   अ भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे 
करण े ५००००००० ० 

१४२ ८   ब भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे 
करण े ५००००००० ० 

१४३ ८   क भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे 
करण े ५००००००० ० 

१४४ ८   ड भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे 
करण े ५००००००० ० 

१४५ ८   ई भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे 
करण े ५००००००० ० 
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१४६ ८   फ भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे 
करण े ५००००००० ० 

१४७ ८   ग भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे 
करण े ५००००००० ० 

१४८ ८   ह भागात ठक ठकाणीसुशौिभकरणाची कामे 
करण े ५००००००० ० 

१४९ ९   भाग . ९ मधील कै. अ णासाहेब मगर 
टेड यम वकिसत करण े २००००००००० ० 

१५० ९   
भाग . ९ मधील मनपा या ता यात 

आले या I to R अंतगतमह ा कंपनीची जागा 
वकिसत करण े

१००००००००० ० 

१५१ ९   
भाग . ९ मधील व वध सेवा वा ह यासाठ  

खोदले या र यांचेचर बुज वण े २००००००० ० 

१५२ ९   

भाग . ९ नेह नगर खराळवाड  
व ठलनगर, आंबेडकर वसाहतगांधीनगर 
भागातील र ते हॉटिम स प तीने डांबर करण 
करण े

२००००००० ० 

१५३ ९   
भाग . ९ मधील मशानभूमी येथे गॅस 

शववा हनी उभारणे व दफनभूमीक थान व 
मशानभूमी वकिसत करण े

१०००००००० ० 

१५४ ९   

भाग . ९ मधील मासुळकर कॉलनी 
भागातील मनपा या तां क व ालय म ये 
माट िसट  चे कायालयासाठ  थाप य व ुत 

व इतर अनुषंिगककामे करण े

१५००००००० ० 
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१५५ ९   
भाग . ९ मधील व ठलनगर येथील १२ 

मी. ड .पी. र ता वकिसतकरण े १०००००००० ० 

१५६ ९   
भाग . ९ मासुळकर कॉलनी येथील W 

से टर ते मोरवाड  यायालयर ता वकिसत 
करण े

१०००००००० ० 

१५७ ९   
भाग . ९ खराळवाड  येथील जुनी बालभवन 

इमारत पाडुन न वन बालभवनइमारत बांधण े २०००००००० ० 

१५८ ९   भाग . ९ एच.ए. ाऊंड मधील नैसिगक 
नाला बांधण े ५००००००० ० 

१५९ ९   
भाग . ९ MIDC F 2 लॉक म ये 

अ नशामक क  इमारत बांधण े १०००००००० ० 

१६० १० वशेषयोजना भाग . १० मधील ड .पी. र ते वकसीत 
करणे. ३५००००००० ० 

१६१ १० वशेषयोजना भाग . १० मधील आर ण . ३०१ 
( पकिनक पॉट) वकसीत करणे. १००००००००० ० 

१६२ १० वशेषयोजना भाग . १० मधील मोरवाड  आय.ट .आय. 
येथे थाप य व फिनचर वषयक कामे करणे. ७०००००० ० 

१६३ १० वशेषयोजना भाग . १० म ये कला व डा सभागृह 
वकसीत करणे. ४५००००००० ० 

१६४ १० वशेषयोजना भाग . १० साय स पाक तारांगण (ट पा 
२) येथे उव रत कामेकरणे. १०००००००० ० 
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१६५ ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ मधील पूणानगर येथील जु या 

आर ट  ओ आँफ स मागील र याचे 
काँ ट करणकरण े

१०००००००० ० 

१६६ ११ वशेषयोजना भाग  ११ म ये से  २० मधील उवर त 
र याचे हॉटिम स प तीने डांबर करणकरण े १५०००००० ० 

१६७ ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ म ये िशवतेजनगर व पूणानगर 

प रसरात र या या कडेने फुटपाथ 
वकसीतकरण े

१००००००० ० 

१६८ ११ भांडवली खच 

भाग  ११ मधील िशवाजीपाक महा मा 
फुलेनगर प रसरातील र यां या कडेने 
फुटपाथ, टॉम वॉटर लाईन टाकणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करण े

५०००००० ० 

१६९ ११ भांडवली खच भाग  ११ म ये व वध ठकाणी सन २०१८-
१९ कर ता थाप य वषयक कामे करण े ५०००००० ० 

१७० ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ कृ णानगर येिथल वामी 
ववेकानंद बॅड िमंटन हॉलपर सरात आव यकते 
नुसार थाप य वषयक कामे करणे. 

२००००००० ० 

१७१ ११ वशेषयोजना 
भाग . ११ पुणानगर येथील CDC-2 

मैदानावर डासंकुल उभारणेकर ता आव यक 
उवर त थाप य वषयक व इतर कामे करण े

१५०००००० ० 

१७२ ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ मधील हरगुडेव ती नेवाळेव ती 

प रसरात टाँमवाँटर लाईन टाकणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करण े

२००००००० ० 
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१७३ ११ वशेषयोजना 

भाग  ११ मधील पाईन रोडवर न वन 
र ता दुभाजक बस वणे दशादशक फलक 
बस वणे थम ला ट क प टे मारणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करण े

५०००००० ० 

१७४ ११ वशेषयोजना भाग  ११ मधील महाबली चौक ते पाईन 
रोड पयतचे र याचेसुशोिभकरण करण े ७५००००० ० 

१७५ ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ मधील कुदळवाड  पवारव ती 

येथील औ ोगीक प रसर व इतरभागातील 
र याचे हाँटिम स प तीने डांबर करण करण े

३००००००० ० 

१७६ ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ मधील महाबली चौक ते जु या 

आर ट  ओ आँफ सपयतकॉ टचा र ता तयार 
करण े

१०००००००० ० 

१७७ ११ वशेषयोजना भाग  ११ येथील व वध ठकाणी चौक 
सुशोिभकरण करण े १०००००००० ० 

१७८ ११ वशेषयोजना भाग  ११ मधील आर ण  १/११२ 
नेवाळेव ती येथे शाळा इमारतबांधण े ७००००००० ० 

१७९ ११ वशेषयोजना भाग  ११ म ये हे ेवाड  येथील मनपा 
शाळा  ९२ मधीलउवर त कामे करण े २००००००० ० 

१८० ११ थाप य 
उ ान 

भाग . ११ येथील िचखली मैलाशु द करण 
क ाचे उव रत जागेत वामी ववेकानंद िश प 
उभारण े

८००००००० ० 

१८१ ११ थाप य 
उ ान 

फ भागातील सी.ड .सी. लॉट व शरदनगर 
येथील मोक या जागेवरउ ानासाठ  आव यक ३००००००० ० 
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कामे करण े

१८२ ११ 
प अंदाजप  
झो.िन.पु. 
थाप य 

JNNURM-BSUP अंतगत बांधणेत आले या 
पुनवसन क पातीलइमारतीमधील उदवाहन व 
अ नशमन यव थेची करकोळ देखभाल 
दु ती करण े

५०००००० ० 

१८३ ११ इतर वशेष 
योजना 

िचखली से. . १७ व १९ येथे आिथक या 
दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये 
भाजी मंडईचे आर ण वकिसत करण े

६००००००० ० 

१८४ ११ इतर वशेष 
योजना 

िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या 
दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पातील 
न वन मंजूर झाले या १५ इमारतींक रता 
पे ह ंग लॉक व थाप य वषयक कामे करणे. 

५०००००० ० 

१८५ ११ इतर वशेष 
योजना 

िचखली से. . १७ व १९ येथे आिथक या 
दुबल घटकांसाठ या (EWS) 
गृह क पाम ये दवाखाना आर ण वकिसत 
करण े

५००००००० ० 

१८६ ११ इत र वशेष 
योजना 

िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या 
दुबल घटकांसाठ या (EWS) गृह क पातील 
न वन मंजूर झाले या १५ इमारतींक रता 
पाणीपुरवठा वजलिनःसारण काम करणे. 

५०००००० ० 
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१८७ ११ 

प 
अंदाजप क ( 
झो.िन.पु. 
थाप य 

शहर झोपडप ट  पुनवसन योजने अंतगत 
अजंठानगर, व ठलनगर येथील क पामधील 
इमारतींची िल ट खरेद  करणे व (AMC) 
करण े

६०००००० ० 

१८८ १२   भाग . १२ तळवडे येथे न याने 
मशानभुमी बांधणे (भाग २) ५००००००० ० 

१८९ १२   
भाग . १२ वेणीनगर चौक ते तळवडे 

चौक मु य र याचेफुटपाथ व डांबर करण 
करण े

१०००००००० ० 

१९० १२   भाग . १२ मधील ता यात आलेले ड .पी. 
र ते वकसीत करण े १०००००००० ० 

१९१ १२   
भाग . १२ तळवडे येथील योतीबानगर 

सोनवणेव ती ड .पी. र ता वकसीत करणे 
(भाग २) 

५००००००० ० 

१९२ १२   
भाग . १२ तळवडे औ ोिगक भागातील 

अंतगत र ते वकसीत करण े ५००००००० ० 

१९३ १२   भाग . १२ तळवडे गाव ते मशानभूमी १२ 
मी. ड .पी. र ता वकिसत करण े २००००००० ० 

१९४ १२   भाग . १२ गणेशनगर ते िचंचेचा मळा 
र ता येथील ड .पी. र ता वकिसत करण े १००००००० ० 

१९५ १२   भाग . १२ वेणीनगर पीनगर तळवडे 
येथे काँ ट र तेतयार करण े १०००००००० ० 
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१९६ १२   
भाग . १२ पीनगर तळवडे येथील 

िशवरकर चौक ते देहु आळंद र यापयतचा 
िशवेचा र ता वकिसत करण े

१०००००००० ० 

१९७ १२   भाग . १२ तळवडे पीनगर वेणीनगर 
येथील अंतगतर यांचे डांबर करण करण े ५००००००० ० 

१९८ १३   
भाग  १३ यमुनानगर येथील िमनाताई 

ठाकरे जलतरण तलावास अ छादन करणे व 
अनुषंगीक कामेकरण े

२५०००००० ० 

१९९ १३ थाप य 
भाग  १३ यमुनानगर येथे ठाकरे डा 

संकुल येथे केट ंग रंग हाँलचेअँ वाँ टक 
िस ट म करणे फॉल िसलींग करण े

२५०००००० ० 

२०० १३ थाप य भाग  १३ िनगड  वयमुनानगर येथे वेश ार 
बांधण े ५०००००० ० 

२०१ १३ थाप य 
भाग  १३ यमुनानगर येथे मधुकर पवळे 
डांगण वकसीत करणेसाठ  रटेिनंग वॉल 

बांधणेभराव करणे व अनुशंगीक कामे करण े
३००००००० ० 

२०२ १३ थाप य भाग  १३ यमुनानगर येथे िगयारोहणा या 
िश णासाठ  लायबींग वॉल बांधण े १००००००० ० 

२०३ १३ थाप य 
भाग  १३ िनगड  गावठाण येथील 

लोकशाह र अ णाभाऊ साठे सां कृतीक भवन 
वकसीत करणे वदेखभाल दु ती करण े

७५००००० ० 

२०४ १३ थाप य भाग  १३ मधील जलतरण तलावाची दु ती 
करणे टेबल टेिनस हॉल वकसीत करणे व ७५००००० ० 
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अनुषंगीककामे करण े

२०५ १३ थाप य 
भाग  १३ ठाकरे ाऊंड साठ  आर सी सी 

िसमािभंत बांधणे तसेच थाप य वषयक 
कामेकरण े

१००००००० ० 

२०६ १३ थाप य 
भाग  १३ शमा कंपाऊंड जवळ ल 

ना यावर ल मोडकळ स आलेले व छतागृह 
पाडून न याने व छतागृह बांधण े

१००००००० ० 

२०७ १३ थाप य भाग  १३ िनगड  यमुनानगर भागात 
थाप य वषयक कामे करण े ७५००००० ० 

२०८ १३ थाप य 
भाग  १३ िनगड  यमुनानगर भागात 
व वध सेवा वा ह यांमुळे खोदाई केलेले 
र तेपूववत करण े

७५००००० ० 

२०९ १३ वशेषयोजना 
भाग . १३ म ये पाईन र यावर ल अंकुश 

बो हाडे चौक येथे भुयार माग/सब-
वे/ओ हरपास बांधण े

६००००००० ० 

२१० १३ वशेषयोजना 
भाग . १३ म ये पाईन र यावर ल डॉ. 

आंबेडकर चौक (िचकन चौक) येथे 
भुयार माग/सब-वे/ओ हरपास बांधण े

५००००००० ० 

२११ १३ वशेषयोजना 
भाग . १३ म ये मंुबई पुणे र यावर ल 

िनगड  गावठाण जवळभुयार  माग/सब-
वे/ओ हरपास बांधण े

५००००००० ० 
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२१२ १३ व ुत 
भाग . १३ मधील से. . २२ चे 

अितसंवेदनशील भागात मु य चौकव 
वदळ या भागात CCTV बस वण े

१००००००० ० 

२१३ १३ 

महसुली 
करकोळ 

देखभाल व 
दु ती 

भाग . १३ प रसरातील से. . २२ येथील 
रा हले या र याचेहॉटिम स प तीने 
डांबर करण करण े

५०००००० ० 

२१४ १३ 

महसुली 
करकोळ 

देखभाल व 
दु ती 

भाग . १३ प रसरात से. . २२ येथे 
ठक ठकाणी ता पुर या व पाची बांधकाम व 
वेदर शेड व पाची शौचालये बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामेकरण े

३०००००० ० 

२१५ १३ 

महसुली 
करकोळ 

देखभाल व 
दु ती 

भाग . १३ म ये से. . २२ येथील व वध 
चौकांचे सुशोिभकरणकरणे व अंतगत पाथवेना 
काँ ट पे ह ंग करणे व इतर अनुषंिगक कामे 
करण े

५०००००० ० 

२१६ १३ 

महसुली 
करकोळ 

देखभाल व 
दु ती 

भाग . १३ से. न. २२ येथील मोक या 
जागां या िसमािभंतीचीदु ती करणे व 
समाजमं दरांची दु ती क न रंगसफेद  व 
इतर अनुषंिगक कामेकरण े

५०००००० ० 
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२१७ १३ 

महसुली 
करकोळ 

देखभाल व 
दु ती 

भाग . १३ से. . २२ प रसरातील 
स ाटनगर, काळभोरनगर, दळवीनगर आझाद 
चौकाशेजार  राहुलनगर इ. झोपडप ट  म ये 
गटर करण,े पाथवे काँ टकरणे व पे ह ंग 
लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करण े

२५००००० ० 

२१८ १३ 

महसुली 
करकोळ 

देखभाल व 
दु ती 

भाग . १३ से. . २२ येथील तळवडे 
साखळ  रोड शेजार लइं दरानगर बाजुस 
साईटप ट स व अंतगत पाथवेला पे ह ंग 
लॉक बस वणे व इतरअनुषंिगक कामे करण े

२५००००० ० 

२१९ १५ वशेषयोजना ािधककरण गणेश तलाव ते हाळसाकांत 
चौकापयतचा र ता कॉ टकरणे. २५००००००० ० 

२२० १५ वशेषयोजना ािधकरण से. . २८ मधील संजय काळे 
मैदान वकसीत करणे. २००००००० ० 

२२१ १५ वशेषयोजना 
ािधकरण लोकमा य हॉ पटल ते बीग इं डया 

व लोकमा य हॉ पीटल तेगंगानगर 
चौकापयतचा र याचे कॉ ट करण करणे. 

३५००००००० ० 

२२२ १५ वशेषयोजना ािधकरण गंगानगर भागातील र यांचे 
कॉ ट करण करणे. २०००००००० ० 

२२३ १५ वशेषयोजना ािधकरण भागातील ना यांचे सुशोिभकरण 
करणे. १००००००० ० 

२२४ १५ वशेषयोजना 
भाग . १७ ए.ड .सी. मधील मनपा या 

ता यातील मोकळ  जागा वकसीत करणे. ८०००००००० ० 
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२२५ १५ वशेषयोजना 
ािधकरण भागातील र याचे मैदानाचे 

आधुिनक प तीने व ुतीकरणकरणे. २००००००० ० 

२२६ १५ वशेषयोजना ािधकरण से. . २५, मा ती मं दर 
प रसरातील उ ान वकसीत करणे. ३००००००० ० 

२२७ १५ वशेषयोजना ािधकरण से.  .२६ मागील HCMTR  
वकसीत करणे. ३५००००००० ० 

२२८ १५ उ ान िनगड - ािधकरण . .15 मधील उ ाना 
म ये आधुिनक खेळणीबस वण े २००००००० ० 

२२९ १५ उ ान 
थाप य 

. .15 म ये राम मंद र उ ानाचे नुतनीकरण 
करण े १५०००००० ० 

२३० १५ प अंदाजप  
भाग . १५ म ये व छ भारत अिभयान 

अंतगत ठक ठकाणी शौचालयबांधणे व 
देखभाल दु ती करण े

७००००००० ० 

२३१ १५ वशेषयोजना 

भाग . १६ ह  लगत देहुरोड कॉ टोनमट 
बोड ह तीलिशतळानगर येथील मशानभूमी 
म ये व ुत/ डझेल/ स दा हनी बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करण े

५००००००० ० 

२३२ १५ वशेषयोजना 
भाग .१५ म ये आकुड  येथील ना यगृहाची 

उवर त कामे करणे. (अंतगत सजावट व 
बाहेर ल सुशोिभकरणाची कामे करणे.) 

२५००००००० ० 

२३३ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत िनगड  गावठाण व 
से. . २४ भागातील चरांचेडांबर करण करणे. १५००००० ० 
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२३४ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत से. . २५, २६ 
भागातील चरांचे डांबर करणकरणे. १५००००० ० 

२३५ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत से. . २७, २७ अ 
भागातील चरांचे डांबर करणकरणे. १५००००० ० 

२३६ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत से. . २८ व गंगानगर 
भागातील चरांचेडांबर करण करणे. १५००००० ० 

२३७ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत पांढारकर व ती, 
पंचतारानगर भागातील चरांचेडांबर करण करणे. १५००००० ० 

२३८ १५ महसुली भाग . १४ अंतगत आकुड , द वाड  
भागातील चरांचेडांबर करण करणे. १५००००० ० 

२३९ १५ महसुली भाग . १४ अंतगत ववेकनगर भागातील 
चरांचे डांबर करणकरण.े १५००००० ० 

२४० १६ वशेषयोजना 
भाग . १६ कवळे वकास नगर येथील 

न याने ता यात आलेले ड .पी व नॉन ड .पी 
र ते वकिसत करणे. 

१५००००००० ० 

२४१ १६ वशेषयोजना भाग . १६ मामुड  येथील १८.०० मी ड .पी व 
इतर र तो वकिसत कऱण े ४५००००००० ० 

२४२ १६ वशेषयोजना 
भाग .१६ वकासनगर,मामुड  येथील देहुरोड 

कॉ टोनमट कडून ना हरकत माणप आलेले 
र ते व उवर त र ते वकिसत करण े

२५००००००० ० 
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२४३ १६ वशेषयोजना 

भाग .१६ ह  लगत देहुरोड कॉ टोनमट बोड 
ह तील िशतळा नगर येथील मशानभुमी 
म ये व ुत / डझेल/ गॅस दा हनी बस वणे 
व थाप य वषयक कामेकऱण े

१०००००००० ० 

२४४ १६ वशेषयोजना 
भाग . १६ वकास नगर येथील ना या 

कड लपे ोल पंप ते बापदेवनगर १८.०० मी ड . 
पी र ताव इतर र ते वकिसत करण े

२०००००००० ० 

२४५ १७ वशेषयोजना भाग . १७ मधील ेमलोक पाक भागातील 
र ते काँ ट चेकरण े १०००००००० ० 

२४६ १७ वशेषयोजना 
भाग . १७ म ये िशवनगर  भागात व 

वा हेकरवाड , भ डवे व तीभागात र याचे 
काँ ट करण करण े

१५००००००० ० 

२४७ १७ वशेषयोजना 
भाग . १७ बला हॉ पटल पासुन 

वा हेकरवाड  पयतचा र तादो ह  बाजुंनी 
पदपथ तसेच सायकल ॅक करण े

३००००००० ० 

२४८ १८ वशेषयोजना आर ण . २२१ येथे बहुउ ेशीय डांगण 
वकिसत करण े ४००००००० ० 

२४९ १८ वशेषयोजना भाग . १८ मधील ता यात येणारे ड .पी. 
र ते वकिसत करण े ५००००००० ० 

२५० १८ वशेषयोजना 
भाग . १८ मधील केशवनगर तानाजीनगर 

भागातील अंतगत र याचेकाँ ट करण करण े ५००००००० ० 

२५१ १८ वशेषयोजना भाग . १८ म ये कलर पे ह ंग लॉक 
बस वण े २००००००० ० 
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२५२ १८   
भाग . १८ मधील केशवनगर पवनानगर 

पवारनगर भागातील अंतगतर यांचे 
काँ ट करण करण े

५००००००० ० 

२५३ १८   भाग . १८ मधील ता यातील ड .पी. र ते 
वकिसत करण े ७००००००० ० 

२५४ १८   भाग . १८ म ये बहुउ ेशीय पोट 
कॉ ले स बांधण े ११००००००० ० 

२५५ १८   
भाग . १८ मधील िचंचवडगाव 

भाजीमंडईतील थाप य वषयकअनुषंिगक 
कामे करण े

५०००००० ० 

२५६ १९ थाप य 
उ ाने 

भाग . १९ मधील जजाऊ गावडे उ ानाचे 
नुतनीकरण करण े ७५००००० ० 

२५७ १९ थाप य 
उ ाने 

भाग . १९ मधील गोलांडे उ ानाचे 
नुतनीकरण करण े ७५००००० ० 

२५८ १९ थाप य 
उ ाने 

भाग . १९ मधील पावती उ ानाचे 
नुतनीकरण करण े ७५००००० ० 

२५९ १९ थाप य 
उ ाने 

भाग . १९ मधील उ ोगनगर उ ानाचे 
नुतनीकरण करण े ७५००००० ० 

२६० १९ वशेषयोजना भाटनगर हंदु मशानभूमीचे नुतनीकरण करण े १००००००० ० 

२६१ १९ वशेषयोजना 

भाग . १९ मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण 
मोरे े ागृहहा र ता मजबुतीकरण/ 
सुधारणा/ नुतनीकरण / टँप काँ ट ंग 
अ यावत प तीनेकरण े

१००००००० ० 
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२६२ १९ वशेषयोजना 
भाग . १९ मधील अंतगत र ते 

मजबुतीकरण/सुधारणा/ नुतनीकरण / टँप 
काँ ट ंग अ यावत प तीने करण े

५००००००० ० 

२६३ १९ वशेषयोजना भाग . १९ मधील ता यात आलेली आर णे 
वकिसत करण े १००००००० ० 

२६४ १९ वशेषयोजना 
भाग . १९ मधील उ ोगनगर व मुख 

र यावर कलर पे ह ंग लॉक, टँप काँ ट ंग 
अ यावत प तीने करण े

४०००००० ० 

२६५ २० वशेषयोजना 
भाग . २० येथील महा मा फुलेनगर 

एम.आय.ड .सी. प रसरातील नाले वकिसत 
करण े

५००००००० ० 

२६६ २० वशेषयोजना 
भाग . २० मधील संत तुकाराम नगर 

येथील यशंवतराव च हाण माग वकिसत करण े २००००००० ० 

२६७ २० वशेषयोजना 
भाग . २० येथाल एम.आय.ड .सी 

प रसरातील र ते वकिसत करण े ५००००००० ० 

२६८ २० वशेषयोजना 
भाग २० येथील ी यशवंतराव च हाण यांचा 

पुतळा यशवंतराव च हाण णालयात 
थलांतर त करण े

२००००००० ० 

२६९ २० वशेषयोजना 
भाक . २० कासारवाड  येथील रे वेलाईन 

कडेने नाला वकिसत करण े ५००००००० ० 

२७० २० वशेषयोजना भाग . २० येथील कासारवाड  मधील 
व वध र ते वकिसत करण े ५००००००० ० 
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२७१ २० वशेषयोजना 
भाग . २० कासारवाड  येथील रे वेलाईन 

कडेने नाला वकिसत करण े ५००००००० ० 

२७२ २० वशेषयोजना 
भाग . २० येथील कासारवाड  येथे 

करसंकलन ऑ फस व द ोबालांडगे यां या 
घराजवळ सुलभ शौचालय बांधण े

२००००००० ० 

२७३ २० वशेषयोजना 
भाग . २० संत तुकारामनगर वायसीएम 

हॉ पटल मधील MCA नॉमनुसार थाप य 
वषयक आव यक कामे करण े

२००००००० ० 

२७४ २० वशेषयोजना 

भाग . २० संततुकाराम YCM हॉ पटल 
मधील सहा या मज यावरअिभलेख क  तयार 
करणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे 
करण े

१००००००० ० 

२७५ २० वशेषयोजना 
भाग . २० संततुकारामनगर YCM 

हॉ पटलची आतुन बाहे न रंगसफेद  करणे व 
थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करण े

१५०००००० ० 

२७६ २० वशेषयोजना 
भाग . २० संत तुकारामनगर YCM 

हॉ पटल म ये थाप य वषयकदु ती 
अनुषंिगक कामे करण े

१००००००० ० 

२७७ २० वशेषयोजना 
भाग . २० येथील संत तुकाराम 

पुत या या प रसरात तुकारामसृ ी वकिसत 
करण े

२०००००००० ० 

२७८ २१ वशेषयोजना 
भाग मांक २१ पंपर  वाघेरे येथील छ पती 
ी िशवाजी महाराजपुतळा उभारणे व 

अनुषंिगक कामे करण े
१००००००० ० 
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२७९ २१ 

देखभाल 
दु ती ड 

े य 
महसुली 

भाग . ४३ मधील दवाब ी यव थेची 
पोल पट ग, ज शनबॉ स, फडर, पलर 
दु तीसह आव यक देखभाल करण े

१०००००० ० 

२८० २१ 

देखभाल 
दु ती ड 

े य 
महसुली 

भाग . ४७ मधील दवाब ी यव थेची 
पोल पट ग, ज शनबॉ स, फडर, पलर 
दु तीसह आव यक देखभाल करण े १०००००० ० 

२८१ २१ वशेषयोजना भाग २१ पंपर  येथील लोक मशानभूमीचे 
नुतनीकरण करण े ५००००००० ० 

२८२ २१ वशेषयोजना भाग २१ मधील पंपर गाव येथील 
मशानभूमीचे नुतनीकरण करण े ३००००००० ० 

२८३ २१ वशेषयोजना 
भाग २१ पंपर गाव मधील पवने र 

मं दरासमोर बहुउ ेशीय सभागृहबांधण े २००००००० ० 

२८४ २१ वशेषयोजना 
वैभवनगर ते काळेवाड  पुला दर यान 
नद लगतचा १५ मी. ड .पी. र ता वकिसत 
करण े

७००००००० ० 

२८५ २१ वशेषयोजना भाग . २१ म ये व वध ठकाणी सुलभ 
शौचालय बांधण े २००००००० ० 

२८६ २२ वशेषयोजना 
भाग . २२ काळेवाड  मधील मु य 

र याचे ( पंपर  पुल ते एमएम कुल 
बीआरट एस पयत) काँ ट करण करणे. 

२५००००००० ० 
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२८७ २२ वशेषयोजना 
भाग . २२ काळेवाड  म ये अ य पा मं दर 

ते पंपर गाव पुल वप रसर येथील पवना 
नद कडेने संर ण िभंतीचे काम करणे. 

१०००००००० ० 

२८८ २२ वशेषयोजना 

भाग . २२ काळेवाड  कोकणेनगर येथील 
म जीद रोड व पवना चौक तेतापक रमळा 
चौक, अिभयंता कॉलनी, संत ाने र कॉलनी 
र यांचे काँ ट करणकरणे. 

१५००००००० ० 

२८९ २२ वशेषयोजना 
भाग . २२ मधील योितबानगर येथील 

बाजी भु चौक ते तापक रमळाचौकर यांचे 
काँ ट करण करण े

१५००००००० ० 

२९० २२ लोकारो य काळेवाड  भाग २२ म ये गॅस शवदाह नी 
बस वण े १०००००००० ० 

२९१ २३   भाग . २३ अंतगत स.न. ९ मधील 
आर ण . ६२५ वकसीत करण े ५००००००० ० 

२९२ २६ वशेषयोजना 

पंपळेिनलख भाग .२६ येथील महादेव 
मंद रामागील प रसरात नद कडेने संर ण 
िभंतीचेकाम करणे व इतर अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे. 

४००००००० ० 

२९३ २६ वशेषयोजना . ं .२६ वशालनगर, पपंळे िनलख गावठाण 
प रसरात डांबर करण करणे. २००००००० ० 

२९४ २६ वशेषयोजना . ं .२६ पपंळे िनलख अंतगत येणारे चौक, 
र ते सुशोभीकरण करणे. १००००००० ० 
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२९५ २६ वशेषयोजना 
. ं .२६ वाकड, स.नं. २०९ व २१० मोक या 

जागेमधील र ता ं द करण व खड करण 
करणे. 

५०००००० ० 

२९६ २६ वशेषयोजना . ं .२६ वशालनगर, पपंळे िनलख गावठाण 
प रसरात टॉम वॉटर लाईन टाकणे. २००००००० ० 

२९७ २६ वशेषयोजना 
. ं .२६ पपंळे िनलख गावठाण व भौरवनाथ 

मंद र प रसरातीलफुटपाथ व सुशोिभकरण 
करणे. 

२००००००० ० 

२९८ २६ वशेषयोजना भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख म ये व वध 
ठकाणी सुलभ शौचालय बांधणे. १००००००० ० 

२९९ २६ वशेषयोजना 
भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील ड 
े य कायालय नुतनीकरण करणे व 
थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणे. 

२००००००० ० 

३०० २६ थाप यउ ा
न 

पंपळे िनलख सा व ीबाई फुले उ ानात पुतळा 
उभारणे व थाप य वषयक कामे करण े ३००००००० ० 

३०१ २६ वशेषयोजना 

पंपळे िनलख भाग . ५४ येथील महादेव 
मं दरामागील प रसरातनद कडेने संर ण 
िभंतीचे काम करणे व इतर अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे करण े

४००००००० ० 

३०२ २६ वशेषयोजना 

भाग . २६ धमवीर संभाजी महाराज चौक 
- मानकर चौक (काळेवाड फाटा ते छ पती 
चौक पयत ) र याचे फुटपाथ, ड हाईडर व 
इतर अनुषंिगक कामेकरण े

३००००००० ० 
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३०३ २६ वशेषयोजना 

भाग . २६ हातोबानगर ते उ कष 
चौकापासुन वाकड रोड (शेडगेव ती) डावी बाजु 
कड ल (वाकड पोलीस टेशनकड ल ) 
र यावर असणारे फुटपाथपे ह ंग लॉक व इ. 
था. वषयक कामे करण े

२००००००० ० 

३०४ २६ वशेषयोजना 
भाग . २६ हातोबा चौक ते कावेर नगर 

र याचे दो ह  बाजुससाईड प याचे 
खड करण व डांबर करण करण े

२००००००० ० 

३०५ २६ वशेषयोजना भाग . २६ क पटेव ती, कावेर नगर, 
वेणूनगर प रसरात डांबर करणकरण े २००००००० ० 

३०६ २६ वशेषयोजना भाग . २६ वशालनगर, पंपळे िनलख 
गावठाण प रसरात डांबर करणकरण े २००००००० ० 

३०७ २६ वशेषयोजना भाग . २६ पंपळे िनलख अंतगत येणारे 
चौक, र ते सुशोिभकरणकरण े १००००००० ० 

३०८ २६ वशेषयोजना 
भाग . २६ वाकड, स.न. २०९ व २१० 

मोक या जागेमधील र ता ं द करण व 
खड करण करण े

५०००००० ० 

३०९ २६ थाप यउ ा
न 

भाग २६ वाकड पंपळे िनलख रोड लगतची 
जागा येथे िलिनअर गाडन वकिसत करण े २००००००० ० 

३१० २७ वशेषयोजना 
भाग . २७ येथील जोशी वडेवाले ते 

तापक र मळा चौक र ता हा १२मी. ं द चा 
कॉं ट र ता करण े

७००००००० ० 
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३११ २७ वशेषयोजना 
भाग . २७ येथील नखाते नगर ते कोकणे 

चौक हा १२ मी. ं द चाकॉ ं ट र ता करण े १२००००००० ० 

३१२ २७ वशेषयोजना 
भाग . २७ येथील कुणाल हॉटेल ते नखाते 

व ती या १२ मी. ं दर याचे काँ ट करण 
करण े

६००००००० ० 

३१३ २७ योजनािनधी 
भाग . २७ येथील न याने ता यात 

आले या ठकाणी नवीनपाईपलाईन पुर वणे व 
टाकण े

४५००००० ० 

३१४ २७ योजनािनधी 
भाग . २७ येथील दु षत पा या या 

त ार चे िनवारणकर याकर ता नवीन 
पाईपलाईन पुर वणे व टाकण े

४५००००० ० 

३१५ २७ वशेषयोजना न वन भाग . २७ येथील व वध र यांचे 
काँ ट करण करण े ७००००००० ० 

३१६ २८ वशेषयोजना 
भाग . २८ पंपळे सौदागर मधील आर ण 
. ३६१ म ये विमंगपुल बांधणे व गाडन 
वकिसत करण े

१२००००००० ० 

३१७ २८ वशेषयोजना 
भाग . २८ पंपळे सौदागर येथील आर ण 
. ३६९ बस टिमन स वकसीत करण े २०००००००० ० 

३१८ २९ वशेषयोजना 

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील राजमाता 
जजाऊ उ ानासमोर ल ाथिमक शाळेचे 
व तार करण करणे व प रसरातील इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

३००००००० ० 
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३१९ २९ वशेषयोजना 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील मनपा 

आर ण .३४७ खेळाचे मैदान वकसीत करणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

५००००००० ० 

३२० २९ वशेषयोजना 

भाग .२९ पंपळे गुरव येथील सुदशननगर, 
जवळकरनगर, महारा कॉलनी, व इतर 
प रसरातील र ते अ ावत प दतीने वकसीत 
करणे. 

१५००००००० ० 

३२१ २९ वशेषयोजना 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील गुलमोहर 

कॉलनी व इतर प रसरातीलर ते अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

१५००००००० ० 

३२२ २९ वशेषयोजना 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील वैदूव ती 

आनंदनगर, गणेशनगर, इ याद  भागातील 
र ते अ ावत प दतीने वकसीत करणे. 

१५००००००० ० 

३२३ २९ थाप यउ ा
ने 

पंपळे गुरव राजमाता जजाऊ उ ानात संगीत 
कारंजे करण े ३००००००० ० 

३२४ २९ उ ाने भाग . २९ मधील व वध उ ानाम ये 
नाग रकांना बसणेसाठ गाडन बच पुर वण े २००००००० ० 

३२५ २९ ाथिमकिश
ण 

महापािलके या सव शाळाम ये ीन बोड 
पुर वण े १५०००००० ० 

३२६ ३१ वशेषयोजना 

भाग . ३१ मधील ांती चौक ते फेमस 
चौक शिन मं दरा पयतचा वकास 
आराख यातील र ता अ याधुिनक प तीने 
वकिसत करण े

१०००००००० ० 
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३२७ ३१ वशेषयोजना 
भाग . ३१ मधील ढोरे फाम ते साई चौक 

पयतचा र ता वकासआराख यातील र ता 
अ याधुिनक प तीने वकिसत करण े

१०००००००० ० 

३२८ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील दश या वधी घाटाचे 
नुतनीकरण करणे. १००००००० ० 

३२९ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील मुळानगर येथे उवर त 
संर क िभंत (गॅ बयनवॉल) बांधणे. ५००००००० ० 

३३० ३२ वशेषयोजना 
भाग .३२ मधील व वध ठकाणी मुळा व 

पवना नद काठ  संर क िभंत (गॅ बयन वॉल) 
बांधणे व सुशोिभकरणाची कामे करणे. 

२०००००००० ० 

३३१ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील दश या वधी घाट 
प रसरात पवना नद काठ  गॅ बयनवॉल बांधणे. ५००००००० ० 

३३२ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील व वध घाटांचे 
नुतनीकरण करणे. ५००००००० ० 

३३३ ३२ वशेषयोजना 

भाग .३२ मधील महाराजा हाँटेल ते माकन 
चौक ते मैला शु द करणक  व द आ म ते 
पायसर पुलापयतचा र ता व फुटपाथ 

अ याधुनीकप दतीने वकसीत करण े

३०००००००० ० 

३३४ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधीलनवीसांगवी प रसरातील 
व वधर तेअ याधुनीकप दतीने वकसीत करण े २०००००००० ० 

३३५ ३२ वशेषयोजना 
भाग .३२ मधील जुनी भाजी मंडई 

िन कासीत क न नवी भाजीमंडई वकसीत 
करण े

५००००००० ० 
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३३६   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . ३० दापोड मधील (गुलाबनगर, 
िस दाथनगरवजयिभमनगर झोपडप ट ) येथे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दिलत 
व तीम ये थाप य वषयक सेवा सु वधा 
पुर वणे. 

२५००००० ० 

३३७   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . १६ कवळे (एम. बी. कँ प 
झोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयक सेवा सु वधा पुर वण े

२५००००० ० 

३३८   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . २६ पंपळे िनलख (आ णाभाऊ 
साठेनगर) मधीलझोपडप ट म ये पंपर  
िचंचवडमहानगरपािलका दिलत व तीम ये 
थाप य वषयक सेवा सु वधा पुर वण े

२५००००० ० 

३३९   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . १८ िचंचवडगाव मधील (मोरयानगर 
/ वेताळनगरझोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयकसेवा सु वधा पुर वणे. 

२४००००० ० 

३४०   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . २० संत तुकारामनगर मधील 
(महा मा फुलेनगरझोपडप ट म ये) पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका दिलत व तीम ये 
थाप य वषयकसेवा सु वधा पुर वण े

२५००००० ० 
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३४१   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . २७ रहाटणी मधील (ताप करनगर 
झोपडप ट ) येथे पंपर िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयक सेवा सु वधा पुर वण े

२४००००० ० 

३४२   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . २५ वाकड मधील (काळाखडक 
झोपडप ट म ये) पंपर  
िचंचवडमहानगरपािलका दिलत व तीम ये 
थाप य वषयक सेवा सु वधा पुर वण े

२५००००० ० 

३४३   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . ३१ नवी सांगवी मधील (राजीव 
गांधीनगर झोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयक सेवा सु वधा पुर वण े

२४००००० ० 

३४४   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . १४ काळभोरनगर मधील (रामनगर, 
आदशनगर व महा माफुलेनगर 
झोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये 
थाप य वषयक सेवा सु वधा पुर वण े

२५००००० ० 

३४५   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . ११ मधील (अंजठानगर, दुगानगर, 
शरद नगरझोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयकसेवा सु वधा पुर वणे. 

२५००००० ० 
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३४६   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . १० मोरवाड  मधील (आ णासाहेब 
मगरनगर मधीलझोपडप ट म ये) पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका दिलत व तीम ये 
थाप य वषयकसेवा सु वधा पुर वण े

२४००००० ० 

३४७   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

पंपर गांव मधील गणेशनगर व 
संजयगांधीनगर झोपडप ट म ये पंपर िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयक सेवा सु वधा पुर वण े

२३००००० ० 

३४८   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

गवळ माथा, खंडेव ती, गणेशनगर येथील 
झोपडप ट म ये पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका 
दिलत व तीम ये थाप य वषयक सेवा 
सु वधा पुर वण े

२३००००० ० 

३४९   ाथिमकिश
ण बालवाड  पावसाळ  साधने ४५००००० ० 

३५०   मा यिमक व
भाग व ाथ  व ा ४५००००० ० 

३५१   मा यिमक व
भाग शालेय पी.ट . शुज व मोजे (पांढरे) ४५००००० ० 

३५२   मा यिमक व
भाग शालेय फोम बुट व मोजे (काळे) ४५००००० ० 

३५३   मा यिमक व
भाग व ाथ  द रे ५०००००० ० 

३५४   मा यिमक व व ाथ  पावसाळ  साधने ५०००००० ० 
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भाग 

३५५ 
  

वशेषयोजना 
पंपर  िचंचवड मनपा या मु य शासक य 
इमारतीतील जुना जी बी हॉलयेथे लॅब टाकणे 
व इतर थाप य वषयक कामे करण े

१००००००० ० 

३५६ 
  

वशेषयोजना 
पंपर  िचंचवड मनपा या मु य शासक य 
इमारतीतील जुना जी बी हॉलयेथे 
फिनचर वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करण े

१००००००० ० 

      एकुण २४०८७९५०००० ० 
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पंपर िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 
अंदाजप क उपसुचनासंदभात मा हती २०१८-१९ 

न वन लेखािशष तयारकरणे (२) 

अ. 
. भाग . लेखािशष कामाचेनाव अंदाजप क य 

र कम 

सन२०१८-१९ 
साठ  तरतुद 

र. . 

१ ३ 

   
भाग .६ डुडूळगाव येथील १८ व २४ मी. 
वकासआराख यातीलमोशी आळंद  र ता 
तेमाऊलीनगर ते पुणे आळंद  र ता वकसीत 
करणे. 
 

५०००००००० o 

२ ३ 
  भाग . ७ च-होली येथील चो वसावाड , 

वडमुखवाड  १८ मी. र ता वकसीत करणे. (स.नं-
१४९ ते १५७) 

३५००००००० o 

३ ३ 
  भाग .३ येथील साईनाथ कॉलनी, अ यनगर 

व पर सरातील र ते वकिसतकरणे. १०००००००० o 

४ ३ 

   
. .३ च-होली स ह .७ ते मनपा ह  पयतचा 
वकास आराख यातील ३० मी र ता वकिसत 
करणे. 
 

५०००००००० o 

५ ३ 
   

२५००००००० o 
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भाग .३ च-होली येथीलचो वसावाड येथे 
अ नशामन क बांधण े
 

६ ३ 
   

भाग . ६ मोशी येथील भाजीमंडईचा व तार 
करणे व इतर कामे करणे. 
 

१००००००० o 

७ ३ 
   

भाग . ३ च-होली येथील मशानभुमी वकिसत 
करणे. ( ट पा - २) 
 

८००००००० o 

८ ३ 
   

भाग  ३ येथे १८ मीड .पी. र ता वकसीत 
करणे. 
 

३०००००००० o 

९ ३ 
  भाग .३ म ये ता यात आले या जागेवर 

मशानभुमी बांधणे. १०००००००० o 

१० ३ 
  भाग .३ मोशी येथील गावठाण, ल मीनगर 

( द ण -उ र )भागातील र ते वकिसत करणे. १०००००००० o 

११ ३ 
  भाग .३ च-होली येथील स.नं.७२ ते १६३ व 

१६१ ते २८० पयतचा२४ मी.ड .पी.र ता वकिसत 
करणे. 

३०००००००० o 
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१२ ३ 

  भाग .३ च-होली येथे च-होली मलशु द करण 
क ाअंगतबुडव ती मु य र ता तेस ह नं.८७ 
येथील वकास आराख यातील १८ मी. व २४मी 
र या या कडेने जलिन:सारण निलका टाकणे. 

१५०००००० o 

१३ ३   मोशी येथे बहुउ ेशीय डा संकुल बांधण े ७५००००००० o 

१४ ३ 
  भाग .३ म ये चो वसवाड  येथे उ ान 

वकसीत करणे . १५०००००० o 

१५ ३ 
  भाग .३ म ये वडमुखवाड  येथे उ ान 

वकसीत करणे . १५०००००० o 

१६ ३ 
  भाग  ७ च होली येथील आ. .२/६४ म ये 

उ ान वकसीत करणेआ ण वाघे र मं दर 
प रसर सुशोिभत करण े

६०००००० o 

१७ ३ 

  मनपा या च-होली येथील मैलाशु द करण 
क ातील पा यावर Tertiary Treatment  
केलेले पाणी नजीक या प रसरातवापरासाठ  च-
होली त याम ये टाकणेसाठ  अनुषंिगक कामे 
करण े

६००००००० o 

१८ ३ 
  भाग .३ च-होला ाईड वड िसट  येथील 

ड .वाय.पाट ल लगत उंचपा याची टाक  बांधण े ४००००००० o 
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१९   
  िनगड  येथील व.मधुकर पवळे कलादालनाम ये 

महारा  सं कृती आ णपरंपरा यावर वा तववाद  
ह त िच े दिशत करण े

६००००००० o 

२० ३ 

  भाग . ३ मधीलचो वसावाड  येथील स ह नं. 
१८६ ते वडमुखवाड  सं.नं. ५५ येथील १८ 
मी. वकास आराखडयातील र ता वकसीत करणे 
व पुणे आळंद  र ता ते स ह . 
१आराखडयातील र ता या र तायावर वदयुत 
वषयक कामे करणे. 

३५०००००० o 

२१ ३ 
  भाग . ३च-होलीयेथील स ह नं. १०१३ ते ८ 

पयतचा १८ मी. मशानभुमीकड ल 
र ता. वकसीत करणेया र तायावर वदयुत 
वषयक कामे करणे. 

३५०००००० o 

२२ ३ 
  भाग . ३ मधील मोशी येथील गट  ५७ ते 

६१ पयतचा १८ मीड .पी.र ते. वकिसतकरणे या 
र तायावर वदयुत वषयक कामे करणे. 

३००००००० o 

२३ ३ 

  भाग . ३ मधील दाभाडे व ती ते इं ायणी 
नद पयतचा ४५मी.र ता. वकास आराख यातील 
वकिसत करणे या र तायावर वदयुत वषयक 
कामे करणे.. 

३००००००० o 
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२४ ३ 
  भाग . ३ मधील आदशनगर मधील ड .पी. 

र यांवर वदयुत वषयककामे करणे या 
र तायावर वदयुत वषयक कामे करणे. 

३५०००००० o 

२५ ३ 

  भाग . ३मोशी-आळंद र ता ते इं ायणी 
(केळगावपूल) १८मी ड .पी.र ता या र यांवर 
वदयुत वषयककामे करणे या र तायावर 
वदयुत वषयक कामे करणे. 

३५०००००० o 

२६ ३ 
  भाग . ३म येन याने होणा-या ड  पी 

र यावर वदयुत वषयक कामे करणे. ३५०००००० o 

२७ ५ 

वशेष योजना भाग . ५ मधील भोसर  आळंद  र ता ते 
भोसर  दघी र यामधीलबनाचा ओढा बं द त 
क न र ता तयार करणे व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे (ट पा १,२,३) 

५०००००००० o 

२८ १० 
थाप य 

उ ाने 
भाग . ९ मिधल िशव शाहु शंभो उ ानातील 

मोक या जागेत ज नॅिशयम हॉल बांधणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करण े

३००००००० o 

२९ १० 
थाप य 

उ ाने 
भाग . १० मधील राज ी शाहु उ ानातील 

आकषक नुतनीकरणाचीकामे करण े ३००००००० o 

३० १० 
थाप य 

उ ाने 
भाग . १० मधील बड हॅली उ ानाची 

नुतनीकरणाची कामेकरण े ३००००००० o 
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३१ १० 
थाप य 

उ ाने 
भाग . १० मधील िनसगकवी ब हणाबाई 

चौधर  ाणी सं हालययेथे अंतगत 
सुशोभीकरणाची कामे करण े

२००००००० o 

३२ ११ 
थाप य 

उ ाने 
फ भागातील सी.ड .सी. लॉट व शरदनगर 
येथील मोक या जागेवरउ ानासाठ  आव यक 
कामे करण े

३००००००० o 

३३ १३ 

थाप य 
उ ाने 

भाग . १३ मधील मु ाई उ ान, नाना-नानी 
उ ान व इतरउ ानांचे पाथवेस रबर मो डेड 
लॉक बस वणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करण े

७५००००० o 

३४ १३ 

थाप य 
उ ाने 

भाग . १३ यमुनानगर येथील सदगु  द  
उ ानाम ये जुनेवॉचमन वाटर पाडुन या 
जागेवर न वन वॉचमन वॉटर व वरंगुळा क  
उभारण े

७५००००० o 

३५ १३ 
थाप य 

उ ाने 
भाग . १३ मधील पाईन रोड दुभाजकाम ये 

उ ान वकिसत करण े ३००००००० o 

३६ १३ 
वशेष योजना भाग . १३ िनगड  पाईन रोड अंकुश चौक 

येथे मु य मागावर ेड सेपरेटर बांधणे व इतर 
अनुषंिगक कामे क न र ता वकिसत करण े

५००००००० o 

३७ १३ 
वशेष योजना भाग . १३ िनगड  गावठाण येथे वेश ार 

बांधण े ५०००००० o 
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३८ १८ 
  िचंचवडगाव येथील भाजी मंडई, ु ट माकट व 

म छ  माकटप रसराचा व तार क न वकास 
करण े

१५००००००० o 

३९ २० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती ह 
मु यालय प 
बजेट - व ुत 

कासारवाड  उप वभागीतील भाग . २० मधील 
कंुदननगर, कासारवाड गावठाण व भोसर  
एमआयड सी प रसरातील र यावर ल 
दवाब ीची देखभाल दु तीकरणे (सन २०१८-
१९) 

३०००००० o 

४० २० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती ह 
मु यालय प 
बजेट - व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . २० मधील 
संत तुकाराम नगरमहा मा फुलेनगर लांडेवाड  व 
नाणेकर चाळ प रसरातील र यावर ल 
दवाब ीचीदेखभाल दु ती करणे (२०१८-१९) ३०००००० o 

४१ २० 
उ ाने - ह 
मु यालय - 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . २० मधील 
डॉ. एपीजे अ दुल कलामउ ानातील दवाब ी 
यव थेचेनुतनीकरण व अनुषंिगक कामे करण े

३०००००० o 

४२ २० 
उ ाने - ह 
मु यालय - 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . २० मधील 
डॉ. कै. मामासाहेब पंपळे उ ानातील दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण व अनुषंिगक कामेकरण े

३०००००० o 
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४३ २५ 
थाप य 

उ ाने 
वाकड येथील आ. . ३/१८ येथे उ ान वकिसत 
करण े ५००००००० o 

४४ २२ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

भाग . ४७ मधील दवाब ी यव थेची 
देखभाल दु ती वषयककामे करण े १०००००० o 

४५ २२ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

ड भाग अंतगत पंपर  उप वभागातील जं शन 
बॉ स दु ती पट ग फडर पलरची आव यक 
देखभाल दु ती करण े

१०००००० o 

४६ २२ 
वशेष योजना भाग . ४७ येथे स.न. १२४ म ये िनयो जत 

१८ मी. व १२ मी. ं दर यासाठ  ना यावर पुल 
बांधणे   ( आर. सी. सी.पाईप टाकणे) 

१२००००० o 

४७ २५ 

वशेष योजना भाग . २५ वाकड येथील काळाखडक ते 
वाकड पोलीस टेशनकडे जाणारा वकास 
आराख यातील २४.०० मी. ं द ड .पी. र ता 
वकिसत करण े

१०००००००० o 

४८ २६ 
वशेष योजना भाग . २६ वाकड पंपळे िनलख येथील 

व वध ठकाणी वरंगुळा क  तयार करणे व 
थाप य वषयक कामे करण े

२०००००००० o 
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४९ २६ 

वशेष योजना पंपळे िनलख भाग .५४ येथील महादेव 
मंद रामागील प रसरात नद कडेने संर ण िभंतीचे 
काम करणे व इतर अनुषंिगक थाप य वषयक 
कामे करणे. 

४००००००० o 

५० २६ 

वशेष योजना . ं . २६ धमवीर संभाजी महाराज चौक - 
मानकर चौक (काळेवाड  फाटा ते छ पती चौक 
पयत) र याचे फुटपाथ, ड हाईडर व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

३००००००० o 

५१ २६ 

वशेष योजना . ं .२६ हतोबानगर ते उ कष चौक पासून 
वाकड रोड (शेडगेव ती) डावी बाजू कड ल 
(वाकड पोिलस टेशन कड ल) र यावर 
असणारे फुटपाथ पे हंग लॉक व इ. था. 
वषयक अनु.कामे करणे. 

२००००००० o 

५२ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ हातोबा चौक ते कावेर नगर र ताचे 

दो ह  बाजूस साईड प याचे खड करण व 
डांबर करण करणे.  

२००००००० o 

५३ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ क पटेव ती, कावेर नगर, वेणूनगर 

प रसरात डांबर करण करणे.  २००००००० o 

५४ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ वशालनगर, पपंळे िनलख गावठाण 

प रसरात डांबर करण करणे.  २००००००० o 



203 
 

५५ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ पपंळे िनलख अंतगत येणारे चौक, 

र ते सुशोभीकरण करणे. १००००००० o 

५६ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ वाकड, स.नं. २०९ व २१० मोक या 

जागेमधील र ता ं द करण व खड करण करणे. ५०००००० o 

५७ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ क पटेव ती मशानभूमी येथे गॅ बयन 

वॉल बांधणे व इ. था. वषयक अनु.कामे करणे.  ३००००००० o 

५८ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ क पटेव ती,वेणूनगर, कावेर नगर 

प रसरात टॉम वॉटर लाईन टाकणे. २००००००० o 

५९ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ वशालनगर, पपंळे िनलख गावठाण 

प रसरात टॉम वॉटर लाईन टाकणे.  २००००००० o 

६० २६ 
वशेष योजना . ं . २६ वशालनगर वाघजाई हॉटेल पासून 

क पटेचौक पयत िसमट कॉ टचा र ता करणे.  ३००००००० o 

६१ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ मधील काळेवाड  फाटा ते छ पती 

चौका पयत िसमट कॉ टचा र ता करणे.  
(ट पा -०१) 

३००००००० o 

६२ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ मधील छ पती चौक ते उ कष चौका 

पयत िसमट कॉ टचा र ता करणे.   ९००००००० o 

६३ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ पपंळे िनलख गावठाण व भौरवनाथ 

मंद र प रसरातील  फुटपाथ व सुशोिभकरण 
करणे. 

२००००००० o 
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६४ २६ 
वशेष योजना .कं. २६ मधील छ पती चौक, मानकर चौक व 

पपंळे िनलख म ये व वध ठकाणी कमान 
बांधणे व इतर थाप य वषय कामे करणे. 

१००००००० o 

६५ २६ 
वशेष योजना भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख म ये व वध 

ठकाणी सुलभ शौचालय बांधणे. १००००००० o 

६६ २६ 
वशेष योजना भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील ड 

े य कायालय नुतनीकरण करणे व थाप य 
वषयक अनुषंिगक कामे करणे. 

२००००००० o 

६७ २६ 
वशेष योजना . ं . २६ वाकड वेणूनगर येथील ाधीकरण 

बझार (भाजी मंडई) म ये थाप य वषयक 
अनु. कामे करणे. 

१००००००० o 

६८ ३० 
वशेष योजना भाग . ३० फुगेवाड  येथे वागत कमान 

बांधणे ( GRC प तीने )व इतर थाप य 
वषयक कामे करण े

१००००००० o 

६९ ३० 
वशेष योजना फुगेवाड  येथील ७ मी. र ता वकिसत करण े

१००००००० o 

७० ३० 
वशेष योजना दापोड  येथील एस.एस. सोनकांबळे रे वे 

अंडरपास येथे ना याची खोलीवाढ वणे व र ता 
ाँ ट करण करण े

२००००००० o 

७१ ३० 
वशेष योजना दापोड  ३०.०० मी. र ता वकिसत करण े

१०००००००० o 
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७२ ३० 
वशेष योजना दापोड  येथील नद या कडेने उव रत गॅ बयन 

वॉल बांधण े २००००००० o 

७३ ३० 
वशेष योजना दापोड  मु लीम दफनभूमी नद या कडेने उव रत 

गॅ बयन वॉल बांधण े २००००००० o 

७४ ३० 
वशेष योजना दापोड  हुता मा भगतिसंग शाळा इमारत पाडुन 

नवीन शाळा इमारत बांधण े १०००००००० o 

७५ ३० 
वशेष योजना दापोड  येथे पंपळे गुरव पुल लगत वसजन 

घाट बांधण े १००००००० o 

७६ ३० 
वशेष योजना कासारवाड  जलतरण तलावास संर क िभंत 

बांधणे व इतर कामे करण े १५०००००० o 

७७ ३० 
वशेष योजना कासारवाड  -फुगेवाड  १२.०० मी. ड .पी. 

र यावर सी.ड . वकबांधणे व र ता वकिसत 
करण े

२००००००० o 

७८ ३० 
वशेष योजना दापोड  येथे इं जिनअर ंग टोअर वकिसत करण े

१००००००० o 

७९ ३० 
वशेष योजना दापोड  गावठाण मा ती मं दर येथे सां कृतीक 

हॉल बांधण े ६०००००० o 

८० ३० 
वशेष योजना दापोड  येथील एस.ट . रोड सांगवी पुलापयत 

अ यावत प तीने वकिसत करण े १०००००००० o 

८१ ३० 
वशेष योजना फुगेवाड  येथील िशवाजी महाराज पुतळा 

सुशोिभकरण करण े ५०००००० o 
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८२ ३० 
वशेष योजना भाग . ३० म ये व वध सेवा वा ह यांसाठ  

होणा या खोदाईचे ठकाणी डांबर करण करणौ १००००००० o 

८३ ३० 

उ ाने - ह 
मु यालय - 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील 
आईउ ानात डेकोरे ट ह पोल, एलईड  दवे 
बस वणेव अनुषंिगक कामे करणे (सन २०१८-
२०१९) 

३०००००० o 

८४ ३० 

उ ाने - ह 
मु यालय - 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील 
िसतांगण उ ानातडेकोरे ट ह पोल, एलईड  दवे 
बस वणे वअनुषंिगक कामे करणे (सन २०१८-
२०१९) 

४५००००० o 

८५ ३० 

सावजिनक 
सुर तता - 
ह मु यालय- 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील न याने वकिसत 
होणा या र यावर दवाब ीची सोय व अनुषंिगक 
कामे करणे (सन२०१८-२०१९) ३०००००० o 

८६ ३० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती सह 
मु यालय प 
बजेट - व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील 
दापोड  व गणेशनगरप रसरातील र यावर ल 
दवाब ीची देखभाल दु ती करणे (२०१८-२०१९) 

३०००००० o 
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८७ ३० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती ह 
मु यालय प 
बजेट - व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील 
फुगेवाड  व कासारवाड रे वेगेट व प रसरातील 
र यावर ल दवाब ीची देखभाल दु ती करण े
(२०१८-२०१९) ३०००००० o 

८८ ३० 

इमारत 
शाळाशॉ पंग 
सटर फ 
मु यालय 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील 
फुगेवाड  येथीलमनपा या न वन शाळे या 
इमारतीचे व ुतीकरण व अनुषंिगक कामे करण े ६०००००० o 

  
 एकुण ५९७४७००००० ० 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८  
अंदाजप क उपसुचना संदभात मा हती सन २०१८  

तरतुद वाढ/घट करणेकामी शासक य मा यता िमळणेबाबत (ड ) 

    वाढ     घट 
अ. . भा

ग 
पान 
. 

कामा
चा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नाव 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१८-
१९ ची 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजप क य 
र कम 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

२०१८-१९ साठ  
आव यक 
अंदाजप क य 
र कम 

२०१८-१९ साठ  
आव यक 
तरतुद र कम 

पानां
क 

अ. . लेखािशष/
कामाचे नाव 

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद 

घट 
करावयाची 
तरतुद 

१ ३ २७२ २३ 

मनपा या 
मैलाशु करण 
क ातील या 
केलेले पाणी 
प या यित र  
वापरणेसाठ  
उपल ध क न 
देणेसाठ  
अनुषंिगक कामे 
करणे. ( च होली 
STP मधुन व 
कासारवाड  STP 
मधुन) 

१००००००० २५००००० ५००००००० ० ६००००००० २५०००००           
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२ ३ २७३ ३६ 

मैलाशु करण 
क ातील या 
केलेले पाणी पाईप 
लाईन ारे प या 
यित र  
कामासाठ  
पुर वणेसाठ  
आव यक कामे 
करणे. 
(िचखलीमै.शु.के.) 

२००००००० ५०००००० ४०००००००   ६००००००० ५००००००           

३ ४ २९७ ४० 
सवािगक शै णक 
गुणव ा व वकास   ३०००००   ६७००००० ० ७००००००           

४ ४ ४२६ ५७ 

कासारवाड  
मलशु करण क ा 
अंतगत भाग ३१ 
दघी म य े
मलिन:सारण 
यव थेम ये 
सुधारणा करणे 

२०००००० ९००००० ६०००००० ४०००००० ८०००००० ४९००००० ४२१ १ 

च होली येथे 
Sewage 
Treatment 
Plant बांधणे 

१००६४९००० ४०००००० 

५ ६ १०६ १२ 

भाग .६ म ये 
धावडे व ती, 
सदगु  नगर, 
भगतव ती मधील 
ना याची 
सुधारणाकरणे. 

३०००००० २०००००० ४५००००० ३०००००० ७५००००० ५००००००           
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६ ६ १०७ १६ 

भाग .६ 
च पाणी वसाहत, 
महादेवनगर, 
लांडगेव ती, 
सदगु नगर व 
प रसरात 
ठक ठकाणी टॉम 
वॉटर लाईन 
टाकणे. 

२२५०००० १५००००० ५२५०००० ३५००००० ७५००००० ५००००००           

७ ६ १०७ १७ 

भाग .६ धावडे 
व ती, भगतव ती, 
गुळव ेव ती 
प रसराम ये टॉम 
वॉटर लाईन 
टाकणे. 

२२५०००० १५००००० ५२५०००० ३५००००० ७५००००० ५००००००           

८ ६ १०९ १६ 

भाग .६ मधील 
धावडे व ती, 
गुळव ेव ती, 
भगत व ती 
प रसराम ये 
र यांची 
खड करण व 
बीबीएम प दतीने 
सुधारणा करणे 

२२५०००० १५००००० ३७५०००० २५००००० ६०००००० ४००००००           
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९ ६ १०९ १७ 

भाग .६ मधील 
च पाणी वसाहत, 
स ु  नगर, 
महादेव नगर, 
मोहननगर. 
प रसरा म ये 
र यांची 
खड करण व बी 
बी एम प दतीने 
सुधारणा करणे. 

१५००००० १०००००० ६०००००० ४०००००० ७५००००० ५००००००           

१० ६ १११ ३५ 

भाग .६ मधील 
च पाणी वसाहत 
व प रसरात 
र यांचे 
डांबर करण करणे. 

३०००००० २०००००० ४५००००० ३०००००० ७५००००० ५००००००           

११ ६ १११ ३६ 

भाग .६ मधील 
महादेवनगर,  
देवकरव ती व 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे. 

१५००००० १०००००० ७५००००० ५०००००० ९०००००० ६००००००           

१२ ६ १११ ३९ 

भाग .६ मधील 
सदगु नगर,लांडगे 
व ती प रसरात 
र यांचे 
डांबर करण करणे. 

३०००००० २०००००० ६०००००० ४०००००० ९०००००० ६००००००           
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१३ ६ १११ ४० 

भाग .६ मधील 
धावडे व ती 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे. 

३०००००० २०००००० ६०००००० ४०००००० ९०००००० ६००००००           

१४ ६ १११ ४१ 

भाग .६ मधील 
भगतव ती व 
गळवेव ती 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे. 

३०००००० २०००००० ६०००००० ४०००००० ९०००००० ६००००००           

१५ ६ ११४ ४४ 

भाग .६ 
च पाणी वसाहत, 
महादेवनगर 
प रसरात न वन 
पे ह ंग लॉक व 
जुने लॉकची 
सुधारणकरणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

२२५०००० १५००००० ३७५०००० २५००००० ६०००००० ४००००००           

१६ ६ ११४ ४५ 

भाग .६ 
सदगु नगर,लांडगे
व ती, देवकर 
व ती प रसरात 
न वन पे ह ंग 
लॉक व जुने 
लॉकची सुधारणा 
करणे व थाप य 
वषयक काम े
करणे. 

२२५०००० १५००००० ३७५०००० २५००००० ६०००००० ४००००००           
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१७ ६ ११४ ४६ 

भाग .६ धावडे 
व ती, भगत 
व ती, गुळवेव ती 
प रसरात पे ह ंग 
लॉक बस वणे. 

२२५०००० १५००००० ३७५०००० २५००००० ६०००००० ४००००००           

१८ ६ ११६ २ 

भाग . ६ 
मधील 
पाणीपुरवठा, 
जलिनःसारण, 
व ुत वभागाने 
तसेच सेवा 
वा ह यांसाठ  
खोदले या चरांचे 
खड करण व बी 
बी एम करणे. 

२२५०००० १५००००० ३०००००० २०००००० ५२५०००० ३५०००००           

१९ ६ ११६ १ 

भाग .६ 
धावडेव ती मधील 
भैरवनाथ शाळे 
शेजार ल ना यावर 
सी.ड .वक बांधणे. 

७०००००० २८००००० ७५०००० ५००००० ७७५०००० ३३०००००           

२० ६ ११७ १२ 

भाग .६ मधील 
मनपा इमारतांची 
थाप य वषयक 

कामे करणे 
१५००००० १०००००० ३०००००० २०००००० ४५००००० ३००००००           
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२१ ६ १२० ५० 

भाग . ६ 
मधील पुणे 
नािशक र या या 
पुव बाजूस 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

२२५०००० १५००००० २२५०००० १५००००० ४५००००० ३००००००           

२२ ६ १२० ५१ 

भाग . ६ 
मधील पुणे 
नािशक र या या 
प म बाजूस 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

२२५०००० १५००००० २२५०००० १५००००० ४५००००० ३००००००           

२३ ६ १२० ५३ 
भाग . ६ 

मधील चौकाचंे 
सुशोिभकरण करणे 

१५००००० १०००००० ३०००००० २०००००० ४५००००० ३००००००           

२४ ६ ५५१ १७ 

भाग . ३५ 
धावडेव ती येथील 
र यांची दु ती 
करणे 

३०००००० १०००००० ३०००००० ५००००० ६०००००० १५०००००           

२५ ८ ४५ ५८ 

क भागात 
व वध सेवा 
वा ह यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे. 

१०५०००००० ९२६००००   ७००००००० १०५०००००० ७९२६०००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा   ७००००००० 
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२६ ८ १५ ५ 

वॉ. .२४ (नवीन 
. .२९) 

इं ायणीनगर 
से.नं. १ महारा  
कॉलनी शेजार  
मोकळा भुखंड . 
३ म य ेपोह याचे 
तलाव बांधणे 

१२००००००० १००००   ३००००००० १२००००००० ३००१०००० ४ १४ 
शहर 
वकास 
आराखडा 

  ३००००००० 

२७ ८ ४५ ५३ 

भाग .८ येथील 
से टर नं.२ 
राजवाडा प रसरव 
इ याद  ठकाणी 
कलर पे ह ंग 
लॉक बस वणेव 
इतर थाप य 
वषयक कामे 
करणे. 

१९५००००० ३००००००   १३०००००० १९५००००० १६०००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा   १३०००००० 
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२८ ८ २५ १६४ 

भाग .८ येथील 
ित पती चौक ते 
पाईन रोड ते 

आर ट  ओ कॉनर 
पयत व इ याद  
ठकाणी र ता 
दुभाजक करणे व 
इतर थाप य 
वषयक अनुषंिगक 
कामे करणे. 

१५०००००० ३००००००   १००००००० १५०००००० १३०००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १००००००० 

२९ ९ १८ २३ 

डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर पुतळा 
प रसरात िभमसृ ी 
तयार करणे ( 
युरल बस वणे) 

१५००००००० १०००० ० २७४९०००० १५००००००० २७५००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० २७४९०००० 

३० ९ १६ १२ 

भाग ९ मधील 
डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर चौक ते 
नेह नगर हॉक  
टेड यम ते टे को 

र ता पयत या 
र याचे ाँ ट  
करण क न र ता 
वकिसत करणे 

५०००००००० १०००००० ० ४९०००००० ५०००००००० ५००००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ४९०००००० 
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३१ ९ २६ १७४ 

भाग . ९ 
मासुळकर कॉलनी 
येथील रसरंग 
चौक ते स ाट 
चौक पयत या 
र ता 
ाँ ट करण 

क न वकिसत 
करणे 

२०००००००० १०००००० ० ४९०००००० २०००००००० ५००००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ४९०००००० 

३२ १६ ९० ३३ 

भाग . १६ 
वकासनगर, 
मामुड  मधील 
ता यात आलेले 
र ते डांबर करण 
व वकिसत करणे 

५००००००० ७५००००० ३५००००००० ५००००००० ४०००००००० ५७५००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ५००००००० 

३३ १६ ९० ३४ 

भाग . १६ 
रावेत, कवळे 
मधील ताबायात 
आलेले र ते 
वकिसत करणे 

२००००००० ७५००००० ३०००००००० ५००००००० ३२००००००० ५७५०००००     शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ५००००००० 

३४ १६ ९० ३५ 

भाग . १६ राव,े 
कवळे म ये 
र याचे 
हॉटिम स प तीन े
डांबर करण करणे 

४०००००० २५००००० २००००००० १५०००००० २४०००००० १७५०००००     शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १५०००००० 
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३५ १६ ९० ३६ 

भाग . १६ 
वकासनगर, 
मामुड , कवळे 
भागातील र ते 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण करणे 

४०००००० २५००००० २००००००० १५०००००० २४०००००० १७५०००००     शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १५०००००० 

३६ १६ ८६ ८ 

भाग . १८ 
कवळे (नवीन 
भाग . १६) 
कवळे मामुड  
येथेनाला बांधणे 
पाईप टाकणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे 

९००००००० ५०००००० ११००००००० ११५०००००० २०००००००० १२०००००००           

३७ १६ ८८ १५ 

भाग १६ भांडवली 
म ये साईनगर, 
मामुड , खड मु म 
र ते, 
कवळेभागातील 
र ते WBM व 
BBM प तीने 
वकिसत करणे 

४०००००० १०००००० ४६०००००० २४०००००० ५००००००० २५००००००           
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३८ १६ ९० ३६ 

भाग १६ 
वकासनगर व 
मामुड  कवळे 
भागातील र ते 
हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणे 

४०००००० २५००००० १९६०००००० ९७५००००० २०००००००० १००००००००           

३९ १६ ९३ ७ 

भाग १६ रावेत 
कवळे भागातील 
मनपाचे ता यात 
आलेली आर ण 
वकिसत करणे 

४००००० २५००००० १९६००००० ७५००००० २००००००० १०००००००           

४० १९ २६१ ३१ 

भाग . १९ 
मधील ीधरनगर 
उ ानाचे 
नुतनीकरण करणे 

१५००००० १०००००० २९८५००००० ४०००००० ३०००००००० ५०००००० ४,५   शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ४०००००० 

४१ १९ १४६ ८ 
ठेकेदार  प तीने 
सुर ा यव था   १५०००००००   ३०००००००   १८०००००००           

४२ १९ १४६ ११ सामा जक 
सुर तता   १५००००००   १०००००००   २५००००००           

४३ २१ ३६८ ५ 

भाग .२१ 
मधील पंपर गाव 
पर सरातील 
दवाब ी यव थेच े
नुतनीकरण करणे. 
सन २०१८-१९ 

१०००००० ६२५००० ४०००००० ३०००००० ५०००००० ३६२५००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ३०००००० 
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४४ २१ ३६८ ६ 

भाग .२१ 
मधील पंपर  
क प पर सरातील 
दवाब ी यव थेच े
नुतनीकरण करणे. 
सन २०१८-१९ 

१०००००० ६२५००० ४०००००० ३०००००० ५०००००० ३६२५०००     शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ३०००००० 

४५ २१ ४८ ५८ 

भाग . २१ 
पंपर  वाघेरे 
गावातील भैरवनाथ 
मं दर येथे 
बहुउ ेशीय इमारत 
बांधणे 

३००००००० ४७६०००० ४००००००० १०२४०००० ७००००००० १५०००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १०२४०००० 

४६ २३ ३३ १४६ 

भाग . २३ 
मधील 
तापक रनगर चौक 
ते पवारनगर 
पयत या २४ 
मी.ड .पी. र याचे 
सुशोभीकरण 
इको डली प तीने 
करणे 

२७००००० १८००००० ४७३००००० ० ५००००००० १८०००००           
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४७ २६ २६ १७९ 

. ं . २६ पपंळे 
िनलख 
मशानभूमी 
वकसीत व 
इ. था. वषयक 
अनु.कामे करणे. 

३९६४५०० २६४३००० २६०३५५०० ७३५७००० ३००००००० १०००००००     ८३९५०००     

४८ २६     

भाग .२६ 
वाकड- पंपळे 
िनलख मधील 
व वध आर णे 
वकसीत करणे. 

२४०७५०० १६०५००० २७५९२५०० ७३९५००० ३००००००० ९००००००     २६४३०००     

४९ २६     

. ं . २६ वाकड - 
पपंळे िनलख 
येथील व वध 
ठकाणी 
डांबर करण करणे. 

२४०७५०० १६०५००० ७५९२५०० ५८९५००० १००००००० ७५०००००           
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५० २६ १३ ८ 

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

८८६४३७७५ १००० 
िन वदा 
काढलेली 
काम े

५८६४३७७५   ५८६४४७७५           

५१ २६   

  भाग .२६ 
मधील ना याची 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 
१५३६१५२७ १००० 

िन वदा 
काढलेली 
काम े

५३६१५२७ १५३६१५२७ ५३६२५२७           

५२ २६   

  भाग .२६ म ये 
ता यात येणारे 
ड .पी. र ते 
वकसीत करणे. 

८५०००००० १००० 
िन वदा 
काढलेली 
काम े

५५०००००० ८५०००००० ५५००१०००           
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५३ २७ ३० ८७ 

भाग . ४८ 
येथील रहाटणी 
फाटा ते िशवाजी 
चौक पयत या 
र याचे ाँ ट 
करण करणे 

८००००००० १००० १५००००००० ४५९९९००० २३००००००० ४६०००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ४५९९९००० 

५४ २७ ४८७ १२ 

भाग . ५५ 
पंपळे सौदागर 
मधील आर ण 
. ६५५ येथील 

शाळा इमारत 
बांधणे 

१०००००००० १००० १०००००००० ४९९९९००० २०००००००० ५००००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ४९९९९००० 

५५ २७ ३६८ ७ 

भाग .२७ 
मधील रहाटणी 
पर सरातील 
दवाब ी यव थेच े
नुतनीकरण 
करणे.सन २०१८-
१९ 

१०००००० ६२५००० ४०००००० ३०००००० ५०००००० ३६२५००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ३०००००० 

५६ २७ ३६८ ८ 

भाग .२७ 
मधील 
ताप करनगर 
पर सरातील 
दवाब ी यव थेच े
नुतनीकरण करणे. 
सन २०१८-१९ 

१०००००० ६२५००० ४०००००० ३०००००० ५०००००० ३६२५००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० ३०००००० 
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५७ २८   

  भाग . २८ 
पंपळे सौदागर 
मधील आर ण 
. ३६७अ खेळाचे 

मैदान वकिसत 
करणे 

३०००००० २०००००० २७०००००० ३०००००० ३००००००० ५००००००           

५८ २८   

  भाग . २८ 
पंपळे सौदागर 
मधील आर ण 
. ३६२ खेळाचे 

मैदान वकिसत 
करणे व िश प 
वॉल तयार करणे 

३०००००० २०००००० २७०००००० ३०००००० ३००००००० ५००००००           

५९ २८   

  पंपळे सौदागर 
भाग . ५५ 

मधील झरवर  
र ता, 
यु.ट .ड यु.ट .प
दतीने वकिसत 

करणे 

१५००००० १०००००० ११८५००००० ४०००००० १२००००००० ५००००००           

६० २९   

  भाग . २९ 
पंपळे गुरवयेथील 
शेवंताबाई जगताप 
मनपा शाळेचे 
व तार करण 
करणे व 
अनुषंिगक 
कामेकरणे 

४५००००० ३०००००० ४५५००००० ३००००००० ५००००००० ३३००००००           
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६१ ३२ ३२ १२३ 

भाग .२९ 
पंपळे गुरव येथील 
मु य र यांचे 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण करणे. 

१८७५०००० १२५००००० ३१२५०००० २०५००००० ५००००००० ३३००००००           

६२ ३२ ३२ १२४ 

भाग .२९ 
पंपळे गुरव येथील 
अंतगत र यांचे 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबर करण करणे. 

१५७५०००० १०५००००० ३४२५०००० २२५००००० ५००००००० ३३००००००           

६३ ३२ २८ ३७ 

वैदूव ती भाग 
.५६ येथील 

१२.०० मी. व 
१८.०० मी. 
ं दर याचे 
अ ावत प दतीने 
नुतनीकरण करणे. 

७५००००० ५०००००० ४२५००००० २८०००००० ५००००००० ३३००००००           

६४ ३२ ४८ ४९ 

भाग .२९ 
पंपळे गुरव येथील 
शेवंताबाई जगताप 
मनपा शाळेच े
व तार करण 
करणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

४५००००० ३०००००० ४५५००००० ३००००००० ५००००००० ३३००००००           
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६५   २९५ १९ 
व ाथ  पाद ाणे 
व सॉ स   २३००००००   ० ० ११५०००००           

६६   २९७ २० 
व ाथ  पी.ट . 
शुज   ०   ११५०००००   ११५००००० २९५ १९ 

व ाथ  
पाद ाणे व 
सॉ स 

२३०००००० ११५००००० 

६७   २९७ २१ व ाथ  द रे व 
पाटया   ३०००००००   ० ० ९५०००००           

६८   २९७ २२ व ाथ  पावसाळ  
साधन े   ०   १६०००००० ० १६०००००० २९७ २१ व ाथ  द रे 

व पाटया ३००००००० १६०००००० 

६९   ३०१ ८ बालवाड  द रे व 
पावसाळ  साधन े   ५००००००   ६०००००० ० ११००००००           

७०   २९९ ४३ पयावरण िश ण ४१५०००० १०००००   ४०५०००० ० ४१५००००           

७१  ३ २१ ७७ 

 

. .७ च-होली येथील 
हरामाता पुल खडकवासला 
व ती ते ९०मी ड .पी पयत 

र ता वकिसत करणे

 

  १०००   ४०००००००   ४०००१००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा १००००००००० ४००००००० 
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 ७२ ३ २१ ९४ 

भाग . ३  
च-होली डुडूळगाव 
मशानभुमीचीसुधा
रणा व थाप य 
वषयक कामे 

करणे 

  १०००   १०००००००   १०००१००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा १००००००००० १००००००० 

 ७३ ३ २२ ९८ 

भाग . ७ 
 च-होली बुडव ती 
मु य र ता तेस ह 

नं. ८७ 
येथील वकासआरा
ख यातील १८ मी. 
र ता वकसीत 

करणे. 

  १०००   ५०००००००   ५०००१००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा १००००००००० ५००००००० 

 ७४ ३ २२ १०४ 

 

भाग . ७ च-
द नगर (काळ िभंत 

र ता) वकास आराख यातील 
र ता १८ मी. वकसीत 

करणे. 

 

  १०००   ५०००००००   ५०००१००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा १००००००००० ५००००००० 
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 ७५ ३ २२ १०५ 

 

भाग . ७ च-होली येथील 
स ह नं. ४५८ तेस.नं. 
(पठारे मळा) येथील 
वकास आराख यातील र ता 

वकसीत करणे.

 

  १०००   २०००००००   २०००१००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा १००००००००० २००००००० 

 ७६ ३ २२ १०७ 

 

. . ७ चो वसावाड  येथील 
स ह नं. १८६ते वडमुखवाड  
स.नं. ५५ येथील 
वकास आराख यातील र ता 
वकसीत करणे वपुणे आळंद  
र ता ते स ह . १ 

येथील वकास 
आराख यातील र ता वकसीत 

करणे. 

 

  १०००   ५०००००००   ५०००१००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा १००००००००० ५००००००० 
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 ७७ ३ १६ ९ 

 

भाग . ३ मोशी येथील 
आर ण .१/१७५

खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलाव बांधणे.

 

  १०००   ५००००००   ५००१००० ४१ १ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

५००००००० ५०००००० 

 ७८ ३ २२ १०७ 

 

. .६ मोशी डुडुळगाव 
येथील ता या

आले याजागेवर ाथिमक 
शाळा इमारत बांधणे.

 

  

 

 

  ५००००००   ५००१००० २५८ ४ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

५००००००० ५०००००० 

 ७९ ३ ११३ २२ 

. .४१मधील 
मु य र यांचे 
फुटपाथ वकसीत 

करणे. 

  १००००   १०९००००   ११००००० २५८ ४ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

५००००००० १०९०००० 

 ८० ३ ११३ २१ 

. .४०मधील 
मु य र यांचे 
फुटपाथ वकसीत 

करणे. 

  १००००   १०९००००   ११००००० २५८ ४ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

५००००००० १०९०००० 
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 ८१ ३ ५४६ १२ 

सन२०१७-१८ साठ  
. .४१ म ये 

मु यालय तरावर 
करकोळ 

दु तीची व 
देखभालचीकामे 

करणे. 

  १३०००००   १०००००   १४००००० २५८ ४ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

५००००००० १००००० 

 ८२ ३ १०६ ८ 

. .४१मधील 
खराळवाड  
ना याची 

दु तीची कामे 
करणे. 

  १००००   ११९००००   १२००००० २५८ ४ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

५००००००० ११९०००० 

 ८३ ३ ११३ २५ 

. .४० मासुळकर 
काँलनी र याचा 
फुटपाथ दु त 

करणे. 

  १००००   १०९००००   ११००००० २५८ ४ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

५००००००० १०९०००० 

 ८४ ३ ४७५ ५ 

. .३८मधील 
मनपा शाळा 
इमारतींची 

रंगरंगोट ची कामे 
करणे. 

  १००००   ११९००००   १२००००० २५८ ४ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

५००००००० ११९०००० 

 ८५ १४ न वन
काम   

मोहन प रसरात 
मोहननगर 
वेश ार ते मेहता 

हॉ पटल या 
ड .पी.र याचे 
काँ ट करण 

        २०००००००० १००००००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १००००००० 
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 ८६ १४ न वन 
काम   

मोहन प रसरात 
मोहननगर 
वेश ार ते मेहता 

हॉ पटल या 
ड .पी.र याचे 
काँ ट करण 
कामासाठ  
स लागार नेमणूक 

        ६०००००० १०००००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १०००००० 

 ८७ २० ३०५ ३ 

कासारवाड  
उप वभागा अंतगत 

डॉ बाबासाहेब 
आंबेडकर जलतरण 

तलाव येथे 
व ुतीकरणाचे 

नुतनी करण करणे 

१५००००० ३००००० ० ७००००० १५००००० १००००००           
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 ८८ २० ३०५ ४ 

कासारवाड  
उप वभागा अंतगत 

डॉ बाबासाहेब 
आंबेडकर जलतरण 
तलाव प रसरात 

उभार यात 
येणा या यान 
धारणा क  व 
केट ंग रग साठ  
व ुतीकरणाची 
कामे करणे. 

१५००००० ३००००० ० ७००००० १५००००० १००००००           

 ८९ २० ३०५ ५ 

कासारवाड  
उप वभागातंगत ह 

े य कायालया 
जवळ ल वकिसत 
करणेत येणा या 
मैदानावर काश 
यव था करणे 

१५००००० ४७५००० ० ५२५००० १५००००० १००००००           
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 ९० २० ६३१ ७ 

कासारवाड  
उप वभागातंगत 
भाग . ३० 

मधील उ ानातील 
दवा ब ी 
यव थेची 

देखभाल दु ती 
करणे 

० २०००००० १०००००० -१२५०००० १०००००० ७५००००           

 ९१ २० २४ १४१             ४९९९५००० २४ १४१ 

भाग . ३९ 
येथील 

आर ण . 
५३ म ये 
वाहनतळ व 

यापार  
संकुल 
वकिसत 
करणे 

५०००००००० ९९२५००० 
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 ९२ २५ ४१ ५५ 

वाकड येथील 
सा व ीबाई फुले 
उ ान ते वाकड 
ह पयत ४५ मी. 

ं द र यावर 
उ डानपुल /रोटर  
पादचार  / ेड 
सेपरेटर बांधणे 
तसेच हंजवड  
पयत इिल हेटेड 

रोड करणे ( वाकड 
इिल हेटेड  वे) 

  ५२०००० ० १०००००००   १०५२०००० ८ १८ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १००००००० 

 ९३ २५ ३२ १२५ 

बाग . २५ 
ताथवडे येथील 
स.न. ९९ व १०० 
मधुन वाकड 

गावाकडे जाणारा 
२४ मी. ं दड .पी. 
र ता वकिसत 

करणे 

१५२८५०० १०१९००० २३४७१५०० १५६४७००० २५०००००० १६६६६०००           
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 ९४ २५ ३२ १२६ 

भाग . २५ 
ताथवडे येथील 
स.न. ९० ९३९४ 
मधुन जाणारा 

१२.०० मी. १८.०० 
मी. ं दड .पी.र ता 
वकिसत करणे 

२२५०००० १५००००० ४२७५०००० २८५००००० ४५०००००० ३०००००००           

९५  २५ ३३ १२७ 

भाग . २५ 
वाकड येथील 
भुजबळ व ती 
मधुन वाकडकर 
व ती माग 
भुमकर व ती 

येथील हंजवड कडे 
एमड आर ३१ 

र याला जोडणारा 
३०.०० मी. ं द 
ड .पी.र ता 

वकिसत करणे 

१५००००० १०००००० ९८५००००० ६५६६६००० १०००००००० ६६६६६०००           

 ९६ २५ ३२ १२८ 

भाग . २५ 
वाकड येथील 

आव य े   नुसार 
र ते वकिसत 

करणे 

७५०००० ५००००० ९९२५०००० ४९५००००० १०००००००० ५०००००००           
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 ९७ २५ ३२ १२९ 

भाग . २५ 
ताथवडे येथील 
आव य े  नुसार 
र ते वकिसत 

करणे 

७५०००० ५००००० ९९२५०००० ४९५००००० १०००००००० ५०००००००           

 ९८ २५ ३२ १३० 

भाग . २५ 
पुनावळे येथील 
आव यक  ेनुसार 
र ते वकिसत 

करणे 

७५०००० ५००००० ९९२५०००० ४९५००००० १०००००००० ५०००००००           

 ९९ २५ ३३ १३१ 

भाग . २५ 
वाकड येथील 
पी.ड .सी. 

बँकेपासुन ते ईडन 
गाडन पयतचा 
र ता िसमट 

काँ ं टचा करणे 

१५००००० १०००००० ४८५००००० २९०००००० ५००००००० ३०००००००           

 १०० २५ ३३ १३४ 

भाग . २५ 
वाकड येथे शाळा 
इमारत वकिसत 

करणे 

७५०००० ५००००० २४९२५०००० ९५००००० २५००००००० १०००००००           

 १०१ २५ २६९ २१३ 

वाकड येथील 
आ. . ३/१८ यथेे 
उ ान वकिसत 
करणे 

९०००००० ५७६०००० ४१०००००० ९२४०००० ५००००००० १५०००००० 
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 १०२   ३०३ २० 

शालेय व ाथ  
वेटर 

  ०   ७००००००   ७०००००० ३०१ १ 

कमचार  
वेतन व भ े 
प रिश  अ 
माणे   

७०००००० 

 १०३   ५०९ १० 

वर ल JnNURM 
मुलभूत सु वधा 
अनुषंिगक काम े
करणे स लागार 
सेवा इ याद  कामे 

करणे. 

  ०   ५०००००००   ५००००००० ५०९ ६ 

िनगड  
से. .२२ ब 

येथे 
झोपडप ट  
पुनवसनासा
ठ  २३२० 
गाळे बांधणे 
पॅकेज .६ 

  ५००००००० 

 
      

एकुण 
१८७१०६३३०२ 

३८३५३०००
० 

३१२७५९२००
० १७७७१०८३०२ ५१११८६१५२७ २१८९६३३३०२     ११०३८००० २७९५३६४९००० 

८५५९०३००
० 

 
  
सन २०१७-१८ या सुधार त अंदाजपञकामधील एकूण िश लक र कमेमधुन / अखच त र कम/ मनपा फंड/ मनपा सावजिनक िनधीमधुन र कम उपल ध क न 

सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये वभागिनहाय व सोबत या कामिनहाय दश वले या र कमाचा समावेश करणेची उपसूचना वकृत होणेस वनंती.      
भाग अ. . कामाचे नाव कामाचे लेखािशष  अंदाजपञक य 

र कम 
अंदाजपञका
त नाव 
अस यास 
पान . 

सन२०१८-१९ 
म ये स या 
सुचवलेली 
तरतूद 

सन २०१८-
१९म ये 
आव यक 
तरतूद 

सन २०१८-१९ साठ  
एकूण तरतूद 

    
ब 1 भाग .२०  िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर येथे 

अंडरपास करणे वशेषयोजना 150000000 13/3/2 1000 38030000 38031000 

ब 2 भाग .२२येथील चाफेकर बंधू उ डाणपुलाचे 
सुशोिभकरण करणे वशेषयोजना 30000000 13/2/6 1000 10000000 10001000 
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ब 3 ांतीवीर चापेकर वा या या तीस-या ट ययाची 
कामे करणे ट पा-१ व २ वशेषयोजना 120000000 18/8/21 1000 20000000 20001000 

ब 4 िचंचवड काळेवाड  पुलापासुन भाटनगर एसट पी 
पयत १८ मी. र ता वकसीत करणे.   वशेषयोजना 180000000 38/16/8 1000 50000000 50001000 

ब 5 भाग  १८ म ये चाफेकर चौकात पादचारासाठ  
भूयार  माग वकसीत करणे.  वशेषयोजना 180000000 38/16/12 1000 40000000 40001000 

ब 6 भाग २१ दळवीनगर येथे  वरंगूळा क  बांधणे.  वशेषयोजना 10000000 38/16/10 1000 3000000 3001000 

ब 7 वजयनगर भाग . ४६ येथील ड पी व नॉन ड पी 
र याचे खड मु मीकरण बीबीएम करणे.  भांडवली 5000000 88/14 1000 870000 871000 

ब 8 
काळेवाड  भाग . ४७ मधील योतीबानगर 
भागातील र यांचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे.  

भांडवली 1125000 89/29 1000 500000 501000 

ब 9 भाग . २२ केशवनगर शाळेमागील खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे.  भांडवली 4000000 93/3 1000 2000000 2001000 

ब 10 भाग र. २३ िचंचवड मधील गणपती वसजन घाट 
व आव यक ते थाप य वषयक कामे करणे.    भांडवली 2500000 94/11 1000 1500000 1501000 

ब 11 भाग . १८ मधील ता यात येणारे आर णे 
वकसीत करणे.  भांडवली 3000000 94/19 1000 1500000 1501000 

ब 12 

वकास ािधकरण हा तील पेठ . ३२ येथे 
वायु दुषण िनयंञण  यंञणेसह गॅसवर आधार त 
आधुिनक शवदाह नीसह मशानभूमी वकसीत 
करणे.       

पअंदाजप क 100000000 473/1 1000 20000000 20001000 

ब      785625000 0 12000 187400000 187412000 
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क 13 भाग . ५ कुदळवाड  जाधववाड  भागात  पडलेले 
ख डे खड मु म व बीबीएम प दतीने बुज वणे  खड मु म 990000 109/21 10000 942000 952000 

क 14 
भाग . ३७ महा मा फुलेनगर मधील एस लॉक 

म ये आव यक ठकाणी साईड प टया खड करण व 
डांबर करण करणे (सन २०१७-१८)  

खड मु म 1600000 108/2 10000 910000 920000 

क 15 भाग . ३५ मधील धावडेव ती येथील र याचे 
डांबर करण करणे. डांबर र ते 1000000 112/46 10000 920000 930000 

क 16 भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  प रसरातील 
र ते डांबर करण व देखभाल दु ती करणे.  डांबर र ते 990000 112/47 10000 960000 970000 

क 17 भाग . ४१ आंबेडकर चौक ते संतोषीमाता चौक 
र याचे डांबर करण करणे. डांबर र ते 3000000 111/35 10000 960000 970000 

क 18 
भाग . ३० च पाणी वसाहत म ये मथुराकॉलनी 

नंदनवन कॉलनी व इतर ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बसवणे.  

द .फ.फुटपाथ  1500000 114/43 10000 920000 930000 

क 19 भाग . २८ मासुळकर कॉलनीम ये पे ह ंग लॉक 
बस वणे.  द .फ.फुटपाथ  1000000 115/64 10000 810000 820000 

क 20 भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ववीध 
वॉड तर य कामे करणे.  वाड तर य 1000000 122/1 10000 710000 720000 

क 21 भाग .२८ मासुळकर कॉ नी मधील ववीध 
वॉड तर य कामे करणे. वाड तर य 1000000 122/2 10000 510000 520000 

क 22 भाग .२८ मासुळकर कॉ नी येथे  सावजिनक 
वाचनालय वषकय कामे करणे    वाचनालय 2500000 104/2 10000 1410000 1420000 

क 23 भाग  ३८ मधील दफनभूमी मागील ना यास 
िसमाभींत व इतर अनुषंगीक कामे करणे.   नाला िनंग 2000000 105/6 10000 1210000 1220000 
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क 24 भाग  ४१ मधील खराळवाड  ना याचे दु तीची 
कामे करणे. नाला िनंग 2000000 106/8 10000 1010000 1020000 

क 25 भाग  ३८ मधील ना याचे दु तीचे व ना याचे 
सुशोभीकरणाचे कामे करणे. नाला िनंग 2000000 105/5 1000 701000 702000 

क 26 

भाग  ५ जाधववाड म ये ठक ठकाणी 
पावसा या पा यासाठ  आरसीसी पाईपलाईन टाकणे   
 
 

सरफेसगटस 5000000 107/8 10000 1010000 1020000 

क 27 
भाग  २८ मासुळकर कॉलनीम ये  

उदउदमनगर भागात ॉम वॉटर पाईपलाईन 
टाकणे. 

सरफेसगटस 10500000 107/10 10000 1010000 1020000 

क 28 भाग  २८ मासुळकर कॉलनीमधील   
भागात ॉम वॉटर पाईपलाईन टाकणे. सरफेसगटस 9000000 107/11 10000 1010000 1020000 

क 29 भाग  २९ इं ायणीनगर ठक ठकाणी पावसाळ  
गटरची कामे करणे   सरफेसगटस 4000000 107/15 10000 1010000 1020000 

क 30 भाग  २८ मासुळकर कॉलनी येथे आरो य 
िनर क केबीन बांधणे.  आरो यिनर क के बन 6000000 108/1 10000 1010000 1020000 

क 31 
भाग  २९ से. . ४,६,९,११ प रसरातील 
ठक ठकाणचे र ते बीबीएम व खड मु माचे र ते 
वकसीत करणे.     

खड मु म 30000000 109/13 10000 5010000 5020000 

क 32 भाग  ६ मोशी प रसरातील ट ड आर, 
एफएसआयने ता यात आलेले र ते वकसीत करणे.  खड मु म 25000000 109/14 10000 4010000 4020000 

क 33 भाग  ६ मोशी देहु र ता प रसरातील ड पी र ते 
वकसीत करणे.   खड मु म 25000000 109/15 10000 4010000 4020000 

क 34 भाग  ५ कुदळवाड  मधील र हर रेिसडे सी 
प रसरातील र ते एमपीएम प दतीने करणे.    खड मु म 5000000 108/7 1000 1401000 1402000 



241 
 

क 35 
भाग  ३७ महा मा फुलेनरमधील एमआयड सी 

जे लॉकम ये आव यक ठकाणी हॉिम स प दतीने 
डांबर करण करणे   

डांबर र ते 2000000 110/18 10000 1060000 1070000 

क 36 

भाग  ३७ महा मा फुलेनरमधील एमआयड सी 
एस लॉकम ये आव यक ठकाणी हॉिम स 
प दतीने डांबर करण करणे  
 

डांबर र ते 2000000 110/19 10000 1060000 1070000 

क 37 भाग . ५ जाधववाड  मधील वीवीध र ते 
डांबर करण करणे. डांबर र ते 5000000 110/22 10000 1010000 1020000 

क 38 
भाग . ५ कुदळवाड  मधील वीवीध र ते 

डांबर करण करणे. 
 

डांबर र ते 5000000 111/23 10000 1010000 1020000 

क 39 भाग . २८ मासुळकर कॉलनीम ये र याचे 
डांबर करण व देखभाल दु ती करणे.  डांबर र ते 9000000 111/24 10000 1010000 1020000 

क 40 भाग . ६ मोशी येथील पुणे नािशक र या या 
प मेकड ल भागातील र याचे डांबर करण करणे.   डांबर र ते 25000000 111/25 10000 4010000 4020000 

क 41 
इं ाणीनगर ािधकरण से. . ४,६,९,११ व 
पाईनरोड प रसराम ये ठक ठकाणी र याचे 

डांबर करण करणे.     
डांबर र ते 20000000 111/34 10000 2010000 2020000 

क 42 भाग . २९ इं ाणीनगरम ये ठक ठकाणी 
र याचे डांबर करण करणे.   डांबर  र ते 40000000 111/33 10000 2010000 2020000 

क 43 भाग . ३८ म ये काँ ट लोर ंग करणे.  द .फ.फुटपाथ  1600000 113/16 10000 1210000 1220000 

क 44 भाग . ४० मधील मु य र याचे फुटपाथ 
वकसीत करणे.  द .फ.फुटपाथ  1600000 113/21 10000 1010000 1020000 

क 45 भाग . ४१ मधील ड पी र याचे फुटपाथ 
वकसीत करणे. द .फ.फुटपाथ  1600000 113/23 10000 1010000 1020000 
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क 46 भाग . ३८ म ये िशवसंभो मंगल कायालय 
प रसरात इ टरलॉक ंग लॉक बस वणे.    द .फ.फुटपाथ  1600000 113/18 10000 1010000 1020000 

क 47 

भाग . ४० मासुळकर कॉ नी र याचे फुटपाथ 
दु त करणे. 
 
 

द .फ.फुटपाथ  1600000 113/25 10000 1010000 1020000 

क 48 
भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड म ये 
ठक ठकाणी र या या कडेने पे ह ंग लॉक 
बस वणे.    

द .फ.फुटपाथ  5000000 114/31 10000 10000 20000 

क 49 भाग . ५ िचखली गावठाणम ये ठक ठकाणी 
र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे.  द .फ.फुटपाथ  5000000 114/32 10000 2010000 2020000 

क 50 भाग . २८ मासुळकर कॉलनी येथे फुटपाथ 
दु तीची कामे करणे. द .फ.फुटपाथ  7500000 114/33 10000 2010000 2020000 

क 51 भाग .२८ मासुळकर कॉ नी प रसरात पे ह ंग 
लॉकची कामे करणे.  द .फ.फुटपाथ  7500000 114/34 10000 1510000 1520000 

क 52 भाग . २९ इं ाणीनगरम ये पे हर लॉक 
बस वणे.  द .फ.फुटपाथ  5000000 114/36 10000 1410000 1420000 

क 53 
भाग . ३८ नेह नगर येथे वजय भात सोसायट  

प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे व इतर अनुषंगीक 
कामे करणे.    

द .फ.फुटपाथ  1000000 115/60 10000 1010000 1020000 

क 54 
भाग . २९ इं ायणीनगर मधील से. . ३,६,९,११ 

इ. ठकाणी फुटपाथ करणे व अनुषंगीक कामे 
करणे.  

द .फ.फुटपाथ  20000000 114/39 10000 5010000 5020000 

क 55 भाग . ४१ गांधीनगर येथे यायाम शाळेचे 
नुतनीकरण करणे. इमारत योजना 2250000 116/2 10000 1010000 1020000 

क 56 भाग . ४१ म ये मनपा इमारतीची दु ती 
करणे. इमारत योजना 3000000 116/3 10000 1010000 1020000 
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क 57 
भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील मनपा 

इमारतीचे थाप य वषयक कामे करणे.  
 

इमारत योजना 5000000 116/7 10000 2010000 2020000 

क 58 भाग . २९ म ये कायशाळा व कचरा वाहतूक 
येथील िसमाभींतीची उंची वाढ वणे.    इमारत योजना 1500000 117/8 10000 1410000 1420000 

क 59 भाग . २९ इं ायणीनगर मधील मनपा इमारतीचे 
थाप य वषयक कामे  करणे.  इमारत योजना 5000000 117/11 10000 1010000 1020000 

क 60 भाग . ३८ म येआंगणवाड  प रसरात थाप य 
वषयक कामे करणे.   थाप य वषयक 1600000 118/10   1000000 1000000 

क 61 भाग .३८ म ये नेह  पुतळा मागील प रसरात 
थाप य वषयक कामे करणे.   थाप य वषयक 1600000 118/11 10000 510000 520000 

क 62 भाग . ३८ म ये आंबेडकर वसाहत प रसरात 
थाप य वषयक कामे करणे.   थाप य वषयक 1600000 118/12 10000 1010000 1020000 

क 63 भाग . ३८ म ये नुरमुह ला म जद प रसरात 
थाप य वषयक कामे करणे.    थाप य वषयक 1600000 118/13 10000 1010000 1020000 

क 64 भाग . ३८ म ये मनपा शाळेचे थाप य 
वषयक कामे करणे.  थाप य वषयक 1600000 118/14 10000 1010000 1020000 

क 65 भाग .३७ महा मा फुले नगर येथील र यावर  
थम ला ट पे टची कामे करणे. थाप य वषयक 1600000 118/16 10000 1010000 1020000 

क 66 भाग .३८ मधील थाप य वषयक कामे करणे.  थाप य वषयक 2000000 118/18 10000 1010000 1020000 

क 67 
भाग . ४१ सन २०१७-१८ साठ  डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर व फुले जयंती महो सवासाठ  मंडप 
यव था करणे. 

थाप य वषयक 1600000 118/19 10000 1010000 1020000 

क 68 भाग . ४१ म ये चौकांचे सुशोिभकरण करणे.  थाप य वषयक 2000000 118/20 10000 1010000 1020000 

क 69 
भाग . ४० मधील र यांचे चौकांचे सुशोिभकरण 

करणे. 
 

थाप य वषयक 2000000 118/21 10000 1010000 1020000 
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क 70 भाग . ५ कुदळवाड म ये ववीध थाप य 
वषयक कामे करणे.   थाप य वषयक 5000000 119/27 10000 150000 160000 

क 71 भाग . २८ मासुळकर कॉलनी मधील ववीध 
भागातील कमचार  वसाहतीची कामे करणे  थाप य वषयक 10500000 119/28 10000 2010000 2020000 

क 72 भाग . २८ म ये अपंग क याणकार  योजना या 
मा यमातून सु वधा िनमाण करणे.   थाप य वषयक 2500000 119/33 10000 2010000 2020000 

क 73 जाधववाड  कुदळवाड  भागातील डा वषयक 
सोईसु वधा िनमाण करणे.    थाप य वषयक 2500000 119/34 10000 2010000 2020000 

क 74 भाग . २९ म ये ववीध काय मासाठ  मंडप 
यव था करणे.  थाप य वषयक 1112300 119/36 10000 1010000 1020000 

क 75 
भाग .२९ इं ायणीनगरमधील से. . ७,१० व 

औदयोगीक प रसराम ये ठक ठकाणी  थाप य 
वषयक कामे करणे.   

थाप य वषयक 4000000 119/41 10000 1010000 1020000 

क 76 इं ायणीनगर व पाईनरोड प रसराम ये थाप य 
वषयक कामे करणे.   थाप य वषयक 5000000 119/42 10000 1010000 1020000 

क 77 भाग . ३० (नवीन . . ६) म ये मॉडेलवॉड 
माणे कामे करणे. थाप य वषयक 5000000 119/43 10000 1010000 1020000 

क 78 भाग .६ मोशी प मेकड ल भागात थाप य 
वषयक कामे करणे.   थाप य वषयक 10000000 119/44 10000 2010000 2020000 

क 79 
भाग . ३७ महा माफुलेनगर म ये एमआयड सी 

एस लॉक म ये थाप य वषयक कामे करणे 
(२०१७-१८)  

थाप य वषयक 1200000 121/76 10000 510000 520000 

क 80 

भाग . ३७ महा माफुलेनगर म ये एमआयड सी 
जे लॉक म ये थाप य वषयक कामे करणे 
(२०१७-१८) 
 

थाप य वषयक 1200000 121/75 10000 510000 520000 

क 81 भाग . ६ मोशी येथील ववीध ठकाणी पे ह ंग 
लॉक व थाप य वषयक कामे करणे.    थाप य वषयक 1000000 121/79 10000 910000 920000 
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क 82 भाग . २८ मासुळकर कॉलनी मधील इतर 
काय मासाठ  मंडप यव था करणे. थाप य वषयक 1000000 121/83 10000 910000 920000 

क 83 भाग . ३० च पाणी वसाहत म ये मनपा 
काय मासाठ  मंडप व इतर यव था करणे. थाप य वषयक 1000000 121/84 10000 901000 911000 

क 84 
भाग . ३० च पाणी वसाहत म ये ववीध 
ठकाणी बोड , बचेस व वाचनालय इ. थाप य 
वषयक कामे करणे.    

थाप य वषयक 1000000 121/85 10000 902000 912000 

क 85 भाग . २९ इं ायणीनगर प रसराम ये राडारोडा 
उचलणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे.  थाप य वषयक 1000000 121/86 10000 710000 720000 

क 86 भाग . २९ म येमनपाचे काय मासाठ  मंडप 
यव था व इतर अनुषंगीक कामे करणे. थाप य वषयक 1000000 121/87 10000 1010000 1020000 

क 87 भाग . ४१ महा मा फुले पुतळा प रसरात 
थाप य वषयक कामे करणे.   थाप य वषयक 1500000 / 10000 960000 970000 

   प अंदा जपञक     ० 

क 89 भाग . ३७ मधील मनपा शाळा इमारतीची 
थाप य वषयक कामे करणे.  ाथिमक दु यम 1800000 475/4 10000 1410000 1420000 

क 90 भाग . ३८ मधील मनपा शाळा इमारतीची 
रंगरंगोट ची कामे करणे. ाथिमक दु यम 2000000 475/5 10000 1410000 1420000 

क 91 भाग . ३८ मधील माशानभुमी दफनभूमी 
इ याद  ठकाणी थाप य वषय कामे करणे   मशानभुमी 2000000 476/5 10000 1410000 1420000 

क 92 

भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील 
मशानभूमीची थाप य वषयक कामे करणे. 

 
 

मशानभुमी 2500000 476/6 10000 934000 944000 

क 93 भाग . ३८ म ये संडास व मुता-यांची दु ती 
करणे संडासमुता-या 2000000 477/2 10000 1410000 1420000 
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क 94 भाग . २८ मासुळकर कॉ नी मधील सावजिनक 
मुता-या  संडास देखभाल दु ती करणे.  संडासमुता-या 4500000 477/4 10000 910000 920000 

क 95 भाग .३५ धावडेव ती येथे र यांची दु तीची 
कामे करणे. 

महसुली -डांबर  र ते 
करकोळ दु ती 3000000 551/17 1000000 1500000 2500000 

क 96 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात भीम ृ ी 
तयार करणे. ( युरल बस वणे)  वषेशयोजना 150000000 18/23 10000 22500000 22510000 

क 97 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा प रसरात भीम ृ ी 
तयार करणे. (लॅ ड के पं कामे करणे व मु य 
वेश दाराजवळ जीआरसी कमान उभारणे ) 

वषेशयोजना 20000000 18/28 10000 7500000 7510000 

क 98 भाग . ६ मोशी दश या वधी घाटाचे 
सुधारणा वषयक कामे करणे.   वषेशयोजना 40000000 19/34 10000 10010000 10020000 

क 99 भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड मधील ववीध 
र ते बीसी प दतीने डांबर करण करणे.  वषेशयोजना 150000000 27/19 10000 3010000 3020000 

क 100 भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ड पी 
र ते वकसीत करणे.  वषेशयोजना 100000000 27/20 1000 35001000 35002000 

क 101 भाग . ५ जाधववाड  मधील ववीध र ते बीएम 
प दतीने करणे.  वषेशयोजना 20000000 27/18 1000 3001000 3002000 

क 102 

भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  मधील ता यात 
आले या आर णा या जागा वकसीत करणे.  
 
 

वषेशयोजना 20000000 27/22 10000 3010000 3020000 

क 103 भाग . २८ मासुळकर कॉलनी येथील मौलादा 
आ दुल कलाम चौकाचे सुशोिभ करण करणे  वषेशयोजना 15000000 28/24 10000 2010000 2020000 
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क 104 
भाग . ३५ भोसर  स.नं. १ मधील दवाखाना 

इमारतीसाठ  बैठक यव था करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे.  

वषेशयोजना 50000000 42/6 10000 5010000 5020000 

क 105 भाग .२८ मासुळकर कॉलनी मधील 
सुर ार कासाठ  केबीन बांधणे. वषेशयोजना 20000000 43/14 10000 2010000 2020000 

क 106 
भाग .२८ येथील गवळ माथा चौक (pcmc 

गोडाऊन)पासून पाईन रोड पयत र ता ं द करण 
क न डांबर करण करणे. 

वषेशयोजना 300000000 46/22 10000 66367000 66377000 

क 107 
मनपा या ता यात आले या व येणा-या जागांना 
िसमािभंत बांधणे व अनुषंिगक कामे करणे. (क व 
ह भाग) 

वषेशयोजना 20000000 47/24 10000 4010000 4020000 

क 108 भाग .८ इं ायणीनगर म ये ठक ठकाणी युरल 
बस वणे व सुशोिभकरणाची कामे करणे वषेशयोजना 50000000 47/26 10000 5010000 5020000 

क 109 
वॉड . २४ (नवीन भाग . २९) इं ायणीनगर 
से. नं.१ महारा  कॉलनी शेजार  मोकळा भूखंड . 
३ म ये पोह याचा तलाव बांधणे. 

वषेशयोजना 16000000 15/5 10000 5010000 5020000 

क 110 भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील ता यात येणा-या 
गायरान जागेतील आर णावर शाळा इमारत बांधणे. वषेशयोजना 50000000 47/27 10000 2010000 2020000 

क   एकूण 
   1435342300 0 1914000 282900000 284814000 

ड 111 
वैदूव ती भाग . ५६ येथील पावसाळ  पा याचे 
गटसचे चबसची दु ती करणे व ॉमवॉटर लाईन 
टाकणे. 

लोकारो य - गावठाण गटस  2500000 131/5 1000 1039000 1040000 

ड 112 
पंपळेगुरव भाग . ५७ येथे पावसाळ  पा या या 
गटसचे चबसची दु ती करणे व ॉमवॉटर लाईन 
ट कणे  

लोकारो य - गावठाण गटस  2500000 131/6 2000 1040000 1042000 
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ड 113 वैदू व ती भाग . ५६ येथे घाट व नद  
पाञालगत थाप य वषयक अनुषंगीक कामे करणे.  लोकारो य - घाट 5000000 132/2 1000 1039000 1040000 

ड 114 पंपळेगुरव  भाग . ५७ येथे घाट व नद  
पाञालगत थाप य वषयक अनुषंगीक कामे करणे. लोकारो य - घाट 5000000 132/3 1000 1042000 1043000 

ड 115 
पंपळेसौदागर भाग . ५५ रहाटणी गावठाण व 
सौदागर गावठाण भागात पावसाळ  पा याचा िनचरा 
हो याक रता आरसीसी बंद पाईप टाकणे     

लोकारो य - सरफेस गटस 5000000 133/7 1000 1043000 1044000 

ड 116 

वैदूव ती भाग . ५६ येथील जवळकर नगर 
वैदूव ती, सुदशननगर, काशीदनगर, महारा  कॉलनी 
इ. भागात पावसाळ  पा याचा िनचरा हो याक रता 
आरसीसी बंद पाईप टाकणे     

लोकारो य - सरफेस गटस 5000000 133/8 1000 1041000 1042000 

ड 117 

पंपळेगुरव भाग . ५७ येथील कवडेनगर, 
वनायकनगर, महारा  कॉलनी, व यमनगर, 
भाऊनगर, गावठाण प रसर, वजयनगर       इ. 
भागात पावसाळ  पा याचा िनचरा हो याक रता 
आरसीसी बंद पाईप टाकणे   
 

लोकारो य - सरफेस गटस 5000000 133/9 1000 1042000 1043000 

ड 118 पंपळेसौदागर भाग . ५५ येथे ठक ठकाणी 
खड मु माचे र ते वकसीत करणे     पथ - खड मु माचे र ते 10000000 135/6 1000 1040000 1041000 

ड 119 ड भागातील वकास कामाचे अंतीम देयके अदा 
करणे.  पथ - डांबर  र ते 7500000 -/- 0 5000000 5000000 

ड 120 
पंपळेिनलख भाग . ५४ येथील न याने ता यात 
येणारे र ते व खराब झाले या र यांची बीबीएम 
प दतीने दु ती क न डांबर करण करणे.   

पथ - डांबर  र ते 5000000 136/10 1000 803000 804000 
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ड 121 पंपळेिनलख भाग . ५४ येथे र ते 
सुधारणा वषयक कामे करणे   पथ - डांबर  र ते 5000000 136/11 1000 1043000 1044000 

ड 122 

पंपळेसौदागर भाग . ५५ येथील साईसागर 
कॉलनी, रायगड कॉलनी, भारत कॉलनी व 
प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने वकसीत 
करणे.     

पथ - डांबर  र ते 10000000 136/13 1000 1042000 1043000 

ड 123 
पंपळेसौदागर भाग . ५५ येथील काटेव ती व 
कंुजीरव ती प रसरातील  र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे.     

पथ - डांबर  र ते 5000000 136/14 1000 4669000 4670000 

ड 124 पंपळेसौदागर भाग . ५५ गावठाण भागातील 
र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे.     पथ - डांबर  र ते 10000000 137/16 1000 1043000 1044000 

ड 125 पंपळेगुरव भाग . ५७ गावठाण भागातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे.     पथ - डांबर  र ते 15000000 137/24 1000 3845000 3846000 

ड 126 

पंपळेगुरव भाग . ५७ येथील काशीदनगर व 
प रसरातील र यांचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे.    
 

पथ - डांबर  र ते 15000000 137/25 1000 1044000 1045000 

ड 127 भाग .२५ वाकड येथे  हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे.     पथ - डांबर  र ते 3750000 137/29 1000 3500000 3501000 

ड 128 भाग .२५ वाकड येथे  उवर त ठकाणी र ते 
वकसीत  करणे.     पथ - डांबर  र ते 3750000 137/30 1000 3501000 3502000 

ड 129 भाग .२५ ताथवडे गावठाण व उवर त ठकाणी  
र ते वकसीत  करणे.     पथ - डांबर  र ते 3750000 137/32 1000 3498000 3499000 

ड 130 
पंपळेिनलख भाग . ५४ म ये बाणेरपुलाकडे 
जाणा-या र यास फुटपाथ करणे व र तादुभाजक 
उभारणे.   

पथ - दगड  फरशी व 
फुटपाथ 5000000 139/8 1000 1043000 1044000 
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ड 131 
पंपळेसौदागर भाग . ५५ येथे रहाटणी गावठाण 
पवारनगर व इतर भागात पे ह ंग लॉक बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणे.    

पथ - दगड  फरशी व 
फुटपाथ 5000000 139/12 1000 1041000 1042000 

ड 132 

वैदूव ती भाग . ५६ येथे सुदशननगर, 
जवळकरनगर, गुलमोहर कॉलनी, भागतनगर  
इ याती भागात  पे ह ंग लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणे.    

पथ - दगड  फरशी व 
फुटपाथ 5000000 140/17 1000 1042000 1043000 

ड 133 पंपळेगुरव भाग . ५७ येथील  भागात पे ह ंग 
लॉक बस वणे व थाप य वषयक कामे करणे.    

पथ - दगड  फरशी व 
फुटपाथ 5000000 140/19 1000 1041000 1042000 

ड 134 भाग . २५ म ये फुटपाथची कामे करणे. पथ - दगड  फरशी व 
फुटपाथ 5250000 140/28 1000 4201000 4202000 

ड 135 

पंपळेिनलख भाग . ५४ येथील मनपा शाळा 
दवाखाना व यायामशाळा येथे थाप य वषयक 
कामे करणे. 
 
 

इमारत योजना 5000000 143/7 1000 1037000 1038000 

ड 136 पंपळेसौदागर भाग . ५५ येथील खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे.   इमारत योजना 5000000 144/8 1000 1043000 1044000 

ड 137 भाग . ५३ वाकड मधील मनपा या ता या 
आले या ववीध आर णास िसमाभींत बांधणे   इमारत योजना 3750000 145/3 1000 1700000 1701000 

ड 138 

पंपळेसौदागर भाग . ५५ येथे 
महानगरपािलके या ववीध सां कृतीक काय मा 
क रता मंडप यव था पुर वणे व इतर थाप य 
वषयक अनुषंगीक कामे करणे.      

थाप य वषयक कामे 
करणे. 1000000 146/4 1000 692000 693000 
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ड 139 

भाग . २६ पंपळेिनलख येथील र क चौक ते 
पंपळेिनलख गावठाणातुन संर ण वभागा या 
ह तून जाणा-या १८ मी. ड पी र यास सबवे 
करणे व ता यात येणारा १२ मी. ं द चा ड पी 
वकसीत करणे       

वशेष योजना 110000000 13/8 1000 33499670 33500670 

ड 140 पुनवळे येथील स.न. ६,७,८,९,१०,११ ते १५ प १९ 
ये ील १८ मी. ं द ड पी र ता वकसीत करणे.  वशेष योजना 70000000 19/41 1000 13399670 13400670 

ड 141 
भाग . ५३ वाकड म ये न याने ता यात येणा-

या जागेनुसार वकास आराखडयातील र ते 
वकसीत करणे.    

वशषे योजना 20000000 19/42 1000 10049670 10050670 

ड 14२ पुनावळे येथील स.नं. ५० व ५१ मधुन जाणारा १८ 
मी. ड पी र ता वकसीत करणे.  वशेष योजना 50000000 19/52 1000 16749670 16750670 

ड 14३ 
पुनावळे येथील स.नं. ४२ व ४३ मधुन  जांबे 
गावाकडे जाणारा १८ मी. ड पी र ता वकसीत 
करणे. 

वशेष योजना 50000000 19/53 1000 6699670 6700670 

ड 144  ड भागात ठक ठकाणी आव यकतेनुसार 
डांबर करण करणे.   वशेष योजना 50000000 20/55 1000 30149670 30150670 

ड 145 

नवीन भाग . २८ येथील रहाटणी मनपा 
शाळेतील पंपळेसौदागर मशानभुमी पयतच े
र याचे युट  ड यूट   प दतीने काँ ट करण 
करणे.  

वशेष योजना 80000000 20/56 1000 33499670 33500670 

ड 146 

ड भागा अंतगत खाजगी कंप या व मनपा माफत 
ववीध सेवावाह या टाक यासाठ  खोदकाम के याने 
झालेले चर एमपीएम, बीएम व बीसी प दतीने 
डांबर करण करणे  

वशेष योजना 100000000 20/58 1000 20099670 20100670 
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ड 147 भाग . २६ मधील ना याचे थाप य वषयक 
कामे करणे.  वशेष योजना 30000000 20/59 1000 9379670 9380670 

ड 148 भाग . २५ वाकड आ.क/४/११ जकात 
ना या या जागेसाठ  िसमाभींत घालणे.  वशेष योजना 50000000 20/60 1000 10049670 10050670 

ड 149 भाग . २५ वाकड आ.क/४/१५ ाथमीक 
शाळे या जागेसाठ  िसमाभींत घालणे. वशेष योजना 20000000 20/61 1000 2679670 2680670 

ड 150 
पंपळेगुरव भाग . ५७ येथील दापोड  पुल ते 
तुळजाभवानी मंद र  ते ृ ी चौकापयतचा १८ मी. 
ं द र याचे अदयावत प दतीने नुतनीकरण करणे.  

वशेष योजना 200000000 28/38 1000 66999670 67000670 

ड 151 भाग . २६ म ये ता यात येणारे ड पी र ते 
वकसीत करणे.  वशेष योजना 85000000 28/39 1000 30149670 30150670 

ड 152 

भाग . ५६ वैदवु ती जवळकरनगर येथील 
खेळाचे मैदान या आर णाम ये ववीध कार या 
खेळां या खेळप टया वकसीत करणे व इतर 
थाप य वषयक अनुषंगी कामे करणे.    

वशेष योजना 30000000 43/18 1000 14614750 14615750 

ड 153 
पंपळेिनलख भाग . ५४ मधील क पटेव ती 
येथील मशानभमूीत संडास लॉक बांधणे व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे.    

प अंदाजपञक- मशानभूमी 10000000 480/4 1000 1357540 1358540 

ड 154 
पंपळेिनलख भाग . ५४ गावठाणातील 
मशानभूमीत  थाप य वषयक दु ती व 

देखभालीची कामे करणे.    
प अंदाजपञक- मशानभूमी 10000000 480/5 1000 468000 469000 

ड   एकूण   1128750000 0 44000 350000000 350044000 

इ 155 
भाग . ६ डुडूळगाव येथील १८ व २४ मी. 
वकासआराखडयातील मोशी आळंद  र ता ते 
माऊलीनगर ते पुणे आळंद  र ता वकसीत करणे    

भांडवली -अ 450000000   0 100000000 100000000 
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इ 156 . . ७ च-होली येथील हरामाता पुल खडकवासला 
व ती ते ९० मी.ड पी पयत र त वकसीत करणे.  वशेष योजना 500000000 21/77 1000 100000000 100001000 

इ 157 भाग . ३ च-होली डुडूळगाव मशानभुमीची 
सुधारणा व थाप य वषयक कामे करणे.  वशेष योजना 25000000 21/94 1000 15000000 15001000 

इ 158 
भाग . ७ च-होली बुडव ती मु य र ता ते स ह 

नं. ८७ येथील वकास आराखडयातील १८ मी. 
र ता वकसीत करणे.   

वशेष योजना 400000000 22/98 1000 100000000 100001000 

इ 159 
भाग . ७ च-होली द नगर(काळ िभंत र ता) 
वकास आराखडयातील र ता १८ मी. वकसीत 
करणे.   

वशेष योजना 150000000 22/104 1000 70000000 70001000 

इ 160 
भाग . ७ च-होली येथील स ह नं. ४५८ ते 

स.नं. ४०४ (पठारे मळा) येथील १८ मी. वकास 
आराखडयातील र ता वकसीत करणे   

वशेष योजना 100000000 22/105 1000 50000000 50001000 

इ 161 

.  ७ चो वसावाड  येथील स ह नं. १८६ ते 
वडमुखवाड  स.नं. ५५ येथील १८ मी. वकास 
आराखडयातील र ता वकसीत करणे व पुणे आळंद  
र ता ते स ह . १ ते २५ येथील वकास 
आराखडयातील र ता वकसीत करणे      

वशेष योजना 100000000 22/106 1000 50000000 50001000 

इ 162 

भाग . ६ डुडूळगाव येथील सव . १३४ ते १८६ 
वकास आराखडयातील १८ मी.र ता वकसीत करणे 
तसेच गट . ५१ ते ७६ पयतचा १८ मी. र ता 
वकसीत करणे.    

वशेष योजना 300000000 21/95 10000000 50000000 60000000 

इ 163 
भाग . ३५ म ये स.नं. १ मधील अंतररा ीय 

कु ती िश ण क ाचे उवर त अनुषंगीक कामे 
करणे (ट पा २)  

वशेष योजना 150000000 42/8 1000 20000000 20001000 

इ 164 भाग . ३ मोशी येथील आर ण . १/१७५ येथे 
खेळाचे मैदान व जलतरण तलाव बांधणे वशेष योजना 70000000 16/9 1000 10000000 10001000 
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इ 165 सव नं. १ मधील खेळाचे मैदानासाठ  े क गॅलर  
उभारणे वशेष योजना 150000000 22/110 5000000 15000000 20000000 

इ 166 

भाग . ६ येथील मोशी आळंद  र ता-गायरान 
र ता-कुदळेव ती आर ण . १/२१४ ते आळंद  
र यापयत वकास आराखडयातील र ता वकसीत 
करणे (गट . ३६३ ते २५१)    

वशेष योजना 300000000 22/96 10000000 20000000 30000000 

इ   एकूण   2695000000 0 25008000 600000000 625008000 

फ 167 भाग . ११ यमुनानगरम ये ठक ठकाणी 
पावसा या पा याचे सरफेस गटरची दु ती करणे.   भांडवली 1000000 185/29 1000 537327 538327 

फ 168 भाग . १२ म ये ठक ठकाणी ॉमवॉटर 
लाईनची दु ती करणे.   भांडवली 1000000 185/30 1000 465568 466568 

फ 169 भाग . ११ यमुनानगरम ये ठक ठकाणी 
पाथवेसाठ  पे ह ंग लॉक बस वणे  भांडवली 1000000 192/49 1000 516817 517817 

फ 170 
भाग . १२ म ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 

बस वणे 
 

भांडवली 1000000 192/51 1000 546697 547697 

फ 171 भाग . ११ यमुनानगरम ये मनपा काय मासाठ  
मंडप यव थेची कामे करणे भांडवली 1000000 196/45 1000 602374 603374 

फ 172 भाग . १२ म ये ववीध ठकाणी थाप य 
वषयक कामे करणे    भांडवली 1000000 196/46 1000 461255 462255 

फ 173 भाग . २ िञवेणीनगर येथे ठक ठकाणी खु या 
व दशादशक फलक बसवणे.      भांडवली 990000 182/9 1000 624639 625639 

फ 174 भाग . २ िञवेणीनगर येथील नाला दु ती 
करणे भांडवली 990000 183/11 1000 624595 625595 
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फ 175 
भाग . २ िञवेणीनगर मधील सहयोग नगर 

मधील भागातील टॉवरलाईन या कडेने ॉमवॉटर 
लाईन टाकणे. 

भांडवली 990000 185/26 1000 423714 424714 

फ 176 भाग . पीनगर तळवडे मधील र यांना झालेले 
ॉसकट चेस को डमी स प दतीने बुज वणे  भांडवली 990000 187/26 1000 624667 625667 

फ 177 
भाग . २ िञवेणीनगर मधील हेञेवाड  मधील 
ववीध सोसायटयाम ये ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
दु ती करणे    

भांडवली 990000 192/46 1000 476892 477892 

फ 178 भाग . १ पीनगर प रसरातील मनपा इमारतीची 
दु ती वषयक कामे करणे   भांडवली 990000 193/4 1000 423618 424618 

फ 179 भाग . १ पीनगर कॉलनीमधील र यावर 
थम ला ट पटने रोडमाक ग करणे भांडवली 990000 196/39 1000 623986 624986 

फ 180 भाग . १ पीनगर कॉलनी येथे ववीध 
काय मासाठ  मंडप यव था करणे  भांडवली 990000 196/40 1000 546550 547550 

फ 181 
भाग . १ पीनगर कॉलनीमधील ववीध 

वॉड तर य कामे करणे 
 

भांडवली 1000000 197/4 1000 362162 363162 

फ 182 भाग . २ िञवेणीनगरम य ेवॉड तर य 
योजनेअंतगत कामे करणे   भांडवली 1000000 197/5 1000 320821 321821 

फ 183 भाग . ४ कृ णनगर प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणे  भांडवली 990000 187/29 1000 624700 625700 

फ 184 भाग . ४ कृ णानगर प रसरात ठक ठकाणी 
पाथवे साठ  पे ह गं लॉक बस वणे     भांडवली 1000000 192/48 1000 605792 606792 

फ 185 भाग . ३ िचखली येथील हेञेवाड  मोरेव ती 
भागातील मनपाचे कामासाठ  मंडप  टाकणे  भांडवली 990000 185/27 1000 679599 680599 
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फ 186 
भाग . ३ िचखली येथील मोरेव ती मधील 

र यांना पडललेे खडृडे खड मु म व बीबीएम 
प दतीने बुज वणे   

भांडवली 990000 187/28 1000 479004 480004 

फ 187 भाग . ४ कृ णानगर अंतगत भागात थाप य 
वषयक कामे करणे   भांडवली 990000 196/43 1000 533672 534672 

फ 188 भाग . ४ कृ णानगर अंतगत नेवाळेव ती, 
हरगुडे व ती भागात थाप य वषयक कामे करणे   भांडवली 990000 196/44 1000 533672 534672 

फ 189 भाग . २ िञवेणीनगरमधील थाप य वषयक 
करकोळ देखभाल दु तीची कामे करणे    महसुली 990000   0 422850 422850 

फ 190 भाग . १ पीनगर तळवडे प रसरातील 
नाग रकासाठ  म हलासाठ  व छतागृह बांधणे    पअंदाजप क 990000   0 472514 472514 

फ 191 

भाग . १२ मधील मधुकर पवळे शाळा  २/१ 
येथील िसमाभींतीची उंची वाढ वणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 
 

वशेष योजना 7500000 14/8 1000 6300000 6301000 

फ 192 
भाग . १३ िनगड  गावठाणामधील मु लम 

दफनभूमी या िसमाभींतीची उंची वाढ वणे यास 
िमहराब व िमनार बांधणे       

वशेष योजना 10000000 14/9 1000 2500000 2501000 

फ 193 
भाग . ११ यमुनानगरमधील िञवेणीनगर चौक ते 

एलआयसी इमारतीपयत या र यांचे डांबर करण 
करणे  

वशेष योजना 20000000 30/73 1000 1411880 1412880 

फ 194 
भाग . १२ मधील काळभोर गोठा शाळा मांक 

२/२ िसमाभींतीची उंची वाढ वणे पे हर लॉक 
बस वणे व देखभालीची कामे करणे    

वशेष योजना 7500000 30/74 1000 2521408 2522408 
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फ 195 
भाग .१२ मधील िनगड  से. २२ येथे मनपाच े

दवाखा यासाठ  िसमाभींतीची उंची वाढ वणे व 
दु तीची कामे करणे    

वशेष योजना 7500000 30/75 1000 2520761 2521761 

फ 196 
भाग . १३ िनगड  गावठाण मधील एलआयसी 

इमारत ते पवळे उ डाणपुलापयत या र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे    

वशेष योजना 20000000 30/76 1000 2189665 2190665 

फ 197 
भाग . ११ यमुनानगर येथे ी.छञपती संभाजी 

राजे डांगण येथे म ट पोटस ाऊंड वकसीत 
करणे   

वशेष योजना 35000000 47/39 1000 1925330 1926330 

फ 198 भाग . १ पीनगर येथील ीराम कॉलनीमधुन 
जाणा-या ना याचे नवीन बांधकाम करणे. वशेष योजना 10000000 23/120 1000 1260792 1261792 

फ 199 

भाग . १ योतीबानगर सोनवणेव ती २४ 
मी.ड पी र ता ं द करण क न ॉम वॉटरलाईन 
टाकून र याचे डांबर करण करणे 
 
 
 

वशेष योजना 20000000 29/58 1000 5000000 5001000 

फ 200 
भाग  १ पीनगरमधील िशवेचा र ता ं द करण 

क न ॉम वॉटर लाईन टाकणे व डांबर करण 
करणे.  

वशेष योजना 30000000 29/59 1000 1008511 1009511 

फ 201 भाग . १ पीनगर तळवडे येथील भाटेव ती 
येथील अंतगत र ते वकसीत करणे  वशेष योजना 15000000 29/60 1000 756363 757363 

फ 202 भाग  ३ िचखली येथील राधा वामी आ म 
येथील २४ मी. ड पी र ता वकसीत करणे   वशेष योजना 20000000 29/63 1000 5000000 5001000 
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फ 203 भाग  ३ िचखली येथील सोनवणे व ती ते 
िचखली चौक २४ मी. ड पी र ता वकसीत करणे   वशेष योजना 20000000 29/64 1000 13865454 13866454 

फ 204 भाग . ३ िचखली म ये िचखली चौक ते 
मशानभूमीकडे जाणारा ड पी र ता वकसीत करणे   वशेष योजना 20000000 30/66 1000 7208199 7209199 

फ 205 
भाग . ३ िचखली येथील पाट लनगर, बगव ती 

सोनवणे व ती, मोरेव ती येथील अंतगत र ते 
वकसीत करणे   

वशेष योजना 20000000 30/67 1000 7173071 7174071 

फ 206 
भाग . ३ िचखली येथील अनाथआ म ते देहू 

आळंद  र याला िमळणारा ३० मी. ड पी र ता 
वकसीत करणे.    

वशेष योजना 20000000 30/68 1000 7394508 7395508 

फ 207 
भाग . ४ कृ णानगर येथे शरदनगर 

िशवाजीपाकला जाणारा जोडणारा पाईन र यावर 
पादचार  भूयार  माग बांधणे  

वशेष योजना 100000000 14/5 1000 54900000 54901000 

फ 208 

भाग . ४ कृ णानगर येथे शरद नगर 
िशवाजीपाकला जोडणारा पाईन र यावर 
ओ हर ीज बांधणे डा सकूंल बांधणेस 
वा तु वशारदची नेमणूक करणे    

वशेष योजना 5000000 14/6 1000 1545000 1546000 

फ 209 
भाग . ४ पुणानगर येथील सीड सी-२ मैदानावर 
डा संकुल उभारणे व आव यक थाप य वषयक 

कामे करणे   
वशेष योजना 30000000 14/7 1000 20000000 20001000 

फ 210 भाग . ४ कृ णानगरमधील िशवतेजनगर मु य 
र याचे हॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे   वशेष योजना 15000000 30/69 1000 13865000 13866000 

फ 211 
भाग . १३ िनगड  गावठाण मधील महाराणा 
ताप पुतळा ते ीकृ ण मंद रा पयत ना याची उंची 

वाढ वणे   
भांडवली 7500000 183/8 1000 1260904 1261904 
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फ 212 भाग . १३ िनगड  गावठाणा मधील 
साईनाथनगर येथे टाम वॉटरलाईन टाकणे   भांडवली 7500000 184/19 1000 2016932 2017932 

फ 213 
भाग . १३ िनगड  गावठाण येथील से. २२ 

मधील ओटा कम इमारत . १ ते १५ मधील 
र यांचे डांबर करण करणे  

भांडवली 7500000 189/29 1000 1260574 1261574 

फ 214 भाग . ११ यमुनानगरम ये मॉडन हाय कुल 
प रसरातील र याचे कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे  भांडवली 5000000 191/22 1000 1663949 1664949 

फ 215 भाग .११ यमुनानगरम ये दनेश सुपरमाकट 
प रसरातील र या या कडेने पे ह ंग लॉक बस वणे   भांडवली 5000000 191/24 1000 1663524 1664524 

फ 216 

भाग .१२ मधील से. .२२ ओटा कम या 
वकसीत झाले या इमारती या प रसरात पे हर 
लॉक बस वणे व देखभालीची कामे करणे.  
 

भांडवली 7500000 191/25 1000 1664169 1665169 

फ 217 
भाग . १३ िनगड  गावठाण येथील से. .२२ 

मधील ओटा कम इमारत . १ ते १५ अंतगत 
भागात पे ह ंग लॉक बस वणे   

भांडवली 7500000 191/26 1000 1664147 1665147 

फ 218 
भाग . १३ िनगड  गावठाण येथील से. .२२ 

मधील मशानभूमी समोर ल ओटा कम  . १ ते 
६ या अंतगत भागात पे ह ंग लॉक बस वणे   

भांडवली 5000000 191/27 1000 1663840 1664840 

फ 219 
भाग . १३ िनगड  गावठाण येथील 

अमृतानंदमयी मठ ते भाजीमंडई या र या या 
कडेने कलर पे ह ंग लॉक बस वणे  

भांडवली 5000000 191/28 1000 1662165 1663165 

फ 220 भाग . १३ िनगड  गावठाण येथील कम नं. ९ 
व १० म ये कलर लॉक बस वणे   भांडवली 7500000 191/29 1000 1661740 1662740 
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फ 221 
भाग . १३ िनगड  गावठाण मधील डॉ. हेगडेवार 

चौक ते एसपीएम कूलपयत र याचे फुटपाथ 
दु तीचे काम करणे 

भांडवली 3500000 191/30 1000 1159752 1160752 

फ 222 भाग . ११ यमुनानगरम ये ववीध थाप य 
वषयक कामे करणे भांडवली 5000000 195/9 1000 1664169 1665169 

फ 223 
भाग  १२ मधील मोकळया जागांवर चेनलींग 

फेनिसंग करणे व प रसरातील अनुषंगीक कामे 
करणे   

भांडवली 7500000 195/10 1000 1311653 1312653 

फ 224 
भाग  १२ मधील ववीध शाळा व मैदानासाठ  

लाल माती पुर वणे मैदान वकसीत करणे व 
थाप य वषयक कामे करणे 

भांडवली 7500000 195/11 1000 1260904 1261904 

फ 225 
भाग  १३ िनगड  गावठाण मधील मधुकर पवळे 
डांगण वकसीत करणे व इतर अनुषंगीक कामे 

करणे    
भांडवली 5000000 195/12 1000 1664266 1665266 

फ 226 भाग  १ तळवडे मधील भाटेव ती येथील 
ना यास सीड  वक बांधणे भांडवली 5000000 183/6 1000 756570 757570 

फ 227 भाग  १ पीनगर प रसरात ॉम वॉटर लाईन 
टाकणे  भांडवली 5000000 184/8 1000 526607 527607 

फ 228 भाग  १ पीनगर तळवडे वकास सोसायट    
प रसरात ॉम वॉटर लाईन टाकणे भांडवली 2500000 184/11 1000 832287 833287 

फ 229 भाग  १ तळवडे येथील च हाणनगर व तळवडे 
गावठाण भागात ॉम वॉटर लाईन टाकणे भांडवली 5000000 184/12 1000 613808 614808 

फ 230 भाग  १ तळवडे येथील  संततुकारामनगर 
भागात ॉम वॉटर लाईन टाकणे भांडवली 5000000 184/13 1000 613821 614821 

फ 231 भाग  १ तळवडे प रसरात र ते खड मु माचे 
करणे  भांडवली 5000000 186/9 1000 1008800 1009800 
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फ 232 भाग  १ पीनगरमधील संततुकारामनगर 
प रसरातील पे ह ंग लॉक दु ती करणे  भांडवली 2400000 190/13 1000 513000 514000 

फ 233 भाग  १ पीनगर तळवडे येथील च हाण व ती 
म ये पे ह ंग लॉक बस वणे  भांडवली 2500000 190/14 1000 526617 527617 

फ 234 
भाग  ३ िचखली मोरेव ती, गणेशनगर, 

रामदासनगर, केशवनगर भागात एफआरपी 
वाचनालय बोड, बचेसची कामे करणे   

भांडवली 1500000 182/3 1000 504193 505193 

फ 235 
भाग  ४ कृ णानगर म ये एफआरपी वाचनालय 

बस वणे  
 

भांडवली 2500000 182/4 1000 832148 833148 

फ 236 भाग  ४ कृ णानगरमधील पुणानगर व 
िशवतेजनगरम ये ॉमवॉटर लाईन टाकणे  भांडवली 5000000 184/18 1000 1511252 1512252 

फ 237 भाग  ४ कृ णानगरमधील नेवाळेव ती 
प रसरातील र ते एमड  प दतीने ाउट ंग करणे  भांडवली 5000000 186/18 1000 1512573 1513573 

फ 238 भाग  ४ कृ णानगरमधील अंतगत भागातील 
र ते एमड  प दतीने ाउट ंग करणे भांडवली 5000000 186/19 1000 1512541 1513541 

फ 239 
भाग . ४ कृ णानगर से.नं. २० मधील थमेश 

अपाटमट शाळा प रसर मधील र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे   

भांडवली 5000000 188/24 1000 1511048 1512048 

फ 240 
भाग . ४ कृ णानगरमधील िशवाजीपाक 

प रसरातील र ते हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे    

भांडवली 5000000 188/25 1000 1511943 1512943 

फ 241 भाग . ४ कृ णानगर मधील  कोयनानगर व 
सुदशननगर प रसरात पे ह ंग लॉक बस वणे   भांडवली 5000000 190/21 1000 1512936 1513936 
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फ 242 

ह ेञीय कायालयात भाग . ४ कृ णानगर 
प रसरातील ववीध कंप या या/ मनपा या 
सेवावाह या टाक यासाठ  खोदले या र यांचे चर 
बुज वणे ( रलाय स, जीओ तसेच महा वतरणने 
ववीध वाह यासाठ  खोदलेले चर बुज वणे)        

भांडवली 10000000 193/2 1000 2000400 2001400 

फ 243 

भाग . ४ कृ णानगरम ये पाईन रोड, 
यशवंतराव च हाण रोड, बाहुबली चौक ते 
पाईनरोड, पुणानगर प रसरात दशादशक फलक व 

सीटचेअस बस वणे व र ते थम ला ट पे टने रोड 
माक ग करणे    

भांडवली 5000000 194/7 1000 1512512 1513512 

फ 244 भाग . ४ कृ णानगरम ये सां कृत 
काय मासाठ  मंडप यव था करणे भांडवली 5000000 194/8 1000 739896 740896 

फ 245 भाग . ३ िचखली येथील मोरेव ती भागात 
खड मु माचे र ते करणे  भांडवली 5000000 186/14 1000 588331 589331 

फ   एकूण   641250000 0 77000 214763398 214840398 

ग 246 भाग . ५५ राहाटणी गावठाण येथील स.नं. ४३ 
मधील १८ मी. ड पी र ता वकसीत करणे  

वशेषयोजना - रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस ट म 35000000 30/78 2000 11998000 12000000 

ग 247 भाग . ४५ पंपर  वाघेरे येथील आर ण . 
१७३ येथे िसमाभींत बांधणे   

वशेषयोजना - रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस ट म 20000000 30/81 1000 5999000 6000000 

ग 248 
भाग . ४४ व भाग . ४५ मधील 
वरअिभम यु चौक ते पवना नद पयतचा १८ मी. 
ं द चा ड पी र ता वकसीत करणे    

वशेषयोजना - रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस ट म 50000000 30/86 1000 8399000 8400000 

ग 249 भाग . ४८ येथील वमल गाडन ते नढेनगर 
पयत या र याचे काँ ट करण करणे  

वशेषयोजना - रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस ट म  50000000 31/86 1000 17999000 18000000 
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ग 250 ग भागात ठक ठकाणी आव यकतेनुसार 
डांबर करण करणे   

वशेषयोजना - रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस ट म  50000000 31/89 1000 27599000 27600000 

ग 251 

ड भागाअंतगत खालगी कंप या व मनपामाफत 
सेवा वाह या टाक यासाठ  खोदकाम के याने 
झालेले चर एमपीएम, बीएम व बीसी प दतीने 
डांबर करण करणे 

वशेषयोजना - रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस ट म 70000000 31/90 1000 20999000 21000000 

ग 252 भाग .२४ थेरगाव येथे ड पी आर ण . ६२८ 
येथील खेळाचे मैदान वकसीत करणे  

वशेषयोजना - पंपर  
िचंचवड मनपा 

इमारतीसमोर ल मुंबई पुणे 
हमर याचे ं द करण 

क नडांबर करण करणे तसेच 
पी.सी.एम.सी .इमारत 

प रसरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळिसमािभंत 

फुटपाथ इ .अनुषंिगक 
थाप यव ◌षयक कामे 

करणे. 

40000000 39/16 1000 11999000 12000000 

ग 253 थेरगाव स.नं. ९ येथे बहुउ ेशीय इमारत बांधणे 

वशेषयोजना - पंपर  
िचंचवड मनपा 

इमारतीसमोर ल मुंबई पुणे 
हमर याचे ं द करण 

क नडांबर करण करणे तसेच 
पी.सी.एम.सी .इमारत 

प रसरातील संर क िभंत 
दुचाक वाहनतळिसमािभंत 
फुटपाथ इ  .अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे करणे.  

150000000 39/17 1000 41999000 42000000 
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ग 254 थेरगाव येथील ांतीवीरनगर वधमान वाट का 
सोसायट  समोर ल र ता वकसीत करणे  

वशेषयोजना - इतर वशेष 
योजना व बी.ओ.ट .क प  28000000 47/41 1000 8999000 9000000 

ग 255 
भाग . ५५ राहटणी गावठाण ये ील 
मशानभूमीम य ेवेट ंग सेट बांधणे अ नकंुड व 

इतर थाप य वषयक कामे करणे   

प .अंदाजप क  - मशानभुमी 
मु यालय 30000000 488/13 2000 10810000 10812000 

ग   एकूण   523000000 0 12000 166800000 166812000 

ह 256 मौजे भोसर  कासारवाड  येथील अ. . १३ वकसीत 
करणे  वशेष योजना 200000000 "44/23 10000 50000000 50010000 

ह 257 भाग . २० कासारवाड  मंञी कॉ ले स शेजार ल 
मोकळ  जागा वकसीत करणे  वशेष योजना 100000000 45/66 10000 5000000 5010000 

ह 258 

वायसीएम हॉ पटल येथे पदयू र अ यास मासाठ  
आव यक कामे करणे नवजात अ क वभागाचे 
नुतनीकरण करणे डॉ टरांचे िनवास थान 
नुतनीकरण करणे ( भाग-२)(फेज-१)    

वशेष योजना 500000000 24/153 10000 30000000 30010000 

ह 259 

वायसीएम हॉ पटल येथे पदयू र अ यास मासाठ  
आव यक कामे करणे नवजात अ क वभागाचे 
नुतनीकरण करणे डॉ टरांचे िनवास थान 
नुतनीकरण करणे ( भाग-२)(फेज-२)    

वशेष योजना 500000000 17/14 10000 25000000 25010000 

ह   एकूण   1300000000 0 40000 110000000 110040000 

उ ान 260 भाग . ७ च-होली येथील वाघे र मंद र 
प रसरात उदयान वकसीत करणे     18661836 ३८८/२१३ 1000 17759000 17760000 

उ ान 261 भाग . ६ मोशी येथील  न याने ता यात येणा-
या जागेवर उदयान वकसीत करणे     14000858 ३८८/२१० 1000 10882900 10883900 
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उ ान 262 पुनावळे भाग . ५२ अ. . ४/७१ येथे उदयान 
वकसीत करणे     18673985 ३८२/८३. 1000 13404200 13405200 

उ ान 263 
भाग . २४ म ये न याने ता यात येणा-या 

आर ीत जागेस िसमाभींत बांधणे व  उदयान 
वकसीत करणे   

  18661133 ३८१/६२ 1000 13270400 13271400 

उ ान 264 
भाग . ६१ मधील बु द वहार शेजार ल मोकळया 

जागेत उदयान वकसीत करणे   
 

  9337041 ३८४/१३२ 1000 7168100 7169100 

उ ान 265 भाग . ७ च-होली येथील आ. . २/६४ येथील 
उदयानाची उवर त कामे करणे   12604627 ३८८/२१४ 1000 8822400 8823400 

उ ान 266 भाग . ५ मधील जाधववाड  येथील आर ण . 
१/१४७ येथील उदयानाचे उव रत कामे करणे    18647160 ३९२/२९१ 1000 13000000 13001000 

उ ान 267 िचखली मैलाशु द करण क ाचे उवर त जागेत 
आकषक लॅ ड के पंग वकसीत करणे      46309232 ३९६/७१ 1000 24500000 24501000 

उ ान 268 भाग . ३१ मधील मॅ झन चौक उदयान 
वकसीत करणे (स.नं. ७७)     3686314 ३८९/२३४ 1000 3686400 3687400 

उ ान   एकूण   160582186 0 9000 112493400 112502400 

इ .ड लू.एस.  269 
िचखली से. . १७ व १९ येथे आथ क या 
दुबलघटकांसाठ या घरकुल योजना क पास 
आरसीसी कमान बांधणे  

  2326291 83/63 1000000 600000 1600000 

इ .ड लू.एस.  270 
िचखली से. . १७ व १९ येथे आथ क या 
दुबलघटकांसाठ या गृह क पाम ये थाप य 
वषयक ववीध कामे करणे 

  3797556 86/109 1000000 1653602 2653602 

इ .ड लू.एस.    एकूण   6123847 0 2000000 2253602 4253602 
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बीआरट एस 271 
टे को र यावर ल थरमॅ स चौक ते केएसबी चौक 
पयत या र याचे बीसी प दतीने डांबर करण करणे 
व थाप य वषयक कामे करणे  

वषेश योजना 100000000 ३६-४३ 30000000 10000000 40000000 

बीआरट एस 272 
पुणे नािशक महामागवर ल पांजरपोळ चौक ते पुणे 
आळंद पयतचा वकास आराखडयातील र ता 
वकसीत करणे    

वषेश योजना 1000000000 ३६-४४ 20000000 150000000 170000000 

बीआरट एस 273 
दापोड  िनगड  बीआरट एस र यावर ल ववीध 
सेवावाह यांसाठ  खोदलेला र ता व पदपथ यांचे 
चर बुजवून मजबुतीकरण करणे   

वषेश योजना 60000000 ३९-२९ 15000000 10000000 25000000 

बीआरट एस 

274 

एचसीएमट आर या राखीव जागा सावजिनक 
वाहतूक यव थेसाठ  ड एमआरसी या स यानुसार 
बीआरट /मोनोरेल/ ॉम यासाठ  वकसीत करणे  
अ) मौजे राहटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  
फाटा चौकापयत उ च मता ूतगती माग 
(एचसीएमटआर) वकसीत करणे  

वषेश योजना 350000000 ३९-३४ 10000000 120000000 130000000 

बीआरट एस 

275 
सांगवी कवळे र यावर सांगवी फाटा येथे 
ढोरेपाट ल सबवे ते औंध प रहार चौक पुलापयतचा 
र ता वकास आराखडया माणे वकसीत करणे     

वषेश योजना 90000000 ४९-७४ 100000 62000000 62100000 

बीआरट एस 
276 औंध रावेत बीआरट एस मागावर थाप य वषयक 

सुधारणा व देखभालीचे कामे करणे  वषेश योजना 10000000 ३६-३३ 1000 5600000 5601000 

बीआरट एस 
277 सांगवी कवळे र यावर बीआरट एस बस टेशन 

जवळ ल बस डॉक ंग या जागेचे मजबुतीकरण करणे  वषेश योजना 50000000 ३९-२१ 15000000 17000000 32000000 

बीआरट एस 
278 

सांगवी कवळे बीआरट एस र यावर ल ववीध 
सेवावाह यासाठ  खोदलेला र ता पदपथ यांचे चर 
बुजवून मजबुतीकरणे   

वषेश योजना 60000000 ३९-३० 100000 10000000 10100000 
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बीआरट एस 279 देहू कमान ते झडे मळा र याचे ं द करण व 
मजबुतीकरण करणे वषेश योजना 350000000 ४९-७५ 100000 66200000 66300000 

बीआरट एस 

280 
ािधकरणा या वकास आराखडयामधील रावेत 

सीड वक पासून वा हेकरवाड  चौकापयत या ३४.५० 
मी. ं द चा र ता वकसीत करणे    

वषेश योजना 250000000 ३९-२० 100000 10000000 10100000 

बीआरट एस 281 पंपळेसौदागर येथे पवनानद वर पुल बांधणे  वषेश योजना 400000000 ३९-३५ 100000 5000000 5100000 

बीआरट एस 28२ वाकड ते हंजवड  मनपा ह पयत बीअरट  र ता 
वकसीत करणे   वषेश योजना 90000000 ५०६-०९ 10000000 15000000 25000000 

बीआरट एस   एकूण कामे 12   2810000000   100501000 480800000 581301000 

थाप य 
एकूण   एकूण कामे 281   11485673333   129617000 2507410400 2637027400 

 
मा. बाबासाहेब िञभूवन -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

  
मा.बापु उफ शञु न काटे  - मा.महापौर साहेब, या मुळ अंदाजपञकावर उपसूचने दारे बदल सुच वत आहे हे बदल मा य करावेत व याची अंमलबजावणी 
करावी अशी वनंती करतो. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे पुव  6 भाग होते सन २०१७-१८म ये 6 भागांऐवजी 8 भागांची िनिमती करणेत आली. यामुळे भागातीलवॉडची 
फेररचना करणेत आली. अंदाजप क तयार करताना पुव या भागात झालेलीकामे व यांचा खचन याने झाले या भागात भांडवली कामां या तरतूद  करणे 
अपे त होते.दोन भाग न याने वाढ याने जु या भागातील काह  वॉड दुस या भागात कामासह वग झालेले आहेत तथा पअंदाजप क तयार करताना अशा 
कामांची न द घे याचे राहून गे याने जु या भागात तरतूद मयादेपे ा जादा खच झा याचे दसून येत आहे. सबब खालीदश वले ामाणे अंदाजप कात आव यक ते 
बदल करणे आव यक आहे.याची वगवार  अ वब नुसार खालील माणे. 
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     प  अ -सन 2017-18 चे सुधा रत अंदाजप कात मुळ वभागातून वग झाले या भाग व यानुसार लेखािशषािनहाय वेगवेग या ठकाणी केलेली सुधा रत 
तरतूद मुळ वभागातचएक त ठेवावी व या वभागातून मुळ वभाग व वग झालेले वभाग यांची बलेखच  टाकावीत. 
     प  ब-सन 2017-18 चेसुधा रत अंदाजप कात मुळ वभाग व अ य भागात वग झालेले वॉड यामुळे वभागातून सुधा रत तरतूद केले या 
हो या. वभागणीमुळे य झालेला खचदश वलेला नाह . यामुळे या लेखािशषावर तरतूद वजा दसत आहे यासाठ  अ य लेखािशषाव न रकमावग करण करणे 
आव यक होते. यानुसार वग करण केलेले आहे. तसे करताना मुळतरतूद म ये बदल केलेला नाह . कंवा अंदाजप कात या या लेखािशषासमोरसुच वले या 
तरतूद त बदल होत नाह . 

वर ल दो ह  बदलानुसार मुळ भागातच या लेखािशषाची सुधा रत तरतूद दश वलीजाणार अस याने याच ठकाणी वग झाले या कामां या तरतूद  
टाक यात या यात. 
                                                      प  अ  
 

भागाचे नाव अ. ं . पान ं . अ. ं . लेखािशष सुधा रततरतूद य खच वाढकरावयाची 
तरतुद (र कम) 

घटकरावयाची 
तरतुद 

अ मु यालय 1 ५४ 2ड नाला ेिनंग       
12,641,000  

        
19,395,633  

          
6,754,633  

                       
-    

ब मु यालय 2 ८२ 2ड नाला ेिनंग         
8,632,000  

             
879,475  

                       
-    

          
6,754,633  

अ मु यालय 3 ५४ 3अ खड मु माचे र ते       
11,210,000  

        
11,302,857  

          
2,092,857  

                       
-    

ब मु यालय 4 ८२ 3अ खड मु माचे र ते         
9,782,000  

          
1,314,979  

                       
-    

          
2,092,857  
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ब मु यालय 5 ८२ 2ड सरफेसगटस         
2,970,000  

          
3,255,048  

          
1,918,471  

                       
-    

ड मु यालय 6 १२६ 2ड सरफेसगटस       
15,688,476  

        
11,321,000  

                       
-    

          
1,918,471  

ब मु यालय 7 ८२ ७ इमारतव सां कृितक 
क  

           
755,000  

          
1,936,182  

          
1,500,000  

                       
-    

अ मु यालय 8 ५४ ७ इमारतव सां कृितक 
क  

        
3,447,000  

             
398,837  

                       
-    

          
1,500,000  

ब मु यालय 9 ८२ ११ थाप य वषयक 
कामे करण े

      
20,470,000  

        
20,816,996  

        
10,415,859  

                       
-    

अ मु यालय 10 ५४ ११ थाप य वषयक 
कामे करण े

      
50,544,000  

        
19,188,774  

                       
-    

          
3,627,000  

ग मु यालय 11 २०२ ११ थाप य वषयक 
कामे करण े

      
35,344,000  

             
-    

                       
-    

          
6,788,859  

क मु यालय 12 १०० 3ब डांबर र ते       
29,551,000  

        
45,616,464  

        
36,062,809  

                       
-    

हमु यालय 13 २३० 3ब डांबर र ते       
81,962,809  

                     
-    

                       
-    

        
36,062,809  

क मु यालय 14 १०० 3क दगड फरशी फुटपाथ       
18,060,700  

        
22,069,244  

        
12,955,437  

                       
-    

ह मु यालय 15 २३० 3क दगड फरशी फुटपाथ       
76,047,000  

                     
-    

                       
-    

        
12,955,437  
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क मु यालय 16 १०० ११ थाप य वषयक 
कामे करण े

      
24,868,700  

        
35,253,047  

        
17,441,207  

                       
-    

हमु यालय 17 २३० ११ थाप य वषयक 
कामे करण े

      
56,192,000  

                       
-    

                       
-    

        
17,441,207  

क े ीय 
कायालय 

18 १०२ 3ब डांबर र ते            
648,000  

          
1,701,555  

          
3,845,000  

                       
-    

ह े ीय 
कायालय 

19 २३२ 3ब डांबर र ते         
3,845,000  

                       
-    

                       
-    

          
3,845,000  

डमु यालय 20 १२६ 2फ गावठाणगटस         
6,279,784  

          
7,983,979  

          
2,746,818  

                       
-    

गमु यालय 21 २०२ 2ग गावठाणगटस         
5,246,818  

                       
-    

                       
-    

          
2,746,818  

डमु यालय 22 १२६ 3अ खड मु माचे र ते       
10,082,347  

        
12,971,200  

          
3,108,331  

                       
-    

गमु यालय 23 २०२ 3अ खड मु माचे र ते         
6,243,654  

                       
-    

                       
-    

          
3,108,331  

डमु यालय 24 १२६ 3ब डांबर र ते       
24,128,939  

        
26,849,807  

        
17,352,505  

                       
-    

गमु यालय 25 २०२ 3ब डांबर र ते       
40,791,831  

                       
-    

                       
-    

        
17,352,505  

डमु यालय 26 १२६ ५ 
इमारतयोजना         

3,095,966  
          

3,998,749  
          

4,158,216  
                       
-    
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गमु यालय 27 २०२ ६ 
इमारतयोजना       

10,768,203  
         
-    

                       
-    

          
4,158,216  

डमु यालय 28 १२६ १० थाप य वषयक 
कामे करण े

        
5,804,778  

          
9,367,911  

        
18,555,141  

                       
-    

गमु यालय 29 २०२ ११ थाप य वषयक 
कामे करण े

      
28,555,141  

                       
-    

                       
-    

        
18,555,141  

ड े ीय 
कायालय 

30 १२८ १० थाप य वषयक 
कामे करण े

           
587,919  

             
718,426  

             
553,000  

                       
-    

ग े ीय 
कायालय 

31 २०४ १० थाप य वषयक 
कामे करण े

           
953,000  

                       
-    

                       
-    

             
553,000  

फमु यालय 32 १७८ 2ई भाजीमाकट                      
-    

             
157,822  

             
357,822  

                       
-    

कमु यालय 33 १०० 2ऊ भाजीमाकट         
1,246,000  

                       
-    

                       
-    

             
357,822  

ब मु यालय 
(प) 

34 ४५२ २ णालय , 
सुतीगृहे , 
औषधालय 

                     
-    

      
115,000,375  

      
142,705,431  

                       
-    

ग मु यालय 
(प) 

35 ४५६ २ णालय , 
सुतीगृहे , 
औषधालय 

      
186,000,000 

                       
-    

                       
-    

      
142,705,431  

क मु यालय 
(प) 

36 ४५२ १ ाथिमकव दु यम 
िश ण 

        
8,610,400  

        
11,642,569  

          
7,799,991  

                       
-    
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ह मु यालय 
(प) 

37 ४५६ १ ाथिमकव दु यम 
िश ण 

      
20,498,000  

                       
-    

                       
-    

          
7,799,991  

क मु यालय 
(प) 

38 ४५२ २ णालय , 
सुतीगृहे , 
औषधालय 

                     
-    

          
1,369,271  

          
2,556,000  

                       
-    

ह मु यालय 
(प) 

39 ४५६ २ णालय , 
सुतीगृहे , 
औषधालय 

        
6,556,000  

                       
-    

                       
-    

          
2,556,000  

क मु यालय 
(प) 

40 ४५२ ४ 
संडासमुता या         

2,700,000  
          

4,652,223  
          

4,862,334  
                       
-    

ह मु यालय 
(प) 

41 ४५६ ४ 
संडासमुता या       

11,096,000  
                       
-    

                       
-    

          
4,862,334  

ड मु यालय 
(प) 

42 ४५४ १ ाथिमकव दु यम 
िश ण 

        
1,908,284  

          
2,549,759  

          
1,013,171  

                       
-    

ग मु यालय 
(प) 

43 ४५६ १ ाथिमकव दु यम 
िश ण 

        
1,513,171  

                       
-    

                  
-    

          
1,013,171  

ह भाग 1 ४३७ते 
४४१ 

१ते 
५३ 

भूगयोिनधी ह 
भाग 

      
81,501,838  

                       
-    

                       
-    

        
81,501,838  

क भाग 2 ४१४ते 
४१६ 

१ते 
१२ 

भूगयोिनधी क 
भाग 

      
44,435,920  

        
47,643,622  

        
81,501,838  

                       
-    

ग भाग 3 ४३३ते 
४३६ 

१ते 
३१ 

भूगयोिनधी ग 
भाग 

      
77,519,526  

                       
-    

                       
-    

        
77,519,526  
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ड भाग 4 ४१७ते 
४२० 

१ते 
४० 

भूगयोिनधी ड 
भाग 

      
84,398,508  

        
57,706,715  

        
77,519,526  

                       
-    

              
      
457,776,397  

      
457,776,397  

 
प  ब 

 

अ. ं . पान ं . अ. ं . कामाचेनाव लेखािशष सन२०१७-१८ चा 
सुधार त अंदाज 

वाढकरावयाची 
तरतुद 

घटकरावयाची 
तरतुद 

सन२०१७-१८ साठ  
आव यक तरतुद 

1 470 1 

भाग . २६ काळभोरनगर मधील 
शाळा व मनपाइमारतीची कामे 
करणे. (न वन) 

प अंदाजप क 
– ाथिमक व 
दु यम िश ण 
( भाग) 

                        
-    

               
12,000  

                      
-    

                     
12,000  

2 470 2 

भाग . १४ भ  श  
उ ानामधील शाळा इमारतीची 
दु ती करणे. (न वन) 

प अंदाजप क 
– ाथिमक व 
दु यम िश ण 
( भाग) 

                        
-    

             
723,000  

                      
-    

                   
723,000  

3 472 4 

भाग . १६ म ये व छता गृहाची 
दु तीची कामे करणे. 

प अंदाजप क 
– संडास व 
मुता-या 
(मु यालय) 

              
900,000  

                      
-    

            
400,000  

                   
500,000  
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4 472 5 

भाग . ९ संभाजीनगर 
प रसरातील स व छतागृह व मुता-
यांची थाप य वषयक कामे करणे. 

प अंदाजप क 
– संडास व 
मुता-या 
(मु यालय) 

              
900,000  

                      
-    

            
335,000  

                   
565,000  

5 473 1 
भाग . १८ कवळे वकासनगर 

भागातील शाळा इमारतीची दु तीची 
कामे करणे. 

प अंदाजप क 
– ाथिमक व 
दु यम िश ण 
( भाग) 

                        
-    

             
599,000  

                      
-    

                   
599,000  

6 473 1 
भाग . १८ मधील मशानभुमीची 

देखभाल दु ती व सुधारणांची कामे 
करणे. 

प अंदाजप क 
– मशानभुमी 
( भाग) 

                        
-    

               
39,000  

                      
-    

                     
39,000  

7 473 2 
भाग . १९ मधील मनपा शाळा 

इमारतीची देखभाल दु ती व 
सुधारणांची कामे करणे. 

प अंदाजप क 
– ाथिमक व 
दु यम िश ण 
(मु यालय) 

                        
-    

             
151,000  

                      
-    

                   
151,000  

8 473 2 
भाग . १९ रावेत, कवळे, मामुड  
मशानभुमीची करकोळ दु ती 

करणे. 

प अंदाजप क 
– मशानभुमी 
(मु यालय) 

              
194,000  

             
-    

            
600,000  

                
1,340,000  

9 473 3 
भाग . १९ वा हेकरवाड , कवळे 
मशानभुमी येते वे टंगशेड बांधणे व 

अनुषंिगक कामेकरणे. 

प अंदाजप क 
– मशानभुमी 
(मु यालय) 

              
800,000  

                      
-    

          
189,000  

                   
611,000  
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10 107        
6  

भाग .५ जाघववाड  मधील 
उवर त ठकाणीर यां या कडेने 
गटर बांधकाम करण े

सरफेस गटस            
1,615,000  

          
2,500,000  

                      
-    

                
4,115,000  

11 107      
9  

भाग . ५कुदळवाड  म ये 
ठक ठकाणी पावसा यापा यासाठ  
आर सी सी पाईप लाईन टाकणे. 

सरफेस गटस            
1,700,000  

          
2,500,000  

                      
-    

                
4,200,000  

12 107        
7  

भाग . २८ म ये ठक ठकाणी 
टॉम वॉटरसाठ  पाईप लाईनसाठ  

RCC पाईप टाकण े
सरफेस गटस               

762,000  
          

3,100,000  
                      
-    

                
3,862,000  

13 106        
1  

भाग .४० खराळवाड  येथील 
व वध ठकाणचे पावसाळ  गटस 
(सरफेस गटस) करणे. 

सरफेस गटस                 
50,000  

          
1,731,931  

                      
-    

                
1,781,931  

14 116        
4  

भाग .५ जाधववाड  कुदळवाड  
मधील नेवाळेमळा येथील शाळा 
इमारत बांधकामासाठ  आर ण . 
१/११५ वकसीत करण े

इमारत योजना                 
78,800  

          
3,000,000  

                      
-    

                
3,078,800  

15 116        
5  

भाग .५ जाधववाड  मधील 
ज हा प रषद शाळाइमारतीला 
लोखंड  प े बस वणे वअंगणवाड  
साठ  खोली वग वाढ वण े

इमारत योजना               
146,600  

          
7,271,367  

                      
-    

                
7,417,967  

16 113      
28  

भाग . ५ जाधववाड  म ये 
र यांचेकडेने पे ह ंग लॉक बस वण े

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
1,021,500  

          
5,000,000  

                      
-    

                
6,021,500  
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17 113      
29  

भाग . ५ कुदळवाड  म ये 
र यांचेकडेने पे ह ंग लॉक बस वण े

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
1,797,800  

          
2,969,530  

                      
-    

                
4,767,330  

18 114      
30  

भाग . २८ मासुळकर येथील 
वा तुउ ोगप रसरात फुटपाथ 
दु तीची थाप य वषयक कामे 
करण े

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

              
200,000  

          
2,500,000  

                      
-    

                
2,700,000  

19 47      
29  

भाग .२ मधील देहू आळंद  मु य 
र यालगतचे प रसर ता यात 
आलेले ड .पी. र ते वकिसत करणे. 

वशेष योजना          
30,000,000  

                      
-    

       
10,000,000  

              
20,000,000  

20 47      
31  

भाग .२ बो-हाडेवाड  बनकरव ती 
मधील ता यात आलेले ड  पी र ते 
वकिसत करणे. 

वशेष योजना          
30,000,000  

           
-    

       
10,000,000  

              
20,000,000  

21 46      
20  

यशवंतनगरचौकापासून िथक हॉटेल 
समो न मटे रयल गेट ते पाईन 
रोड पयतचा र ता वकिसतकरणे. 

वशेष योजना          
30,000,000  

                      
-    

       
10,000,000  

         
20,000,000  

22 46      
21  

. .८मधील इं ायणीनगर 
चौकापासून एम.आय.ड .सी र याने 
डायनोमेक कंपनी पयतचार ता 
वकिसत करणे. 

वशेष योजना          
30,000,000  

                      
-    

            
572,828  

              
29,427,172  

23 
१५८ ५ भाग . ३१ दघी म ये 

ठक ठकाणी पावसाळ  गटर करणे.                 
200,000  २३११०००                       

-    
                

2,511,000  
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24 

१७४   . .३०च पाणी वसाहत येथील 
लांडगे व ती, देवकर व ती , 
महादेवनगर भागात पे हंग लॉक व 
बोड बचेस वाचानलय बस वणे व 
थाप य वषयक कामे करणे. 

(न वन काम) 

                          
-    ४३३०००                       

-    
                   

433,000  

25 
१६३ ४९ भाग  ३६ लांडेवाड  मधील ख डे 

पावसा या या काळात कॉ ड िम स 
व हॉट िम सप दतीने भरणे. 

              
660,000  ६३०००                       

-    
                   

723,000  

26 

४८२    भोसर  . .३५म ये मनपा शाळा 
इमारतींची थाप य वषयक 
कामेकरणे व रंगसफेद ची कामे करणे 
(न वन काम) 

                          
-    ३६५०००                       

-    
                   

365,000  

27 

१६२ ३६ भाग . ७ च-होली येथीलच-होली 
तेड .वाय.पाट ल वकास 
आराख यातील ३०मी.र यांचे 
डांबर करण करण े

             
6,000,000  ०          

3,172,000  
                

2,828,000  
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28 116        
1  

फ े ीय कायालया भाग . ५ 
जाधववाड कुदळवाड पर सरातील व वध 
कंप यां या / मनपा या सेवा 
वा ह याटाक यासाठ  खोदले या 
र यांचे चर बुज वणे ( रलाय स 
जओ तसेच महा वतरण नेखोदलेले 
व वध वा ह यासाठ  खोदलेले चर 
बुज वणे) 

व वध कंपनी/ 
महानगरपािलका 
यांनी खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे. 

         
22,300,788  

        
39,449,290  

                      
-    

              
61,750,078  

29 232        
1  

भाग . ५ जाधववाड  कुदळवाड  
मधील मु य र यांना थम ला टने 
प टेमारण,े  नामफलक दशादशक 
बोड व बचेसबस वणे. 

वाचनालय            
1,060,000  

             
504,130  

                      
-    

                
1,564,130  

30 243      
76  

भाग .५७ पंपळे गुरव र या या 
कडेने पे ह ंग लॉ स बन वणे व 
र ते अ ावतप तीने वकिसत 
करणे. 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
5,000,000  

                 
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  

31 273      
77  

भाग .५७ पंपळे गुरव येथील 
वनायक नगर, कवडेनगर व इतर 
भागात पे ह ंग लॉ सबन वणे व 
र ते अ ावत प तीने वकिसत 
करणे. 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
5,000,000  

                  
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  
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32 240        
6  

भाग .३९ संत तुकारामनगर 
मधील थाप य वषयक फुटपाथ 
पे ह ंग लॉक दु ती /सुधारणा 
वषयकचे कामे करणे. 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
2,800,000             

2,700,000  
             

100,000  

33 238      
54  

भाग .५८ नवी सांगवी येथील 
र याची वशेष दु ती कामे करणे. डांबर  र ते            

5,000,000             
4,500,000  

                   
500,000  

34 238      
55  

भाग .५७ (नवीन भाग ३१) 
पंपळे गुरव मधील बँक ऑफ 
महारा  ते ओर यानाइमारतीपयतचा 
र ता अ ावत प तीने वकिसत 
करणे. 

डांबर  र ते            
5,000,000  

                      
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  

35 238      
56  

भाग .५७ (नवीन भाग ३१) 
पंपळे गुरव मधील काटेपुरम चौक 
ते मनपा शाळा पयतचार ता 
अ ावत प तीने वकिसत करणे. 

डांबर  र ते            
5,000,000  

                      
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  

36 238      
57  

ह भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण करणे. डांबर  र ते         

5,000,000  
                      
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  

37 247        
5  

भाग .३९ संत तुकारामनगर येथील 
व वध काय मांसाठ  मंडप यव था 
करणे. 

थाप य वषय 
कामे करण े

           
2,000,000  

                      
-    

            
500,000  

                
1,500,000  
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38 247        
6  

भाग .३९,४०,४१ अंतगत सन 
२०१७ सावजिनक महापािलका 
िनवडणूकासाठ  मंडप वषयक वइतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वषय 
कामे करण े

           
1,500,000  

                      
-    

            
553,420  

                   
946,580  

39 236        
1  

भाग .५९ मधील मधुबन 
प रसरातील र ते UTWT व TWT 
प तीने मॉडलवॉड धरतीवर 
वकसीतकरणे.(62/15) 

डांबर  र ते          
13,769,000  

                      
-    

         
6,000,000  

                
7,769,000  

40 238      
58  

पंपळे गुरव भाग . ५७ येथील 
वनायक नगरभागातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे. 

डांबर  र ते            
1,000,000  

                      
-    

            
600,000  

                   
400,000  

41 238      
59  

पंपळे गुरव भाग . ५७ येथील 
कवडे नगरभागातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे. 

डांबर  र ते            
1,000,000  

                      
-    

            
600,000  

                   
400,000  

42 
१३  

१ 

 

रे वे वर ल पुण झाले या व उवर त 
पुलांचीर कम म ये रे वेस अदा 
करण े

वशेष योजना 
(1) 

                        
-    

          
4,000,000  

                      
-    

                
4,000,000  

43 
२३ १२८ मंुबई-पुणेए स ेस हायवे ते भ  

श  चौकापयत ४५ मी. र ता 
वकसीत करणे (भाग १) 

वशेष योजना 
(8) 

       
109,500,000  

                      
-    

         
4,000,000  

            
105,500,000  
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44 
१८ २३ डॉबाबासाहेब आंबेडकर पुतळा 

प रसरात िभम सृ ी तयार करणे. 
( यूरल बस वण े

वशेष योजना 
(8) 

                        
-    

          
7,500,000  

                     
-    

                
7,500,000  

45 
४६ २० यसवंतनगरचौकापासून ितक हॉटेल 

समो न मटे रअल गेट ते पाईन 
रोड पयतचा र ता वकसीतकरण े

वशेष योजना 
(25ब) 

         
30,000,000  

                      
-    

         
7,500,000  

                            
-    

46 ३४७        
2  

सांगवी मशानभूमी दहावाघाट 
व वसजन घाट येथे व ुतीकरण व 
एल ई ड  काश यव था करण े

लोकारो य 
( व ुत क 

भाग 
भाग तर) 

                
11,000  

               
92,000  

                      
-    

                   
103,000  

47 ३०२      
6  

. .२९ येथील मनपा वाहन दु ती 
कायशाळा येथे ५० के ह  ए मतेचा 
जिन संचबस वणे व अनुषंिगक कामे 
करणे 

इमारतशाळा 
शॉ पंग सटर ( इ 
व ुत मु यालय) 

525034                       
-    

              
92,000  

                   
433,034  

                 
352,491,522  

        
86,814,248  

       
86,814,248  

            
331,737,522  

        प  वाढकरावयाची तरतुद घटकरावयाची तरतुद 

        प  अ                                  
457,776,379  

                                       
457,776,379  

        प  ब                                      
86,814,248  

                                         
86,814,248  

        एकूण                                    
544,590,627  

                                       
544,590,627  
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उपरो  माणे खच नमदूकरावयाचे राहून गे यानेउपरो  नमूद कामांसमोर ता वत केले या रकमांचे वाढघट कर यास व उपरो  नमूद 
लेखािशषातील कामे या मुळ भागात होती या मुळ भागातील लेखािशषावर न वन भागातील रकमा वग के याने यापुढ ल बले यामुळ 
भागातील संबंिधत लखेािशषामधून खच  टाक यातयावीत जेणेक न सुधार त तरतूद पे ा जादाखच होणार नाह . 

 
प  क 

 
1 आरो य वभाग अ थायीअ थापना                    

40,000  
                            
-    

    वास भ ा                            
-    

                  
40,000  

2 आरो य वभाग वाहन इंधन                  
200,000  

                            
-    

    यां क  प दतीने औषध 
फवारणी करण े

                           
-    

                  
200,000  

3 आरो य वभाग शासक य योजनांची 
अंमलबजावणी व आरो य 
वषयक जनजागतृी करण े

              
4,500,000  

                            
-    

    घनकचरा यव थापन                            
-    

               
4,500,000  

4 आकाशिच हपरवाना थायी अ थापना                  
817,550  

                            
-    
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    े डंग परवाने ज हरात फलक 
तथा संबंिधत खच 

                           
-    

                  
817,550  

5 भूिमआ ण जंदगी 
वभाग 

थायी अ थापना                  
800,000  

                            
-    

    म.न.पा इमारतीचा वमा िनधी                            
-    

                  
800,000  

6 व ुतमु य कायालय थायी आ थापना                  
300,000  

                            
-    

    पुणे इंटरनॅशनल फ म 
फे ट हल 

                           
-    

                  
300,000  

7 वाय.सी.एम.एच व ावेतन               
2,000,000  

                            
-    

    अ थायी आ थापना                            
-    

               
2,000,000  

8 डा वभाग बोनस तथा सानु ह अनुदान                  
100,000  

                            
-    

    अ थायी आ थापना                            
-    

                  
100,000  

9 उ ान वभाग उ ाने नूतनीकरण करण े                  
170,000  

                            
-    

    उ ानम ये लहान 
मुलांसाठ झुकझुक गाड  रे वे 

                           
-    

                  
170,000  
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10 पशुवै क य वभाग अ थायी अ थापना                  
700,000  

                            
-    

    मृत जनावरांची व हेवाट 
लावण े

                           
-    

                  
700,000  

11 ड े य व ुत थायी अ थापना                  
500,000  

                            
-    

    हाय ोिलक वाहन भाडयाने 
घेणे 

                           
-    

                  
500,000  

12 मा हती जनता संपक 
वभाग 

बोनस व सानु ह अनुदान                  
545,000  

                            
-    

    थायी अ थापना                            
-    

                  
545,000  

13 उ ान थायी अ थापना                  
500,000  

                            
-    

    उ ानाम ये लहान मुलांसाठ  
झुकझुक गाड  रे वे 

                           
-    

                  
500,000  

14 अ भाग अित मण थायी अ थापना                    
25,000  

                            
-    

    अित मण िनमूलन यव था                            
-    

                    
25,000  

15 ड भाग पाणीपुरवठा करकोळ दु ती देखभाल                 
520,000  

                            
-    
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    बोनस तथा सानु ह अनुदान                            
-    

                  
520,000  

16 हआरो य थायी आ थापना                  
650,000  

 -  

    खाजगी यं ा ारे साफसफाई  -                    
650,000  

17 अ े य व ूत थायी आ थापना               
2,500,000  

 -  

    अ भाग अंतगत मोक या 
जागेवर ता पुरते पूनवसन 
प ाशेड वज बल खच 

 -                 
2,500,000  

18 वै क य वभाग ध वंतर  वा य योजना           
100,000,000  

 -  

    योगशाळा केिमकल व 
सा ह य खरेद  

              
8,000,000  

 -  

    उपकरणे खरेद   -             
108,000,000  

  एकूण        
122,867,550  

      
122,867,550  

19 व ुत वभाग- तरतूद र.  ३५,००,०००/- र.  ५०,००,०००/- पु तक २ पान . १००व १०१ अनु.  
११ व १२ वर रकमा खाली वर झाले या आहेत. यानुसार बदल करणे. वभागा या एकूण खचातबदल 
होत नाह . 
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20 ब भाग थाप य - अंदाजप क य र कम ४०,००,०००/- ऐवजी र.  ४,००,०००/- झालेली आहे. 
पु तक . ३ पान  ९३, अनु.  ७ वर ल माणे दु ती करणे. 

21 पु तक . २ म ये पान . ३१३, व ३१५, व ३१७, व ३१९ सन २०१८-१९ चा "प" अंदाजप क 
"अ" प रिश म ये मूळ अंदाज ऐवजी २०१७-१८ चा मूळ अंदाज झालेला आहे. या बदल क न सन 
२०१८-१९ चा मूळ अंदाज अशी दु ती करणे. 

22 पु तक . २ –  पान . २६ व २७ अनु.  २ बांधकाम परवानगी वभाग सुधार त जमा २०१७-
२०१८ शमन शु क वसुली र.  २,५४,५०,००,०००/-ऐवजी र. .२,४५,५०,००,०००/-छापून झालेली 
आहे.एकूण जमार. .३,४०,००,००,०००/- बरोबरआहे. तर  सुधार त तरतूद शमनशु कर.  
२,५४,५०,००,०००/- अशी दु त करणे. वभागा या एकूण जमेत बदल होत नाह . 

23 शमन शु क वसूली - २,४९,५५,९०,०००/- ऐवजी पु तक . २ पान २६ व २७ अनु .२र.  
२,५९,५५,९०,०००/- छापून आलेली आहे.एकूण जमा र.  ३,५०,००,००,०००/- बरोबर आहे.तर  मूळ 
तरतूद शमन शु क र.  २,४९,५५,९०,०००/-दु ती कर वभागा या एकूण जमेत बदल होत नाह . 

24 पु तक  २ वाय.सी.एम.एच णालया कड ल पान . २४५ व २४६ अनु  ३० "राजीव गांधी 
जीवनदायी योजना" या नावाऐवजी "महा मा फुले जीवनदायी आरो य योजना " असा नावात बदल 
करणे. 

25 पु तक . २ वै क य वभागाकड ल पान २४२ व २४३ अनु  ३७ "राजीव गांधी जीवनदायी 
योजना" या नावा ऐवजी "महा मा फुले जीवनदायी आरो य योजना" असा नावात बदल करणे. 
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26 पु तक . २ – पु तक . २ पान ११९ व १२० सावजिनक वाचनालये या वभागाचे वभाजन झालेले 
आहे. तथा प खालील लेखािशषावर खच झालेला आहे.अ थायी अ थापना र.  ३,६१,१७९/- पु तके व 
िनयतकािलके र.  ७,५३१/- थायी अ थापना र.  १२,३७,४९१/- रजा वास भ ा र.  १७,५००/- 
असा एकूण र. १६,२३,७०१/-खच झालेला आहे. पु तक .२ पान . ७१ व ७२ अनु.  ८ लेखा 
वभागाकडे लेखा सुधारणा खच या लेखािशषातून र.  १६,२३,७०१/-या लेखािशषावर वग कर यात 
यावेत. 

27 पु तक .२ - पु तक .२ पान .३०९ व ३१० करकोळ दु ती देखभाल झोिनपू सन २०१७-१८ ची 
सुधार त तरतूद एकूण र. .१७,७०,९२,०००/- आहे. परंतू छपाई १,७७,०२०००/- छापून आलेली आहे. 
१७,७०,९२,०००/- अशी दु ती करणे एकून बदल होतनाह . 

 
28 

 

ाथिमक िश ण वभागास मा. थायी सिमतीने वाढ व एकूण र.8,41,50,000/- लेखािशषावर 
दश वलेली आहे. यानुसार पु तक .२ पान. .२९६ पान .२९८, पान .३०० वपान .३०२ दू ती 
करणेत यावी सदर या दू तीमुळे मुळ एकूण बेर ज रकमेत बदलहोत नाह . 

29 मा. थायी सिमती सभेस ठेकेदार ठेवी अनामत परतावा या लेखािशषावर सन २०१७-२०१८ चे सुधार त 
अंदाजप कात र. .२५० कोट  तरतूद कर यात आलेली आहे, तथापी माच २०१८ अखेर ठेकेदार ठेवी 
अनामत परता यासाठ  तरतूद कमी पडत असलेने यात भाग-३ पान .३३७व पान .३२५ दुबेरजी 
जमा / खचात १५० कोट  वाढ कर यात यावी. दुबेरजी जमा खचात वाढ होत अस याने मुळ 
अंदाजप कात वाढ कंवा घट होत नाह . 

 
अंदाजप कात आतापयत झाले या खचास व माहे माच २०१८ पयत होणा-या य  खचास मा यता देणेत यावी तसेच ामु याने नवीन भागां या िनिमतीमुळे वा इतर 
कारणांनी काह  कामे / लेखािशषाम ये झालेलाखच हा सुधार त अंदाजप क य तरतूद पे ा जा त असेल तर अशा कमी पडणा-यातरतूद  , आव यकतेनुसार कमान झाले या 
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खचाइतपत तरतूद, र कम िश लक राहणा-याकामे / लेखािशषामधून समायो जत / वग करण कर यास मा यता दे यात यावी. या अनुषंगाने उिचत कायवाह  आयु ांनी 
करावी. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – १८ 
     बीआरट एस थाप य वभाग 

 
थाप य वभागाकड ल सन २०१७-१८ म ये िन वदा काढलेली आहे पंरतु सन २०१८-१९ या अंदाजप कात समावेश नसले या कामाची कंवा टोकन तरतुद ठेवले या 

कामांची मा हतीबी.आर.ट .एस.मु यालय   अंदाजप क य नाव - वशेष योजना / भांडवली / प अंदाजप क / महसुली 
 

अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ - १३ १ वशेष योजना 

रे वेवर लपुण झाले या 
व उवर त पुलांची 
र कम म ये रे वेस 
अदा करणे. 

५००००००० १०००००० १००००००० ११०००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

२ - १३ २ (२) वशेष योजना 

भाग . ६० सांगवी 
बोपोड  येथील िनयो जत 
पुल ( पुणे मनपा व 
पंपर  
िचंचवडमहानगरपािलका 
) संयु पणे बांधणे. 

१०००००००० ० ५००००००० ५००००००० 

३ - ३६ ३६ वशेष योजना 

नािशकफाटा ते वाकड 
या बीआरट एस 
र यालगतउ च म 
ुतगती माग 

(HCMTR)र याचे 
े ाम ये सायकल ॅक, 

जॉिगंग ॅक, 
वृ ारोपणइ. व वध वका

१२००००००० १९३८९००० ३०६११००० ५००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

स कामे करणे. 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

४ - ३९ ३४ वशेष योजना 

HCMTR या राखीव 
जागा सावजिनक 
वाहतुक यव थेसाठ  
DMRC या 
स यानुसार 
BRT/मोनोरेल/ ाम 
यासाठ  वकसीत करणे. 
(अ) अ) मौजे रहाटणी 
येथे कोकणे चौक 
तेकाळेवाड  फाटा 
चौकापयत उ च मता 
ुतगती माग 

(HCMTR) वकसीत 
करणे. 

३५००००००० १००००००० १२००००००० १३००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

५ - ३९ ३५ वशेष योजना 
पंपळेस दागर येथे 
पवना नद वर पूल 
बांधण े

४०००००००० १०००००० ७९०००००० ८००००००० 

६ - ४० ४१ वशेष योजना 

भ श  चौक ते 
मुकाई चौक 
कवळेबीआरट एसकॉर डॉ
रवर ल िशंदे व ती 
येथेउ डाणपूलबांधणचेे 
कामात अडथळा ठरणारे 
EHV पायलॉन िश ट 
करणे. 

१०००००००० १०००००० ४९०००००० ५००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

७ - ४० ४८ वशेष योजना 

बीआरट कॉर डॉर . ३ 
वर सुदशन नगर चौक 
येथे ेड सेपरेटर 
(समतल 
वलगक)बांधणे. 

३५००००००० १००००००० ९००००००० १०००००००० 

८ - ४० ५२ वशेष योजना 

काळेवाड फाटा (धमवीर 
संभाजी महाराज चौक) 
येथे वाकड-क पटेव ती 
ते पंपर  (काळेवाड ) ेड 
सेपरेटर बांधणे. 

३५००००००० ११२००००० ८८८००००० १०००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

९ - ४० ६७ वशेष योजना 

िचंचवड िलंकरोड 
बाजूकड ल यशोपुरम , 
संत गाडन व साई ेस 
सोसायट समोर ल 
उ डाणपुलाखाली 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

१०००००००० १०००००० २००००००० २१०००००० 

१० - ५०६ ९ UTF  
वाकडते हंजवड  मनपा 
ह पयत बीआरट  र ता 
वकसीत करण े

९००००००० १००००००० ६००००००० ७००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

११ - - - वशेष योजना 

पंपळेगुरव येथे वराज 
गाडन ते पवना नद  
पयत उ च मता 
ुतगती माग 

(HCMTR) वकसीत 
करण े

५०००००००० ० १०००००००० १०००००००० 

१२   ४० ४७ वशेष योजना 

बी.आर.ट .कॉर डॉर . 
३ वर वाकड येथील 
पुण-ेबगलोर 
महामागावर ल 
पुलापासुन हंजवड  
मनपाह पयत र ता 
ं द करण करणे. 

३५००००००० ५०००००० ९५०००००० १०००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

१३   ५०७ ३९ UTF  

वाकड येथील भुजबळ 
व ती ते हंजवड  
ह पयतचा वकास 
योजनेतील २४.० 
मी./३०.० मी. ं द चा 
र ता वकसीत करणे. 

४०००००००० २००००००० ८००००००० १०००००००० 

१४     ४० 55 

वाकड येथील 
सा व ीबाई फुले उ ान 
ते वाकड ह पयत ४५ 
मी. ं द र यावर 
उ डाणपुल/रोटर  / 
पादचार / डेसेपरेटर 
तसेच हंजवड  पयत 
इिल हेटेड ( वाकड 

५००००००००
० ५२०००० १४९४८०००० १५००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

इिल हेटेड  वे ) 

१५     - UTF  

बगलोर महामागावर ल 
वाकड येथील 
सबवेपासुन (ट पटॉप 
हॉटेल ) हंजवड पयत 
३०.०० मी ं द चा र ता 
वकसीत करणे. 

४०००००००० ० १०००००००० १०००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

१६   ३६ ४९ वशेष योजना 

बी.आर.ट .एस.कॉर डॉरम
ये ठक ठकाणी 

डे डकेटेड लेन करणे. ( 
जे. आर.ड .टाटा 
उ डाणपुलावर लबीआरट  
डेड केटेड कॉर डॉरसाठ  
रेिलंग करणे. 

१५०००००० १००००० १४०००००० १४१००००० 

१७ - ४९ ७४ वशेष योजना 

'सांगवी कवळे 
र यावर सांगवी फाटा 
येथे ढोरे पाट ल सबवे 
ते औंध प रहार चौक 
पुलापयतचा र ता 
वकास 

९००००००० १००००० ४९९००००० ५००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

आराखडया माणे 
वकसीत करणे. 

१८ - ३६ ३३ वशेष योजना 

औंध रावेत मागावर 
थाप य वषयक 

सुधारणा वदेखभालीची 
कामे करण े

१००००००० १००० ५५९९००० ५६००००० 

१९ - ३९ २१ वशेष योजना 

सांगवी कवळे बीरट एस 
टेशन जवळ ल बस 

डॉ कंग या जागेचे 
मजबुतीकरण करणे. 

५००००००० १५०००००० २२०००००० ३७०००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

२० - ३९ ३० वशेष योजना 

सांगवी कवळे 
र यावर ल व वध 
सेवावा ह यांसाठ  
खोदलेला र ता व 
पदपथ चर बुजवुन 
मजबुतीकरण करण े

६००००००० १५०००००० २००००००० ३५०००००० 

२१ - - - वशेष योजना 

सांगवी कवळे या 
बीआरट  र यावर ल 
कावेर नगर येथे 
बांधणेतयेणा-या सबवेस 
अडथळा होणार  १३२ 
के. ह .टॉवर लाईनची 
उंची वाढ वणे. 

१०७०००००   १५०००००० १५०००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

२२ - ३२४ ४ 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे करण े

औंध रावेत र यावर ल 
साई चौक येथील पुलास 
बाधा करणार  
अतीउ चदाब (132KV) 
वा हनी हल वण े

१०००००००० १५००००००० ८४०००० ८५५००००० 

२३ - ३२४ ५ 

थाप य 
क पांतगत 
व ुत वषयक 
कामे करण े

औंध रावेत र यावर ल 
पाक ट समोर ल 
सबवेला 
बाधाकरणार अती 
उ चदाब (132KV) 
वा हनीहल वण े

५००००००० १०००००० ३९०००००० ४००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

२४ - ३६ ३४ वशेष योजना 

सांगवी कवळे 
र यावर ल व वध 
सेवा वा ह यांसाठ  
र यातील चर 
डांबर करणाने व 
र ता/फुटपाथ 
पुव थतीत करण े

५००००००० ६००००००० १००००००० ७००००००० 

२५ - ३७ ५४ वशेष योजना 

सांगवी- कवळेर यावर 
उव रत ठकाणी 
डे डकेटेड लेन तयार 
करणे व जु या 
डे डकेटेड लेन या 
ीलची दु ती करणे. 

३००००००० १००००० ८०००००० ८१००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

२६ - ३७ ५५ वशेष योजना 

िनगड -दापोड र यावर 
उव रत ठकाणी 
आव यकतेनुसार 
डे डकेटेड लेन तयार 
करण ेव जु या 
डे डकेटेड लेन या 
ीलची दु ती करणे. 

३००००००० १००००० ९०००००० ९१००००० 

२७ - ३७ ६३ वशेष योजना 

जमा ३१ या 
र यावर ल व वध 
सेवावा ह यांसाठ  
खोदलेला र ता व 
पदपथ यांचे चर पुववत 
करण े

१००००००० १००००० ५०००००० ५१००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

२८ - ३९ २० वशेष योजना 

ािधकरणा य वकास 
आराखडयामधील रावेत 
सी.ड . वकपासून ते 
वा हेकरवाड  
चौकापयत या 
३४.५०मी. ं द चा र ता 
वकसीत करण े

२५००००००० १००००० १४९९००००० १५००००००० 

२९ - ३९ २५ वशेष योजना 

दापोड ते िनगड  
र यावर ल बस 
टेशनची उवर त कामे 

करणे. 

४००००००० १०००००० ५०००००० ६०००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

३० - ४० ४० वशेष योजना 

दापोड  िनगड  
बीआरट एस 
कॉर डॉरवर ल भ  
श  चौकात ेड 
सेपरेटर व उ डाणपूल 
बांधणेकामात अडथळा 
ठरणारे EHVपायलॉन 
िश ट करणे. 

२०००००००० १००००० ४९९००००० ५००००००० 

३१ - ४० ४१ वशेष योजना 

सांगवी- कवळेव नािशक 
फाटा वाकड बस 
टेश स या अँटोमेट क 

ओपिनंग डोअरची 
वा षक चालना 
वदेखभाल यव था 

५०००००० १०००००० २५००००० ३५००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

करणे. 

३२ - ४० ५३ वशेष योजना 

िनगड -दापोड मागाचे 
डांबर करण वसबवेची 
रंगसफेद  व 
सुशोिभकरण करणे. 

२००००००० १०००००० २००००००० २१०००००० 

३३ - ४१ ६८ वशेष योजना 
सांगवी कवळे बीआरट  
र यावर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

३००००००० १०००००० २००००००० २१०००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

३४ - ४१ ६९ वशेष योजना 
सांगवी कवळे बीआरट  
र यावर ल ेनचेसची 
दु ती करणे. 

५००००००० १०००००० २००००००० २१०००००० 

३५ - ३५ २६ वशेष योजना 
औंध रावेत र यावर Y 
जं शन येथे 
अंडरपासबांधण े

१७००००००० ० १००००००० १००००००० 

३६ - ३७ ६५ वशेष योजना 

औंध - रावेत र ता 
ं द करणामधील राजीव 
गांधी पूल ते साई चौक 
दर यानची अित 
उ चदाब वा हनी 
हल वणे. 

७७५५०००० ५०००००० २००००००० २५०००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

३७ - - - वशेष योजना 

वशालनगर जगताप 
डेअर  ते मुळा नद  
वर ल पुलापयतचा २४ 
मी. ं द र ता Urban 
Street Design नुसार 
वकसीत करण े

२०००००००० ० १०००००००० १०००००००० 

३८ - - - वशेष योजना 

आकुड  रे वे टेशन ते 
बा केट ीज पयतचा 
२४ मी. ं द र ता 
Urban Street 
Design नुसार 
वकसीत करण े

२५००००००० ० १२००००००० १२००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

३९ - - - वशेष योजना 

आकुड  रे वे टेशन ते 
गुर ार चौकापयतचा १८ 
मी. ं द र ता Urban 
Street Design नुसार 
वकसीत करण े

२०००००००० ० १०००००००० १०००००००० 

४० - - - वशेष योजना 

आकुड  रे वे टेशन ते 
पंपर  िचंचवड 
अिभयां क  
महा व ालय पयतचा 
१८ मी. ं द र ता 
Urban Street 
Design नुसार 
वकसीत करण े

१८००००००० ० १०००००००० १०००००००० 
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अ. . 

अ) सदर 
कामाचेअंदाजप काम ये 
नाव अस यास रखाना . 
३ ते १०म ये मा हती ावी 
ब) द. १५/०१/२०१८ 
नंतर िन वदा काढलेली 
अस यास व अंदाजप कात 
नाव नस यासअशा 
कामांचा रकाना . ५ ते 
७ म ये मा हती ावी. 

अंदाजप
कातना
व 

अस या
स पान 

. 

अ. . कामाचे लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क
यर कम 

सन २०१८-
१९म ये स ा 
सुच वलेली 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
म येआव यक 

तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ एकूण 
तरतुद 

४१ - - - वशेष योजना 

आकुड  रे वे टेशन ते 
गंगानगर, ािधकरण 
पयतचा १८ मी. ं द 
र ता Urban Street 
Design नुसार 
वकसीत करण े

१८००००००० ० १०००००००० १०००००००० 

४२ - - - वशेष योजना 

सांगवी येथे औंध 
णालयासाठ  

अितमह वा या 
य साठ  अितथीगृह 
बांधणेचे उवर तकामे 
करणे. 

५००००००० ० २००००००० २००००००० 

            ११०६८२५०००० ३४१८१०००० २१५७५३०००० २४९९३४०००० 
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मनपाचे सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप क मा.मनपा सभेसमोर सादर करणेत आलेले आहे. सदर अंदाजप काम ये व 

े य, थाप य वभागामधील करावयाचे व वध वकास कामांचा समावेश करणेत आला आहे. सदर कामांना कमी तरतूद असुन या कामांना पुरेशी तरतूद 
करणे आव यक आहे. ब े य, थाप य वभागामधील करावयाची व वध वकास कामे खालील माणे आहेत.  

 
अनु. . लेखािशष कामाचे नाव वॉड 

. 
कामाची अंदाजप क य 

र कम 
सन २०१८-१९ चा 

मुळ अंदाज 
१  

 
 
 

वशेष योजना 

. .२० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर येथे अंडरपास करणे. १७ १५००००००० ४००००००० 
२ . .२२ येथील चाफेकर बंधु उ डाणपुलाचे सुशोिभकरण करणे. १८ ३००००००० १००००००० 
३ ांतीवीर चाफेकर वा या या ितस-या ट याची कामे करणे. ट पा – १ 

व २  
१८ १२००००००० २००००००० 

४ िचंचवड काळेवाड  पुलापासून भाटनगर एस.ट .पी.पयत १८ मी. र ता 
वकिसत करणे. 

१८ १८००००००० ५००००००० 

५ . .१८ म ये चाफेकर चौकात पादचा-यांसाठ  भुयार  माग वकिसत 
करणे. 

१८ १८००००००० ४००००००० 

६ . .२१ दळवीनगर येथे वरंगुळा क  बांधण े १७ १००००००० ३०००००० 
७  

 
भांडवली कामे 

वजयनगर . .४६ येथील ड.पी व नॉन ड.पी. र यांचे 
खड मु मीकरण व बी.बी.एम. करणे.  

२२ ५०००००० ८७०००० 

८ काळेवाड  . .४७ मधील योितबानगर भागातील र यांचे हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणे. 

२२ ११२५००० ५००००० 

९ . .२२ केशवनगर शाळेमागे खेळाचे मैदान वकिसत करणे. १८ ४०००००० २०००००० 
१० . .२३ िचंचवडमधील गणपती वसजन घाट व आव यक ती 

थाप य वषयक कामे करणे. 
१८ २५००००० १५००००० 



312 
 

११ . .१८ म ये ता यात येणारे आर ण वकिसत करणे. १८ ३०००००० १५००००० 
१२  वकास ािधकरण ह तील पेठ .३२ येथे वायु दुषण िनयं ण 

यं णेसह गॅसवर आधार त आधुिनक शवदा हनीसह मशानभुमी 
वकिसत करणे. 

२२ १०००००००० २००००००० 

एकुण  ४८००००००० १८९३७०००० 
 

 सबब मनपाचे सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये उपरो  नमूद कामांचा यांचे लेखािशषासमोर ल सन २०१८-१९ चा मूळ अंदाजा या 
रका यामधील नमूद केले या रकमेनुसार व मुळ तरतुद  करणेस मा यता िमळावी / अखिचत  र कम / मनपा फंड / सवसाधारण िनधी. 
 

 
 
 
 
वषय - सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता िमळणेबाबत.. 
 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान . अ. . 
मुळतरतुद 

वाढ घट शेरा अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद 

१ 

. .२०येथील 
मे. यानचंद हाँक  
टेड यम म ये पाँली ास 

बस वणे. 

वशेष योजना नवीन काम   ५००००००० १००००००० १००००००० ०   
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान . अ. . मुळतरतुद वाढ घट शेरा 

२ 

. .३१काटेपुरम चौक ते 
PWD पा या या 
टाक पयतचा र ता 
अ ावत प दतीने 
वकसीतकरणे. 

वशेष योजना नवीन काम   २०००००००० ५०००००० ५०००००० ०   

३ 

पंपळे गुरव िशवाजी चौक 
ते जजामाता उ ान 
र ता अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

वशेष योजना नवीन काम   १०००००००० ५०००००० ५०००००० ०   

४ 

जजामाताउ ान ते 
िमिलटर  ह  पयतचा 
र ता अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

वशेष योजना नवीन काम   ५००००००० ५०००००० ५०००००० ०   

५ 

नवीसांगवी व पंपळे गुरव 
प रसरातील आर ण 
..... व इतर आर णे 
वकसीत करणे. 

वशेष योजना नवीन काम   ५००००००० ५०००००० ५०००००० ०   

६ 

. .३१फेमस चौक ते 
दश या वधी घाट र ता 
अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

वशेष योजना नवीन काम   ५००००००० ५०००००० ५०००००० ०  

७ . .३१ ांती चौक ते 
शनीमंद र पयतचा र ता वशेष योजना नवीन काम  ५००००००० ५०००००० ५०००००० ०   
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान . अ. . मुळतरतुद वाढ घट शेरा 
अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

८ अखच त र कम/मनपा 
फंड/सवसाधारण िनधी  

  
  ० ० ० ४०००००००   

  एकूण       ५५००००००० ४००००००० ४००००००० ४०००००००   
 
 
 
 
 
 
 
 
सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट कर यास मा यता िमळणेबाबत... 
 

अ. . कामाचे नाव  लेखािशष पान . अ. .  मुळ तरतुद वाढ घट शेरा 
अंदाजप कय 

र कम 
सन २०१८-१९ ची 

तरतूद 
१. सांगवी मैला शु द करण क ा अंतगत 

भाग . ३१ व ानगर व उव रत 
ठकाणी जलिन:सारण यव थे म ये 
सुधारणा करणे  

भुयार  गटर 
योजना  

न वन काम  ४९००००० १५००००० १५००००० ०  
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२. सांगवी मैला शु द करण क ा अंतगत 
भाग . ३१ वनायकनगर व उव रत 
ठकाणी जलिन:सारण यव थे म ये 
सुधारणा करणे  

भुयार  गटर 
योजना  

न वन काम  ४९५०००० २०००००० २०००००० ०  

३. सांगवी क ा अंतगत भाग . ३१ 
गांगडनगर व उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण यव थे म ये सुधारणा 
करण.े 

भुयार  गटर 
योजना  

न वन काम  ४९००००० १५००००० १५००००० ०  

४. सांगवी क ा अंतगत भाग . ३१ 
आनंद पाक व उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण यव थे म ये सुधारणा 
करणे  

भुयार  गटर 
योजना  

न वन काम  ५०००००० २०००००० २०००००० ०  

५. सांगवी क ा अंतगत भाग . ३१ 
सहकार नगर व उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण यव थे म ये सुधारणा 
करणे  

भुयार  गटर 
योजना  

न वन काम  ४९००००० १५००००० १५००००० ०  

६. अखच त र कम/ मनपा फंड/ 
सवसाधारण  

   ० ० ० ८५००००००  

 एकुण    २४६५०००० ८५००००० ८५००००० ८५०००००  
 

वषय- २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतूद म ये वाढघट कर यास मा यता िमळणेबाबत…. 
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर
कम 

अंदाजप
क य 
पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

१ 

भाग .५५ रहाटणी 
गावठाण येथील स ह 
नं.४३ मधील १८.०० 
मी. ं द ड .पी. 
र ता वकसीत करण े

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

३५०००००० 30/78 २००० २००००००० १९९९८०००   

  

२ 

भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील आर ण 
.१७३ येथे िसमािभंत 

बांधणे. 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

२००००००० 30/81 १००० १००००००० ९९९९०००   

  

३ 

भाग .४४ व भाग 
.४५ मधील  वीर 

अिभम यु चौक ते 
पवना नद पयतचा 
१८.०० मी. ं द चा ड .पी. 
र ता वकसीत करणे. 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

५००००००० 30/86 १००० १४०००००० १३९९९०००   

  

४ 

भाग .४८ येथील 
वमल गाडन ते 
नढेनगर पयत या 
र याचे कॉ ट करण 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

५००००००० 31/86 १००० ३००००००० २९९९९०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर
कम 

अंदाजप
क य 
पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

करणे. 

५ 

ग भागात 
ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार 
डांबर करण करणे. 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

५००००००० 31/89 १००० ४६०००००० ४५९९९०००   

  

६ 

ग भागाअंतगत 
खाजगी कंप या व 
मनपा माफत सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  
खोदकामके याने झालेले 
चर एम.पी.एम., 
बी.एम. व बी.सी. 
प दतीने डांबर करण 
करणे. 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

७००००००० 31/90 १००० ३५०००००० ३४९९९०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर
कम 

अंदाजप
क य 
पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

७ 

भाग  २४ थेरगाव 
येथे ड .पी.आर ण 
.६२८ येथील खेळाचे 

मैदान वकिसत करण े

वशेष योजना - पंपर  
िचंचवड मनपाइमारतीसमोर ल 

मंुबई पुणे हमर याचे 
ं द करण क न डांबर करण 
करणे तसेचपी.सी.एम.सी. 
इमारत प रसरातील संर क 

िभंत दुचाक  वाहनतळ 
िसमािभंत फुटपाथ इ.अनुषंिगक 

थाप य वषयक कामे करणे. 

४००००००० 39/16 १००० २००००००० १९९९९०००   

  

८ 
थेरगाव स.नं ९ येथे 
बहुउ ेशीय इमारत 
बांधण े

वशेष योजना - पंपर  
िचंचवड मनपाइमारतीसमोर ल 

मंुबई पुणे हमर याचे 
ं द करण क न डांबर करण 
करणे तसेचपी.सी.एम.सी. 
इमारत प रसरातील संर क 

िभंत दुचाक  वाहनतळ 
िसमािभंत फुटपाथ इ.अनुषंिगक 

थाप य वषयक कामे करणे. 

१५००००००० 39/17 १००० ७००००००० ६९९९९०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर
कम 

अंदाजप
क य 
पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

९ 

थेरगावयेथील 
ांतीवीरनगर वधमान 

वा टका सोसायट  
समोर ल र ता वकिसत 
करण े

वशेष योजना - इतर वशेष 
योजना वबी.ओ.ट . क प २८०००००० 47/41 १००० १५०००००० १४९९९०००   

  

१० 

भाग . ५५ रहाटणी 
गावठाण येथील 
मशानभूमीम ये वे टंग 

शेड बांधण,े अ नकंुड 
वइतर थाप य वषयक 
कामे करणे. 

प.अंदाजप क - मशानभुमी 
मु यालय ३००००००० 488/13 २००० १२५००००० १२४९८०००   

  

११ अखिचत र कम 
(मनपा फंड) 

            २७२४८८०००   

  एकूण       १२००० २७२५००००० २७२४८८००० २७२४८८०००   

 
 
वषय- २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतूद म ये वाढघट कर यास मा यता   
     िमळणेबाबत….  
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष 

अंदाजप
क य पान 

. 
/अनु. . 

मुळतरतूद आव यकसुधार त तरतुद 

वाढ घट शेरा अंदाजप क य 
र कम 

सन२०१८-१९ ची 
तरतूद 

अंदाजप क यर
कम 

सन२०१८-१९ 
ची तरतुद 

१ २ ३ ५ ४ ६   ७ ८ ९ १० 
१ भाग . २८ 

पंपळे 
सौदागरमधील 
आर ण . ३६७अ 
खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे. 

रोडपे हमट 
मँनेजमट िस टम 
अहवालनुसार र ते 
सुधारणा अंतगत 
कामे करणे. 

३२/११९ ३०००००० २०००००० ३००००००० ५०००००० ३००००००     

२ भाग . २८ 
पंपळे 
सौदागरमधील 
आर ण . ३६२ 
खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे 
विश पवाल तयार 
करणे. 

रोडपे हमट 
मँनेजमट िस टम 
अहवालनुसार र ते 
सुधारणा अंतगत 
कामे करणे. 

३२/१२२ ३०००००० २०००००० ३००००००० ५०००००० ३००००००     

३ पंपळेसौदागर 
भाग . 

५५मधील झरवर  
र ता यु.ट .ड यु.ट  

रोडपे हमट 
मँनेजमट िस टम 
अहवालनुसार र ते 
सुधारणा अंतगत 

३२/११७ १५००००० १०००००० १२००००००० ५०००००० ४००००००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष 

अंदाजप
क य पान 

. 
/अनु. . 

मुळतरतूद आव यकसुधार त तरतुद 

वाढ घट शेरा अंदाजप क य 
र कम 

सन२०१८-१९ ची 
तरतूद 

अंदाजप क यर
कम 

सन२०१८-१९ 
ची तरतुद 

प दतीने वकिसत 
करणे. 

कामे करणे. 

 
 
४ 

भाग . ४८ 
येथील रहाटणी 
फाटा ते िशवाजी 
चौकापयत या १८ 
मी. ं द 
रस याचेकॉ ट कर
ण करणे. 

रोड पे हमट 
मॅनेजमट िस ट म 
अहवालानुसारर ते 
सुधारणा अंतगत 
काम करणे. 

३१/८७ ८००००००० १००० २५००००००० ६००००००० ५९९९९०००     

५ अखिचत र कम 
(मनपा फंड)/ 
सवसाधारणिनधी 

             ६९९९९०००   

  एकूण       ५००१०००   ७५०००००० ६९९९९००० ६९९९९०००   
 

  
वषय - सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता िमळणेबाबत.. 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम अंदाजप क य 
पाननं / अ. . असलेली तरतुद 

आव यक तरतुद 
सन२०१८-१९ 

साठ  
वाढ घट शेरा 

१ 

भाग .५८ नवी 
सांगवी येथील र याची 
वशेष दु ती कामे 
करणे. 

डांबर र ते 

५००००००० २३८/५४ २००००००० २५०००००० ५०००००० ०   

२ 

भाग .५७ (नवीन 
भाग ३१) पंपळे गुरव 

मधील बँक ऑफ 
महारा  ते 
ओर यानाइमारतीपयतचा 
र ता अ ावत प तीने 
वकिसत करणे. 

डांबर  
र ते 

१०००००००० २३८/५६ १९११०००० ३९११०००० २००००००० ०   

३ 

भाग .५७ (नवीन 
भाग ३१) पंपळे गुरव 

मधील काटेपुरम चौक 
ते मनपा शाळा 
पयतचार ता अ ावत 
प तीने वकिसत 
करणे. 

डांबर  
र ते 

१०००००००० २४३/५५ १९०००००० ३९०००००० २००००००० ०   

४ 
ह भागात 
ठक ठकाणी 

डांबर  
र ते ५००००००० २३८/५७ १४०००००० ३४०००००० २००००००० ०   



323 
 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम अंदाजप क य 
पाननं / अ. . असलेली तरतुद 

आव यक तरतुद 
सन२०१८-१९ 

साठ  
वाढ घट शेरा 

आव यकतेनुसार 
डांबर करण करणे. 

५ 

पंपळे गुरव भाग . 
५७ येथील वनायक 
नगरभागातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

डांबर  
र ते 

५००००००० २४३/७६ २००००००० २५०००००० ५०००००० ०   

६ 

पंपळे गुरव भाग . 
५७ येथील कवडे 
नगरभागातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

डांबर  
र ते 

५००००००० २४३/७७ २००००००० २५०००००० ५०००००० ०  

७ 

. .५९ मधील मधुबन 
काँलनी प रसरातील 
सव र यांचे UTWT 
प दतीने वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना १०००००००० ३१/९३ ३००००००० ४००००००० १००००००० ०   

८ 
. .६० सांगवी 
मशानभुमीची थाप य 
वषयक नुतनीकरणाची 

वशेष 
योजना १०००००००० २४/१३७ ५०००००० १००००००० ५०००००० ०   
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम अंदाजप क य 
पाननं / अ. . असलेली तरतुद 

आव यक तरतुद 
सन२०१८-१९ 

साठ  
वाढ घट शेरा 

कामे करणे. 

९ 

. .५९ म ये ढोरे 
नगर, गंगानगर 
प रसरातील र ते 
UTWT प दतीने 
वकसीत करणे. 

वशेष 
योजना १००००००० ३१/९४ २००००००० ३००००००० १००००००० ०   

१० 
. .६० सांगवी प रसर 

अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

वशेष 
योजना ५००००००० ३१/१०१ १५००००० ५५००००० ४०००००० ०   

११ 

. .५७ पंपळे गुरव 
येथील अंतगत व मु य 
र याचे हाँटिम स 
प दतीने 
डांबर करणकरणे. 

वशेष 
योजना ५००००००० २८/३६ ० २५०००००० २५०००००० ०   

१२ 
डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर 
पुतळा प रसरात 
िभमसृ ी तयार करण े

वशेष 
योजना १५००००००० 18/23 १०००० ३००१०००० ३००००००० ०   

१३ अखच तर कम (मनपा 
फंड)             १५९००००००   
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम अंदाजप क य 
पाननं / अ. . असलेली तरतुद 

आव यक तरतुद 
सन२०१८-१९ 

साठ  
वाढ घट शेरा 

  एकूण       
16,86,20,000  

 
32,76,20,000 

 
15,90,00,000 

 
15,90,00,000   

 
 
 मनपाचे सन २०१८-१९चे मुळ अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या – 
 

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

अंदाजप क
य पान 
/अ. .  

 सन 
२०१८-१९ 
असलेली 
तरतूद 

सन २०१८-
१९ 

आव यक 
तरतूद 

वाढ घट शेरा 

१. वशेष योजना- पंपर  
िचंचवड पर सरात 
ठक ठकाणी लाय ओ हर 
(उ डाणपुल) व ेड सेपरेटर 
बांधणे  

. .२० िचंचवडेनगर 
म ये बजलीनगर 
येथे अंडरपास करणे. 

१५००००००० १३/३/२ १००० ४००००००० ३९९९९०००   

२. वशेष योजना- पंपर  
िचंचवड पर सरात 
ठक ठकाणी लाय ओ हर 
(उ डाणपुल) व ेड सेपरेटर 

. .२२ येथील 
चाफेकर बंधू 
उ डाणपुलाचे 
सुशोिभकरण करणे. 

३००००००० १३/२/६ १००० १००००००० ९९९९०००   
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बांधणे  
३. वशेष योजना – हजन 

२००५ (सेवा वा ह यांचा 
थलांतर करणे, स लागार 

फ , व ुत खच, 
जलिनःसारण खच इ. 
अनुषंिगक कामे करणे) 

ांतीवर  चाफेकर 
वा या या ितस-या 
ट याची कामे करणे. 
ट पा १ व २ 

१२००००००० १८/२/२१ १००० २००००००० १९९९९०००   

४. वशेष योजना- पंपर  
िचंचवड मनपा 
इमारतीसमोर ल मंुबई-पुणे 
हमर याचे ं द करण क न 
डांबर करण करणे तसेच 
पी.सीएमसी इमारती 
पर सरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळ िसमािभंत 
फुटपाथ इ. अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे 

करणे.  

िचंचवड काळेवाड  
पूलापासून भाटनगर 
एसट पी पयत १८ 
मी. र ता वकिसत 
करणे. 

१८००००००० ३८/१६/८ १००० ५००००००० ४९९९९०००   

५. वशेष योजना- पंपर  
िचंचवड मनपा इमारती 
समोर ल मंुबई-पुणे हम 
र याचे ं द करण क न 
डांबर करण करणे तसेच 
पी.सीएमसी इमारती 

. .१८ म ये 
चाफेकर चौकात 
पादचा-यांसाठ  
भुयार  माग 
वकिसत करणे. 

१८००००००० ३८/१६/१२ १००० ४००००००० ३९९९९०००   
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पर सरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळ िसमािभंत 
फुटपाथ इ. अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे 

करणे.  
६. वशेष योजना- पंपर  

िचंचवड मनपा 
इमारतीसमोर ल मंुबई-पुणे 
हम र याचे ं द करण क न 
डांबर करण करणे तसेच 
पी.सीएमसी इमारती 
पर सरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळ िसमािभंत 
फुटपाथ इ. अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे 

करणे.  

. .२१ दळवीनगर 
येथे वरंगुळा क  
बांधणे. 

१००००००० ३८/१६/१० १००० ३०००००० २९९९०००   

७. भांडवली कामे – पथ 
खड मु माचे र ते  

वजयनगर . .४६ 
येथील डपी व नॉन 
डपी र यांचे 
खड मु मीकरण व 
बीबीएम करणे. 

५०००००० ८८/१४ १००० ८७०००० ८६९०००   

८. भांडवली कामे – पथ/डांबर  
र ते  

काळेवाड  . .४७ 
मधील योितबानगर 
भागातील र यांचे 

११२५००० ८९/२९ १००० ५००००० ४९९०००   
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हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणे. 

९. भांडवली कामे – इमारत 
योजना 

. .२२ केशवनगर 
शाळे मागील खेळाचे 
मैदान वकसीत 
करणे. 

४०००००० ९३/३ १००० २०००००० १९९९०००   

१०. भांडवली कामे – थाप य 
वषयक कामे करणे. 

. .२३ 
िचंचवडमधील 
गणपती वसजन 
घाट व आव यक ती 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

२५००००० ९४/११ १००० १५००००० १४९९०००   

११. भांडवली कामे – थाप य 
वषयक कामे करणे. 

. .१८ म ये 
ता यात येणार  
आर णे वकिसत 
करणे. 

३०००००० ९४/१९ १००० १५००००० १४९९०००   

१२. प अंदाजप क  वकास ािधकरण 
ह तील पेठ .३२ 
येथे वायु दुषण 
िनयं ण यं णेसह 
गॅसवर आधार त 
आधुिनक शव 
दा हनीसह 
मशानभुमी 

१०००००००० ४७३ १००० २००००००० १९९९९०००   
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वकिसत करणे. 
१३. अखिचत र कम/मनपा 

फंड/सवसाधारण िनधी  
      १८९३३५८०००  

  एकूण - ७८५६२५०००  १२००० १८९३७०००
० 

१८९३५८००० १८९३३५८०००  

 
 

 
वषय- २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतूद म ये वाढघट कर यास मा यता  
     िमळणेबाबत…. 
 

अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
१ वैदू व ती भाग .५६ येथे 

पावसाळ  पा या या 
गटस या चबसची दु ती 
करणे व ॉम वॉटर लाईन 
टाकणे. 

लोकारो य - 
गावठाण गटस 

२५००००० १३१/५ १००० १०४०००० १०३९०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

२ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथे पावसाळ  पा या या 
गटस या चबसची दु ती 
करण ेव ॉम वॉटर लाईन 
टाकणे. 

लोकारो य - 
गावठाण गटस 

२५००००० १३१/६ २००० १०४२००० १०४००००     

३ वैदू व ती भाग .५६ 
येथील घाट व नद  
पा ालगत थाप य 
वषयक अनुषंिगक कामे 
करणे. 

लोकारो य - घाट ५०००००० १३२/२ १००० १०४०००० १०३९०००     

४ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील घाट व 
नद पा ालगत थाप य 
वषयक अनुषंिगक 
कामेकरणे. 

लोकारो य - घाट ५०००००० १३२/३ १००० १०४३००० १०४२०००     

५ पंपळेसौदागर भाग .५५ 
रहाटणी गावठाण व 
सौदागर गावठाण भागात 
पावसाळ  पा याचा िनचरा 
होण ेकर ता आर.सी.सी. 

लोकारो य - 
सरफेस गटस 

५०००००० १३३/७ १००० १०४४००० १०४३०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

बंद पाईप टाकणे. 

६ वैदू व ती भाग .५६ 
येथील जवळकरनगर, 
वैदूव ती, सुदशननगर, 
कािशदनगर, 
महारा कॉलनी, इ याद  
भागात पावसाळ  पा याचा 
िनचरा होणेसाठ  
आर.सी.सी. बंद 
पाईपटाकणे. 

लोकारो य - 
सरफेस गटस 

५०००००० १३३/८ १००० १०४२००० १०४१०००     

७ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील कवडेनगर, 
वनायकनगर, रामनगर, 
महारा  कॉलनी, 
व यमनगर, भाऊनगर, 
गावठाण प रसर, 
वजयनगर, इ याद  भागात 

लोकारो य - 
सरफेस गटस 

५०००००० १३३/९ १००० १०४३००० १०४२०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

पावसाळ  पा याचा िनचरा 
होणेसाठ  आर.सी.सी. बंद 
पाईप टाकणे. 

८ पंपळेसौदागर भाग .५५ 
येथे ठक ठकाणी 
खड मु माचे र ते वकसीत 
करणे. 

पथ - 
खड मु माचे र ते 

१००००००० १३५/६ १००० १०४१००० १०४००००     

९ ड भागातील वकास 
कामांचे अंितम देयके अदा 
करणे. 

पथ - डांबर  र ते ७५००००० -/- ० ५०००००० ५००००००     

१० पंपळेिनलख भाग .५४ 
येथील न याने ता यात 
येणारे र ते व खराब 
झालेले र यांची बी.बी.एम. 
प दतीने दु ती क न 
डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  र ते ५०००००० १३६/१० १००० ८०४००० ८०३०००     

११ पंपळेिनलख भाग .५४ 
येथे र ते सुधारणा वषयक 

पथ - डांबर  र ते ५०००००० १३६/११ १००० १०४४००० १०४३०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

कामे करणे. 

१२ पंपळेसौदागर भाग .५५ 
येथील साई सागर कॉलनी, 
रायगड कॉलनी, भारत 
कॉलनी व प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने 
वकसीत करणे. 

पथ - डांबर  र ते १००००००० १३६/१३ १००० १०४३००० १०४२०००     

१३ पंपळे सौदागर भाग 
.५५ येथील काटेव ती व 

कंुजीरव ती प रसरातील 
र यांचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  र ते ५०००००० १३६/१४ १००० ४६७०००० ४६६९०००     

१४ पंपळे सौदागर भाग 
.५५ गावठाण भागातील 

र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  र ते १००००००० १३७/१६ १००० १०४४००० १०४३०००     

१५ पंपळे गुरव भाग .५७ 
येथील गावठाण 
प रसरातील र यांचे 

पथ - डांबर  र ते १५०००००० १३७/२४ १००० ३८४६००० ३८४५०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

हॉटिम स 
प दतीनेडांबर करण करणे. 

१६ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील कािशद व ती व 
प रसरातील र यांचे 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  र ते १५०००००० १३७/२५ १००० १०४५००० १०४४०००     

१७ भाग .२५ वाकड येथे 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  र ते ३७५०००० १३७/२९ १००० ३५०१००० ३५०००००     

१८ भाग .२५ वाकड येथे 
उव रत ठकाणी र ते 
वकसीत करणे. 

पथ - डांबर  र ते ३७५०००० १३७/३० १००० ३५०२००० ३५०१०००     

१९ भाग .२५ ताथवडे 
गावठाण व उव रत ठकाणी 
र ते वकिसत करणे. 

पथ - डांबर  र ते ३७५०००० १३७/३२ १००० ३४९९००० ३४९८०००     

२० पंपळेिनलख भाग .५४ 
मधील बाणेर पुलाकडे 
जाणा-या र यास फुटपाथ 
करणे व र ता दुभाजक 

पथ - दगड  
फरशी व फुटपाथ 

५०००००० १३९/८ १००० १०४४००० १०४३०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

उभारणे. 

२१ पंपळेसौदागर भाग .५५ 
येथील रहाटणी गावठाण, 
पवानगर, व इतर भागात 
पे ह ंग लॉकबस वणे व 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

पथ - दगड  
फरशी व फुटपाथ 

५०००००० १३९/१२ १००० १०४२००० १०४१०००     

२२ वैदूव ती भाग .५६ 
येथील सुदशननगर, 
जवळकरनगर, गुलमोहर 
कॉलनी, भातनगर इ याद  
भागात पे ह ंग लॉक 
बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

पथ - दगड  
फरशी व फुटपाथ 

५०००००० १४०/१७ १००० १०४३००० १०४२०००     

२३ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील भागात पे ह ंग 
लॉक बस वणे व थाप य 

पथ - दगड  
फरशी व फुटपाथ 

५०००००० १४०/१९ १००० १०४२००० १०४१०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

वषयक कामे करणे. 

२४ भाग .२५ म ये 
फुटपाथची कामे करणे. 

पथ - दगड  
फरशी व फुटपाथ 

५२५०००० १४०/२८ १००० ४२०२००० ४२०१०००     

२५ पंपळेिनलख भाग .५४ 
येथील मनपा शाळा, 
दवाखाना, व यायामशाळा 
येथे थाप य वषयक कामे 
करणे. 

इमारतयोजना ५०००००० १४३/७ १००० १०३८००० १०३७०००     

२६ पंपळेसौदागर भाग .५५ 
येथील खेळाचे मैदान 
वकसीत करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

इमारतयोजना ५०००००० १४४/८ १००० १०४४००० १०४३०००     

२७ भाग .५३ वाकड मधील 
मनपा या ता यात आले या 
व वध आर णास 
िसमािभंत बांधणे. 

इमारतयोजना ३७५०००० १४५/३ १००० १७०१००० १७०००००     

२८ पंपळेसौदागर भाग .५५ 
येथे महानगरपािलके या 
व वध सां कृतीक काय मा 

थाप य वषयक 
कामे करणे. 

१०००००० १४६/४ १००० ६९३००० ६९२०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

कर ता मंडप यव था 
पुर वणे व इतर थाप य 
वषयक अनुषंिगक कामे 
करणे. 

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

वशेषयोजना ११००००००० १३/८ १००० ५०००१००० ५०००००००     

३० पुनावळे येथील स.नं. 
६,७,८,९,१०,११ ते १५ व १९ 
येथील १८ मी. ं द ड .पी. 
र ता वकसीत करणे. 

वशेषयोजना ७००००००० १९/४१ १००० २०००१००० २०००००००     

३१ भाग .५३ वाकड म ये 
न याने ता यात येणा-या 
जागेनुसार वकास 

वशेषयोजना २००००००० १९/४२ १००० १५००१००० १५००००००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

आराख यातील र ते 
वकसीत करणे. 

३२ पुनावळे येथील स ह नं.५० 
व ५१ मधुन जाणारा १८.०० 
मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणे. 

वशेषयोजना ५००००००० १९/५२ १००० २५००१००० २५००००००     

३३ पुनावळे येथील स.नं.४२, 
४३ मधुन जांबे गावाकडे 
जाणारा १८.०० मी. ड .पी. 
र ता वकसीत करणे. 

वशेषयोजना ५००००००० १९/५३ १००० १०००१००० १०००००००     

३४ ड भाग ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण 
करणे. 

वशेषयोजना ५००००००० २०/५५ १००० ४५००१००० ४५००००००     

३५ न वन भाग .२८ येथील 
रहाटणी मनपा शाळा ते 
पंपळे सौदागर मशानभूमी 
पयत या र याचे 
यु.ट .ड यु.ट . प दतीने 
कॉ ट  करण करणे. 

वशेषयोजना ८००००००० २०/५६ १००० ५०००१००० ५०००००००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

३६ ड भागाअंगत खाजगी 
कंप या व मनपा माफत 
व वध सेवा वा ह या 
टाकणेसाठ  खोदकाम 
के याने झालेले चर 
एम.पी.एम., बी.एम. व 
बी.सी. प दतीने डांबर करण 
करणे. 

वशेषयोजना १०००००००० २०/५८ १००० ३०००१००० ३०००००००     

३७ भाग .२६ मधील 
ना याची थाप य वषयक 
कामे करणे. 

वशेषयोजना ३००००००० २०/५९ १००० १४००१००० १४००००००     

३८ भाग .२५ वाकड 
आ. .४/११ जकात नाकाचे 
जागेसाठ  िसमािभंत 
घालणे. 

वशेषयोजना ५००००००० २०/६० १००० १५००१००० १५००००००     

३९ भाग .२५ वाकड 
आ. .४/१५ ाथिमक 
शाळेचे जागेसाठ  िसमािभंत 
बांधणे. 

वशेषयोजना २००००००० २०/६१ १००० ४००१००० ४००००००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

४० पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील दापोड  पुल ते 
तुळजाभवानी मंद र ते सृ ी 
चौकापयतचा १८.०० मी. 
ं द र याचे अ ावत 
प दतीने नुतनीकरण करणे. 

वशेषयोजना २०००००००० २८/३८ १००० १००००१००० १००००००००     

४१ भाग .२६ म ये ता यात 
येणारे ड .पी. र ते वकसीत 
करणे. 

वशेषयोजना ८५०००००० २८/३९ १००० ४५००१००० ४५००००००     

४२ भाग .५६ वैदूव ती 
जवळकरनगर येथील 
खेळाचे मैदान या 
आर णाम ये व वध 
कार या खेळां या 

खेळप या वकसीत करणे 
व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

वशेषयोजना ३००००००० ४३/१८ १००० २०००१००० २०००००००     

४३ पंपळेिनलख भाग .५४ 
मधील क पटेव ती येथील 
मशानभूमीत संडास लॉक 

प-अंदाजप क 
मशानभूमी 

१००००००० ४८०/४ १००० १९६२००० १९६१०००     
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट शेरा 

बांधणे वइतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

४४ पंपळेिनलख भाग .५४ 
गावठाणातील मशानभूमीत 
थाप य वषयक दु ती 

व देखभालीची कामे करणे. 

प-अंदाजप क 
मशानभूमी 

१००००००० ४८०/५ १००० ७००००० ६९९०००     

४५ अखिचत र कम (मनपा 
फंड)/ सवसाधारण िनधी  

            ४९५८१४०००   

  एकूण       
४४००० ४९५८५८००० ४९५८१४००० ४९५८१४००० 

  

 
 
मा. वकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, मा.सुवणा बुड व मा. ा.सोनाली ग हाणे यांची, मा.आशा धायगुडे-शडगे व मा.उषा मुंढे यांची, मा. वलास म डगेर   
व मा.बाबासाहेब िञभूवन यांची, मा.बापू उफ शञु न काटे व मा. वकास डोळस यांची उपसूचना वकारली आहे. 
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मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, आजची सभा शु वार द.२३/३/२०१८ रोजी दु .२.०० 
पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडते. 
मा.सागर आंगोळकर -  मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देते. 
मा.महापौर – ह  सभा शु वार दनांक २३/३/२०१८ रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब कर यात 
येत आहे.  
      ------- 

 
 

       (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 
 

( द.२६/२/२०१८ व द.९/३/२०१८ व द.२०/३/२०१८ (सकाळ  ११.०० व ३.००)  ची 
तहकूब सभा) 

 
दनाकं – २३.३.२०१८                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/३/२०१८ (दु .३.००) ची तहकूब वशेष 
मा.महापािलका सभा शु वार द.२३.३.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव सान े
७) मा.अ नी संतोष जाधव 
८) मा.सार का िशवाजी स ते 
९) मा.राहुल गुलाब जाधव 
१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.उंडे ल मण ध डू 
१२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१३) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१४) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  



344 
 

१५) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१६) मा.बारसे यांका वण 
१७) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
१८) मा.लांडगे सा रका संतोष 
१९) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२०) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२१) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२२) मा.ॲड. िनतीन ाने र लांडग े
२३) मा.सावळे िसमा र वं  
२४) मा.ल ढे न ता योगेश 
२५) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े
२७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
२८) मा.केशव हनुमंत घोळव े
२९) मा.तुषार रघुनाथ हंग े
३०) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३१) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३२) मा.भालेकर वण महादेव 
३३) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
३४) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
३५) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
३६) मा.घोलप कमल अिनल 
३७) मा.उ म काश कदळे 
३८) मा.िचखल ेसिचन तुकाराम 
३९) मा.यादव मीनल वशाल 
४०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
४१) मा.बाबर शिमला राजू 
४२) मा.अिमत राज  गावडे 
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४३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
४४) मा.खानोलकर ा महेश 
४५) मा.मोरे र महादू भ डव े
४६) मा.ढाके नामदेव जनादन  
४७) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
४८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
४९) मा.अपणा िनलेश डोके 
५०) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
५१) मा.गावडे राज  तानाजी 
५२) मा.कोमल दपक मेवानी 
५३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
५४) मा.शाम गणपतराव लांडे 
५५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
५६) मा.कदम िनक ता अजुन 
५७) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
५८) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
५९) मा.पाडाळे िनता वलास 
६०) मा.काळे उषा दलीप 
६१) मा.पवार मिनषा मोद 
६२) मा.बारणे अचना तानाजी 
६३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
६४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
६५) मा. ॲड.भोसले सिचन सुरेश 
६६) मा.दशले रेखा राजेश 
६७) मा.कामठे तुषार गजानन 
६८) मा.च धे आरती सुरेश 
६९) मा.क पटे सं दप अ ण 
७०) मा.स वता बाळकृ ण खळेु 
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७१) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
७२) मा.चं कांत बारकु नखाते 
७३) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
७४) मा.कुटे िनमला संजय 
७५) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
७६) मा. व ठल उफ नाना काटे 
७७) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
७८) मा.मुंढे उषा अंकुश 
७९) मा.कदम शिशकांत गणपत 
८०) मा.लोखंडे चंदा राजू 
८१) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
८२) मा.आशा धायगुडे-शडग े
८३) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
८४) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
८५) मा.राजापुरे माधवी राज  
८६) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
८७) मा.नवनाथ द ू जगताप 
८८) मा.संतोष बबन कांबळे 
८९) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
९०) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू
९१) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 
 
यािशवाय मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 

मा.दु धेकर-सहशहर अिभयंता,  मा.दुरगुडे - सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, 
मा.पोमण-मु य मा हती व तंञ ान अिधकार , मा.कुलकण  - कायकार  अिभयंता हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  
      ------ 
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मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, ीनगरमधील कुपवाडा ज ात दहशतवाद  
ह यात दोन पोलीस व तीन जवान श हद झाले अस याने यांना आज या सभेत दांजली 
अपण क न ह  सभा मंगळवार द.२७/३/२०१८ रोजी दु २.०० पयत तहकूब करावी अशी 
सूचना मी मांडतो. 
मा.तुषार हंगे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
        (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
मा.महापौर – ह  सभा शु वार दनांक २३/३/२०१८ रोजी दुपार  २.०० पयत तहकूब कर यात 
येत आहे.  
      ------- 
 

 (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
  महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 
 

( द.२६/२/२०१८ व द.९/३/२०१८, द.२०/३/२०१८ (सकाळ  ११.०० व ३.००) व 
द.२३/३/२०१८ ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २७.३.२०१८                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२३/३/२०१८ (दु .३.००) ची तहकूब वशेष 
मा.महापािलका सभा शु वार द.२७.३.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव सान े
७) मा.सार का िशवाजी स ते 
८) मा.राहुल गुलाब जाधव 
९) मा.वसंत भाकर बोराटे 
१०) मा.बुड सुवणा वकास 
११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  
१३) मा.उंडे ल मण ध डू 
१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१८) मा.बारसे यांका वण 
१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२५) मा. ॲड. िनतीन ाने र लांडग े
२६) मा.सावळे िसमा र वं  
२७) मा.ल ढे न ता योगेश 
२८) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२९) मा.लांडे व ांत वलास 
३०) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३१) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े
३२) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३३) मा.अनुराधा गणपत गोरख े
३४) मा.केशव हनुमंत घोळव े
३५) मा.मंगला अशोक कदम 
३६) मा.तुषार रघुनाथ हंग े
३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३८) मा.संजय बबन नेवाळे 
३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४०) मा.भालेकर वण महादेव 
४१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
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४३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४४) मा.घोलप कमल अिनल 
४५) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
४७) मा.जावेद रमजान शेख 
४८) मा.यादव मीनल वशाल 
४९) मा.राजू िमसाळ 
५०) मा.बाबर शिमला राजू 
५१) मा.अिमत राज  गावडे 
५२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५३) मा.खानोलकर ा महेश 
५४) मा.भ डवे संिगता राज  
५५) मा.ढाके नामदेव जनादन  
५६) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
५७) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
५८) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५९) मा.अपणा िनलशे डोके 
६०) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६१) मा.गावडे राज  तानाजी 
६२) मा.कोमल दपक मेवानी 
६३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
६४) मा.शाम गणपतराव लांडे 
६५) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
६६) मा.कदम िनक ता अजुन 
६७) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६८) मा.नढे वनोद जयवंत 
६९) मा.पाडाळे िनता वलास 
७०) मा.काळे उषा दलीप 
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७१) मा.पवार मिनषा मोद 
७२) मा.बारणे अचना तानाजी 
७३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
७४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
७५) मा. ॲड. भोसले सिचन सुरेश 
७६) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
७७) मा.वाघमारे अ नी व म 
७८) मा.दशले रेखा राजेश 
७९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८०) मा.ममता वनायक गायकवाड 
८१) मा.कामठे तुषार गजानन 
८२) मा.च धे आरती सुरेश 
८३) मा.क पटे सं दप अ ण 
८४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
८५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
८६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
८७) मा.चं कांत बारकु नखाते 
८८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
८९) मा.कुटे िनमला संजय 
९०) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
९१) मा. व ठल उफ नाना काटे 
९२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
९३) मा.मुंढे उषा अंकुश 
९४) मा.कदम शिशकांत गणपत 
९५) मा.लोखंडे चंदा राजू 
९६) मा.आशा धायगुडे-शडग े
९७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
९८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
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९९) मा.राजापुरे माधवी राज  
१००) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
१०१) मा.नवनाथ द ू जगताप 
१०२) मा.संतोष बबन कांबळे 
१०३) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
१०४) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
१०५) मा.हषल म छं  ढोरे  
१०६) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
१०७) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू
१०८) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 
 
यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क,  मा.च हाण-शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे- सह 
आयु , मा.तुपे, मा.दु धेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.खोत, मा.राऊत - 
सहा.आयु , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क,  
मा.तांबे,  मा.च हाण, मा.कुलकण ,  मा.कांबळे, मा.ग टूवार,  मा.भोसल े- कायकार  अिभयंता 
मा.लावंड-कायदा अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------  
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.   
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, ये  सिम क ा.केशव रंगनाथ शेवाळकर, मराठवाडा 
वदया पठाचे जे  साह यक-पदम ी  गंगाधर पानतावण ेयाचें दु:खद िनधन झाले अस याने 
यांना आज या सभेत दांजली अपण क न ह  सभा मंगळवार द.२७/३/२०१८ रोजी दु 

३.०० पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.बाबासाहेब िञभूवन -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर-  सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
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        (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
मा.महापौर – ह  सभा मंगळवार दनांक २७/३/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० पयत तहकूब 
कर यात येत आहे.  
      ------- 
 

(िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
वशेष मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 
 

( द.२६/२/२०१८ व द.९/३/२०१८, द.२०/३/२०१८ (सकाळ  ११.०० व ३.००),  
द.२३/३/२०१८ व द.२७/३/२०१८ (दु .२.००) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २७.३.२०१८                     वेळ – दुपार  ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२७/३/२०१८ (दु .२.००) ची तहकूब वशेष 
मा.महापािलका सभा शु वार द.२७.३.२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 

खालील स मा.सद य उप थत होते.  
 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे  े
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.अ नी संतोष जाधव 
७) मा.सार का िशवाजी स ते 
८) मा.राहुल गुलाब जाधव 
९) मा.बुड सुवणा वकास 
१०) मा.डोळस वकास ह र ं  
११) मा.उंडे ल मण ध डू 
१२) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१३) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
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१४) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१५) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१६) मा.बारसे याकंा वण 
१७) मा.लांडगे सा रका संतोष 
१८) मा.लांडगे राज  कसनराव 
१९) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२०) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२१) मा. ॲड. िनतीन ाने र लांडग े
२२) मा.सावळे िसमा र वं  
२३) मा.ल ढे न ता योगेश 
२४) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२५) मा.लांडे व ांत वलास 
२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े
२७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
२८) मा.अनुराधा गणपत गोरख े
२९) मा.केशव हनुमंत घोळव े
३०) मा.मंगला अशोक कदम 
३१) मा.तुषार रघुनाथ हंग े
३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३३) मा.संजय बबन नेवाळे 
३४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३५) मा.भालेकर वण महादेव 
३६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
३७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
३८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
३९) मा.घोलप कमल अिनल 
४०) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 
४१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
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४२) मा.जावेद रमजान शेख 
४३) मा.यादव मीनल वशाल 
४४) मा.बाबर शिमला राजू 
४५) मा.अिमत राज  गावडे 
४६) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
४७) मा.भ डवे संिगता राज  
४८) मा.ढाके नामदेव जनादन  
४९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
५०) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
५१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
५२) मा.अपणा िनलेश डोके 
५३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
५४) मा.गावडे राज  तानाजी 
५५) मा.कोमल दपक मेवानी 
५६) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
५७) मा.शाम गणपतराव लांडे 
५८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
५९) मा.कदम िनक ता अजुन 
६०) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६१) मा.पाडाळे िनता वलास 
६२) मा.काळे उषा दलीप 
६३) मा.पवार मिनषा मोद 
६४) मा.बारणे अचना तानाजी 
६५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
६६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
६७) मा. ॲड.भोसले सिचन सुरेश 
६८) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
६९) मा.वाघमारे अ नी व म 
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७०) मा.दशले रेखा राजेश 
७१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७२) मा.ममता वनायक गायकवाड 
७३) मा.कामठे तुषार गजानन 
७४) मा.च धे आरती सुरेश 
७५) मा.क पटे सं दप अ ण 
७६) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
७७) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
७८) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
७९) मा.चं कांत बारकु नखाते 
८०) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
८१) मा.कुटे िनमला संजय 
८२) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
८३) मा. व ठल उफ नाना काटे 
८४) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
८५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
८६) मा.लोखंडे चंदा राजू 
८७) मा.आशा धायगुडे-शडग े
८८) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
८९) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
९०) मा.राजापुरे माधवी राज  
९१) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
९२) मा.नवनाथ द ू जगताप 
९३) मा.संतोष बबन कांबळे 
९४) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
९५) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
९६) मा.हषल म छं  ढोरे  
९७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
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९८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू
९९) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

 
यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा. वण आ ीकर - .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप - नगरसिचव, मा.तळदेकर- मु यलेखाप र क,  मा.च हाण-शहर अिभयंता, 
मा.डॉ.अिनल रॉय- आरो य वैदयक य अिधकार , मा.लांडे-मु य लेखापाल, मा.गावडे- सह 
आयु , मा.तुपे, मा.दु धेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.दुरगुडे, मा.खोत, मा.राऊत - 
सहा.आयु , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.तांबे,  मा.च हाण, मा.कुलकण ,  
मा.कांबळे, मा.ग टूवार,  मा.ओंभासे - कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
      ------  
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, 
नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे.    
मा.नगरसिचव –  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा. थायी सिमतीने 
अंितम वीकृतीकर ता सादर केले या अंदाजपञकामधील तरतूद म ये फेरबदल करावया या 
या सूचना मांड यात आ या या िनयम तरतूद माणे वृ पञात वशेष घोषणा देऊन िस द 

कर यात आ या तसेच यांची ाहयता/अ ाहयता याबाबतचा अिभ ाय घे याक रता 
मा.मु यलेखापाल यांचेकडे पाठ वणेत आ या हो या. 
(मा.नगरसिचव यांनी अनु मांक व ाहय/अ ाहय सूचनांचे वाचन केले.)   
मा.िसमा सावळे  -  मा.महापौर साहेब, आताच नगरसिचव यांनी वाचून दाखवले या ाहय 
उपसूचना आहेत या वकारले या आहेत. याचबरोबर १)  या कामा या नावासमोर जुने 
भाग मांक दशवलेले आहेत यां या समोर नवीन भाग मांक देखील कंसाम ये दशवणेत 

यावेत व तशी दु ती संगणक णालीत कर यात यावी व २) चालू कामासंबंिधत तरतूद म ये 
फेरबदल कर याबाबत या उपसूचना वकृत कर यात आले या आहेत अशापैक  यांचेसमोर 
अंदाजपञकातील पृ  मांक नमूद कर यात आला नाह  व नावाम ये लीखानाची चुक आहे 
अशा उपसूचना बाबतीत पृ मांक नमूद क न नावात आव यक या दु या कर यात 
या यात ३) काह  उपसूचनाम ये वग करण दश वलेल आहे व यात शासक य मा यता 
देणेबाबतचा उ लेख आहे आशा काह  उपसुचनाबाबत फ  वग करणा या उपसुचना ाहय 
धर यात या यात. शासक य मा यता दे याची उपसुचना वगळ यात यावी याची िनयमीत 
सभेत मंजूर  घे यात यावी.     
मा.महापौर – पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे अंदाजपञक फेरफार क न अंितम र या 
वीकृत केलेचे जाह र कर त आहे.   
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ठराव मांक – १७२                                                           वषय मांक -१ 
दनांक- २७/३/२०१८                                                            वभाग- मा.आयु   

संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१६९७/२०१८  
        द.६/२/२०१८  
     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .२२१२ द.१५/२/२०१८ 
    

 मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे 
सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ 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 पांसाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे 
अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आले.  
 

 अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 

 
अ. . तपिशल सन २०१७-१८ चे 

सुधार त अंदाजप क 
र. . 

सन २०१८-१९ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

३३,३६,१३,२६,७०० ३५,०६,६२,०८,३५४ 

२) एकूण खच २७,५०,४१,०५,६४६ ३४,६४,७७,७४,२०१ 
३) अखेरची िश लक ५८५,७२,२१,०५४ ४१,८४,३४,१५३ 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
५७,७६,२८,९९,८२१ 

 
५८,१९,९९,३२,८२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ५७,७६,२८,९९,८२१ ५८,१९,९९,३२,८२१ 
क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
१४,८७,२५,०८,७४१ 

 
१७,२८,७१,००,००० 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 
५९२,३५,६३,६३५ 

 
१५,८९,५४,००,००० 

३) अखेरची िश लक ८९४,८९,४५,१०६ १३९,१७,००,००० 
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 वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे 
कमी अिधक कर यात येत आहे.  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात खालील माणे वाढ/घट 

क न शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच यातील मागासवग य क याणकार  योजना, 
अपंग क याणकार  योजना, म हलांसाठ  योजना, इतर क याणकार  योजना यातील पु तक 
.२ मधील सोबत या याद तील पान .३२० ते ३२२ म ये वभागाने सुच वले यामुळे मूळ 

तरतुद त बदल न करता उपलेखािशषातील तरतुद तअंतगत बदल करणेस व नावात बदल 
करणेस मा यता देणते येत आहे. अंदाजप क पु तक . १ व ३ मधील पृ  मांक-अनु मे 
५/२  वर ल त यात जमा व खच बाजूस दश व यात आलेली र. .२८१.२४ कोट ंची नोशनल 
र कम असून अंदाजप क य आकडेवार  प  हो याकर ता अंतभूत कर यात आलेली आहे. 
अंदाजप क पु तक .०१ मधील पृ  .१७६ त याचे िशषकातील BSUP ऐवजी अ, क, प 
अंदाजप कातील शहर  ग रबांसाठ चा खच अशी दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. सन 
२०१७-१८ म ये आ ापयत झाले या य  खचास, माहे माच २०१८ पयत होणा-या खचास व 
कामास मा यता दे यात येत आहे. तसेच घनकचरा यव थापना या कामासाठ  सन २०१७-१८ 
या अंदाजप कात ३५ कोट ंस शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. या कामासाठ  

महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७२ ब नुसार र. .५७० कोट ं या कामास 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच जा हरात फलक भाडे लेखािशषात सन २०१८-१९ या 

वषाक रता र.  १६.०७ कोट  उ प न वाढ करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०१७-
१८ ची तरतूद र कम पये ६९ कोट  तरतुद तून ११ कोट  कमी क न ५८ कोट  ठेव यास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच ाथिमक िश ण व इतर वभागा या अंदाजप क य आकडेवार  
खालील त या माणे फेरबदल क न खचाम ये र. .२८,४१,५०,०००/- कोट ंची वाढ कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव वाढ 
र. . 

१ काऊटगाईड गणवेश                             ५,००,००० 

२ पट  गणवेश १,२५,००,००० 

३ वेटर खरेद         २,३०,००,००० 

४ व ाथ  पाद ाणे व सॉ स ५०,००,००० 

५ सी.सी.ट .वी कॅमेरे                            १५,००,००० 

६ खेळ शाळा गणवेश      ३,००,००,००० 

७ व ाथ  द रे व पाटया       २५,००,००० 

८ िश क दन                  ३,००,००० 
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९ सवािगक शै णक गुणव ा व वकास        १०,००,००० 

१० व ाथ साठ  वयंअ ययन साधने              ७,५०,००० 

११ व ाथ  आरो य        २०,००,००० 

१२ व ाथ  खेळणी सा ह य            १,००,००० 

१३ बालवाड  व ाथ  वेटस      ५०,००,००० 

 एकूण- ८,४१,५०,००० 

 संगणक खरेद  व सॉ टवेअर डे ह पमट करण े १०,००,००,००० 

 शहर  वकास आराखडा १०,००,००,००० 

 एकूण- २८,४१,५०,००० 
 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपामाफत व ूत वभागा या महसूली अंदाजप कात पुणे आंतररा ीय 
िच पट महो सव या लेखािशषावर र. .६०.०० ल  इतक  तरतूद कर यात आली असून 
यामधून र. .३५.०० लाख इतक  तरतूद देहू-आळंद  सां कृतीक वारसा जतन हे नवीन 

लेखािशष तयार क न यावर तरतूद कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत व वध ठकाणी आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरकुल योजना राब वणे क पामधील कामांना सन २०१८-१९ या अंदाजप कात 
तरतुद ठेवणे आव यक अस याने सदर तरतुद चा व कामांचा अंदाजप कात समावेश कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.  
अ.  कामाचे नाव अंदाजप क य 

र कम 
सन २०१७-१८ 
चा सुधार त 

अंदाज 

सन २०१८-१९ 
ची तरतूद 
(वाढ) 

 लेखािशष – इतर वशेष योजना    

१ च-होली येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

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

२ रावेत येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

6,00,00,000 0 1,00,000 
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३ बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल 

घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

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

४ पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

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

५ पंपर  (HDH आर ण .७९) येथे 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

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

६ आकुड  (HDH आर ण .२८३) येथे 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

6,00,00,000 0 1,00,000 

७ डुडुळगांव येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) इ. पुर वणे. 

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

एकुण 32,00,00,000 0 7,00,000 
 
तसेच “क पटे चौक ते राजीव गांधी उ डाणपुलापयत उ डाणपुल/ ेड सेपरेटर/रोटर / 

सबवे व पादचार  माग वकसीत करणे.” अ) वाकड येथील क पटे चौक येथे ेड सेपरेटर, 
उ डाणपुल व रोटर  बांधणे. ब) वाकड येथील मानकर चौक येथे ेड सेपरेटर, उ डाणपुल व 
रोटर  बांधणे. क) वाकड येथील शौय हॉटेल चौक येथे ेड सेपरेटर, उ डाणपुल व रोटर  
बांधणे. ड) वाकड येथील मनपा शाळा चौक येथे ेड सपेरेटर व उ डाणपुल बांधणे. ई) राजीव 
गांधी उ डाणपुलाला दोन समांतर उ डाण पुल बांधणे या कामाचे पंपर  िचंचवड मनपाचे सन 
२०१८-१९ या अंदाजप कात वशेष योजना लेखािशषाअंतगत समावेश करणेत आला आहे. 
सदर अंदाजप कातील नावाम ये “वाकड येथील सा व ीबाई फुले उ ान ते वाकड ह पयत ४५ 
मी. ं द र यावर उ डाणपुल/रोटर /पादचार / ेड सेपरेटर बांधणे तसेच हंजवड  पयत 
इिल हेटेड रोड करणे (वाकड- हंजवड  इिल हेटेड  वे)” असा बदल करणेस तसेच या कामाची 
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या ी व आव यकता यांचा वचार करता या कामासाठ  अिधक तरतूद करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

बजेट तयार करताना या ठकाणी वकऑडर देणेत आली न हती, या कामांना पुढ ल 
वष  तरतुद अखच त रकमेतुन करणेस मा यता देणेत येत आहे. वर ल माणे वाढ व घट 
करणेस आ ण कमी पडणारे र. .१,४१,५०,०००/- अखेर या िशलकेतून कमी क न अखेरची 
िश लक र. .४०,४२,८४,१५३/- इतक  र कम अखेर या िश लकेत ठेव यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच वषाअखेर होणा-या बचतीतून चालू कामां या दानासाठ  कमी पडणार  
र कम संबंिधत कामावर व इतर आव यक ठकाणी वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच वषाअखेर होणा-या बचतीतून चालू कामां या दानासाठ  कमी पडणार  र कम संबंधीत 
कामांवर व इतर आव यक ठकाणी वग कर यास मा यता देणेत येत आहे. वर ल माणे 
खचात वाढ होणार  र. .२८,४८,५०,०००/- व उ प नात होणार  वाढ र. .१६.०७ कोट  ल ात 
घेऊन भूसंपादनावर ल सन २०१७-१८ मधील होणार  बचत र. .११.०० कोट  या रकमा वाढ व 
खचासाठ  वापर यात या यात व कमी पडणार  र. .१,४१,५०,०००/- अखेर या िशलकेतून कमी 
क न अखेरची िश लक र. .४०,४२,८४,१५३/- इतक  र कम अखेर या िश लकेत ठेव यात 
यावी. वर ल बाबींची शासनाने पुतता कर या या सुचनासंह अंदाजप कास थायी सिमतीकडून 
मा यता दे यात येऊन सदर अंदाजप क मा. थायी सिमती या िशफारशीसह मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ व यास मंजूर  दे यात येत आहे.  

यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१७-१८ चे सुधा रत व सन २०१८-१९ 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  ग रबांसाठ चे 
“प” अंदाजप क याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान 
व म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम 
वकृती देणेत येत आहे.  

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 
अ. . तपिशल सन २०१७-१८ चे 

सुधार त अंदाजप क 
र. . 

सन २०१८-१९ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
३३,३६,१३,२६,७०० 

 
३५,३३,६९,०८,३५४ 

२) एकूण खच २७,३९,४१,०५,६४६ ३४,९३,२६,२४,२०१ 
३) अखेरची िश लक ५,९६,७२,२१,०५४ ४०,४२,८४,१५३ 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
५७,७६,२८,९९,८२१ 

 
५८,१९,९९,३२,८२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ५७,७६,२८,९९,८२१ ५८,१९,९९,३२,८२१ 
क)    
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१) जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
१४,८७,२५,०८,७४१ 

 
१७,२८,७१,००,००० 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 
५,९२,३५,६३,६३५ 

 
१५,८९,५४,००,००० 

३) अखेरची िश लक ८,९४,८९,४५,१०६ १,३९,१७,००,००० 
 

 
वर ल माणेचे थायी सिमतीचे अंदाजप क “ ”अ , “ ”क  व “ ”प   वचारात घेऊन 

याम ये बदल घडवून आण यासंबंधी या ा  सूचनांपैक  तावकाने वीकारले या सूचना 
वचारात घेऊन पुढ ल माणे कमी/अिधक करणेत येत आहे.  
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खालील कामाचा समावेश मनपा या सन २०१८-१९ चे अंदाजप काम ये करणेस व या कामांना शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ. . कामाचे नांव अंदाजप क य र कम 
१ 

मनपा या व वध मैलाशु द करण क ातील या केलेले पाणी प या यित र  
वापरणेसाठ  उपल ध क न देणेसाठ  अनुषंिगक कामे करणे (च होली STP 
मधून व कासारवाड  STP मधून) 

60000000/- 

२ मनपा या व वध मैलाशु द करण क ातील या केलेले पाणी पाईपलाईन दारे 
प या यित र  कामासाठ  पुर वणेसाठ  आव यक कामे करणे.  (िचखली 
मै.शु.क ) 

60000000/- 

  
सबब उपरो  नमुद कामांना शासक य मा यता देणेत येत आहे.  

 
बजेट तयार करताना या ठकाणी वकऑडर दे यात आली न हती. या कामांना पुढ ल वष  तरतूद अखिचत रकमेतून करणेकामी मा यता दे यात  येत आहे.        
तसेच वषाअखेर होणा-या बचतीतून चालू कामा या दानासाठ  कमी पडणार  र कम संबंिधत कामावर व इतर आव यक ठकाणी वग  कर यास मा यता   -     
देणेत  येत आहे. तसेच अंदाजप काम ये समा व  असलेली वकास कामे व न याने समा व  कर यात आले या कामांसाठ  सूच व यात आलेली अथवा 
आव यक असलेली तरतूद अखिचत रकमेतून/ मनपा फंडातून/सवसाधारण िनधीतून वग कर यास मा यता दे यात येत आहे. 
 
तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका अंदाजप क सन २०१८-१९ मधील मा यिमक िश ण वभागाकडे अंदाजप क महसूली खचामधील पान .३०३  
“शालेय व ाथ  वेटर” या लेखािशषावर र. .७००००००/- अंदाजप कात वाढ व घट कर यास मा याता देणेत येत आहे.  
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पृ  . अ. . लेखािशषाचे नाव वाढ घट 
३०३,३०४ २० शालेय व ाथ  वेटर ७० लाख  
३०१,३०२ १ कमचार  वेतन व भ े प रिश  अ 

माण े
 ७० लाख 

 
२०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
  

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अ. 
. 

मुळ तरतुद आव यक सुधा रत तरतुद वाढ  घट  
अंदाजप क
य र कम 

सन २०१८-
१९ ची 
तरतुद 

अंदाजप कय 
र कम 

सन २०१८-१९ ची  
तरतुद 

 

  

१६ कासारवाड  भाजी मंडई 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

नवीन कामे   १,००,००,००० ५०,००,००० ५०,००,०००  

१७ शहर वकास आराखडा  २५८ ४    ११०,००,००,०००  ९,०५,००,००० 
 
क े ीय कायालय ( थाप य वभाग) – सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.  
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अ. . भा
ग . लेखािशष कामाचे नाव अंदाजप क य 

र कम 
सन२०१८-१९ साठ  तरतुद 

र. . 

१ १   

भाग . १ िचखली येथील सोनवणेव ती, शेलार व ती व 
इतर प रसरातील पाणीपुरवठा वभागा या २४x७ 
योजनेअंतगत होणा या खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ अंतगत र ते मजबुतीकरण क न एमपीएम 
प तीने करणे 

३००००००० ० 

२ १   

भाग . १ िचखली येथील पाणीपुरवठा वभागा या 
२४x७योजनेअंतगत होणा या खोदाईमुळे र ते पुववत 
करणेसाठ  मोरेव ती व इतरप रसरातील उव रत र ते 
मजबुतीकरण क न एमपीएम प तीने करणे 

३००००००० ० 

३ १   

भाग . १ िचखली हे ेव ती व इतर प रसरातील 
पाणीपुरवठा वभागा या २४x७ योजनेअंतगत होणा या 
खोदाईमुळे र ते पुववत करणेसाठ अंतगत र ते डांबर करण 
करणे 

३००००००० ० 

४ १   
भाग . १ िचखली येथील रामदासनगर व केशवनगर व 

इतर प रसरातील२४x७ योजनेअंतगत होणा या खोदाईमुळे 
र ते पुववत करणेसाठ  अंतगत र तेडांबर करण करणे 

३००००००० ० 

५ १   
भाग . १ िचखली येथील पाट लनगर व धमराजनगर व 

इतर प रसरातील२४x७ योजनेअंतगत होणा या खोदाईमुळे 
र ते पुववत करणेसाठ  अंतगत र तेडांबर करण करणे 

३००००००० ० 
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६ १   भाग . १ िचखली म ये व वध ठकाणी पे हंग लॉक 
बस वणे ३००००००० ० 

७ १   भाग . १ िचखली म ये व वध ठकाणी टाँम वॉटर 
लाईन टाकणे २००००००० ० 

८ २ वशेषयोजना . . २ म ये ता यात आले या ड .पी. र याने ेनेज 
लाईनटाकणे २००००००० ० 

९ २ वशेषयोजना . . २ म ये नैसिगक ना या या भोवती ेनेज लाईन 
टाकणे २००००००० ० 

१० २ वशेषयोजना भाग . २ गट नं. ५३९ वकिसत करणे १०००००००० ० 

११ २ वशेषयोजना से. नं. १६ राजे िशवाजीनगर म ये व वध वकासकामे 
करणे ५००००००० ० 

१२ २ वशेषयोजना . . २ मधील ता यात आलेली ३ खेळाची मैदाने वकिसत 
करणे १०००००००० ० 

१३ २ वशेषयोजना . . २ मधील सव नैसिगक नाले आर.सी.सी. म ये बांधणे १०००००००० ० 
१४ २ वशेषयोजना . . २ मधील सव अंतगत र ते डांबर करण करणे १०००००००० ० 

१५ २ वशेषयोजना . . २ िचखली मशानभुमी व दश या घाट आर.सी.सी. 
म येबांधणे १०००००००० ० 

१६ २ वशेषयोजना . . २ म ये न याने ता यात येणा या जागेम ये 
उ ान वकिसत करणे ४००००००० ० 

१७ २ वशेषयोजना . . २ म ये जाधववाड  येथील उ ानातील थाप य , 
लड क पंग, व ुत वषयक सव काम करणे २००००००० ० 
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१८ २ वशेषयोजना . . २ म ये ता यात आले या सव ड .पी. र याला 
काश यव था करणे २००००००० ० 

१९ २ वशेषयोजना . . २ म ये व वध ठकाणी व ुत वषयक कामे करणे २००००००० ० 

२० २ वशेषयोजना . . २ म ये न याने वकिसत होणा या उ ानाम ये 
व ुत वषयक व इतर अनुषंिगक कामे करणे २००००००० ० 

२१ २   भाग . २जाधववाड कुदळवाड  मधील अ त वातील 
अंतगत र ते हॉटिम सप दतीन ेडांबर करण करणे. ३००००००० ० 

२२ २   भाग . २ बो-हाडेव ती बनकरव ती मधील अ त वातील 
र तेहॉटिम स प दतीने डांबर करण करणे. ३००००००० ० 

२३ २ दगड फरसी 
फुटपाथ 

भाग . २ इं ायणी पाक गणेशनगर, तुपेव ती येथे 
र याचेकडेने पे ह ंग लॉक बस वणे ३७५०००० ० 

२४ २ दगड फरसी 
फुटपाथ 

भाग . २ बो-हाडेवाड  बनकरव ती 
बारणेव तीम ये ठक ठकाणी र याचे कडेने पे ह ंग लॉक 
बस वणे 

३७५०००० ० 

२५ २ दगड फरसी 
फुटपाथ 

भाग ं .२ मोशी देहु आळंद  र ता या बाजू या 
पर सरातील भागातपे ह ंग लॉक व गटस करणे. ३७५०००० ० 

२६ २ दगड फरसी 
फुटपाथ 

भाग ं .२ मोशी खराड व ती बनकरव ती म ये पे ह ंग 
लॉक वगटस करणे. ३७५०००० ० 

२७ २   
भाग . २मधील पाणीपुरवठा / जलिनःसारण / व ुत 
वभाग तसेच र ते खोदाकामास परवानगी दले या 
सेवावाह यांचे चर BBM प दतीने बुज वणे. 

१५०००००० ० 
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२८ २   भाग ं .२म येजाधववाड , बनकरव ती,  बो-हाडेवाड  येथे 
कमानी उभारणे ७५००००० ० 

२९ २   भाग . २ मधील से.१६ येथील अ नशामक क ा म ये 
जिमनीवर लआर सी सी पा याची टाक  बांधणे ७५००००० ० 

३० २ 
थाप य वष
यक कामे 
करणे 

भाग . २ म ये मनपाचे व वध काय म व ं डा 
वषयककामांसाठ  मंडप यव था करणे ३७५०००० ० 

३१ २   भाग ं . २ म येजे  नागर कांसाठ  वरंगुळा क  इमारत 
बांधणे. ७५००००० ० 

३२ २   भाग . २ बो-हाडेवाड  येथील जुनी धोकादायक शाळा 
इमारत पाडून या ठकाणीसां कृितक क  बांधणे. ३७५०००० ० 

३३ २   भाग . २ मोशी बो-हाडेवाड  संत सावतामाळ  नगर 
वनायक नगरयेथे ना याची सुधारणा करणे १५०००००० ० 

३४ २   भाग . २ मधील से. . १६ अ नशामक शेजार ल 
मोकळ  जागा वकसीत करणे. ६००००००० ० 

३५ २ पअंदाजप क भाग . २ म ये जनावरांसाठ  दवाखाना बांधणे. ३७५०००० ० 

३६ २  
भाग . २ गट नं ५४४बो-हाडेवाड  मोशी ( वनायक नगर) 

खेळाचे मैदान वकसीत करणे व थाप य वषयककामे 
करणे  

७५०००००० 
 ० 

३७ २   
 
भाग . २ मधील ता यातआले या जागेस िसमािभंत 

बांधणे. 
 

७५०००००० ० 
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३८ २   भाग . २ म ये पुणे नािशक महामागचे प मेकड ल 
नाला वकसीत करणे.(भारत माता चौक) ४५०००००० ० 

३९ २   भाग . २ मधील पवारव ती प रसरातील र ते 
डांबर करण करणे ७५०००००० ० 

४० २   भाग . २ व वध र ते डांबर करण करणे ७५०००००० ० 

४१ २   भाग . २ मधील औ ोिगक वसाहत प रसरातील र ते 
डांबर करण करणे ७५०००००० ० 

४२ २   भाग . २ से.नं.१६ ते बालघरे व ती पयतचा र ता 
वकसीतकरणे. ७५०००००० ० 

४३ २   भाग . २ पवारव ती औ ोिगक पर सर व कुदळवाड  
माकट मधीलर ते डांबर करण करणे ७५०००००० ० 

४४ २   भाग . २वडाचा मळापर सरातील र ते वकसीत करणे. ७५०००००० ० 

४५ २   भाग . २ र हररेिसडे सी समोर ल २४ मी ड.पी. रोड 
वकसीत करणे. ७५०००००० ० 

४६ २   भाग . २ मधील बारणेव ती बो-हाडेवाड  येथील र ते 
डांबर करणकरणे ३००००००० ० 

४७ २   भाग . २ मधील कुदळवाड , िचखली गावठाण, 
जाधववाड , पवारव तीयेथील र ता डांबर करण करणे ३००००००० ० 

४८ २   
भाग . २ मधील से.नं.१६ रोजी िशवाजीनगर, नागेश र 

नगर, इं ायणी पाक पर सर, बनकरव ती येथील र ता 
डांबर करण करणे 

७५०००००० ० 
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४९ २   भाग . २ मधील बो-हाडेवाड , खर ड व ती आहेरवाड , 
आ हाटव ती, वनायकनगर येथील र ता डांबर करण करणे १५०००००० ० 

५० २   भाग . २ मधील बोराटे व ती, देहू-आळंद  रोड, तुपे 
व ती, गायकवाड व ती येथील र ता डांबर करण करणे १५०००००० ० 

५१ २   भाग . २ मधील स ते नगर, पंतनगर, रंगनाथनगर, 
बालघरेव तीयेथील र ता डांबर करण करणे १५०००००० ० 

५२ २   
भाग . २ बो-हाडेवाड  वनायकनगर, मोशीयेथे छ. 

िशवाजी महाराज यांचा आ ढ पुतळाउभारणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

१५००००००० ० 

५३ २   भाग .२ जाधववाड  मधील गट नंबर ५३९ वकसीत 
करणे . १५००००००० ० 

५४ २   भाग ं .२ मधील साई जीवन शाळे शेजार ल मैदान 
वकसीत करणे ७५०००००० ० 

५५ २   भाग ं .२ मधील ता यात येणारे ड.पी. र ते वकिसत 
करणे. ७५०००००० ० 

५६ २   भाग ं .२ राजेिशवाजीनगर म ये छ पती िशवाजी 
महाराजांचापुतळा उभारणे. १५०००००० ० 

५७ २   भाग ं .२ मोशीबो-हाडेवाड  भागातील अंतगत र ते 
डांबर करण करणे. ७५००००० ० 

५८ २   भाग . २ म ये मॉडन कॉलेज या पा ठमागील ता यात 
आले याजागेत खेळाचे मैदान वकसीत करणे १५०००००० ० 

५९ २   भाग ं .२िचखलीमधील से.नं.१६ राजेिशवाजी नगर १५०००००० ० 
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म येपावसाचे पा यासाठ  आर. सी. सी. पाईपलाईन टाकणे. 

६० २   भाग ं .२ िचखली माशनभुमी R.C.C. म ये करणे 
वबैठक यव था टेड यम प दतीने करणे. १५००००००० ० 

६१ २   भाग .२ बो-हाडेवाड  येथील आर णाचे जागेवरशाळा 
इमारत बांधकाम करणे. ७५०००००० ० 

६२ २   भाग . 2 बो-हाडेवाड  मधील ता यात येणारे DP र ते 
वकसीतकरणे १५००००००० ० 

६३ २   भाग . 2 बो-हाडेवाड  मधील १२ मी व १८ मी ड  पी 
र ता वकसीतकरणे. १५००००००० ० 

६४ २   भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते ग. . १०६२ पयतचा 
१८ मी. DP र ता वकसीत करणे १५००००००० ० 

६५ २   
भाग . २ से. . १४ बो-हाडेवाड  येथील ािधकरणा 

कडूनता यात आले या जागेस िसमािभंत बांधणे व थाप य 
वषयक कामे करणे 

१५००००००० ० 

६६ २   भाग . २ बो-हाडेवाड  मधील १८ व १२ मी डपी र ते 
वकसीत करणे. ३७५०००००० ० 

६७ २   भाग . २मधील १८ व१२ मी डपी र ते वकसीत करणे. ३७५०००००० ० 

६८ २   भाग ं .२िचखली मधीलसे.नं.१६ राजेिशवाजी नगर 
म येफुटपाथ वकसीत करणे १५०००००० ० 

६९ २   भाग ं .२मधीलर ते बीबीएम प दतीने वकसीत करणे १५००००००० ० 

७० २ थाप य क भाग . २ मोशी जाधववाड  िशवेवर ल वकास ६००००००० ० 
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पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करणे 

आराख यातील २४ मी.ड .पी. र ता वकिसत करणेसाठ  
व ुत वषयक कामे करणे 

७१ २ 

थाप य क
पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करणे 

भाग . २ मोशी येथील पुणे नािशक र ता ते स. न. 
१३९० ते १३२७बारणे व ती वकास आराख यातील २४ मी. 
र ता वकिसत करणेसाठ  व ुत वषयक कामेकरणे 

५००००००० ० 

७२ २ 

थाप य क
पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करणे 

भाग . २ वडाचा मळा प रसरातील ता यात आलेले DP 
र ते वकिसतकरणेसाठ  व ुत वषयक कामे करणे १००००००० ० 

७३ २ 

थाप य क
पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करणे 

भाग . २ बो हाडेवाड  बनकरव ती मधील ता यात 
आलेले DP र ते वकिसत करणेसाठ  व ुत वषयक कामे 
करणे 

२००००००० ० 

७४ २ 
थाप य क
पातील 
व ुत 

भाग . २ मधील देहु आळंद  मु य र यालगतचे 
प रसरातीलता यात आलेले DP र ते वकिसत करणेसाठ  
व ुत वषयक कामे करणे 

२००००००० ० 
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वषयक कामे 
करणे 

७५ २ सावजिनकसुर
तता 

भाग . २ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे 
नूतनीकरणकरणे २००००००० ० 

७६ २ सावजिनकसुर
तता 

भाग . २ मधील िनयो जत र यावर दवाब ीची 
यव था करणे २००००००० ० 

७७ २ उ ाने भाग . २ मधील उ ानाम ये व ुत वषयक 
नुतनीकरणाची कामेकरणे २००००००० ० 

७८ २ थाप यउ ा
ने 

भाग . २ गट . ५४४ बो हाडेवाड  येथे आर त 
जागेवरउ ान वकिसत करणे २००००००० ० 

७९ २ थाप यउ ा
ने 

भाग . २ गट से. . १४ येथे न याने ता यात येणा या 
जागेवरउ ान वकिसत करणे २००००००० ० 

८० ३ वशेषयोजना 

भाग . ३ मधील चो वसावाड  येथील स.न. १८६ ते 
वडमुखावाड  स.न.५५ येथील १८ मी. वकास आराख यातील 
र ता वकिसत करणे व पुणे आळंद  र ता यार यावर 
व ुत वषयक कामे करणे 

३५०००००० ० 

८१ ३ वशेषयोजना 
भाग . ३ च होली येथील स.न. १०१३ ते ८ पयतचा १८ 

मी.स शानभूमीकड ल र ता वकिसत करणे या र यावर 
व ुत वषयक कामे करणे 

३५०००००० ० 

८२ ३ वशेषयोजना 
भाग . ३ मधील मोशी येथील गट . ५७ ते ६१ 

पयतचा १८ मी.ड .पी. र ते वकिसत करणे या र यावर 
व ुत वषयक कामे करणे 

३००००००० ० 
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८३ ३ वशेषयोजना 
भाग . ३ मधील दाभाडे व ती ते इं ायणी नद पयतचा 

४५ मी.र ता वकास आराख यातील वकिसत करणे या 
र यावर व ुत वषयक कामे करणे 

३००००००० ० 

८४ ३ 

थाप य क
पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करणे 

भाग . ३ मधील आदशनगर येथील ड .पी. र यावर 
व ुत वषयककामे करणे या र यावर व ुत वषयक कामे 
करणे 

३५०००००० ० 

८५ ३ 

थाप य क
पातील 
व ुत 

वषयक कामे 
करणे 

भाग . ३ मोशी आळंद  र ता ते इं ायणी (केळगाव पुल 
) १८ मी.ड .पी. र ता या र यावर व ुत वषयक कामे 
करणे 

३५०००००० ० 

८६ ३ वशेषयोजना 

मनपा या व वध मैलाशु करण क ातील या केलेले 
पाणी प या यित र  वापरणेसाठ  उपल ध क न देणासाठ  
अनुषंिगक कामे करणे ( च होली STP मधुन व कासारवाड  
STP मधुन) 

६००००००० ० 

८७ ३ वशेषयोजना 
मनपा या व वध मैलाशु करण क ातील या केलेले 
पाणीपाईपलाईन ारे प या यित र  कामासाठ  पुर वणेसाठ  
आव यक कामे करणे (िचखलीमे. शु. क ) 

६००००००० ० 

८८ ४   दघी येथे आर त जागेवर शाळेची इमारत बांधणे १००००००० ० 
८९ ४   रामनगर बोपखेल येथे असलेला नाला बं द त करणे १००००००० ० 
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९० ४ थाप यउ ा
न 

भाग . ४ दघी येथे न याने ता यात येणा या आर त 
जागेवरउ ान वकिसत करणे २५०००००० ० 

९१ ४ थाप यउ ा
न 

बोपखेल येथील मनपा या आर त जागेत उ ान वकिसत 
करणे ४५०००००० ० 

९२ ४ ाथिमक वभा
ग लेखन सा ह य खरेद  १००००००० ० 

९३ ४ मा यिमक व
भाग व ाथ  द रे ५०००००० ० 

९४ ४ मा यिमक व
भाग व ाथ  पावसाळ  साधन े ५०००००० ० 

९५ ४ वशेषयोजना भाग . ४ बोपखेल गणेशनगर CME िभंती या कडेचा१२ 
मी. र ता वकिसत करणे २००००००० ० 

९६ ४ वशेषयोजना भाग . ४ बोपखेल गावातील मशान भूमीजवळ ल १२ 
मी./२४ मी.र ता वकिसत करणे ३००००००० ० 

९७ ४ वशेषयोजना भाग . ४ रामनगर बोपखेल येथीलनाला पाईपलाईन 
टाकुन बं द त करणे २००००००० ० 

९८ ५ 
उ ान व ुत 
(इ े य 
कायालय 

भाग ५ मधील सखुबाई गवळ  गाडन येथील लेझर शो 
कर ता ोजे टरबसवणे व अनुषंिगक कामे करणे ७०००००० ० 

९९ ५ 
सावजिनकसुर

तता (ई 
े य 

भाग ५ मधील दवा ब ीचे नुतनीकरण करणे व काश 
यव थाअनुषंिगक कामे करणे ३०००००० ० 
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कायालय) 

१०० ५ 

उ चदाबव 
लघुदाब पोल 

व तारा 
हल वणे (ई 

े य 
कायालय) 

भाग . ५ भोसर  आळंद  रोड वर ल ओम हॉ पटल ते 
मयुर  गाडनपयत या र यावर ल धोकादायक व अडथळा 
ठरणा या म.रा. व. व. कंपनी याउ चदाब व लघुदाब उप कर 
खांब व तारा हल वणे 

५०००००० ० 

१०१ ६ भुयार गटार 
योजना 

भाग .६ मधील भगतव ती येथील जु या मल िन:सारण 
निलकेम येसुधारणा करणे. ५०००००० ० 

१०२ ६ भुयार गटार 
योजना 

भाग .६ मधील गुळवेव ती येथील जु या मल िन:सारण 
निलकेम येसुधारणा करणे. ५०००००० ० 

१०३ ६ भुयार गटार 
योजना 

भाग .६ मधील धावडेव ती येथील जु या मल िन:सारण 
निलकेम येसुधारणा करणे. ५०००००० ० 

१०४ ६ भुयार गटार 
योजना 

भाग .६ मधील च पाणी वसाहत, सदगु नगर, 
लांडगेव ती येथीलजु या मलिन:सारण निलकेम ये सुधारणा 
करणे. 

५०००००० ० 

१०५ ६ सावजिनकसुर
तता 

. . ६ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण 
करणे २००००००० ० 

१०६ ६ सावजिनकसुर
तता . . ६ म ये व वध ठकाणी CCTV बस वणे. २००००००० ० 

१०७ ७ वशेषयोजना भोसर  उ डान पुलाचे एल.ई.ड  दवे बसवुन सुशोिभकरण ३७५००००० ० 
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करणे 

१०८ ७ वशेषयोजना 
भाग . ७ मधील स.न. १ येथील सहल क  येथे 

आंतररा ीयदजाचे लेजर शो व यु जकल फाऊंटन (रंगीत 
कारंजे) बस वणे व इतर नुतनीकरणाशीसंबिधत कामे करणे 

१२००००००० ० 

१०९ ७ वशेषयोजना 
इ े य कायालयांतगत अंकुशराव लांडगे 
े ागृहइमारतीम ये वीजपुरव याकामी सौर उजा िनिमती 

यं णा बस वणे 
१५०००००० ० 

११० ७ वशेषयोजना इ े य कायालयांतगत अंकुशराव लांडगे 
े ागृहइमारतीम ये CCTV कॅमेरे बस वणे ५०००००० ० 

१११ ७ वशेषयोजना 
भोसर  येथील व ुत दा हनीचे नुतनीकरण करणे व नवीन 
व ुत दा हनीबस वणे व याकर ता सौरउजा क प उभारणे 
व अनुषंिगक कामे करणे 

२००००००० ० 

११२ ७ वशेषयोजना राजमाता जजाऊ महा व ालयाजवळ ल कमानीचे 
सुशोिभकरण करणे. २५००००० ० 

११३ ७ वशेषयोजना 
स.न. ६९५ येथील म यवत  भागात असले या मनपा या 
ता यातीलआर णा या जागेत (PMPML) बस डेपो येथे 
यापार  संकुल व छो या यावसाियकांसाठ  गाळे उभारणे 

२०००००००० ० 

११४ ७ वशेषयोजना 
जुने भोसर  हॉ पटल (TATA हॉ पटल) येथे फ  म हला 
सुतीगृह वनवजात िशशु ( NICU) यां यासाठ  अ यावत 
णालय उभार यासाठ  व तार करणकरणे 

३००००००० ० 

११५ ७ वशेषयोजना आर णा ारे ता यात आले या मनपा या व वध ठकाण या 
जागांनासंर ण िभंत बांधणे ५०००००० ० 
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११६ ७ वशषेयोजना 
भोसर  मशानभुमी जवळ ल यापार  गाळे पाडले या 
जागेवर जे नाग रकांसाठ  वॉक ंग ॅक व वरंगुळा क  करणे 
व अनुषंिगक सुशोभीकरण करणे 

२००००००० ० 

११७ ७ वशेषयोजना आर ण . ४३० ( ाथिमक शाळा) वकिसत करणे १०००००००० ० 

११८ ७ वशेषयोजना भाग . ७ येथील बापुजी चौक ते PMT चौक हा र ता 
िसंमेटकॉ ं टचा करणे व अनुषंिगक कामे करणे ९००००००० ० 

११९ ७ वशेषयोजना भोसर  येथील कै, िसताराम ल ढे उ ाना या िसमािभंतीला 
छो या यावसाियकांसाठ  ५x ५ पुट े ाचे गाळे बांधणे ३५००००० ० 

१२० ७ वशेषयोजना भोसर  गावठाण . . ३५ म ये पीएमट  चौक सुशोभीकरण 
करणे व समुहिश प उभारणे ५०००००० ० 

१२१ ७   भाग . ७ भोसर  म ये करसंकलन इमारती शेजार ल 
मनपा याता यातील जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल बांधणे ९००००००० ० 

१२२ ७   भाग . ७ भोसर  येथील पी.एम.ट . चौकाम ये वागत 
कमान उभारणेव सुशोभीकरण करणे ६००००००० ० 

१२३ ७   भाग . ७ भोसर  येथील बापुजीबुवा चौकाम ये वागत 
कमानउभारणे व सुशोभीकरण करणे ६००००००० ० 

१२४ ७   भाग . ७ भोसर  येथील छ पती िशवाजी महाराज 
शाळेशेजार लजागेम ये बहुउ ेशीय हॉल बांधणे ३००००००० ० 

१२५ ७   भाग . ७ भोसर  गावठाण येथील भैरवनाथ शाळेची जुनी 
इमारत पाडुनबहुउ ेशीय हॉल बांधणे १००००००० ० 

१२६ ७   भाग . ७ भोसर  येथील शांतीनगर, आनंदनगर, 
ल ढेनगर इ याद ठकाणी ना यावर सी.ड . वक करणे व १००००००० ० 
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ना याची उंची वाढ वणे 

१२७ ७ थाप यउ ा
न 

भाग . ७ मधील स.न. १ भोसर  सहल क ाची थाप य 
वषयककामे कामे करणे ३००००००० ० 

१२८ ८ सावजिनकसुर
तता 

भाग . ८ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरणकरणे २००००००० ० 

१२९ ८ उ ाने . . ८ मधील उ ानाम ये व ुत वषयक नुतनीकरणाची 
कामे करणे १००००००० ० 

१३० ८ सावजिनकसुर
तता . . ८ म ये व वध ठकाणी CCTV बस वणे २००००००० ० 

१३१ ८ थाप यउ ा
न 

भाग . ८ मधील नाला पाक येथील नाला काँ ट करण 
करणे तसेचिसमािभंतीची उंची वाढ वणे व व छता गृह 
बांधणे 

१२०००००० ० 

१३२ ८ थाप यउ ा
न 

भाग . ८ मधील व वध उ ानाची थाप य वषयक 
कामे करणे ७५००००० ० 

१३३ ८     ८ मधील र यावर ल दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण 
करणे. २००००००० ० 

१३४ ८   . .८ मधीलउ ानाम ये व ुत वषयक नुतनीकरणाची 
कामे करणे. १००००००० ० 

१३५ ८   . .८ मधे व वध ठकाणी CCTV बस वणे. २००००००० ० 

१३६ ८   भाग . ८ इं ायनीनगर येथील इं ायणी नगर चौक ते 
संत ाने र डा संकुल ते ित पती चौकापयतचा र ता ३०००००००० ० 
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अ ायवत प दतीने करणे. 

१३७ ८   भाग . ८ित पती चौकते व े र चौकापयतचा र ता 
अ ायवत प दतीने करणे ४०००००००० ० 

१३८ ८   भाग . ८येथील संकेतहॉटेल ते मराठा चबस पयतचा 
र ता अ ायवत प दतीने करणे. ३०००००००० ० 

१३९ ८ थाप यउ ा
न 

भाग . ८ मधील कै. िभमाबाई हनुमंतराव मड गेर  व 
ा.रामकृ ण मोरे उ ानाचे नुतनीकरण करणे १५०००००० ० 

१४० ८   

पंपर  िचंचवड मनपा या रेकॉड म चे ड जीट लायजेशन 
तसेच द तऐवज (Document) सुर ीत जतन करणे कर ता 
ऑडोमेटेड डा यूमट मँनेजनमट िस टमयं णेसाठ  कॅबीनेट 
फन चर व इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

३०००००००० ० 

१४१ ८   अ भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे करणे ५००००००० ० 
१४२ ८   ब भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे करणे ५००००००० ० 
१४३ ८   क भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे करणे ५००००००० ० 
१४४ ८   ड भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे करणे ५००००००० ० 
१४५ ८   ई भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे करणे ५००००००० ० 
१४६ ८   फ भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे करणे ५००००००० ० 
१४७ ८   ग भागात ठक ठकाणी सुशौिभकरणाची कामे करणे ५००००००० ० 
१४८ ८   ह भागात ठक ठकाणीसुशौिभकरणाची कामे करणे ५००००००० ० 

१४९ ९   भाग . ९ मधील कै. अ णासाहेब मगर टेड यम 
वकिसत करणे २००००००००० ० 
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१५० ९   भाग . ९ मधील मनपा या ता यात आले या I to R 
अंतगतमह ा कंपनीची जागा वकिसत करणे १००००००००० ० 

१५१ ९   भाग . ९ मधील व वध सेवा वा ह यासाठ  खोदले या 
र यांचेचर बुज वणे २००००००० ० 

१५२ ९   
भाग . ९ नेह नगर खराळवाड  व ठलनगर, आंबेडकर 

वसाहतगांधीनगर भागातील र ते हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणे 

२००००००० ० 

१५३ ९   
भाग . ९ मधील मशानभूमी येथे गॅस शववा हनी 

उभारणे व दफनभूमीक थान व मशानभूमी वकिसत 
करणे 

१०००००००० ० 

१५४ ९   
भाग . ९ मधील मासुळकर कॉलनी भागातील मनपा या 

तां क व ालय म ये माट िसट  चे कायालयासाठ  
थाप य व ुत व इतर अनुषंिगककामे करणे 

१५००००००० ० 

१५५ ९   भाग . ९ मधील व ठलनगर येथील १२ मी. ड .पी. 
र ता वकिसतकरणे १०००००००० ० 

१५६ ९   भाग . ९ मासुळकर कॉलनी येथील W से टर ते 
मोरवाड  यायालयर ता वकिसत करणे १०००००००० ० 

१५७ ९   भाग . ९ खराळवाड  येथील जुनी बालभवन इमारत 
पाडुन न वन बालभवनइमारत बांधणे २०००००००० ० 

१५८ ९   भाग . ९ एच.ए. ाऊंड मधील नैसिगक नाला बांधणे ५००००००० ० 

१५९ ९   भाग . ९ MIDC F 2 लॉक म ये अ नशामक क  
इमारत बांधणे १०००००००० ० 
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१६० १० वशेषयोजना भाग . १० मधील ड .पी. र ते वकसीत करणे. ३५००००००० ० 

१६१ १० वशेषयोजना भाग . १० मधील आर ण . ३०१ ( पकिनक पॉट) 
वकसीत करणे. १००००००००० ० 

१६२ १० वशेषयोजना भाग . १० मधील मोरवाड  आय.ट .आय. येथे थाप य 
व फिनचर वषयक कामे करणे. ७०००००० ० 

१६३ १० वशेषयोजना भाग . १० म ये कला व डा सभागृह वकसीत करणे. ४५००००००० ० 

१६४ १० वशेषयोजना भाग . १० साय स पाक तारांगण (ट पा २) येथे उव रत 
कामेकरणे. १०००००००० ० 

१६५ ११ वशेषयोजना भाग  ११ मधील पूणानगर येथील जु या आर ट  ओ 
आँफ स मागील र याचे काँ ट करणकरणे १०००००००० ० 

१६६ ११ वशेषयोजना भाग  ११ म ये से  २० मधील उवर त र याचे 
हॉटिम स प तीने डांबर करणकरणे १५०००००० ० 

१६७ ११ वशेषयोजना भाग  ११ म ये िशवतेजनगर व पूणानगर प रसरात 
र या या कडेने फुटपाथ वकसीतकरणे १००००००० ० 

१६८ ११ भांडवली खच 
भाग  ११ मधील िशवाजीपाक महा मा फुलेनगर 

प रसरातील र यां या कडेने फुटपाथ, टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे 

५०००००० ० 

१६९ ११ भांडवली खच भाग  ११ म ये व वध ठकाणी सन २०१८-१९ कर ता 
थाप य वषयक कामे करणे ५०००००० ० 

१७० ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ कृ णानगर येिथल वामी ववेकानंद बॅड िमंटन 

हॉलपर सरात आव यकते नुसार थाप य वषयक कामे 
करणे. 

२००००००० ० 
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१७१ ११ वशेषयोजना 
भाग . ११ पुणानगर येथील CDC-2 मैदानावर 
डासंकुल उभारणेकर ता आव यक उवर त थाप य 

वषयक व इतर कामे करणे 
१५०००००० ० 

१७२ ११ वशेषयोजना भाग  ११ मधील हरगुडेव ती नेवाळेव ती प रसरात 
टाँमवाँटर लाईन टाकणे व इतर अनुषंगीक कामे करणे २००००००० ० 

१७३ ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ मधील पाईन रोडवर न वन र ता दुभाजक 

बस वणे दशादशक फलक बस वणे थम ला ट क प टे मारणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणे 

५०००००० ० 

१७४ ११ वशेषयोजना भाग  ११ मधील महाबली चौक ते पाईन रोड पयतचे 
र याचेसुशोिभकरण करणे ७५००००० ० 

१७५ ११ वशेषयोजना 
भाग  ११ मधील कुदळवाड  पवारव ती येथील औ ोगीक 

प रसर व इतरभागातील र याचे हाँटिम स प तीने 
डांबर करण करणे 

३००००००० ० 

१७६ ११ वशेषयोजना भाग  ११ मधील महाबली चौक ते जु या आर ट  ओ 
आँफ सपयतकॉ टचा र ता तयार करणे १०००००००० ० 

१७७ ११ वशेषयोजना भाग  ११ येथील व वध ठकाणी चौक सुशोिभकरण 
करणे १०००००००० ० 

१७८ ११ वशेषयोजना भाग  ११ मधील आर ण  १/११२ नेवाळेव ती येथे 
शाळा इमारतबांधणे ७००००००० ० 

१७९ ११ वशेषयोजना भाग  ११ म ये हे ेवाड  येथील मनपा शाळा  ९२ 
मधीलउवर त कामे करणे २००००००० ० 

१८० ११ थाप यउ ा भाग . ११ येथील िचखली मैलाशु द करण क ाचे उव रत ८००००००० ० 
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न जागेत वामी ववेकानंद िश प उभारणे 

१८१ ११ थाप यउ ा
न 

फ भागातील सी.ड .सी. लॉट व शरदनगर येथील मोक या 
जागेवरउ ानासाठ  आव यक कामे करणे ३००००००० ० 

१८२ ११ 
पअंदाजप  
झो.िन.पु. 
थाप य 

JNNURM-BSUP अंतगत बांधणेत आले या पुनवसन 
क पातीलइमारतीमधील उदवाहन व अ नशमन यव थेची 
करकोळ देखभाल दु ती करणे 

५०००००० ० 

१८३ ११ इतर वशेष 
योजना 

िचखली से. . १७ व १९ येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये भाजी मंडईचे 
आर ण वकिसत करणे 

६००००००० ० 

१८४ ११ इतर वशेष 
योजना 

िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ या (EWS) गृह क पातील न वन मंजूर 
झाले या १५ इमारतींक रता पे ह ंग लॉक व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

५०००००० ० 

१८५ ११ इतर वशेष 
योजना 

िचखली से. . १७ व १९ येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ या (EWS) गृह क पाम ये दवाखाना आर ण 
वकिसत करणे 

५००००००० ० 

१८६ ११ इतर वशेष 
योजना 

िचखली से. .१७ व १९ येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ या (EWS) गृह क पातील न वन मंजूर 
झाले या १५ इमारतींक रता पाणीपुरवठा वजलिनःसारण 
काम करणे. 

५०००००० ० 

१८७ ११ पअंदाजप क 
( झो.िन.पु. 

शहर झोपडप ट  पुनवसन योजने अंतगत अजंठानगर, 
व ठलनगर येथील क पामधील इमारतींची िल ट खरेद  ६०००००० ० 
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थाप य करणे व (AMC) करणे 

१८८ १२   भाग . १२ तळवडे येथे न याने मशानभुमी बांधणे 
(भाग २) ५००००००० ० 

१८९ १२   भाग . १२ वेणीनगर चौक ते तळवडे चौक मु य 
र याचेफुटपाथ व डांबर करण करणे १०००००००० ० 

१९० १२   भाग . १२ मधील ता यात आलेले ड .पी. र ते वकसीत 
करणे १०००००००० ० 

१९१ १२   भाग . १२ तळवडे येथील योतीबानगर सोनवणेव ती 
ड .पी. र ता वकसीत करणे (भाग २) ५००००००० ० 

१९२ १२   भाग . १२ तळवडे औ ोिगक भागातील अंतगत र ते 
वकसीत करणे ५००००००० ० 

१९३ १२   भाग . १२ तळवडे गाव ते मशानभूमी १२ मी. ड .पी. 
र ता वकिसत करणे २००००००० ० 

१९४ १२   भाग . १२ गणेशनगर ते िचंचेचा मळा र ता येथील 
ड .पी. र ता वकिसत करणे १००००००० ० 

१९५ १२   भाग . १२ वेणीनगर पीनगर तळवडे येथे काँ ट 
र तेतयार करणे १०००००००० ० 

१९६ १२   भाग . १२ पीनगर तळवडे येथील िशवरकर चौक ते देहु 
आळंद र यापयतचा िशवेचा र ता वकिसत करणे १०००००००० ० 

१९७ १२   भाग . १२ तळवडे पीनगर वेणीनगर येथील 
अंतगतर यांचे डांबर करण करणे ५००००००० ० 
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१९८ १३   भाग  १३ यमुनानगर येथील िमनाताई ठाकरे जलतरण 
तलावास अ छादन करणे व अनुषंगीक कामेकरणे २५०००००० ० 

१९९ १३ थाप य भाग  १३ यमुनानगर येथे ठाकरे डा संकुल येथे केट ंग 
रंग हाँलचेअँ वाँ टक िस ट म करणे फॉल िसलींग करणे २५०००००० ० 

२०० १३ थाप य भाग  १३ िनगड  वयमुनानगर येथे वेश ार बांधणे ५०००००० ० 

२०१ १३ थाप य 
भाग  १३ यमुनानगर येथे मधुकर पवळे डांगण 
वकसीत करणेसाठ  रटेिनंग वॉल बांधणेभराव करणे व 
अनुशंगीक कामे करणे 

३००००००० ० 

२०२ १३ थाप य भाग  १३ यमुनानगर येथे िगयारोहणा या िश णासाठ  
लायबींग वॉल बांधणे १००००००० ० 

२०३ १३ थाप य 
भाग  १३ िनगड  गावठाण येथील लोकशाह र अ णाभाऊ 

साठे सां कृतीक भवन वकसीत करणे वदेखभाल दु ती 
करणे 

७५००००० ० 

२०४ १३ थाप य भाग  १३ मधील जलतरण तलावाची दु ती करणे टेबल 
टेिनस हॉल वकसीत करणे व अनुषंगीककामे करणे ७५००००० ० 

२०५ १३ थाप य भाग  १३ ठाकरे ाऊंड साठ  आर सी सी िसमािभंत 
बांधणे तसेच थाप य वषयक कामेकरणे १००००००० ० 

२०६ १३ थाप य भाग  १३ शमा कंपाऊंड जवळ ल ना यावर ल मोडकळ स 
आलेले व छतागृह पाडून न याने व छतागृह बांधणे १००००००० ० 

२०७ १३ थाप य भाग  १३ िनगड  यमुनानगर भागात थाप य वषयक 
कामे करणे ७५००००० ० 
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२०८ १३ थाप य भाग  १३ िनगड  यमुनानगर भागात व वध सेवा 
वा ह यांमुळे खोदाई केलेले र तेपूववत करणे ७५००००० ० 

२०९ १३ वशेषयोजना भाग . १३ म ये पाईन र यावर ल अंकुश बो हाडे चौक 
येथे भुयार माग/सब-वे/ओ हरपास बांधणे ६००००००० ० 

२१० १३ वशेषयोजना भाग . १३ म ये पाईन र यावर ल डॉ. आंबेडकर चौक 
(िचकन चौक) येथे भुयार माग/सब-वे/ओ हरपास बांधणे ५००००००० ० 

२११ १३ वशेषयोजना भाग . १३ म ये मुंबई पुणे र यावर ल िनगड  गावठाण 
जवळभुयार  माग/सब-वे/ओ हरपास बांधणे ५००००००० ० 

२१२ १३ व ुत भाग . १३ मधील से. . २२ चे अितसंवेदनशील भागात 
मु य चौकव वदळ या भागात CCTV बस वणे १००००००० ० 

२१३ १३ 
महसुली कर
कोळ देखभाल 
व दु ती 

भाग . १३ प रसरातील से. . २२ येथील रा हले या 
र याचेहॉटिम स प तीने डांबर करण करणे ५०००००० ० 

२१४ १३ 
महसुली कर
कोळ देखभाल 
व दु ती 

भाग . १३ प रसरात से. . २२ येथे ठक ठकाणी 
ता पुर या व पाची बांधकाम व वेदर शेड व पाची 
शौचालये बांधणे व इतर अनुषंिगक कामेकरणे 

३०००००० ० 

२१५ १३ 
महसुली कर
कोळ देखभाल 
व दु ती 

भाग . १३ म ये से. . २२ येथील व वध चौकांचे 
सुशोिभकरणकरणे व अंतगत पाथवेना काँ ट पे ह ंग करणे 
व इतर अनुषंिगक कामे करणे 

५०००००० ० 

२१६ १३ 
महसुली कर
कोळ देखभाल 
व दु ती 

भाग . १३ से. न. २२ येथील मोक या जागां या 
िसमािभंतीचीदु ती करणे व समाजमं दरांची दु ती क न 
रंगसफेद  व इतर अनुषंिगक कामेकरणे 

५०००००० ० 
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२१७ १३ 
महसुली कर
कोळ देखभाल 
व दु ती 

भाग . १३ से. . २२ प रसरातील स ाटनगर, 
काळभोरनगर, दळवीनगर आझाद चौकाशेजार  राहुलनगर इ. 
झोपडप ट  म ये गटर करणे, पाथवे काँ टकरणे व पे ह ंग 
लॉक बस वणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे 

२५००००० ० 

२१८ १३ 
महसुली कर
कोळ देखभाल 
व दु ती 

भाग . १३ से. . २२ येथील तळवडे साखळ  रोड 
शेजार लइं दरानगर बाजुस साईटप ट स व अंतगत पाथवेला 
पे ह ंग लॉक बस वणे व इतरअनुषंिगक कामे करणे 

२५००००० ० 

२१९ १५ वशेषयोजना ािधककरण गणेश तलाव ते हाळसाकांत चौकापयतचा 
र ता कॉ टकरणे. २५००००००० ० 

२२० १५ वशेषयोजना ािधकरण से. . २८ मधील संजय काळे मैदान वकसीत 
करणे. २००००००० ० 

२२१ १५ वशेषयोजना 
ािधकरण लोकमा य हॉ पटल ते बीग इं डया व लोकमा य 

हॉ पीटल तेगंगानगर चौकापयतचा र याचे कॉ ट करण 
करणे. 

३५००००००० ० 

२२२ १५ वशेषयोजना ािधकरण गंगानगर भागातील र यांचे कॉ ट करण करणे. २०००००००० ० 
२२३ १५ वशेषयोजना ािधकरण भागातील ना यांचे सुशोिभकरण करणे. १००००००० ० 

२२४ १५ वशेषयोजना भाग . १७ ए.ड .सी. मधील मनपा या ता यातील 
मोकळ  जागा वकसीत करणे. ८०००००००० ० 

२२५ १५ वशेषयोजना ािधकरण भागातील र याचे मैदानाचे आधुिनक प तीने 
व ुतीकरणकरणे. २००००००० ० 

२२६ १५ वशेषयोजना ािधकरण से. . २५, मा ती मं दर प रसरातील उ ान 
वकसीत करणे. ३००००००० ० 



391 
 

२२७ १५ वशेषयोजना ािधकरण से.  .२६ मागील HCMTR  वकसीत करणे. ३५००००००० ० 

२२८ १५ उ ान िनगड - ािधकरण . .15 मधील उ ाना म ये आधुिनक 
खेळणीबस वणे २००००००० ० 

२२९ १५ उ ान थाप
य . .15 म ये राम मंद र उ ानाचे नुतनीकरण करणे १५०००००० ० 

२३० १५ पअंदाजप  भाग . १५ म ये व छ भारत अिभयान अंतगत 
ठक ठकाणी शौचालयबांधणे व देखभाल दु ती करणे ७००००००० ० 

२३१ १५ वशेषयोजना 

भाग . १६ ह  लगत देहुरोड कॉ टोनमट बोड 
ह तीलिशतळानगर येथील मशानभूमी म ये 
व ुत/ डझेल/ स दा हनी बस वणे व थाप य वषयक कामे 
करणे 

५००००००० ० 

२३२ १५ वशेषयोजना 
भाग .१५ म ये आकुड  येथील ना यगृहाची उवर त कामे 

करणे. (अंतगत सजावट व बाहेर ल सुशोिभकरणाची कामे 
करणे.) 

२५००००००० ० 

२३३ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत िनगड  गावठाण व से. . २४ 
भागातील चरांचेडांबर करण करणे. १५००००० ० 

२३४ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत से. . २५, २६ भागातील चरांचे 
डांबर करणकरणे. १५००००० ० 

२३५ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत से. . २७, २७ अ भागातील चरांचे 
डांबर करणकरणे. १५००००० ० 

२३६ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत से. . २८ व गंगानगर भागातील 
चरांचेडांबर करण करणे. १५००००० ० 
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२३७ १५ महसुली भाग . १५ अंतगत पांढारकर व ती, पंचतारानगर 
भागातील चरांचेडांबर करण करणे. १५००००० ० 

२३८ १५ महसुली भाग . १४ अंतगत आकुड , द वाड  भागातील 
चरांचेडांबर करण करणे. १५००००० ० 

२३९ १५ महसुली भाग . १४ अंतगत ववेकनगर भागातील चरांचे 
डांबर करणकरणे. १५००००० ० 

२४० १६ वशेषयोजना भाग . १६ कवळे वकास नगर येथील न याने ता यात 
आलेले ड .पी व नॉन ड .पी र ते वकिसत करणे. १५००००००० ० 

२४१ १६ वशेषयोजना भाग . १६ मामुड  येथील १८.०० मी ड .पी व इतर र तो 
वकिसत कऱणे ४५००००००० ० 

२४२ १६ वशेषयोजना 
भाग .१६ वकासनगर,मामुड  येथील देहुरोड कॉ टोनमट 

कडून ना हरकत माणप आलेले र ते व उवर त र ते 
वकिसत करणे 

२५००००००० ० 

२४३ १६ वशेषयोजना 
भाग .१६ ह  लगत देहुरोड कॉ टोनमट बोड ह तील 

िशतळा नगर येथील मशानभुमी म ये व ुत / डझेल/ 
गॅस दा हनी बस वणे व थाप य वषयक कामेकऱणे 

१०००००००० ० 

२४४ १६ वशेषयोजना 
भाग . १६ वकास नगर येथील ना या कड लपे ोल पंप ते 

बापदेवनगर १८.०० मी ड . पी र ताव इतर र ते वकिसत 
करणे 

२०००००००० ० 

२४५ १७ वशेषयोजना भाग . १७ मधील ेमलोक पाक भागातील र ते 
काँ ट चेकरणे १०००००००० ० 
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२४६ १७ वशेषयोजना भाग . १७ म ये िशवनगर  भागात व वा हेकरवाड , 
भ डवे व तीभागात र याचे काँ ट करण करणे १५००००००० ० 

२४७ १७ वशेषयोजना भाग . १७ बला हॉ पटल पासुन वा हेकरवाड  पयतचा 
र तादो ह  बाजंुनी पदपथ तसेच सायकल ॅक करणे ३००००००० ० 

२४८ १८ वशेषयोजना आर ण . २२१ येथे बहुउ ेशीय डांगण वकिसत करणे ४००००००० ० 

२४९ १८ वशेषयोजना भाग . १८ मधील ता यात येणारे ड .पी. र ते वकिसत 
करणे ५००००००० ० 

२५० १८ वशेषयोजना भाग . १८ मधील केशवनगर तानाजीनगर भागातील 
अंतगत र याचेकाँ ट करण करणे ५००००००० ० 

२५१ १८ वशेषयोजना भाग . १८ म ये कलर पे ह ंग लॉक बस वणे २००००००० ० 

२५२ १८   भाग . १८ मधील केशवनगर पवनानगर पवारनगर 
भागातील अंतगतर यांचे काँ ट करण करणे ५००००००० ० 

२५३ १८   भाग . १८ मधील ता यातील ड .पी. र ते वकिसत करणे ७००००००० ० 
२५४ १८   भाग . १८ म ये बहुउ ेशीय पोट कॉ ले स बांधणे ११००००००० ० 

२५५ १८   भाग . १८ मधील िचंचवडगाव भाजीमंडईतील थाप य 
वषयकअनुषंिगक कामे करणे ५०००००० ० 

२५६ १९ थाप य 
उ ाने 

भाग . १९ मधील जजाऊ गावडे उ ानाचे नुतनीकरण 
करणे ७५००००० ० 

२५७ १९ थाप य 
उ ाने भाग . १९ मधील गोलांडे उ ानाचे नुतनीकरण करणे ७५००००० ० 

२५८ १९ थाप य भाग . १९ मधील पावती उ ानाचे नुतनीकरण करणे ७५००००० ० 
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उ ाने 

२५९ १९ थाप य 
उ ाने भाग . १९ मधील उ ोगनगर उ ानाचे नुतनीकरण करणे ७५००००० ० 

२६० १९ वशेषयोजना भाटनगर हंदु मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे १००००००० ० 

२६१ १९ वशेषयोजना 
भाग . १९ मधील दुगा कॉनर ते रामकृ ण मोरे 
े ागृहहा र ता मजबुतीकरण/ सुधारणा/ नुतनीकरण / 
टँप काँ ट ंग अ यावत प तीनेकरणे 

१००००००० ० 

२६२ १९ वशेषयोजना भाग . १९ मधील अंतगत र ते मजबुतीकरण/सुधारणा/ 
नुतनीकरण / टँप काँ ट ंग अ यावत प तीने करणे ५००००००० ० 

२६३ १९ वशेषयोजना भाग . १९ मधील ता यात आलेली आर णे वकिसत 
करणे १००००००० ० 

२६४ १९ वशेषयोजना भाग . १९ मधील उ ोगनगर व मुख र यावर कलर 
पे ह ंग लॉक, टँप काँ ट ंग अ यावत प तीने करणे ४०००००० ० 

२६५ २० वशेषयोजना भाग . २० येथील महा मा फुलेनगर एम.आय.ड .सी. 
प रसरातील नाले वकिसत करणे ५००००००० ० 

२६६ २० वशेषयोजना भाग . २० मधील संत तुकाराम नगर येथील यशंवतराव 
च हाण माग वकिसत करणे २००००००० ० 

२६७ २० वशेषयोजना भाग . २० येथाल एम.आय.ड .सी प रसरातील र ते 
वकिसत करणे ५००००००० ० 

२६८ २० वशेषयोजना भाग २० येथील ी यशवंतराव च हाण यांचा पुतळा 
यशवंतराव च हाण णालयात थलांतर त करणे २००००००० ० 
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२६९ २० वशेषयोजना भाक . २० कासारवाड  येथील रे वेलाईन कडेने नाला 
वकिसत करणे ५००००००० ० 

२७० २० वशेषयोजना भाग . २० येथील कासारवाड  मधील व वध र ते 
वकिसत करणे ५००००००० ० 

२७१ २० वशेषयोजना भाग . २० कासारवाड  येथील रे वेलाईन कडेने नाला 
वकिसत करणे ५००००००० ० 

२७२ २० वशेषयोजना भाग . २० येथील कासारवाड  येथे करसंकलन ऑ फस व 
द ोबालांडगे यां या घराजवळ सुलभ शौचालय बांधणे २००००००० ० 

२७३ २० वशेषयोजना 
भाग . २० संत तुकारामनगर वायसीएम हॉ पटल 

मधील MCA नॉमनुसार थाप य वषयक आव यक कामे 
करणे 

२००००००० ० 

२७४ २० वशेषयोजना 
भाग . २० संततुकाराम YCM हॉ पटल मधील सहा या 

मज यावरअिभलेख क  तयार करणे व थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे 

१००००००० ० 

२७५ २० वशेषयोजना 
भाग . २० संततुकारामनगर YCM हॉ पटलची आतुन 

बाहे न रंगसफेद  करणे व थाप य वषयक अनुषंिगक 
कामे करणे 

१५०००००० ० 

२७६ २० वशेषयोजना भाग . २० संत तुकारामनगर YCM हॉ पटल म ये 
थाप य वषयकदु ती अनुषिंगक कामे करणे १००००००० ० 

२७७ २० वशेषयोजना भाग . २० येथील संत तुकाराम पुत या या प रसरात 
तुकारामसृ ी वकिसत करणे २०००००००० ० 
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२७८ २१ वशेषयोजना भाग मांक २१ पंपर  वाघेरे येथील छ पती ी िशवाजी 
महाराजपुतळा उभारणे व अनुषंिगक कामे करणे १००००००० ० 

२७९ २१ 
देखभालदु
ती ड े य 
महसुली 

भाग . ४३ मधील दवाब ी यव थेची पोल पट ग, 
ज शनबॉ स, फडर, पलर दु तीसह आव यक देखभाल 
करणे 

१०००००० ० 

२८० २१ 

देखभाल 
दु ती ड 

े य 
महसुली 

भाग . ४७ मधील दवाब ी यव थेची पोल पट ग, 
ज शनबॉ स, फडर, पलर दु तीसह आव यक देखभाल 
करणे 

१०००००० ० 

२८१ २१ वशेषयोजना भाग २१ पंपर  येथील लोक मशानभूमीचे नुतनीकरण 
करणे ५००००००० ० 

२८२ २१ वशेषयोजना भाग २१ मधील पंपर गाव येथील मशानभूमीचे 
नुतनीकरण करणे ३००००००० ० 

२८३ २१ वशषेयोजना भाग २१ पंपर गाव मधील पवने र मं दरासमोर बहुउ ेशीय 
सभागृहबांधणे २००००००० ० 

२८४ २१ वशेषयोजना वैभवनगर ते काळेवाड  पुला दर यान नद लगतचा १५ मी. 
ड .पी. र ता वकिसत करणे ७००००००० ० 

२८५ २१ वशेषयोजना भाग . २१ म ये व वध ठकाणी सुलभ शौचालय बांधणे २००००००० ० 

२८६ २२ वशेषयोजना भाग . २२ काळेवाड  मधील मु य र याचे ( पंपर  पुल 
ते एमएम कुल बीआरट एस पयत) काँ ट करण करणे. २५००००००० ० 

२८७ २२ वशेषयोजना भाग . २२ काळेवाड  म ये अ य पा मं दर ते पंपर गाव 
पुल वप रसर येथील पवना नद कडेने संर ण िभंतीचे काम १०००००००० ० 
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करणे. 

२८८ २२ वशेषयोजना 
भाग . २२ काळेवाड  कोकणेनगर येथील म जीद रोड व 

पवना चौक तेतापक रमळा चौक, अिभयंता कॉलनी, संत 
ाने र कॉलनी र यांचे काँ ट करणकरणे. 

१५००००००० ० 

२८९ २२ वशेषयोजना भाग . २२ मधील योितबानगर येथील बाजी भु चौक ते 
तापक रमळाचौकर यांचे काँ ट करण करणे १५००००००० ० 

२९० २२ लोकारो य काळेवाड  भाग २२ म ये गॅस शवदाह नी बस वणे १०००००००० ० 

२९१ २३   भाग . २३ अंतगत स.न. ९ मधील आर ण . ६२५ 
वकसीत करणे ५००००००० ० 

२९२ २६ वशेषयोजना 
पंपळेिनलख भाग .२६ येथील महादेव मंद रामागील 
प रसरात नद कडेने संर ण िभंतीचेकाम करणे व इतर 
अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणे. 

४००००००० ० 

२९३ २६ वशेषयोजना . ं .२६ वशालनगर, पपंळे िनलख गावठाण प रसरात 
डांबर करण करणे. २००००००० ० 

२९४ २६ वशेषयोजना . ं .२६ पपंळे िनलख अंतगत येणारे चौक, र ते 
सुशोभीकरण करणे. १००००००० ० 

२९५ २६ वशेषयोजना . ं .२६ वाकड, स.नं. २०९ व २१० मोक या जागेमधील 
र ता ं द करण व खड करण करणे. ५०००००० ० 

२९६ २६ वशेषयोजना . ं .२६ वशालनगर, पपंळे िनलख गावठाण प रसरात 
टॉम वॉटर लाईन टाकणे. २००००००० ० 

२९७ २६ वशेषयोजना . ं .२६ पपंळे िनलख गावठाण व भौरवनाथ मंद र २००००००० ० 
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प रसरातीलफुटपाथ व सुशोिभकरण करणे. 

२९८ २६ वशेषयोजना भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख म ये व वध ठकाणी 
सुलभ शौचालय बांधणे. १००००००० ० 

२९९ २६ वशेषयोजना 
भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील ड े य कायालय 

नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे 
करणे. 

२००००००० ० 

३०० २६ थाप य 
उ ान 

पंपळे िनलख सा व ीबाई फुले उ ानात पुतळा उभारणे व 
थाप य वषयक कामे करणे ३००००००० ० 

३०१ २६ वशेषयोजना 
पंपळे िनलख भाग . ५४ येथील महादेव मं दरामागील 
प रसरातनद कडेने संर ण िभंतीचे काम करणे व इतर 
अनुषंिगक थाप य वषयक कामे करणे 

४००००००० ० 

३०२ २६ वशेषयोजना 
भाग . २६ धमवीर संभाजी महाराज चौक - मानकर 

चौक (काळेवाड फाटा ते छ पती चौक पयत ) र याचे 
फुटपाथ, ड हाईडर व इतर अनुषंिगक कामेकरणे 

३००००००० ० 

३०३ २६ वशेषयोजना 

भाग . २६ हातोबानगर ते उ कष चौकापासुन वाकड 
रोड (शेडगेव ती) डावी बाजु कड ल (वाकड पोलीस 
टेशनकड ल ) र यावर असणारे फुटपाथपे ह ंग लॉक व 

इ. था. वषयक कामे करणे 

२००००००० ० 

३०४ २६ वशेषयोजना भाग . २६ हातोबा चौक ते कावेर नगर र याचे दो ह  
बाजुससाईड प याचे खड करण व डांबर करण करणे २००००००० ० 

३०५ २६ वशेषयोजना भाग . २६ क पटेव ती, कावेर नगर, वेणूनगर प रसरात 
डांबर करणकरणे २००००००० ० 
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३०६ २६ वशेषयोजना भाग . २६ वशालनगर, पंपळे िनलख गावठाण 
प रसरात डांबर करणकरणे २००००००० ० 

३०७ २६ वशेषयोजना भाग . २६ पंपळे िनलख अंतगत येणारे चौक, र ते 
सुशोिभकरणकरणे १००००००० ० 

३०८ २६ वशेषयोजना भाग . २६ वाकड, स.न. २०९ व २१० मोक या 
जागेमधील र ता ं द करण व खड करण करणे ५०००००० ० 

३०९ २६ थाप य 
उ ान 

भाग २६ वाकड पंपळे िनलख रोड लगतची जागा येथे 
िलिनअर गाडन वकिसत करणे २००००००० ० 

३१० २७ वशेषयोजना भाग . २७ येथील जोशी वडेवाले ते तापक र मळा चौक 
र ता हा १२मी. ं द चा कॉ ं ट र ता करणे ७००००००० ० 

३११ २७ वशेषयोजना भाग . २७ येथील नखाते नगर ते कोकणे चौक हा १२ 
मी. ं द चाकॉ ं ट र ता करणे १२००००००० ० 

३१२ २७ वशेषयोजना भाग . २७ येथील कुणाल हॉटेल ते नखाते व ती या १२ 
मी. ं दर याचे काँ ट करण करणे ६००००००० ० 

३१३ २७ योजनािनधी भाग . २७ येथील न याने ता यात आले या ठकाणी 
नवीनपाईपलाईन पुर वणे व टाकणे ४५००००० ० 

३१४ २७ योजनािनधी भाग . २७ येथील दु षत पा या या त ार चे 
िनवारणकर याकर ता नवीन पाईपलाईन पुर वणे व टाकणे ४५००००० ० 

३१५ २७ वशेषयोजना न वन भाग . २७ येथील व वध र यांचे काँ ट करण 
करणे ७००००००० ० 

३१६ २८ वशेषयोजना भाग . २८ पंपळे सौदागर मधील आर ण . ३६१ 
म ये विमंगपुल बांधणे व गाडन वकिसत करणे १२००००००० ० 
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३१७ २८ वशेषयोजना भाग . २८ पंपळे सौदागर येथील आर ण . ३६९ बस 
टिमन स वकसीत करणे २०००००००० ० 

३१८ २९ वशेषयोजना 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील राजमाता जजाऊ 

उ ानासमोर ल ाथिमक शाळेचे व तार करण करणे व 
प रसरातील इतर अनुषंिगक कामे करणे. 

३००००००० ० 

३१९ २९ वशेषयोजना भाग .२९ पंपळे गुरव येथील मनपा आर ण .३४७ 
खेळाचे मैदान वकसीत करणे व इतर अनुषंिगक कामे करणे. ५००००००० ० 

३२० २९ वशेषयोजना 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील सुदशननगर, 

जवळकरनगर, महारा कॉलनी, व इतर प रसरातील र ते 
अ ावत प दतीने वकसीत करणे. 

१५००००००० ० 

३२१ २९ वशेषयोजना भाग .२९ पंपळे गुरव येथील गुलमोहर कॉलनी व इतर 
प रसरातीलर ते अ ावत प दतीने वकसीत करणे. १५००००००० ० 

३२२ २९ वशेषयोजना 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील वैदूव ती आनंदनगर, 

गणेशनगर, इ याद  भागातील र ते अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

१५००००००० ० 

३२३ २९ थाप य 
उ ाने पंपळे गुरव राजमाता जजाऊ उ ानात संगीत कारंजे करणे ३००००००० ० 

३२४ २९ उ ाने भाग . २९ मधील व वध उ ानाम ये नाग रकांना 
बसणेसाठ गाडन बच पुर वणे २००००००० ० 

३२५ २९ ाथिमक 
िश ण महापािलके या सव शाळाम ये ीन बोड पुर वणे १५०००००० ० 
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३२६ ३१ वशेषयोजना 
भाग . ३१ मधील ांती चौक ते फेमस चौक शिन 

मं दरा पयतचा वकास आराख यातील र ता अ याधुिनक 
प तीने वकिसत करणे 

१०००००००० ० 

३२७ ३१ वशेषयोजना 
भाग . ३१ मधील ढोरे फाम ते साई चौक पयतचा र ता 
वकासआराख यातील र ता अ याधुिनक प तीने वकिसत 
करणे 

१०००००००० ० 

३२८ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील दश या वधी घाटाचे नुतनीकरण 
करणे. १००००००० ० 

३२९ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील मुळानगर येथे उवर त संर क िभंत 
(गॅ बयनवॉल) बांधणे. ५००००००० ० 

३३० ३२ वशेषयोजना 
भाग .३२ मधील व वध ठकाणी मुळा व पवना 

नद काठ  संर क िभंत (गॅ बयन वॉल) बांधणे व 
सुशोिभकरणाची कामे करणे. 

२०००००००० ० 

३३१ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील दश या वधी घाट प रसरात पवना 
नद काठ  गॅ बयनवॉल बांधणे. 

५००००००० ० 
३३२ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील व वध घाटांचे नुतनीकरण करणे. ५००००००० ० 

३३३ ३२ वशेषयोजना 
भाग .३२ मधील महाराजा हाँटेल ते माकन चौक ते मैला 

शु द करणक  व द आ म ते पायसर पुलापयतचा र ता 
व फुटपाथ अ याधुनीकप दतीने वकसीत करणे 

३०००००००० ० 

३३४ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधीलनवीसांगवी प रसरातील 
व वधर तेअ याधुनीकप दतीने वकसीत करणे २०००००००० ० 

३३५ ३२ वशेषयोजना भाग .३२ मधील जुनी भाजी मंडई िन कासीत क न ५००००००० ० 
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नवी भाजीमंडई वकसीत करणे 

३३६   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . ३० दापोड मधील (गुलाबनगर, 
िस दाथनगरवजयिभमनगर झोपडप ट ) येथे पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य वषयक सेवा 
सु वधा पुर वणे. 

२५००००० ० 

३३७   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . १६ कवळे (एम. बी. कँ प झोपडप ट म ये) 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयक सेवा सु वधा पुर वणे 

२५००००० ० 

३३८   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . २६ पंपळे िनलख (आ णाभाऊ साठेनगर) 
मधीलझोपडप ट म ये पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका दिलत 
व तीम ये थाप य वषयक सेवा सु वधा पुर वणे 

२५००००० ० 

३३९   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . १८ िचंचवडगाव मधील (मोरयानगर / 
वेताळनगरझोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
दिलत व तीम ये थाप य वषयकसेवा सु वधा पुर वणे. 

२४००००० ० 

३४०   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . २० संत तुकारामनगर मधील (महा मा 
फुलेनगरझोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
दिलत व तीम ये थाप य वषयकसेवा सु वधा पुर वणे 

२५००००० ० 
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३४१   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . २७ रहाटणी मधील (ताप करनगर झोपडप ट ) 
येथे पंपर िचंचवड महानगरपािलका दिलत व तीम ये 
थाप य वषयक सेवा सु वधा पुर वणे 

२४००००० ० 

३४२   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . २५ वाकड मधील (काळाखडक झोपडप ट म ये) 
पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयक सेवा सु वधा पुर वणे 

२५००००० ० 

३४३   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . ३१ नवी सांगवी मधील (राजीव गांधीनगर 
झोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दिलत 
व तीम ये थाप य वषयक सेवा सु वधा पुर वणे 

२४००००० ० 

३४४   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . १४ काळभोरनगर मधील (रामनगर, आदशनगर 
व महा माफुलेनगर झोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य वषयक सेवा 
सु वधा पुर वणे 

२५००००० ० 

३४५   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

भाग . ११ मधील (अंजठानगर, दुगानगर, शरद 
नगरझोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका दिलत 
व तीम ये थाप य वषयकसेवा सु वधा पुर वणे. 

२५००००० ० 

३४६   भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 

भाग . १० मोरवाड  मधील (आ णासाहेब मगरनगर 
मधीलझोपडप ट म ये) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका २४००००० ० 
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व ती सुधार 
योजना 

दिलत व तीम ये थाप य वषयकसेवा सु वधा पुर वणे 

३४७   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

पंपर गांव मधील गणेशनगर व संजयगांधीनगर 
झोपडप ट म ये पंपर िचंचवड महानगरपािलका दिलत 
व तीम ये थाप य वषयक सेवा सु वधा पुर वणे 

२३००००० ० 

३४८   

भांडवलीखच- 
नागर  दिलत 
व ती सुधार 

योजना 

गवळ माथा, खंडेव ती, गणेशनगर येथील झोपडप ट म ये 
पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका दिलत व तीम ये थाप य 
वषयक सेवा सु वधा पुर वणे 

२३००००० ० 

३४९   ाथिमक 
िश ण बालवाड  पावसाळ  साधन े ४५००००० ० 

३५०   मा यिमक 
वभाग व ाथ  व ा ४५००००० ० 

३५१   मा यिमक व
भाग शालेय पी.ट . शुज व मोजे (पांढरे) ४५००००० ० 

३५२   मा यिमक 
वभाग शालेय फोम बुट व मोजे (काळे) ४५००००० ० 

३५३   मा यिमक 
वभाग व ाथ  द रे ५०००००० ० 

३५४   मा यिमक 
वभाग व ाथ  पावसाळ  साधन े ५०००००० ० 
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३५५   वशेषयोजना 
पंपर  िचंचवड मनपा या मु य शासक य इमारतीतील 
जुना जी बी हॉलयेथे लॅब टाकणे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणे 

१००००००० ० 

३५६   वशेषयोजना 
पंपर  िचंचवड मनपा या मु य शासक य इमारतीतील 
जुना जी बी हॉलयेथे फिनचर वषयक व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे 

१००००००० ० 

      एकुण २४०८७९५०००० ० 

 
 न वन लेखािशष तयारकरणे (२) 
 

अ. 
. भाग . लेखािशष कामाचेनाव अंदाजप क यर

कम 
सन२०१८-१९ साठ  

तरतुद र. . 
 

१ ३  

 भाग .६ डुडूळगाव येथील १८ व २४ मी. 
वकासआराख यातीलमोशी आळंद  र ता तेमाऊलीनगर ते पुणे 
आळंद  र ता वकसीत करणे. 
 

५००००००००                    
५००००० 

२ ३   भाग . ७ च-होली येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  १८ मी. 
र ता वकसीत करणे. (स.न-ं१४९ ते १५७) ३५००००००० ४००००००० 

३ ३   भाग .३ येथील साईनाथ कॉलनी, अ यनगर व पर सरातील 
र ते वकिसतकरणे. १०००००००० १००००००० 
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४ ३   . .३ च-होली स ह .७ ते मनपा ह  पयतचा वकास 
आराख यातील ३० मी र ता वकिसत करणे. ५०००००००० १००००००० 

५ ३  
  
भाग .३ च-होली येथीलचो वसावाड येथे अ नशामन क बांधणे 

 
२५००००००० १००००० 

 

६ ३   भाग . ६ मोशी येथील भाजीमंडईचा व तार करणे व इतर 
कामे करणे १००००००० २५००००० 

७ ३   भाग . ३ च-होली येथील मशानभुमी वकिसत करणे. ( ट पा 
- २) ८००००००० ५०००००० 

८ ३   भाग  ३ येथे १८ मीड .पी. र ता वकसीत करणे. ३०००००००० ५०००००० 

 

९ ३   भाग .३ म ये ता यात आले या जागेवर मशानभुमी बांधणे. १०००००००० २०००००० 

१० ३   भाग .३ मोशी येथील गावठाण, ल मीनगर ( द ण -उ र 
)भागातील र ते वकिसत करणे. १०००००००० ५०००००० 

११ ३   भाग .३ च-होली येथील स.नं.७२ ते १६३ व १६१ ते २८० 
पयतचा२४ मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. ३०००००००० ५०००००० 

१२ ३   
भाग .३ च-होली येथे च-होली मलशु द करण क ाअंगतबुडव ती 

मु य र ता तेस ह नं.८७ येथील वकास आराख यातील १८ मी. व 
२४मी र या या कडेने जलिन:सारण निलका टाकणे. 

१५०००००० ५०००००० 

१३ ३   मोशी येथे बहुउ ेशीय डा संकुल बांधणे ७५००००००० १४९००००० 

१४ ३   भाग .३ म ये चो वसवाड  येथे उ ान वकसीत करणे . १५०००००० o 
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१५ ३   भाग .३ म ये वडमुखवाड  येथे उ ान वकसीत करणे . १५०००००० o 

१६ ३   भाग  ७ च होली येथील आ. .२/६४ म ये उ ान वकसीत 
करणेआ ण वाघे र मं दर प रसर सुशोिभत करणे ६०००००० o 

१७ ३   
मनपा या च-होली येथील मैलाशु द करण क ातील पा यावर 
Tertiary Treatment  केलेले पाणी नजीक या प रसरातवापरासाठ  
च-होली त याम ये टाकणेसाठ  अनुषंिगक कामे करणे 

६००००००० o 

१८ ३   भाग .३ च-होला ाईड वड िसट  येथील ड .वाय.पाट ल लगत 
उंचपा याची टाक  बांधणे ४००००००० o 

१९     िनगड  येथील व.मधुकर पवळे कलादालनाम ये महारा  सं कृती 
आ णपरंपरा यावर वा तववाद  ह त िच े दिशत करणे ६००००००० o 

२० ३   

भाग . ३ मधीलचो वसावाड  येथील स ह नं. १८६ ते 
वडमुखवाड  सं.नं. ५५ येथील १८ मी. वकास आराखडयातील र ता 
वकसीत करणे व पुणे आळंद  र ता ते स ह . १आराखडयातील 
र ता या र तायावर वदयुत वषयक कामे करणे. 

३५०००००० ५०००००० 

२१ ३   
भाग . ३च-होलीयेथील स ह नं. १०१३ ते ८ पयतचा १८ मी. 
मशानभुमीकड ल र ता. वकसीत करणेया र तायावर वदयुत 
वषयक कामे करणे. 

३५०००००० 
५०००००० 

 २२ ३   
भाग . ३ मधील मोशी येथील गट  ५७ ते ६१ पयतचा १८ 

मीड .पी.र ते. वकिसतकरणे या र तायावर वदयुत वषयक कामे 
करणे. 

३००००००० 
५०००००० 

२३ ३   भाग . ३ मधील दाभाडे व ती ते इं ायणी नद पयतचा 
४५मी.र ता. वकास आराख यातील वकिसत करणे या र तायावर ३००००००० ५०००००० 
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वदयुत वषयक कामे करणे.. 

२४ ३   भाग . ३ मधील आदशनगर मधील ड .पी. र यांवर वदयुत 
वषयककामे करणे या र तायावर वदयुत वषयक कामे करणे. ३५०००००० ५०००००० 

२५ ३   
भाग . ३मोशी-आळंद र ता ते इं ायणी (केळगावपूल) १८मी 

ड .पी.र ता या र यांवर वदयुत वषयककामे करणे या र तायावर 
वदयुत वषयक कामे करणे. 

३५०००००० 
५०००००० 

२६ ३   भाग . ३म येन याने होणा-या ड  पी र यावर वदयुत वषयक 
कामे करणे. ३५०००००० ५०००००० 

२७ ५ वशेष योजना 
भाग . ५ मधील भोसर  आळंद  र ता ते भोसर  दघी 

र यामधीलबनाचा ओढा बं द त क न र ता तयार करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे (ट पा १,२,३) 

५०००००००० o 

२८ १० थाप य 
उ ाने 

भाग . ९ मिधल िशव शाहु शंभो उ ानातील मोक या 
जागेत ज नॅिशयम हॉल बांधणे व इतर थाप य वषयक कामे 
करणे 

३००००००० o 

२९ १० थाप य 
उ ाने 

भाग . १० मधील राज ी शाहु उ ानातील आकषक 
नुतनीकरणाचीकामे करणे ३००००००० o 

३० १० थाप य 
उ ाने भाग . १० मधील बड हॅली उ ानाची नुतनीकरणाची कामेकरणे ३००००००० o 

३१ १० थाप य 
उ ाने 

भाग . १० मधील िनसगकवी ब हणाबाई चौधर  ाणी 
सं हालययेथे अंतगत सुशोभीकरणाची कामे करणे २००००००० o 

३२ ११ थाप य फ भागातील सी.ड .सी. लॉट व शरदनगर येथील मोक या ३००००००० o  
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उ ाने जागेवरउ ानासाठ  आव यक कामे करणे 

३३ १३ थाप य 
उ ाने 

भाग . १३ मधील मु ाई उ ान, नाना-नानी उ ान व 
इतरउ ानांचे पाथवेस रबर मो डेड लॉक बस वणे व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे 

७५००००० o 

३४ १३ थाप य 
उ ाने 

भाग . १३ यमुनानगर येथील सदगु  द  उ ानाम ये 
जुनेवॉचमन वाटर पाडुन या जागेवर न वन वॉचमन वॉटर व 
वरंगुळा क  उभारणे 

७५००००० o 

३५ १३ थाप य 
उ ाने 

भाग . १३ मधील पाईन रोड दुभाजकाम ये उ ान वकिसत 
करणे ३००००००० o 

३६ १३ वशेष योजना 
भाग . १३ िनगड  पाईन रोड अंकुश चौक येथे मु य 

मागावर ेड सेपरेटर बांधणे व इतर अनुषंिगक कामे क न र ता 
वकिसत करणे 

५००००००० o 

३७ १३ वशेष योजना भाग . १३ िनगड  गावठाण येथे वेश ार बांधणे ५०००००० o 

३८ १८   िचंचवडगाव येथील भाजी मंडई, ु ट माकट व म छ  
माकटप रसराचा व तार क न वकास करणे १५००००००० o 

३९ २० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती ह 
मु यालय प 
बजेट - व ुत 

कासारवाड  उप वभागीतील भाग . २० मधील कंुदननगर, 
कासारवाड गावठाण व भोसर  एमआयड सी प रसरातील र यावर ल 
दवाब ीची देखभाल दु तीकरणे (सन २०१८-१९) 

३०००००० o 

४० २० करकोळ 
देखभाल 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . २० मधील संत तुकाराम 
नगरमहा मा फुलेनगर लांडेवाड  व नाणेकर चाळ प रसरातील ३०००००० o 
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दु ती ह 
मु यालय प 
बजेट - व ुत 

र यावर ल दवाब ीचीदेखभाल दु ती करणे (२०१८-१९) 

४१ २० 
उ ाने - ह 
मु यालय - 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . २० मधील डॉ. एपीजे अ दुल 
कलाम उ ानातील दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण व अनुषंिगक 
कामे करणे 

३०००००० o 

४२ २० 
उ ाने - ह 
मु यालय - 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . २० मधील डॉ. कै. 
मामासाहेब पंपळे उ ानातील दवाब ी यव थेचे नुतनीकरण व 
अनुषंिगक कामेकरणे 

३०००००० o 

४३ २५ थाप य 
उ ाने वाकड येथील आ. . ३/१८ येथे उ ान वकिसत करणे ५००००००० o 

 

४४ २२ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

भाग . ४७ मधील दवाब ी यव थेची देखभाल दु ती 
वषयककामे करणे १०००००० o 

४५ २२ 
करकोळ 
देखभाल 
दु ती 

ड भाग अंतगत पंपर  उप वभागातील जं शन बॉ स दु ती 
पट ग फडर पलरची आव यक देखभाल दु ती करणे १०००००० o 

४६ २२ वशेष योजना भाग . ४७ येथे स.न. १२४ म ये िनयो जत १८ मी. व १२ मी. 
ं दर यासाठ  ना यावर पुल बांधणे ( आर. सी. सी.पाईप टाकणे) १२००००० o 

४७ २५ वशेष योजना 
भाग . २५ वाकड येथील काळाखडक ते वाकड पोलीस 
टेशनकडे जाणारा वकास आराख यातील २४.०० मी. ं द ड .पी. 

र ता वकिसत करणे 
१०००००००० o 
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४८ २६ वशेष योजना भाग . २६ वाकड पंपळे िनलख येथील व वध ठकाणी 
वरंगुळा क  तयार करणे व थाप य वषयक कामे करणे २०००००००० o 

४९ २६ वशेष योजना 
पंपळे िनलख भाग .५४ येथील महादेव मंद रामागील प रसरात 
नद कडेने संर ण िभंतीचे काम करणे व इतर अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे. 

४००००००० o 

५० २६ वशेष योजना 
. ं . २६ धमवीर संभाजी महाराज चौक - मानकर चौक (काळेवाड  

फाटा ते छ पती चौक पयत) र याचे फुटपाथ, ड हाईडर व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

३००००००० o 

५१ २६ वशेष योजना 

. ं .२६ हतोबानगर ते उ कष चौक पासून वाकड रोड 
(शेडगेव ती) डावी बाजू कड ल (वाकड पोिलस टेशन कड ल) 
र यावर असणारे फुटपाथ पे हंग लॉक व इ. था. वषयक 
अनु.कामे करणे. 

२००००००० o 

५२ २६ वशेष योजना . ं . २६ हातोबा चौक ते कावेर नगर र ताचे दो ह  बाजूस साईड 
प याचे खड करण व डांबर करण करणे.  २००००००० o 

५३ २६ वशेष योजना . ं . २६ क पटेव ती, कावेर नगर, वेणूनगर प रसरात डांबर करण 
करणे.  २००००००० o 

५४ २६ वशेष योजना . ं . २६ वशालनगर, पपंळे िनलख गावठाण प रसरात 
डांबर करण करणे.  २००००००० o 

 ५५ २६ वशेष योजना . ं . २६ पपंळे िनलख अंतगत येणारे चौक, र ते सुशोभीकरण 
करणे. १००००००० o 

५६ २६ वशेष योजना . ं . २६ वाकड, स.नं. २०९ व २१० मोक या जागेमधील र ता 
ं द करण व खड करण करणे. ५०००००० o 
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५७ २६ वशेष योजना . ं . २६ क पटेव ती मशानभूमी येथे गॅ बयन वॉल बांधणे व 
इ. था. वषयक अनु.कामे करणे.  ३००००००० o 

५८ २६ वशेष योजना . ं . २६ क पटेव ती,वेणूनगर, कावेर नगर प रसरात टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे. २००००००० o 

५९ २६ वशेष योजना . ं . २६ वशालनगर, पपंळे िनलख गावठाण प रसरात टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे.  २००००००० o 

६० २६ वशेष योजना . ं . २६ वशालनगर वाघजाई हॉटेल पासून क पटेचौक पयत 
िसमट कॉ टचा र ता करणे.   ३००००००० o 

६१ २६ वशेष योजना . ं . २६ मधील काळेवाड  फाटा ते छ पती चौका पयत िसमट 
कॉ टचा र ता करणे.  (ट पा -०१) ३००००००० o 

६२ २६ वशेष योजना . ं . २६ मधील छ पती चौक ते उ कष चौका पयत िसमट 
कॉ टचा र ता करणे.   ९००००००० o 

६३ २६ वशेष योजना . ं . २६ पपंळे िनलख गावठाण व भौरवनाथ मंद र प रसरातील  
फुटपाथ व सुशोिभकरण करणे. २००००००० o 

६४ २६ वशेष योजना 
.कं. २६ मधील छ पती चौक, मानकर चौक व पपंळे िनलख 

म ये व वध ठकाणी कमान बांधणे व इतर थाप य वषय कामे 
करणे. 

१००००००० o 

६५ २६ वशेष योजना भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख म ये व वध ठकाणी सुलभ 
शौचालय बांधणे. १००००००० o 

६६ २६ वशेष योजना भाग .२६ वाकड- पंपळे िनलख मधील ड े य कायालय 
नुतनीकरण करणे व थाप य वषयक अनुषंिगक कामे करणे. २००००००० o  



413 
 

६७ २६ वशेष योजना . ं . २६ वाकड वेणूनगर येथील ाधीकरण बझार (भाजी मंडई) 
म ये थाप य वषयक अनु. कामे करणे. १००००००० o 

६८ ३० वशेष योजना भाग . ३० फुगेवाड  येथे वागत कमान बांधणे ( GRC 
प तीने )व इतर थाप य वषयक कामे करणे १००००००० o 

६९ ३० वशेष योजना फुगेवाड  येथील ७ मी. र ता वकिसत करणे १००००००० o 

७० ३० वशेष योजना दापोड  येथील एस.एस. सोनकांबळे रे वे अंडरपास येथे ना याची 
खोलीवाढ वणे व र ता ाँ ट करण करणे २००००००० o 

७१ ३० वशेष योजना दापोड  ३०.०० मी. र ता वकिसत करणे १०००००००० o 
७२ ३० वशेष योजना दापोड  येथील नद या कडेने उव रत गॅ बयन वॉल बांधणे २००००००० o 

७३ ३० वशेष योजना दापोड  मु लीम दफनभूमी नद या कडेने उव रत गॅ बयन वॉल 
बांधणे २००००००० o 

७४ ३० वशेष योजना दापोड  हुता मा भगतिसंग शाळा इमारत पाडुन नवीन शाळा 
इमारत बांधणे १०००००००० o 

७५ ३० वशेष योजना दापोड  येथे पंपळे गुरव पुल लगत वसजन घाट बांधणे १००००००० o 

७६ ३० वशेष योजना कासारवाड  जलतरण तलावास संर क िभंत बांधणे व इतर कामे 
करणे १५०००००० o 

७७ ३० वशेष योजना कासारवाड  -फुगेवाड  १२.०० मी. ड .पी. र यावर सी.ड . वकबांधणे 
व र ता वकिसत करणे २००००००० o 

७८ ३० वशेष योजना दापोड  येथे इं जिनअर ंग टोअर वकिसत करणे १००००००० o 
७९ ३० वशेष योजना दापोड  गावठाण मा ती मं दर येथे सां कृतीक हॉल बांधणे ६०००००० o 
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८० ३० वशेष योजना दापोड  येथील एस.ट . रोड सांगवी पुलापयत अ यावत 
प तीने वकिसत करणे १०००००००० o 

 

८१ ३० वशेष योजना फुगेवाड  येथील िशवाजी महाराज पुतळा सुशोिभकरण करणे ५०००००० o 

८२ ३० वशेष योजना भाग . ३० म ये व वध सेवा वा ह यांसाठ  होणा या 
खोदाईचे ठकाणी डांबर करण करणौ १००००००० o 

८३ ३० 
उ ाने - ह 
मु यालय - 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील आईउ ानात 
डेकोरे ट ह पोल, एलईड  दवे बस वणेव अनुषंिगक कामे करणे 
(सन २०१८-२०१९) 

३०००००० o 

८४ ३० 
उ ाने - ह 
मु यालय - 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील िसतांगण 
उ ानातडेकोरे ट ह पोल, एलईड  दवे बस वणे वअनुषंिगक कामे 
करणे (सन २०१८-२०१९) 

४५००००० o 

८५ ३० 

सावजिनक 
सुर तता - 
ह मु यालय- 
व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील न याने वकिसत होणा या 
र यावर दवाब ीची सोय व अनुषंिगक कामे करणे (सन२०१८-
२०१९) 

३०००००० o 

८६ ३० 

करकोळ 
देखभाल 
दु ती ह 
मु यालय प 
बजेट - व ुत 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील दापोड  व 
गणेशनगरप रसरातील र यावर ल दवाब ीची देखभाल दु ती 
करणे (२०१८-२०१९) 

३०००००० o 

८७ ३० करकोळ 
देखभाल 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील फुगेवाड  व 
कासारवाड रे वेगेट व प रसरातील र यावर ल दवाब ीची देखभाल ३०००००० o 



415 
 

दु ती ह 
मु यालय प 
बजेट - व ुत 

दु ती करणे (२०१८-२०१९) 

८८ ३० 

इमारत 
शाळाशॉ पंग 
सटर फ 
मु यालय 

कासारवाड  उप वभागातील भाग . ३० मधील फुगेवाड  
येथीलमनपा या न वन शाळे या इमारतीचे व ुतीकरण व 
अनुषंिगक कामे करणे 

६०००००० o 

   एकुण ५९७४७००००० ० 
 
                                वर ल र कम  14 कोट ची वाढ शहर वकास आराख यातून र. .14 कोट  घट करणे 

  
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८  
अंदाजप क उपसुचना संदभात मा हती सन २०१८  

तरतुद वाढ/घट करणेकामी शासक य मा यता िमळणेबाबत (ड ) 
    वाढ     घट 

अ.
. भा

ग 

पान 
. 

कामा
चा 
अ.
. 

लेखािशष
/कामाचे 
नाव 

अंदाजप
क य 
र कम 

सन 
२०१८-१९ 
ची 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
अंदाजप क
य र कम 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

२०१८-१९ 
साठ  
आव यक 
अंदाजप
क य 
र कम 

२०१८-१९ 
साठ  
आव यक 
तरतुद 
र कम 

पानां
क 

अ.
. 

लेखािशष/
कामाचे 
नाव 

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद 

घट 
करावया
ची 
तरतुद 
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१ ३ २७२ २३ 

मनपा या
मैलाशु
करण 
क ातील 

या 
केलेले 
पाणी 
प या य
ित र  
वापरणेसा
ठ उपल ध 
क न 
देणेसाठ  
अनुषंिगक 
कामे 
करणे. ( 
च होली 
STP 
मधुन व 
कासारवा
ड  STP 
मधुन) 

१००००००० २५००००० ५००००००० ० ६००००००० २५०००००           
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२ ३ २७३ ३६ 

मैलाशु
करण 
क ातील 

या 
केलेले 
पाणी 
पाईपलाई
न ारे प
या यित
र  
कामासाठ  
पुर वणेसा
ठ  
आव यक 
कामे 
करणे. 
(िचखलीमै
.शु.के.) 

२००००००० ५०००००० ४०००००००   ६००००००० ५००००००           
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४ ४ ४२६ ५७ 

कासारवा
ड  
मलशु क
रण 
क ाअंतग
त भाग 
३१ दघी 
म येमल
िन:सारण 
यव थेम
ये 

सुधारणा 
करणे 

२०००००० ९००००० ६०००००० ४०००००० ८०००००० ४९००००० ४२१ १ 

च होली 
येथे 
Sewage 
Treatment 
Plant 
बांधणे 

१००६४९००० ४०००००० 

५ ६ १०६ १२ 

भाग 
.६ म ये 

धावडे 
व ती, 
सदगु  
नगर, 
भगतव
तीमधील

ना याची 

३०००००० २०००००० ४५००००० ३०००००० ७५००००० ५००००००           
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सुधारणाक
रणे. 

६ ६ १०७ १६ 

भाग 
.६ 

च पाणीव
साहत, 
महादेवनग
र, 
लांडगेव
ती, 

सदगु नग
र व 
प रसरात
ठक ठका
णी टॉम 
वॉटर 
लाईन 
टाकणे. 

२२५०००० १५००००० ५२५०००० ३५००००० ७५००००० ५००००००           

७ ६ १०७ १७ 

भाग 
.६ 

धावडेव
ती, 

२२५०००० १५००००० ५२५०००० ३५००००० ७५००००० ५००००००           
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भगतव
ती, 

गुळवेव
ती 

प रसराम
ये टॉम 

वॉटर 
लाईन 
टाकणे. 

८ ६ १०९ १६ 

भाग 
.६ 

मधीलधाव
डेव ती, 
गुळवेव
ती, 

भगतव
ती 

प रसराम
ये 

र यांची 
खड करण 
व बी बी 

२२५०००० १५००००० ३७५०००० २५००००० ६०००००० ४००००००           
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एमप दती
ने 
सुधारणा 
करणे 

९ ६ १०९ १७ 

भाग 
.६ 

मधीलच
पाणी 
वसाहत, 
स ु नगर, 
महादेवनग
र, 
मोहननगर
. 
प रसराम
ये 

र यांची 
खड करण
व बी बी 
एम 
प दतीने 
सुधारणा 

१५००००० १०००००० ६०००००० ४०००००० ७५००००० ५००००००           
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करणे. 

१० ६ १११ ३५ 

भाग 
.६ 

मधीलच
पाणी 
वसाहत व 
प रसरात 
र यांचे 
डांबर कर
ण करणे. 

३०००००० २०००००० ४५००००० ३०००००० ७५००००० ५००००००           

११ ६ १११ ३६ 

भाग 
.६ 

मधीलमहा
देवनगर,  
देवकरव
ती व 

प रसरातर
यांचे 

डांबर कर
ण करणे. 

१५००००० १०००००० ७५००००० ५०००००० ९०००००० ६००००००           
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१२ ६ १११ ३९ 

भाग 
.६ 

मधीलसद
गु नगर,
लांडगेव
ती 

प रसरात 
र यांचे 
डांबर कर
ण करणे. 

३०००००० २०००००० ६०००००० ४०००००० ९०००००० ६००००००           

१३ ६ १११ ४० 

भाग 
.६ 

मधीलधाव
डेव ती 
प रसरात 
र यांचे 
डांबर कर
ण करणे. 

३०००००० २०००००० ६०००००० ४०००००० ९०००००० ६००००००           

१४ ६ १११ ४१ 

भाग 
.६ 

मधीलभग
तव ती व 

३०००००० २०००००० ६०००००० ४०००००० ९०००००० ६००००००           



424 
 

गळवेव
ती 

प रसरात 
र यांचे 
डांबर कर
ण करणे. 

१५ ६ ११४ ४४ 

भाग 
.६च पा

णीवसाहत
, 
महादेवनग
रप रसरात
न वन 
पे ह ंग 
लॉक व 
जुने 
लॉकची 
सुधारणक
रणे व 
थाप य 
वषयक 
कामे 

२२५०००० १५००००० ३७५०००० २५००००० ६०००००० ४००००००           
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करणे. 

१६ ६ ११४ ४५ 

भाग 
.६ 

सदगु नग
र,लांडगेव
ती,देवक

र व ती 
प रसरात
न वन 
पे ह ंग 
लॉक व 
जुने 
लॉकची 
सुधारणक
रणे व 
थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे. 

२२५०००० १५००००० ३७५०००० २५००००० ६०००००० ४००००००           

१७ ६ ११४ ४६ भाग २२५०००० १५००००० ३७५०००० २५००००० ६०००००० ४००००००           
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.६ 
धावडेव
ती, 

भगतव
ती, 

गुळवेव
ती 

प रसरात
पे ह ंग 
लॉक 
बस वणे. 

१८ ६ ११६ २ 

भाग . 
६ मधील 
पाणीपुरव
ठा, 
जलिनःसा
रण, 
व ुत 
वभागाने 
तसेचसेवा 
वा ह यां
साठ  

२२५०००० १५००००० ३०००००० २०००००० ५२५०००० ३५०००००           
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खोदले या 
चरांचे 
खड करण 
व बी बी 
एम 
करणे. 

१९ ६ ११६ १ 

भाग 
.६ 

धावडेव
ती 

मधील 
भैरवनाथ 
शाळेशेजा
र ल 
ना यावर 
सी.ड .वक 
बांधणे. 

७०००००० २८००००० ७५०००० ५००००० ७७५०००० ३३०००००           

२० ६ ११७ १२ 

भाग 
.६ 

मधील 
मनपा 
इमारतांची

१५००००० १०००००० ३०००००० २०००००० ४५००००० ३००००००           
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थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

२१ ६ १२० ५० 

भाग . 
६ मधील 
पुणे 
नािशक 
र या या 
पुव 
बाजूस था
प य 
वषयक 
कामेकरणे
. 

२२५०००० १५००००० २२५०००० १५००००० ४५००००० ३००००००           

२२ ६ १२० ५१ 

भाग . 
६ मधील 
पुणे 
नािशक 
र या या 
प म 
बाजूस था

२२५०००० १५००००० २२५०००० १५००००० ४५००००० ३००००००           
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प य 
वषयक 
कामेकरणे
. 

२३ ६ १२० ५३ 

भाग . 
६ मधील 
चौकांचे 
सुशोिभकर
ण करणे 

१५००००० १०००००० ३०००००० २०००००० ४५००००० ३००००००           

२४ ६ ५५१ १७ 

भाग . 
३५ 
धावडेव
ती 

येथील 
र यांची 
दु ती 
करणे 

३०००००० १०००००० ३०००००० ५००००० ६०००००० १५०००००           

२५ ८ ४५ ५८ 

क 
भागात 
व वध 
सेवा 
वा ह या

१०५०००००० ९२६००००   ७००००००० १०५०००००० ७९२६०००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा   ७००००००

० 
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साठ  
खोदले या 
र यांचे 
चरबुज व
णे. 

२६ ८ १५ ५ 

वॉ. .२४ 
(नवीन 
. .२९) 

इं ायणीन
गर से.नं. 
१ 
महारा कॉ
लनी 
शेजार  
मोकळा 
भुखंड . 
३ 
म येपोह
याचे 

तलाव 
बांधणे 

१२००००००० १००००   ३००००००० १२००००००० ३००१०००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा   ३००००००

० 
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२८ ८ २५ १६४ 

भाग 
.८ 

येथील 
ित पती 
चौक ते 
पाईन 

रोड ते 
आर ट  
ओ 
कॉनरपय
तव 
इ याद  
ठकाणी 
र ता 
दुभाजकक
रणे व 
इतर 
थाप य 
वषयक 
अनुषंिगक 
कामे 
करणे. 

१५०००००० ३००००००   १००००००० १५०००००० १३०००००० ४ १४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १००००००० 
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३६ १६ ८६ ८ 

भाग . 
१८ कवळे 
(नवीन 
भाग . 

१६) 
कवळे 
मामुड  
येथेनाला 
बांधणे 
पाईप 
टाकणे व 
अनुषंिगक 
कामे 
करणे 

९००००००० ५०००००० ११००००००० ११५०००००० २०००००००० १२०००००००           

३७ १६ ८८ १५ 

भाग १६ 
भांडवली 
म ये 
साईनगर, 
मामुड , 
खड मु म 
र ते, 
कवळेभा

४०००००० १०००००० ४६०००००० २४०००००० ५००००००० २५००००००           
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गातील 
र ते 
WBM व 
BBM 
प तीने 
वकिसत 
करणे 

३८ १६ ९० ३६ 

भाग १६ 
वकासनग
र व 
मामुड  
कवळे 
भागातील 
र ते 
हॉटिम स
प तीने 
डांबर कर
ण करणे 

४०००००० २५००००० १९६०००००० ९७५००००० २०००००००० १००००००००           

३९ १६ ९३ ७ 

भाग १६ 
रावेत 
कवळे 
भागाती

४००००० २५००००० १९६००००० ७५००००० २००००००० १०००००००           
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ल 
मनपाचे 
ता यात 
आलेली 
आर ण व
किसत 
करणे 

४० १९ २६१ ३१ 

भाग . 
१९ मधील 
ीधरनगर 

उ ानाचे 
नुतनीकर
ण करणे 

१५००००० १०००००० २९८५०००००  ३०००००००० ५०००००० ४,५      

४३ २१ ३६८ ५ 

भाग 
.२१ 

मधील 
पंपर गाव 
पर सराती
ल 
दवाब ी 
यव थेचे
नुतनीकर

१०००००० ६२५००० ४००००००  ५०००००० ३६२५००० ४ १४    



435 
 

ण करणे. 
सन 
२०१८-१९ 

४४ २१ ३६८ ६ 

भाग 
.२१ 

मधील 
पंपर  
क प 
पर सराती
ल 
दवाब ी 
यव थेचे
नुतनी 
करण 
करणे. 
सन 
२०१८-१९ 

१०००००० ६२५००० ४००००००  ५०००००० ३६२५०००        

४५ २१ ४८ ५८ 

भाग . 
२१ पंपर  
वाघेरे 
गावातील 
भैरवनाथ 

३००००००० ४७६०००० ४०००००००  ७००००००० १५०००००० ४ १४    
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मं दर 
येथेबहुउ े
शीय 
इमारत 
बांधणे 

४६ २३ ३३ १४६ 

भाग . 
२३ मधील 
तापक रन
गर चौक 
ते 
पवारनगर 
पयत या 
२४ 
मी.ड .पी. 
र याचे 
सुशोभीकर
ण 
इको डली 
प तीने 
करणे 

२७००००० १८००००० ४७३००००० ० ५००००००० १८०००००           
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४७ २६ २६ १७९ 

. ं . २६ 
पपंळे 
िनलख 
मशानभू

मी 
वकसीत 
व इ. था. 
वषयकअ
नु.कामे 
करणे. 

३९६४५०० २६४३००० २६०३५५०० ७३५७००० ३००००००० १०००००००     ८३९५०००     

५३ २७ ३० ८७ 

भाग . 
४८ येथील 
रहाटणी 
फाटा ते 
िशवाजी 
चौक 
पयत यार

याचे 
ाँ टकर

ण करणे 

८००००००० १००० १५००००००० ४५९९९००० २३००००००० ४६०००००० ४ १४ 
शहर वका

स 
आराखडा 

११०००००००० ४५९९९००० 
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५५ २७ 
३६८ ७ 

भाग 
.२७ 

मधील 
रहाटणी 
पर सराती
ल 
दवाब ी 
यव थेचे
नुतनी 
करण 
करणे.सन 
२०१८-१९ 

१०००००० ६२५००० ४००००००  ५०००००० ३६२५०००      

५६ २७ ३६८ ८ 

भाग 
.२७ 

मधील 
ताप करन
गर 
पर सराती
ल 
दवाब ी 
यव थेचे
नुतनी 

१०००००० ६२५००० ४००००००  ५०००००० ३६२५०००      
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करण 
करणे. 
सन 
२०१८-१९ 

६१ ३२ ३२ १२३ 

भाग 
.२९ 
पंपळे 
गुरव 
येथील 
मु य 
र यांचे 
हॉटिम स
प दतीने 
डांबर कर
ण करणे. 

१८७५०००० १२५००००० ३१२५०००० २०५००००० ५००००००० ३३००००००           

६२ ३२ ३२ १२४ 

भाग 
.२९ 
पंपळे 
गुरव 
येथील 
अंतगत 
र यांचे 

१५७५०००० १०५००००० ३४२५०००० २२५००००० ५००००००० ३३००००००           
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हॉटिम स
प दतीने 
डांबर कर
ण करणे. 

६३ ३२ २८ ३७ 

वैदूव ती 
भाग 
.५६ 

येथील 
१२.०० 
मी. व 
१८.०० 
मी. 
ं दर या
चे 
अ ावत 
प दतीने 
नुतनीकर
ण करणे. 

७५००००० ५०००००० ४२५००००० २८०००००० ५००००००० ३३००००००           

६४ ३२ ४८ ४९ 

भाग 
.२९ 
पंपळे 
गुरव 

४५००००० ३०००००० ४५५००००० ३००००००० ५००००००० ३३००००००           
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येथील 
शेवंताबाई 
जगताप 
मनपा 
शाळेचे 
व तार  
करण 
करणे व 
अनुषंिगक 
कामे 
करणे. 

७१
  

३ २१ ७७ 

. .७ 
च-होली 
येथील 
हरामाता 
पुल 
खडकवास
ला व ती 
ते ९०मी 
ड .पी 
पयत 
र ता 

  १०००   ४०००००००   ४०००१००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा १००००००००० ४००००००० 
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वकिसत 
करणे 

 ७२ ३ २१ ९४ 

भाग . 
३ च-होली 
डुडूळगाव 
मशानभु

मीचीसुधा
रणा व 
थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

  १०००   १०००००००   १०००१००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा १००००००००० १००००००० 

 ७३ ३ २२ ९८ 

भाग . 
७ च-
होली 

बुडव ती 
मु य 
र ता 

तेस ह नं. 
८७ 

येथील व

  १०००   ५०००००००   ५०००१००० २५८ ४ 
शहर 

वकास 
आराखडा 

१००००००००० ५००००००० 
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कासआरा
ख यातील 
१८ मी. 
र ता 
वकसीत 
करणे. 

७४ ३ २२ १०४ 

भाग . 
७ च-
होली 
द नगर 
(काळ िभं
त 
र ता) व
कास 
आराख
यातील 

र ता १८ 
मी. 
वकसीत 
करणे. 

 १०००   ५०००००००   ५०००१००० २५८ ४ 
शहर 

वकास 
आराखडा 

१००००००००० ५००००००
० 



444 
 

७५ ३ २२ १०५ 

भाग . 
७ च-
होली 
येथील 
स ह नं. 
४५८ 
तेस.नं. 
४०४ 
(पठारे 
मळा) 
येथील १८ 
मी. 
वकास 
आराख
यातील 

र ता 
वकसीत 
करणे. 

 १०००   २०००००००   २०००१००० २५८ ४ 
शहर वका

स 
आराखडा 

१००००००००० २००००००
० 
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७६ ३ २२ १०७ 

. . ७ 
चो वसावा
ड  येथील 
स ह नं. 
१८६ते 
वडमुखवा
ड  स.नं. 
५५ 
येथील १८ 
मी. 
वकास 
आराख
यातील 

र ता 
वकसीत 
करणे 
वपुणे 
आळंद  
र ता ते 
स ह . 
१ ते २५ 
येथील 

  १०००   ५०००००००   ५०००१००० २५८ ४ 
शहर वका

स 
आराखडा 

१००००००००० ५००००००
० 
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वकास 
आराख
यातील 

र ता वक
सीत 
करणे. 

८५ १
४ 

न व
नका
म 

  

मोहन 
प रसरात 
मोहननगर 
वेश ार 

ते मेहता 
हॉ पटल 
या 

ड .पी.र
याचे 

काँ ट क
रण 

        २०००००००० १००००००० २५८ ४ शहर वकास 
आराखडा ११०००००००० १००००००० 

८६ १४ 
न व
नका
म 

  

मोहन 
प रसरात 
मोहननगर 
वेश ार 

ते मेहता 

        ६०००००० १०००००० २५८ ४ 
शहर वका

स 
आराखडा 

११०००००००० १०००००० 
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हॉ पटल 
या 

ड .पी.र
याचे 

काँ ट क
रण 
कामासाठ  
स लागार 
नेमणूक 

 ९२ २५ ४१ ५५ 

वाकडयेथी
ल 
सा व ीबा
ई फुले 
उ ान ते 
वाकड 
ह पयत 
४५ मी. 
ं द 
र यावर
उ डानपुल 
/रोटर  
पादचार  

  ५२०००० ० १०००००००   १०५२०००० ८ १८ 
शहर वका

स 
आराखडा 

११०००००००० १००००००० 
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/ ेड 
सेपरेटर 
बांधणे 
तसेच 
हंजवड  
पयत 
इिल हेटेड
रोड करणे 
( वाकड 
इिल हेटेड 

 वे) 

 ९३ २५ ३२ १२५ 

बाग . 
२५ 

ताथवडे 
येथील 

स.न. ९९ 
व १०० 
मधुन 
वाकड 
गावाकडे 
जाणारा 
२४ मी. 

१५२८५०० १०१९००० २३४७१५०० १५६४७००० २५०००००० १६६६६०००           
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ं द ड .पी. 
र ता 
वकिसत 
करणे 

 ९४ २५ ३२ १२६ 

भाग . 
२५ 

ताथवडे 
येथील 

स.न. ९० 
९३९४ 
मधुन 
जाणारा 
१२.०० 
मी. 

१८.०० 
मी. ं द 
ड .पी.र

ता 
वकिसत 
करणे 

२२५०००० १५००००० ४२७५०००० २८५००००० ४५०००००० ३०००००००           
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९५
  

२५ ३३ १२७ 

भाग . 
२५ वाकड 
येथील 
भुजबळ 
व ती 
मधुन 

वाकडकरव
ती माग 
भुमकर 
व ती 

येथील हंज
वड कडे 
एमड आर 

३१ 
र याला 
जोडणारा 
३०.०० 
मी. ं द 
ड .पी.र

ता 
वकिसत 
करणे 

१५००००० १०००००० ९८५००००० ६५६६६००० १०००००००० ६६६६६०००           
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 ९६ २५ ३२ १२८ 

भाग . 
२५ वाकड 
येथील 

आव य े
नुसार 
र ते 

वकिसत 
करणे 

७५०००० ५००००० ९९२५०००० ४९५००००० १०००००००० ५०००००००           

 ९७ २५ ३२ १२९ 

भाग . 
२५ 

ताथवडे 
येथील 

आव य े
नुसार 
र ते 

वकिसत 
करणे 

७५०००० ५००००० ९९२५०००० ४९५००००० १०००००००० ५०००००००           

 ९८ २५ ३२ १३० 

भाग . 
२५ 

पुनावळे 
येथील 

आव यक

७५०००० ५००००० ९९२५०००० ४९५००००० १०००००००० ५०००००००           
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 ेनुसार 
र ते 

वकिसत 
करणे 

 ९९ २५ ३३ १३१ 

भाग . 
२५ वाकड 
येथील 

पी.ड .सी. 
बँकेपासुन 
ते ईडन 
गाडन 
पयतचा 
र ता 

िसमटकाँ
ं टचा 

करणे 

१५००००० १०००००० ४८५००००० २९०००००० ५००००००० ३०००००००           

१०० २५ ३३ १३४ 

भाग . 
२५ वाकड 
येथे शाळा 
इमारत 
वकिसत 
करणे 

७५०००० ५००००० २४९२५०००० ९५००००० २५००००००० १०००००००           
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१०१ २५ २६९ २१३ 

वाकड 
येथील 
आ. . 
३/१८ येथे 
उ ान 
वकिसत 
करणे 

९०००००० ५७६०००० ४१०००००० ९२४०००० ५००००००० १५००००००           

१०३   ५०९ १० 

वर ल 
JnNURM 
मुलभूत 
सु वधा 

अनुषंिगक 
कामे 
करणे 

स लागार 
सेवा 

इ याद  
कामे 
करणे. 

  ०   ५०००००००   ५००००००० ५०९ ६ 

िनगड  
से. .२२ ब 

येथे 
झोपडप ट  
पुनवसना
साठ  
२३२० 
गाळे 
बांधणे 

पॅकेज .६ 

  ५००००००
० 
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सन२०१७-१८ या सुधार त अंदाजपञकामधील एकूण िश लक र कमेमधुन / अखच त र कम/ मनपा फंड/ मनपा सावजिनक िनधीमधुन र कम उपल ध क न 
सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये वभाग िनहाय व सोबत या काम िनहाय दश वले या र कमाचा समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे.        
      

भा
ग 

अ.
. 

कामाचे नाव कामाचे 
लेखािशष  

अंदाजपञक य 
र कम 

अंदाजपञका
त नाव 
अस यास 
पान . 

सन२०१८-
१९ म ये 
स या 
सुचवलेली 
तरतूद 

सन २०१८-
१९म ये 
आव यक 
तरतूद 

सन २०१८-१९ 
साठ  एकूण 
तरतूद 

     

क 13 

भाग . ५ कुदळवाड  
जाधववाड  भागात  पडलेले 
ख डे खड मु म व बीबीएम 
प दतीने बुज वणे  

खड मु म 990000 109/21 10000 942000 952000 

क 14 

भाग . ३७ महा मा 
फुलेनगर मधील एस लॉक 
म ये आव यक ठकाणी साईड 
प टया खड करण व 
डांबर करण करणे (सन २०१७-
१८)  

खड मु म 1600000 108/2 10000 910000 920000 

क 15 
भाग . ३५ मधील 

धावडेव ती येथील र याचे 
डांबर करण करणे. 

डांबर र ते 1000000 112/46 10000 920000 930000 
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क 16 

भाग . ५ जाधववाड  
कुदळवाड  प रसरातील र ते 
डांबर करण व देखभाल दु ती 
करणे.  

डांबर र ते 990000 112/47 10000 960000 970000 

क 17 
भाग . ४१ आंबेडकर चौक 

ते संतोषीमाता चौक र याचे 
डांबर करण करणे. 

डांबर र ते 3000000 111/35 10000 960000 970000 

क 18 

भाग . ३० च पाणी 
वसाहत म ये मथुराकॉलनी 
नंदनवन कॉलनी व इतर 
ठकाणी पे ह ंग लॉक बसवणे.  

द .फ.फुटपाथ  1500000 114/43 10000 920000 930000 

क 19 
भाग . २८ मासुळकर 

कॉलनीम ये पे ह ंग लॉक 
बस वणे.  

द .फ.फुटपाथ  1000000 115/64 10000 810000 820000 

क 20 
भाग .५ जाधववाड  

कुदळवाड  मधील ववीध 
वॉड तर य कामे करणे.  

वाड तर य 1000000 122/1 10000 710000 720000 

क 21 
भाग .२८ मासुळकर कॉ नी 

मधील ववीध वॉड तर य कामे 
करणे. 

वाड तर य 1000000 122/2 10000 510000 520000 

क 22 भाग .२८ मासुळकर कॉ नी 
येथे  सावजिनक वाचनालय वाचनालय 2500000 104/2 10000 1410000 1420000 
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वषकय कामे करणे    

क 23 
भाग  ३८ मधील दफनभूमी 

मागील ना यास िसमाभींत व 
इतर अनुषंगीक कामे करणे.   

नाला िनंग 2000000 105/6 10000 1210000 1220000 

क 24 भाग  ४१ मधील खराळवाड  
ना याचे दु तीची काम ेकरणे. नाला िनंग 2000000 106/8 10000 1010000 1020000 

क 25 
भाग  ३८ मधील ना याचे 

दु तीचे व ना याचे 
सुशोभीकरणाचे कामे करणे. 

नाला िनंग 2000000 105/5 1000 701000 702000 

क 26 

भाग  ५ जाधववाड म ये 
ठक ठकाणी पावसा या 
पा यासाठ  आरसीसी 
पाईपलाईन टाकणे   

सरफेसगटस 5000000 107/8 10000 1010000 1020000 

क 27 

भाग  २८ मासुळकर 
कॉलनीम ये  
उदउदमनगर भागात ॉम 
वॉटर पाईपलाईन टाकणे. 

सरफेसगटस 10500000 107/10 10000 1010000 1020000 

क 28 

भाग  २८ मासुळकर 
कॉलनीमधील   
भागात ॉम वॉटर पाईपलाईन 
टाकणे. 

सरफेसगटस 9000000 107/11 10000 1010000 1020000 
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क 29 
भाग  २९ इं ायणीनगर 
ठक ठकाणी पावसाळ  गटरची 
कामे करणे   

सरफेसगटस 4000000 107/15 10000 1010000 1020000 

क 30 
भाग  २८ मासुळकर 

कॉलनी येथे आरो य िनर क 
केबीन बांधणे.  

आरो यिनर क 
के बन 6000000 108/1 10000 1010000 1020000 

क 31 

भाग  २९ से. . ४,६,९,११ 
प रसरातील ठक ठकाणचे र ते 
बीबीएम व खड मु माचे र ते 
वकसीत करणे.     

खड मु म 30000000 109/13 10000 5010000 5020000 

क 32 
भाग  ६ मोशी प रसरातील 

ट ड आर, एफएसआयने ता यात 
आलेले र ते वकसीत करणे.   

खड मु म 25000000 109/14 10000 4010000 4020000 

क 33 
भाग  ६ मोशी देहु र ता 

प रसरातील ड पी र ते 
वकसीत करणे.   

खड मु म 25000000 109/15 10000 4010000 4020000 

क 34 
भाग  ५ कुदळवाड  मधील 
र हर रेिसडे सी प रसरातील 
र ते एमपीएम प दतीने करणे.   

खड मु म 5000000 108/7 1000 1401000 1402000 

क 35 
भाग  ३७ महा मा 

फुलेनरमधील एमआयड सी जे 
लॉकम ये आव यक ठकाणी 

डांबर र ते 2000000 110/18 10000 1060000 1070000 
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हॉिम स प दतीने डांबर करण 
करणे   

क 36 

भाग  ३७ महा मा 
फुलेनरमधील एमआयड सी एस 
लॉकम ये आव यक ठकाणी 
हॉिम स प दतीने डांबर करण 
करणे  

डांबर र ते 2000000 110/19 10000 1060000 1070000 

क 37 भाग . ५ जाधववाड  मधील 
वीवीध र ते डांबर करण करणे. डांबर र ते 5000000 110/22 10000 1010000 1020000 

क 38 भाग . ५ कुदळवाड  मधील 
वीवीध र ते डांबर करण करणे. डांबर र ते 5000000 111/23 10000 1010000 1020000 

क 39 

भाग . २८ मासुळकर 
कॉलनीम ये र याचे 
डांबर करण व देखभाल दु ती 
करणे.  

डांबर र ते 9000000 111/24 10000 1010000 1020000 

क 40 

भाग . ६ मोशी येथील पुणे 
नािशक र या या प मेकड ल 
भागातील र याचे डांबर करण 
करणे.   

डांबर र ते 25000000 111/25 10000 4010000 4020000 

क 41 
इं ाणीनगर ािधकरण से. . 

४,६,९,११ व पाईनरोड 
प रसराम ये ठक ठकाणी 

डांबर र ते 20000000 111/34 10000 2010000 2020000 



459 
 

र याचे डांबर करण करणे.     

क 42 
भाग . २९ इं ाणीनगरम ये 
ठक ठकाणी र याचे 
डांबर करण करणे.   

डांबर र ते 40000000 111/33 10000 2010000 2020000 

क 43 भाग . ३८ म ये काँ ट 
लोर ंग करणे.  द .फ.फुटपाथ  1600000 113/16 10000 1210000 1220000 

क 44 
भाग . ४० मधील मु य 

र याचे फुटपाथ वकसीत 
करणे.  

द .फ.फुटपाथ  1600000 113/21 10000 1010000 1020000 

क 45 
भाग . ४१ मधील ड पी 

र याचे फुटपाथ वकसीत 
करणे. 

द .फ.फुटपाथ  1600000 113/23 10000 1010000 1020000 

क 46 
भाग . ३८ म ये िशवसंभो 

मंगल कायालय प रसरात 
इ टरलॉक ंग लॉक बस वणे.    

द .फ.फुटपाथ  1600000 113/18 10000 1010000 1020000 

क 47 
भाग . ४० मासुळकर 

कॉ नी र याचे फुटपाथ दु त 
करणे. 

द .फ.फुटपाथ  1600000 113/25 10000 1010000 1020000 

क 48 
भाग . ५ जाधववाड  

कुदळवाड म ये ठक ठकाणी 
र या या कडेने पे ह ंग लॉक 

द .फ.फुटपाथ  5000000 114/31 10000 10000 20000 
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बस वणे.    

क 49 

भाग . ५ िचखली 
गावठाणम ये ठक ठकाणी 
र या या कडेने पे ह ंग लॉक 
बस वणे.  

द .फ.फुटपाथ  5000000 114/32 10000 2010000 2020000 

क 50 
भाग . २८ मासुळकर 

कॉलनी येथे फुटपाथ दु तीची 
कामे करणे. 

द .फ.फुटपाथ  7500000 114/33 10000 2010000 2020000 

क 51 
भाग .२८ मासुळकर कॉ नी 

प रसरात पे ह ंग लॉकची कामे 
करणे.  

द .फ.फुटपाथ  7500000 114/34 10000 1510000 1520000 

क 52 भाग . २९ इं ाणीनगरम ये 
पे हर लॉक बस वणे.  द .फ.फुटपाथ  5000000 114/36 10000 1410000 1420000 

क 53 

भाग . ३८ नेह नगर येथे 
वजय भात सोसायट  
प रसरात पे ह ंग लॉक 
बस वणे व इतर अनुषंगीक 
कामे करणे.    

द .फ.फुटपाथ  1000000 115/60 10000 1010000 1020000 

क 54 
भाग . २९ इं ायणीनगर 

मधील से. . ३,६,९,११ इ. 
ठकाणी फुटपाथ करणे व 

द .फ.फुटपाथ  20000000 114/39 10000 5010000 5020000 
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अनुषंगीक कामे करणे.  

क 55 
भाग . ४१ गांधीनगर येथे 
यायाम शाळेचे नुतनीकरण 
करणे. 

इमारतयोजना 2250000 116/2 10000 1010000 1020000 

क 56 भाग . ४१ म ये मनपा 
इमारतीची दु ती करणे. इमारतयोजना 3000000 116/3 10000 1010000 1020000 

क 57 

भाग .५ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील मनपा 
इमारतीचे थाप य वषयक 
कामे करणे.  

इमारतयोजना 5000000 116/7 10000 2010000 2020000 

क 58 
भाग . २९ म ये कायशाळा 

व कचरा वाहतूक येथील 
िसमाभींतीची उंची वाढ वणे.    

इमारतयोजना 1500000 117/8 10000 1410000 1420000 

क 59 
भाग . २९ इं ायणीनगर 

मधील मनपा इमारतीचे 
थाप य वषयक कामे  करणे.  

इमारतयोजना 5000000 117/11 10000 1010000 1020000 

क 60 
भाग . ३८ म येआगंणवाड  

प रसरात थाप य वषयक 
कामे करणे.   

थाप य वषयक 1600000 118/10   1000000 1000000 

क 61 भाग .३८ म ये नेह  
पुतळा मागील प रसरात थाप य वषयक 1600000 118/11 10000 510000 520000 
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थाप य वषयक कामे करणे.   

क 62 
भाग . ३८ म ये आंबेडकर 

वसाहत प रसरात थाप य 
वषयक कामे करणे.   

थाप य वषयक 1600000 118/12 10000 1010000 1020000 

क 63 
भाग . ३८ म ये नुरमुह ला 

म जद प रसरात थाप य 
वषयक कामे करणे.    

थाप य वषयक 1600000 118/13 10000 1010000 1020000 

क 64 
भाग . ३८ म ये मनपा 

शाळेचे थाप य वषयक कामे 
करणे.  

थाप य वषयक 1600000 118/14 10000 1010000 1020000 

क 65 
भाग .३७ महा मा फुले 

नगर येथील र यावर  
थम ला ट पे टची कामे करणे. 

थाप य वषयक 1600000 118/16 10000 1010000 1020000 

क 66 भाग .३८ मधील थाप य 
वषयक कामे करणे.  थाप य वषयक 2000000 118/18 10000 1010000 1020000 

क 67 

भाग . ४१ सन २०१७-१८ 
साठ  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व 
फुले जयंती महो सवासाठ  
मंडप यव था करणे. 

थाप य वषयक 1600000 118/19 10000 1010000 1020000 

क 68 भाग . ४१ म ये चौकांचे 
सुशोिभकरण करणे.  थाप य वषयक 2000000 118/20 10000 1010000 1020000 
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क 69 भाग . ४० मधील र यांचे 
चौकांचे सुशोिभकरण करणे. थाप य वषयक 2000000 118/21 10000 1010000 1020000 

क 70 
भाग . ५ कुदळवाड म ये 
ववीध थाप य वषयक कामे 
करणे.   

थाप य वषयक 5000000 119/27 10000 150000 160000 

क 71 

भाग . २८ मासुळकर 
कॉलनी मधील ववीध 
भागातील कमचार  वसाहतीची 
कामे करणे  

थाप य वषयक 10500000 119/28 10000 2010000 2020000 

क 72 

भाग . २८ म ये अपंग 
क याणकार  योजना या 
मा यमातून सु वधा िनमाण 
करणे.   

थाप य वषयक 2500000 119/33 10000 2010000 2020000 

क 73 
जाधववाड  कुदळवाड  भागातील 

डा वषयक सोईसु वधा 
िनमाण करणे.    

थाप य वषयक 2500000 119/34 10000 2010000 2020000 

क 74 
भाग . २९ म ये ववीध 

काय मासाठ  मंडप यव था 
करणे.  

थाप य वषयक 1112300 119/36 10000 1010000 1020000 

क 75 
भाग .२९ 

इं ायणीनगरमधील से. . ७,१० 
व औदयोगीक प रसराम ये 

थाप य वषयक 4000000 119/41 10000 1010000 1020000 
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ठक ठकाणी  थाप य वषयक 
कामे करणे.   

क 76 
इं ायणीनगर व पाईनरोड 
प रसराम ये थाप य वषयक 
कामे करणे.   

थाप य वषयक 5000000 119/42 10000 1010000 1020000 

क 77 
भाग . ३० (नवीन . . ६) 

म ये मॉडेलवॉड माणे कामे 
करणे. 

थाप य वषयक 5000000 119/43 10000 1010000 1020000 

क 78 
भाग .६ मोशी प मेकड ल 

भागात थाप य वषयक कामे 
करणे.   

थाप य वषयक 10000000 119/44 10000 2010000 2020000 

क 79 

भाग . ३७ महा माफुलेनगर 
म ये एमआयड सी एस लॉक 
म ये थाप य वषयक कामे 
करणे (२०१७-१८)  

थाप य वषयक 1200000 121/76 10000 510000 520000 

क 80 

भाग . ३७ महा माफुलेनगर 
म ये एमआयड सी जे लॉक 
म ये थाप य वषयक कामे 
करणे (२०१७-१८) 

थाप य वषयक 1200000 121/75 10000 510000 520000 

क 81 
भाग . ६ मोशी येथील 
ववीध ठकाणी पे ह ंग लॉक 
व थाप य वषयक कामे 

थाप य वषयक 1000000 121/79 10000 910000 920000 
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करणे.    

क 82 

भाग . २८ मासुळकर 
कॉलनी मधील इतर 
काय मासाठ  मंडप यव था 
करणे. 

थाप य वषयक 1000000 121/83 10000 910000 920000 

क 83 

भाग . ३० च पाणी 
वसाहत म ये मनपा 
काय मासाठ  मंडप व इतर 
यव था करणे. 

थाप य वषयक 1000000 121/84 10000 901000 911000 

क 84 

भाग . ३० च पाणी 
वसाहत म ये ववीध ठकाणी 
बोड , बचेस व वाचनालय इ. 
थाप य वषयक कामे करणे.   

थाप य वषयक 1000000 121/85 10000 902000 912000 

क 85 
भाग . २९ इं ायणीनगर 

प रसराम ये राडारोडा उचलणे 
व इतर अनुषंगीक कामे करणे.  

थाप य वषयक 1000000 121/86 10000 710000 720000 

क 86 
भाग . २९ म येमनपाचे 

काय मासाठ  मंडप यव था 
व इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

थाप य वषयक 1000000 121/87 10000 1010000 1020000 

क 87 भाग . ४१ महा मा फुले 
पुतळा प रसरात थाप य थाप य वषयक 1500000 / 10000 960000 970000 
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वषयक कामे करणे.   

   प अंदाजपञक     ० 

क 89 
भाग . ३७ मधील मनपा 

शाळा इमारतीची थाप य 
वषयक कामे करणे.  

ाथिमकदु यम 1800000 475/4 10000 1410000 1420000 

क 90 
भाग . ३८ मधील मनपा 

शाळा इमारतीची रंगरंगोट ची 
कामे करणे. 

ाथिमकदु यम 2000000 475/5 10000 1410000 1420000 

क 91 

भाग . ३८ मधील 
माशानभुमी दफनभूमी इ याद  
ठकाणी थाप य वषय कामे 
करणे   

मशानभुमी 2000000 476/5 10000 1410000 1420000 

क 92 

भाग . ५ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील 
मशानभूमीची थाप य वषयक 

कामे करणे. 

मशानभुमी 2500000 476/6 10000 934000 944000 

क 93 भाग . ३८ म ये संडास व 
मुता-यांची दु ती करणे संडासमुता -या  2000000 477/2 10000 1410000 1420000 

क 94 
भाग . २८ मासुळकर 

कॉ नी मधील सावजिनक 
मुता-या  संडास देखभाल 

संडासमुता -या  4500000 477/4 10000 910000 920000 
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दु ती करणे.  

क 95 
भाग .३५ धावडेव ती येथे 

र यांची दु तीची कामे 
करणे. 

महसुली -डांबर  
र ते करकोळ 

दु ती 
3000000 551/17 1000000 1500000 2500000 

क 97 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा 
प रसरात भीम ृ ी तयार 
करणे. (लॅ ड के पं कामे करणे 
व मु य वेश दाराजवळ 
जीआरसी कमान उभारणे ) 

वषेशयोजना 20000000 18/28 10000 7500000 7510000 

क 98 
भाग . ६ मोशी दश या 
वधी घाटाचे सुधारणा वषयक 
कामे करणे.   

वषेशयोजना 40000000 19/34 10000 10010000 10020000 

क 99 

भाग . ५ जाधववाड  
कुदळवाड मधील ववीध र ते 
बीसी प दतीने डांबर करण 
करणे.  

वषेशयोजना 150000000 27/19 10000 3010000 3020000 

क 100 
भाग . ५ जाधववाड  

कुदळवाड  मधील ड पी र ते 
वकसीत करणे.  

वषेशयोजना 100000000 27/20 1000 35001000 35002000 

क 101 
भाग . ५ जाधववाड  मधील 
ववीध र ते बीएम प दतीने 
करणे.  

वषेशयोजना 20000000 27/18 1000 3001000 3002000 
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क 102 

भाग . ५ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील ता यात 
आले या आर णा या जागा 
वकसीत करणे.  

वषेशयोजना 20000000 27/22 10000 3010000 3020000 

क 103 

भाग . २८ मासुळकर 
कॉलनी येथील मौलाना आ दुल 
कलाम चौकाचे सुशोिभकरण 
करणे  

वषेशयोजना 15000000 28/24 10000 2010000 2020000 

क 104 

भाग . ३५ भोसर  स.नं. १ 
मधील दवाखाना इमारतीसाठ  
बैठक यव था करणे व 
थाप य वषयक कामे करणे.  

वषेशयोजना 50000000 42/6 10000 5010000 5020000 

क 105 
भाग .२८ मासुळकर कॉलनी 

मधील सुर ार कासाठ  केबीन 
बांधणे. 

वषेशयोजना 20000000 43/14 10000 2010000 2020000 

क 106 

भाग .२८ येथील 
गवळ माथा चौक (pcmc 
गोडाऊन)पासून पाईन रोड 
पयत र ता ं द करण क न 
डांबर करण करणे. 

वषेशयोजना 300000000 46/22 10000 66367000 66377000 

क 107 मनपा या ता यात आले या व 
येणा-या जागांना िसमािभंत वषेशयोजना 20000000 47/24 10000 4010000 4020000 
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बांधणे व अनुषंिगक कामे 
करणे. (क व ह भाग) 

क 108 
भाग .८ इं ायणीनगर म ये 
ठक ठकाणी युरल बस वणे व 
सुशोिभकरणाची कामे करणे 

वषेशयोजना 50000000 47/26 10000 5010000 5020000 

क 109 

वॉड . २४ (नवीन भाग . 
२९) इं ायणीनगर से. नं.१ 
महारा  कॉलनी शेजार  मोकळा 
भूखंड . ३ म ये पोह याचा 
तलाव बांधणे. 

वषेशयोजना 16000000 15/5 10000 5010000 5020000 

क 110 

भाग . २ बो-हाडेवाड  
येथील ता यात येणा-या 
गायरान जागेतील आर णावर 
शाळा इमारत बांधणे. 

वषेशयोजना 50000000 47/27 10000 2010000 2020000 

इ 155 

भाग . ६ डुडूळगाव येथील 
१८ व २४ मी. वकास 
आराखडयातील मोशी आळंद  
र ता ते माऊलीनगर ते पुणे 
आळंद  र ता वकसीत करणे   

भांडवली -अ 450000000   0 10000000
0 100000000 

         
इ 156 . . ७ च-होली येथील 

हरामाता पुल खडकवासला वशेषयोजना 500000000 21/77 1000 10000000
0 100001000 
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व ती ते ९० मी.ड पी पयत 
र त वकसीत करणे.  

इ 157 
भाग . ३ च-होली डुडूळगाव 
मशानभुमीची सुधारणा व 
थाप य वषयक कामे करणे.  

वशेषयोजना 25000000 21/94 1000 15000000 15001000 

इ 158 

भाग . ७ च-होली बुडव ती 
मु य र ता ते स ह नं. ८७ 
येथील वकास आराखडयातील 
१८ मी. र ता वकसीत करणे.   

वशेषयोजना 400000000 22/98 1000 10000000
0 100001000 

इ 159 

भाग . ७ च-होली 
द नगर(काळ िभंत र ता) 
वकास आराखडयातील र ता 
१८ मी. वकसीत करणे.   

वशेषयोजना 150000000 22/104 1000 70000000 70001000 

इ 160 

भाग . ७ च-होली येथील 
स ह नं. ४५८ ते स.नं. ४०४ 
(पठारे मळा) येथील १८ मी. 
वकास आराखडयातील र ता 
वकसीत करणे   

वशेषयोजना 100000000 22/105 1000 50000000 50001000 

इ 161 

.  ७ चो वसावाड  येथील 
स ह नं. १८६ ते वडमुखवाड  
स.नं. ५५ येथील १८ मी. 
वकास आराखडयातील र ता 

वशेषयोजना 100000000 22/106 1000 50000000 50001000 
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वकसीत करणे व पुणे आळंद  
र ता ते स ह . १ ते २५ 
येथील वकास आराखडयातील 
र ता वकसीत करणे      

इ 162 

भाग . ६ डुडूळगाव येथील 
सव . १३४ ते १८६ वकास 
आराखडयातील १८ मी.र ता 
वकसीत करणे तसेच गट . 
५१ ते ७६ पयतचा १८ मी. 
र ता वकसीत करणे.    

वशषेयोजना 300000000 21/95 10000000 50000000 60000000 

इ 163 

भाग . ३५ म ये स.नं. १ 
मधील अंतररा ीय कु ती 
िश ण क ाचे उवर त 

अनुषंगीक कामे करणे (ट पा 
२)  

वशेषयोजना 150000000 42/8 1000 20000000 20001000 

इ 164 

भाग . ३ मोशी येथील 
आर ण . १/१७५ येथे 
खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलाव बांधणे 

वशेषयोजना 70000000 16/9 1000 10000000 10001000 

इ 165 
सव नं. १ मधील खेळाचे 
मैदानासाठ  े क गॅलर  
उभारणे 

वशेषयोजना 150000000 22/110 5000000 15000000 20000000 
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इ 166 

भाग . ६ येथील मोशी 
आळंद  र ता-गायरान र ता-
कुदळेव ती आर ण . 
१/२१४ ते आळंद  र यापयत 
वकास आराखडयातील र ता 
वकसीत करणे (गट . ३६३ 
ते २५१)    

वशेषयोजना 300000000 22/96 10000000 20000000 30000000 

फ 167 

भाग . ११ यमुनानगरम ये 
ठक ठकाणी पावसा या 
पा याचे सरफेस गटरची 
दु ती करणे.   

भांडवली 1000000 185/29 1000 537327 538327 

फ 168 
भाग . १२ म ये 
ठक ठकाणी ॉम वॉटर 
लाईनची दु ती करणे.   

भांडवली 1000000 185/30 1000 465568 466568 

फ 169 
भाग . ११ यमुनानगरम ये 
ठक ठकाणी पाथवेसाठ  पे ह ंग 
लॉक बस वणे  

भांडवली 1000000 192/49 1000 516817 517817 

फ 170 
भाग . १२ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक 
बस वणे 

भांडवली 1000000 192/51 1000 546697 547697 

फ 171 भाग . ११ यमुनानगरम ये 
मनपा काय मासाठ  मंडप भांडवली 1000000 196/45 1000 602374 603374 
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यव थेची कामे करणे 

फ 172 
भाग . १२ म ये ववीध 
ठकाणी थाप य वषयक 
कामे करणे    

भांडवली 1000000 196/46 1000 461255 462255 

फ 173 
भाग . २ िञवेणीनगर येथे 
ठक ठकाणी खु या व 
दशादशक फलक बसवणे.      

भांडवली 990000 182/9 1000 624639 625639 

फ 174 भाग . २ िञवेणीनगर 
येथील नाला दु ती करणे भांडवली 990000 183/11 1000 624595 625595 

फ 175 

भाग . २ िञवेणीनगर 
मधील सहयोग नगर मधील 
भागातील टॉवरलाईन या कडेने 

ॉमवॉटर लाईन टाकणे. 

भांडवली 990000 185/26 1000 423714 424714 

फ 176 

भाग . पीनगर तळवडे 
मधील र यांना झालेले 
ॉसकट चेस को डमी स 

प दतीने बुज वणे  

भांडवली 990000 187/26 1000 624667 625667 

फ 177 

भाग . २ िञवेणीनगर 
मधील हेञेवाड  मधील ववीध 
सोसायटयाम ये ठक ठकाणी 
पे ह ंग लॉक दु ती करणे    

भांडवली 990000 192/46 1000 476892 477892 
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फ 178 
भाग . १ पीनगर 

प रसरातील मनपा इमारतीची 
दु ती वषयक कामे करणे   

भांडवली 990000 193/4 1000 423618 424618 

फ 179 

भाग . १ पीनगर 
कॉलनीमधील र यावर 
थम ला ट पटने रोड माक ग 
करणे 

भांडवली 990000 196/39 1000 623986 624986 

फ 180 
भाग . १ पीनगर कॉलनी 

येथे ववीध काय मासाठ  
मंडप यव था करणे  

भांडवली 990000 196/40 1000 546550 547550 

फ 181 

भाग . १ पीनगर 
कॉलनीमधील ववीध 
वॉड तर य कामे करणे 
 

भांडवली 1000000 197/4 1000 362162 363162 

फ 182 
भाग . २ िञवेणीनगरम ये 

वॉड तर य योजनेअंतगत कामे 
करणे   

भांडवली 1000000 197/5 1000 320821 321821 

फ 183 
भाग . ४ कृ णनगर 

प रसरातील र यांचे 
डांबर करण करणे  

भांडवली 990000 187/29 1000 624700 625700 

फ 184 भाग . ४ कृ णानगर 
प रसरात ठक ठकाणी पाथवे भांडवली 1000000 192/48 1000 605792 606792 
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साठ  पे ह ंग लॉक बस वणे    

फ 185 

भाग . ३ िचखली येथील 
हेञेवाड  मोरेव ती भागातील 

मनपाचे कामासाठ  मंडप  
टाकणे  

भांडवली 990000 185/27 1000 679599 680599 

फ 186 

भाग . ३ िचखली येथील 
मोरेव ती मधील र यांना 
पडलेले खडृडे खड मु म व 
बीबीएम प दतीने बुज वणे   

भांडवली 990000 187/28 1000 479004 480004 

फ 187 
भाग . ४ कृ णानगर 

अंतगत भागात थाप य 
वषयक कामे करणे   

भांडवली 990000 196/43 1000 533672 534672 

फ 188 

भाग . ४ कृ णानगर 
अंतगत नेवाळेव ती, हरगुडे 
व ती भागात थाप य वषयक 
कामे करणे   

भांडवली 990000 196/44 1000 533672 534672 

फ 189 
भाग . २ िञवेणीनगरमधील 
थाप य वषयक करकोळ 

देखभाल दु तीची कामे करणे   
महसुली 990000   0 422850 422850 
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फ 190 
भाग . १ पीनगर तळवडे 

प रसरातील नाग रकासाठ  
म हलासाठ  व छतागृह बांधणे   

पअंदाजप क 990000   0 472514 472514 

फ 191 

भाग . १२ मधील मधुकर 
पवळे शाळा  २/१ येथील 
िसमाभींतीची उंची वाढ वणे व 
इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

वशेषयोजना 7500000 14/8 1000 6300000 6301000 

फ 192 

भाग . १३ िनगड  
गावठाणामधील मु लम 
दफनभूमी या िसमाभींतीची 
उंची वाढ वणे यास िमहराब व 
िमनार बांधणे       

वशेषयोजना 10000000 14/9 1000 2500000 2501000 

फ 193 

भाग . ११ यमुनानगरमधील 
िञवेणीनगर चौक ते एलआयसी 
इमारतीपयत या र यांचे 
डांबर करण करणे  

वशेषयोजना 20000000 30/73 1000 1411880 1412880 

फ 194 

भाग . १२ मधील काळभोर 
गोठा शाळा मांक २/२ 
िसमाभींतीची उंची वाढ वणे 
पे हर लॉक बस वणे व 
देखभालीची कामे करणे    

वशेषयोजना 7500000 30/74 1000 2521408 2522408 
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फ 195 

भाग .१२ मधील िनगड  
से. २२ येथे मनपाचे 
दवाखा यासाठ  िसमाभींतीची 
उंची वाढ वणे व दु तीची 
कामे करणे    

वशेषयोजना 7500000 30/75 1000 2520761 2521761 

फ 196 

भाग . १३ िनगड  गावठाण 
मधील एलआयसी इमारत ते 
पवळे उ डाण पुलापयत या 
र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे    

वशेषयोजना 20000000 30/76 1000 2189665 2190665 

फ 197 

भाग . ११ यमुनानगर येथे 
ी.छञपती संभाजी राजे 
डांगण येथे म ट पोटस 
ाऊंड वकसीत करणे   

वशेषयोजना 35000000 47/39 1000 1925330 1926330 

फ 198 
भाग . १ पीनगर ये ील 
ीराम कॉलनीमधुन जाणा-या 

ना याचे नवीन बांधकाम करणे. 
वशेषयोजना 10000000 23/120 1000 1260792 1261792 

फ 199 

भाग . १ योतीबानगर 
सोनवणेव ती २४ मी.ड पी 
र ता ं द करण क न ॉम 
वॉटरलाईन टाकून र याचे 
डांबर करण करणे 

वशेषयोजना 20000000 29/58 1000 5000000 5001000 
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फ 200 

भाग  १ पीनगरमधील 
िशवेचा र ता ं द करण क न 

ॉम वॉटर लाईन टाकणे व 
डांबर करण करणे.  

वशेषयोजना 30000000 29/59 1000 1008511 1009511 

फ 201 
भाग . १ पीनगर तळवडे 

येथील भाटेव ती येथील 
अंतगत र ते वकसीत करणे  

वशेषयोजना 15000000 29/60 1000 756363 757363 

फ 202 
भाग  ३ िचखली येथील 

राधा वामी आ म येथील २४ 
मी. ड पी र ता वकसीत करणे  

वशेषयोजना 20000000 29/63 1000 5000000 5001000 

फ 203 

भाग  ३ िचखली येथील 
सोनवणे व ती ते िचखली चौक 
२४ मी. ड पी र ता वकसीत 
करणे   

वशषेयोजना 20000000 29/64 1000 13865454 13866454 

फ 204 

भाग . ३ िचखली म ये 
िचखली चौक ते 
मशानभूमीकडे जाणारा ड पी 

र ता वकसीत करणे    

वशेषयोजना 20000000 30/66 1000 7208199 7209199 

फ 205 

भाग . ३ िचखली येथील 
पाट लनगर, बगव ती सोनवणे 
व ती, मोरेव ती येथील 
अंतगत र ते वकसीत करणे   

वशेषयोजना 20000000 30/67 1000 7173071 7174071 
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फ 206 

भाग . ३ िचखली येथील 
अनाथआ म ते देहू आळंद  
र याला िमळणारा ३० मी. 
ड पी र ता वकसीत करणे.    

वशेषयोजना 20000000 30/68 1000 7394508 7395508 

फ 207 

भाग . ४ कृ णानगर येथे 
शरदनगर िशवाजीपाकला 
जाणारा जोडणारा पाईन 
र यावर पादचार  भूयार  माग 
बांधणे  

वशेषयोजना 100000000 14/5 1000 54900000 54901000 

फ 208 

भाग . ४ कृ णानगर येथे 
शरद नगर िशवाजी पाकला 
जोडणारा पाईन र यावर 
ओ हर ीज बांधणे डा संकूल 
बांधणेस वा तु वशारदची 
नेमणूक करणे    

वशेषयोजना 5000000 14/6 1000 1545000 1546000 

फ 209 

भाग . ४ पुणानगर येथील 
सीड सी-२ मैदानावर डा 
संकुल उभारणे व आव यक 
थाप य वषयक कामे करणे   

वशेषयोजना 30000000 14/7 1000 20000000 20001000 

फ 210 
भाग . ४ कृ णानगरमधील 

िशवतेजनगर मु य र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

वशेषयोजना 15000000 30/69 1000 13865000 13866000 
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करणे   

फ 211 

भाग . १३ िनगड  गावठाण 
मधील महाराणा ताप पुतळा 
ते ीकृ ण मंद रा पयत 
ना याची उंची वाढ वणे   

भांडवली 7500000 183/8 1000 1260904 1261904 

फ 212 
भाग . १३ िनगड  गावठाणा 

मधील साईनाथनगर येथे टाम 
वॉटरलाईन टाकणे   

भांडवली 7500000 184/19 1000 2016932 2017932 

फ 213 

भाग . १३ िनगड  गावठाण 
येथील से. २२ मधील ओटा 
कम इमारत . १ ते १५ 

मधील र यांचे डांबर करण 
करणे  

भांडवली 7500000 189/29 1000 1260574 1261574 

फ 214 

भाग . ११ यमुनानगरम ये 
मॉडन हाय कुल प रसरातील 
र याचे कडेने पे ह ंग लॉक 
बस वणे  

भांडवली 5000000 191/22 1000 1663949 1664949 

फ 215 

भाग .११ यमुनानगरम ये 
दनेश सुपरमाकट प रसरातील 
र या या कडेने पे ह ंग लॉक 
बस वणे    

भांडवली 5000000 191/24 1000 1663524 1664524 
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फ 216 

भाग .१२ मधील से. .२२ 
ओटा कम या वकसीत 
झाले या इमारती या प रसरात 
पे हर लॉक बस वणे व 
देखभालीची कामे करणे.  

भांडवली 7500000 191/25 1000 1664169 1665169 

फ 217 

भाग . १३ िनगड  गावठाण 
येथील से. .२२ मधील ओटा 
कम इमारत . १ ते १५ 

अंतगत भागात पे ह ंग लॉक 
बस वणे   

भांडवली 7500000 191/26 1000 1664147 1665147 

फ 218 

भाग . १३ िनगड  गावठाण 
येथील से. .२२ मधील 
मशानभूमी समोर ल ओटा 
कम  . १ ते ६ या 

अंतगत भागात पे ह ंग लॉक 
बस वणे   

भांडवली 5000000 191/27 1000 1663840 1664840 

फ 219 

भाग . १३ िनगड  गावठाण 
येथील अमृतानंदमयी मठ ते 
भाजीमंडई या र या या कडेने 
कलर पे ह ंग लॉक बस वणे  

भांडवली 5000000 191/28 1000 1662165 1663165 

फ 220 भाग . १३ िनगड  गावठाण 
येथील कम नं. ९ व १० भांडवली 7500000 191/29 1000 1661740 1662740 
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म ये कलर लॉक बस वणे   

फ 221 

भाग . १३ िनगड  गावठाण 
मधील डॉ. हेगडेवार चौक ते 
एसपीएम कूलपयत र याचे 
फुटपाथ दु तीचे काम करणे 

भांडवली 3500000 191/30 1000 1159752 1160752 

फ 222 
भाग . ११ यमुनानगरम ये 
ववीध थाप य वषयक कामे 
करणे 

भांडवली 5000000 195/9 1000 1664169 1665169 

फ 223 

भाग  १२ मधील मोकळया 
जागांवर चेनलींग फेनिसंग 
करणे व प रसरातील अनुषंगीक 
कामे करणे   

भांडवली 7500000 195/10 1000 1311653 1312653 

फ 224 

भाग  १२ मधील ववीध 
शाळा व मैदानासाठ  लाल 
माती पुर वणे मैदान वकसीत 
करणे व थाप य वषयक 
कामे करणे 

भांडवली 7500000 195/11 1000 1260904 1261904 

फ 225 

भाग  १३ िनगड  गावठाण 
मधील मधुकर पवळे डांगण 
वकसीत करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे    

भांडवली 5000000 195/12 1000 1664266 1665266 
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फ 226 
भाग  १ तळवडे मधील 

भाटेव ती येथील ना यास सीड  
वक बांधणे 

भांडवली 5000000 183/6 1000 756570 757570 

फ 227 भाग  १ पीनगर प रसरात 
ॉम वॉटर लाईन टाकणे  भांडवली 5000000 184/8 1000 526607 527607 

फ 228 
भाग  १ पीनगर तळवडे 
वकास सोसायट    प रसरात 
ॉम वॉटर लाईन टाकणे 

भांडवली 2500000 184/11 1000 832287 833287 

फ 229 

भाग  १ तळवडे येथील 
च हाणनगर व तळवडे गावठाण 
भागात ॉम वॉटर लाईन 
टाकणे 

भांडवली 5000000 184/12 1000 613808 614808 

फ 230 
भाग  १ तळवडे येथील  

संततुकारामनगर भागात ॉम 
वॉटर लाईन टाकणे 

भांडवली 5000000 184/13 1000 613821 614821 

फ 231 भाग  १ तळवडे प रसरात 
र ते खड मु माचे करणे  भांडवली 5000000 186/9 1000 1008800 1009800 

फ 232 
भाग  १ पीनगरमधील 

संततुकारामनगर प रसरातील 
पे ह ंग लॉक दु ती करणे  

भांडवली 2400000 190/13 1000 513000 514000 

फ 233 भाग  १ पीनगर तळवडे 
येथील च हाण व ती म ये भांडवली 2500000 190/14 1000 526617 527617 
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पे ह ंग लॉक बस वणे  

फ 234 

भाग  ३ िचखली मोरेव ती, 
गणेशनगर, रामदासनगर, 
केशवनगर भागात एफआरपी 
वाचनालय बोड, बचेसची कामे 
करणे   

भांडवली 1500000 182/3 1000 504193 505193 

फ 235 भाग  ४ कृ णानगर म ये 
एफआरपी वाचनालय बस वणे  भांडवली 2500000 182/4 1000 832148 833148 

फ 236 
भाग  ४ कृ णानगरमधील 

पुणानगर व िशवतेजनगरम ये 
ॉमवॉटर लाईन टाकणे  

भांडवली 5000000 184/18 1000 1511252 1512252 

फ 237 
भाग  ४ कृ णानगरमधील 

नेवाळेव ती प रसरातील र ते 
एमड  प दतीने ाउट ंग करणे  

भांडवली 5000000 186/18 1000 1512573 1513573 

फ 238 
भाग  ४ कृ णानगरमधील 

अंतगत भागातील र ते एमड  
प दतीने ाउट ंग करणे 

भांडवली 5000000 186/19 1000 1512541 1513541 

फ 239 

भाग . ४ कृ णानगर से.नं. 
२० मधील थमेश अपाटमट 
शाळा प रसर मधील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 

भांडवली 5000000 188/24 1000 1511048 1512048 
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करणे   

फ 240 

भाग . ४ कृ णानगरमधील 
िशवाजीपाक प रसरातील र ते 
हॉटिम स प दतीने डांबर करण 
करणे    

भांडवली 5000000 188/25 1000 1511943 1512943 

फ 241 

भाग . ४ कृ णानगर मधील  
कोयनानगर व सुदशननगर 
प रसरात पे ह ंग लॉक 
बस वणे   

भांडवली 5000000 190/21 1000 1512936 1513936 

फ 242 

ह ेञीय कायालयात भाग 
. ४ कृ णानगर प रसरातील 
ववीध कंप या या/ मनपा या 
सेवावाह या टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे चर 
बुज वणे ( रलाय स, जीओ 
तसेच महा वतरणने ववीध 
वाह यासाठ  खोदलेले चर 
बुज वणे)        

भांडवली 10000000 193/2 1000 2000400 2001400 
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फ 243 

भाग . ४ कृ णानगरम ये 
पाईन रोड, यशवंतराव च हाण 

रोड, बाहुबली चौक ते 
पाईनरोड, पुणानगर प रसरात 
दशादशक फलक व सीटचेअस 
बस वणे व र ते थम ला ट 
पे टने रोड माक ग करणे    

भांडवली 5000000 194/7 1000 1512512 1513512 

फ 244 
भाग . ४ कृ णानगरम ये 

सां कृत काय मासाठ  मंडप 
यव था करणे 

भांडवली 5000000 194/8 1000 739896 740896 

फ 245 
भाग . ३ िचखली येथील 

मोरेव ती भागात खड मु माचे 
र ते करणे  

भांडवली 5000000 186/14 1000 588331 589331 

ह 256 मौजे भोसर  कासारवाड  येथील 
अ. . १३ वकसीत करणे  वशेषयोजना 200000000 "44/23 10000 50000000 50010000 

         
ह 257 

भाग . २० कासारवाड  मंञी 
कॉ ले स शेजार ल मोकळ  
जागा वकसीत करणे  

वशेषयोजना 100000000 45/66 10000 5000000 5010000 

ह 258 

वायसीएम हॉ पटल येथे 
पदयू र अ यास मासाठ  
आव यक कामे करणे नवजात 
अ क वभागाचे नुतनीकरण 

वशेषयोजना 500000000 24/153 10000 30000000 30010000 
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करणे डॉ टरांचे िनवास थान 
नुतनीकरण करणे ( भाग-
२)(फेज-१)    

ह 259 

वायसीएम हॉ पटल येथे 
पदयू र अ यास मासाठ  
आव यक कामे करणे नवजात 
अ क वभागाचे नुतनीकरण 
करणे डॉ टरांचे िनवास थान 
नुतनीकरण करणे ( भाग-
२)(फेज-२)    

वशेषयोजना 500000000 17/14 10000 25000000 25010000 

उ ा
न 260 

भाग . ७ च-होली येथील 
वाघे र मंद र प रसरात 
उदयान वकसीत करणे   

  18661836 ३८८/२१३ 1000 17759000 17760000 

         
उ ा
न 261 

भाग . ६ मोशी येथील  
न याने ता यात येणा-या 
जागेवर उदयान वकसीत करणे  

  14000858 ३८८/२१० 1000 10882900 10883900 

उ ा
न 262 

पुनावळे भाग . ५२ अ. . 
४/७१ येथे उदयान वकसीत 
करणे   

  18673985 ३८२/८३. 1000 13404200 13405200 

उ ा
न 263 भाग . २४ म ये न याने 

ता यात येणा-या आर ीत   18661133 ३८१/६२ 1000 13270400 13271400 
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जागेस िसमाभींत बांधणे व  
उदयान वकसीत करणे   

उ ा
न 264 

भाग . ६१ मधील 
बु द वहार शेजार ल मोकळया 
जागेत उदयान वकसीत करणे  

  9337041 ३८४/१३२ 1000 7168100 7169100 

उ ा
न 265 

भाग . ७ च-होली येथील 
आ. . २/६४ येथील 
उदयानाची उवर त कामे करणे 

  12604627 ३८८/२१४ 1000 8822400 8823400 

उ ा
न 266 

भाग . ५ मधील जाधववाड  
येथील आर ण . १/१४७ 
येथील उदयानाचे उव रत कामे 
करणे  

  18647160 ३९२/२९१ 1000 13000000 13001000 

उ ा
न 267 

िचखली मैलाशु द करण क ाचे 
उवर त जागेत आकषक 
लॅ ड के पंग वकसीत करणे    

  46309232 ३९६/७१ 1000 24500000 24501000 

उ ा
न 268 

भाग . ३१ मधील मॅ झन 
चौक उदयान वकसीत करणे 
(स.नं. ७७)   

  3686314 ३८९/२३४ 1000 3686400 3687400 

इ
.ड लू
.एस.  

269 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 
आथ क या 
दुबलघटकांसाठ या घरकुल 
योजना क पास आरसीसी 

  2326291 83/63 1000000 600000 1600000 
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कमान बांधणे  

         

इ
.ड लू
.एस.  

270 

िचखली से. . १७ व १९ येथे 
आथ क या 
दुबलघटकांसाठ या 
गृह क पाम ये थाप य 
वषयक ववीध कामे करणे 

  3797556 86/109 1000000 1653602 2653602 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

बीआ
रट ए
स 

271 

टे को र यावर ल थरमॅ स 
चौक ते केएसबी चौक पयत या 
र याचे बीसी प दतीने 
डांबर करण करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे  

वषेशयोजना 100000000 ३६-४३ 3000000
0 10000000 40000000 

बीआ
रट ए
स 

272 

पुणे नािशक महामागवर ल 
पांजरपोळ चौक ते पुणे 
आळंद पयतचा वकास 
आराखडयातील र ता वकसीत 
करणे    

वषेशयोजना 1000000000 ३६-४४ 2000000
0 

15000000
0 170000000 
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बीआ
रट ए
स 

273 

दापोड  िनगड  बीआरट एस 
र यावर ल ववीध 
सेवावाह यांसाठ  खोदलेला 
र ता व पदपथ यांचे चर 
बुजवून मजबुतीकरण करणे   

वषेशयोजना 60000000 ३९-२९ 15000000 10000000 
25000000 

 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे पुव  6 भाग होते सन २०१७-१८म ये 6 भागांऐवजी 8 भागांची िनिमती करणेत आली. यामुळे भागातीलवॉडची फेररचना करणेत आली. 
अंदाजप क तयार करताना पुव या भागात झालेलीकामे व यांचा खच न याने झाले या भागात भांडवली कामां या तरतूद  करणे अपे त होते. दोन भाग न याने 
वाढ याने जु या भागातील काह  वॉड दुस या भागात कामासह वग झालेले आहेत तथा प अंदाजप क तयार करताना अशा कामांची न द घे याचे राहून गे याने जु या 
भागात तरतूद मयादेपे ा जादा खच झा याचे दसून येत आहे. सबब खाली दश वले ामाणे अंदाजप कात आव यक ते बदल करणे आव यक आहे.याची वगवार  अवब नुसार 

खालील माणे. 
प  अ -सन 2017-18 चे सुधा रत अंदाजप कात मुळ वभागातून वग झाले या भाग व यानुसार लेखािशषािनहाय वेगवेग या ठकाणी केलेली सुधा रत तरतूद मुळ 
वभागातच एक त ठेवावी व या वभागातून मुळ वभाग व वग झालेले वभाग यांची बले खच  टाकावीत. 
प  ब-सन 2017-18 चे सुधा रत अंदाजप कात मुळ वभाग व अ य भागात वग झालेले वॉड यामुळे वभागातून सुधा रत तरतूद  केले या हो या. वभागणी मुळे य  

झालेला खच दश वलेला नाह . या मुळे या लेखािशषावर तरतूद वजा दसत आहे यासाठ  अ य लेखािशषाव न रकमा वग करण करणे आव यक होते. यानुसार वग करण 
केलेले आहे. तसे करताना मुळ तरतूद म ये बदल केलेला नाह . कंवा अंदाजप कात या या लेखािशषा समोर सुच वले या तरतूद त बदल होत नाह . 
वर ल दो ह  बदलानुसार मुळ भागातच या लेखािशषाची सुधा रत तरतूद दश वली जाणार अस याने याच ठकाणी वग झाले या कामां या तरतूद  टाक यात या यात. 
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                                                प   अ 
 

भागाचे नाव अ. ं . पान ं . अ. ं . लेखािशष सुधा रत तरतूद य खच वाढकरावयाची 
तरतुद (र कम) 

घटकरावयाची 
तरतुद 

अ 
मु यालय 

1 ५४ 2ड नाला ेिनंग 
      

12,641,000  
        

19,395,633  
          

6,754,633  
                       
-    

ब मु यालय 
2 ८२ 2ड नाला ेिनंग 

        
8,632,000  

             
879,475  

                       
-    

          
6,754,633  

अ 
मु यालय 

3 ५४ 3अ खड मु माचे र ते       
11,210,000  

        
11,302,857  

          
2,092,857  

                       
-    

ब मु यालय 
4 ८२ 3अ खड मु माचे र ते         

9,782,000  
          

1,314,979  
                       
-    

          
2,092,857  

ब मु यालय 
5 ८२ 2ड सरफेसगटस 

        
2,970,000  

          
3,255,048  

          
1,918,471  

                       
-    

ड मु यालय 
6 १२६ 2ड सरफेसगटस 

      
15,688,476  

        
11,321,000  

                       
-    

          
1,918,471  

ब मु यालय 
7 ८२ ७ इमारतव 

सां कृितक क  
           

755,000  
          

1,936,182  
          

1,500,000  
                       
-    

अ 8 ५४ ७ इमारतव                                                       
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मु यालय सां कृितक क  3,447,000  398,837  -    1,500,000  

ब मु यालय 
9 ८२ ११ थाप य वषयक 

कामे करणे 
      

20,470,000  
        

20,816,996  
        

10,415,859  
                       
-    

अ 
मु यालय 

10 ५४ ११ थाप य वषयक 
कामे करणे 

      
50,544,000  

        
19,188,774  

                       
-    

          
3,627,000  

ग 
मु यालय 

11 २०२ ११ थाप य वषयक 
कामे करणे 

      
35,344,000  

                       
-    

                       
-    

          
6,788,859  

क 
मु यालय 

12 १०० 3ब डांबर र ते 
      

29,551,000  
        

45,616,464  
        

36,062,809  
                       
-    

हमु यालय 
13 २३० 3ब डांबर र ते 

      
81,962,809  

                       
-    

                       
-    

        
36,062,809  

क 
मु यालय 

14 १०० 3क दगड फरशी 
फुटपाथ 

      
18,060,700  

        
22,069,244  

        
12,955,437  

                       
-    

ह मु यालय 
15 २३० 3क दगड फरशी 

फुटपाथ 
      

76,047,000  
                       
-    

                       
-    

        
12,955,437  

क 
मु यालय 

16 १०० ११ थाप य वषयक 
कामे करणे 

      
24,868,700  

        
35,253,047  

        
17,441,207  

                       
-    

हमु यालय 
17 २३० ११ थाप य वषयक 

कामे करणे 
      

56,192,000  
                       
-    

                       
-    

        
17,441,207  

क े ीय 
कायालय 

18 १०२ 3ब डांबर र ते 
           

648,000  
          

1,701,555  
          

3,845,000  
                       
-    
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ह े ीय 
कायालय 

19 २३२ 3ब डांबर र ते 
        

3,845,000  
                       
-    

                  
-    

          
3,845,000  

डमु यालय 
20 १२६ 2फ गावठाणगटस 

        
6,279,784  

          
7,983,979  

          
2,746,818  

                       
-    

गमु यालय 
21 २०२ 2ग गावठाणगटस 

        
5,246,818  

                       
-    

                       
-    

          
2,746,818  

डमु यालय 
22 १२६ 3अ खड मु माचे र ते       

10,082,347  
        

12,971,200  
          

3,108,331  
                       
-    

गमु यालय 
23 २०२ 3अ खड मु माचे र ते         

6,243,654  
                       
-    

                  
-    

          
3,108,331  

डमु यालय 
24 १२६ 3ब डांबर र ते 

      
24,128,939  

        
26,849,807  

        
17,352,505  

                       
-    

गमु यालय 
25 २०२ 3ब डांबर र ते 

      
40,791,831  

                       
-    

                       
-    

        
17,352,505  

डमु यालय 
26 १२६ ५ 

इमारतयोजना         
3,095,966  

          
3,998,749  

          
4,158,216  

                       
-    

गमु यालय 
27 २०२ ६ 

इमारतयोजना       
10,768,203  

                       
-    

                       
-    

          
4,158,216  

डमु यालय 
28 १२६ १० थाप य वषयक 

कामे करणे 
        

5,804,778  
          

9,367,911  
        

18,555,141  
                       
-    

गमु यालय 
29 २०२ ११ थाप य वषयक 

कामे करणे 
      

28,555,141  
                       
-    

                     
-    

        
18,555,141  
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ड े ीय 
कायालय 

30 १२८ १० थाप य वषयक 
कामे करणे 

           
587,919  

             
718,426  

             
553,000  

                       
-    

ग े ीय 
कायालय 

31 २०४ १० थाप य वषयक 
कामे करणे 

           
953,000  

                       
-    

                       
-    

             
553,000  

फमु यालय 
32 १७८ 2ई भाजीमाकट                      

-    
             

157,822  
             

357,822  
                       
-    

कमु यालय 
33 १०० 2ऊ भाजीमाकट         

1,246,000  
                       
-    

                       
-    

             
357,822  

ब मु यालय 
(प) 

34 ४५२ २ णालय , 
सुतीगृहे , 

औषधालय 

                     
-    

      
115,000,375  

      
142,705,431  

                       
-    

ग 
मु यालय 

(प) 

35 ४५६ २ णालय , 
सुतीगृहे , 

औषधालय 

      
186,000,000  

                       
-    

                       
-    

      
142,705,431  

क 
मु यालय 

(प) 

36 ४५२ १ 
ाथिमकव दु यम 

िश ण 
        

8,610,400  
        

11,642,569  
          

7,799,991  
                       
-    

ह मु यालय 
(प) 

37 ४५६ १ ाथिमकव दु यम 
िश ण 

      
20,498,000  

                       
-    

                       
-    

          
7,799,991  

क 
मु यालय 

(प) 

38 ४५२ २ णालय , 
सुतीगृहे , 

औषधालय 

                     
-    

          
1,369,271  

          
2,556,000  

                       
-    
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ह मु यालय 
(प) 

39 ४५६ २ णालय , 
सुतीगृहे , 

औषधालय 

        
6,556,000  

                       
-    

                       
-    

          
2,556,000  

क 
मु यालय 

(प) 

40 ४५२ ४ 
संडासमुता या         

2,700,000  
          

4,652,223  
          

4,862,334  
                       
-    

ह मु यालय 
(प) 

41 ४५६ ४ 
संडासमुता या       

11,096,000  
                       
-    

                       
-    

          
4,862,334  

ड मु यालय 
(प) 

42 ४५४ १ ाथिमकव दु यम 
िश ण 

        
1,908,284  

          
2,549,759  

          
1,013,171  

                       
-    

ग 
मु यालय 

(प) 

43 ४५६ १ 
ाथिमकव दु यम 

िश ण 
        

1,513,171  
                       
-    

                       
-    

          
1,013,171  

ह भाग 
1 ४३७ते 

४४१ 
१ते 
५३ 

भूगयोिनधी ह 
भाग 

      
81,501,838  

                       
-    

                       
-    

        
81,501,838  

क भाग 
2 ४१४ते 

४१६ 
१ते 
१२ 

भूगयोिनधी क 
भाग 

      
44,435,920  

        
47,643,622  

        
81,501,838  

                       
-    

ग भाग 
3 ४३३ते 

४३६ 
१ते 
३१ 

भूगयोिनधी ग 
भाग 

      
77,519,526  

                       
-    

                       
-    

        
77,519,526  

ड भाग 
4 ४१७ते 

४२० 
१ते 
४० 

भूगयोिनधी ड 
भाग 

      
84,398,508  

        
57,706,715  

        
77,519,526  

              
-    
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457,776,397  

      
457,776,397  

 
 

प   ब 
 
 

अ. ं
. 

पान ं
. 

अ. ं
. कामाचेनाव लेखािशष सन२०१७-१८ चा 

सुधार त अंदाज 
वाढकरावयाची 
तरतुद 

घटकरावयाची 
तरतुद 

सन२०१७-१८ 
साठ  आव यक 
तरतुद 

1 470 1 

भाग . २६ काळभोरनगर 
मधील शाळा व 
मनपाइमारतीची कामे करणे. 
(न वन) 

प अंदाजप क 
– ाथिमक व 
दु यम िश ण 
( भाग) 

                        
-    

               
12,000  

                      
-    

                     
12,000  

2 470 2 

भाग . १४ भ  श  
उ ानामधील शाळाइमारतीची 
दु ती करणे. (न वन) 

प अंदाजप क 
– ाथिमक व 
दु यम िश ण 
( भाग) 

                        
-    

             
723,000  

                      
-    

                   
723,000  

3 472 4 

भाग . १६ म ये 
व छतागृहाची दु तीची 

कामे करणे. 

प अंदाजप क 
– संडास व 
मुता-या 
(मु यालय) 

              
900,000  

                      
-    

            
400,000  

                   
500,000  
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4 472 5 

भाग . ९ संभाजीनगर 
प रसरातीस व छतागृह व 
मुता-यांची थाप य वषयक 
कामे करणे. 

प अंदाजप क 
– संडास व 
मुता-या 
(मु यालय) 

              
900,000  

                      
-    

            
335,000  

                   
565,000  

5 473 1 

भाग . १८ कवळे 
वकासनगर भागातील शाळा 
इमारतीची दु तीची कामे 
करणे. 

प अंदाजप क 
– ाथिमक व 
दु यम िश ण 
( भाग) 

                 
-    

             
599,000  

                      
-    

                   
599,000  

6 473 1 

भाग . १८ मधील 
मशानभुमीची देखभाल 

दु ती व सुधारणांची कामे 
करणे. 

प अंदाजप क 
– मशानभुमी 
( भाग) 

                        
-    

               
39,000  

                      
-    

                     
39,000  

7 473 2 

भाग . १९ मधील मनपा 
शाळा इमारतीची देखभाल 
दु ती व सुधारणांची कामे 
करणे. 

प अंदाजप क 
– ाथिमक व 
दु यम िश ण 
(मु यालय) 

                        
-    

             
151,000  

          
-    

                   
151,000  

8 473 2 
भाग . १९ रावेत, कवळे, 

मामुड  मशानभुमीची 
करकोळ दु ती करणे. 

प अंदाजप क 
– मशानभुमी 
(मु यालय) 

              
194,000  

                      
-    

            
600,000  

                
1,340,000  

9 473 3 
भाग . १९ वा हेकरवाड , 
कवळे मशानभुमी येते 
वे टंगशेड बांधणे व अनुषंिगक 

प अंदाजप क 
– मशानभुमी 
(मु यालय) 

              
800,000  

                      
-    

            
189,000  

                   
611,000  
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कामेकरणे. 

10 107        
6  

भाग .५ जाघववाड  
मधील उवर त ठकाणी 
र यां या कडेने गटर 
बांधकाम करणे 

सरफेस गटस            
1,615,000  

          
2,500,000  

                      
-    

                
4,115,000  

11 107        
9  

भाग . ५कुदळवाड  म ये 
ठक ठकाणी पावसा या 
पा यासाठ  आर सी सी पाईप 
लाईन टाकणे. 

सरफेस गटस            
1,700,000  

          
2,500,000  

                      
-    

                
4,200,000  

12 107        
7  

भाग . २८ म ये 
ठक ठकाणी टॉम वॉटरसाठ  
पाईप लाईनसाठ  RCC पाईप 
टाकणे 

सरफेस गटस               
762,000  

          
3,100,000  

                      
-    

                
3,862,000  

13 106        
1  

भाग .४० खराळवाड  
येथील व वध ठकाणचे 
पावसाळ  गटस (सरफेस 
गटस) करणे. 

सरफेस गटस                 
50,000  

          
1,731,931  

             
-    

                
1,781,931  
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14 116        
4  

भाग .५ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील नेवाळेमळा 
येथील शाळा इमारत 
बांधकामासाठ  आर ण . 
१/११५ वकसीत करणे 

इमारत योजना                 
78,800  

          
3,000,000  

                      
-    

                
3,078,800  

15 116        
5  

भाग .५ जाधववाड  
मधील ज हा प रषद शाळा 
इमारतीला लोखंड  प े 
बस वणे व अंगणवाड  साठ  
खोली वग वाढ वणे 

इमारत योजना               
146,600  

          
7,271,367  

                      
-    

                
7,417,967  

16 113      
28  

भाग . ५ जाधववाड  
म ये र यांचे कडेने पे ह ंग 
लॉक बस वणे 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
1,021,500  

          
5,000,000  

                      
-    

                
6,021,500  

17 113      
29  

भाग . ५ कुदळवाड  म ये 
र यांचे कडेने पे ह ंग लॉक 
बस वणे 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
1,797,800  

          
2,969,530  

                      
-    

                
4,767,330  

18 114      
30  

भाग . २८ मासुळकर 
येथील वा तु उ ोग प रसरात 
फुटपाथ दु तीची थाप य 
वषयक कामे करणे 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

              
200,000  

          
2,500,000  

                      
-    

                
2,700,000  
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19 47      
29  

भाग .२ मधील देहू आळंद  
मु य र या लगतचे प रसर 
ता यात आलेले ड .पी. र ते 
वकिसत करणे. 

वशेष योजना          
30,000,000  

                      
-    

       
10,000,000  

              
20,000,000  

20 47      
31  

भाग .२ बो-हाडेवाड  बनकर 
व ती मधील ता यात आलेले 
ड  पी र ते वकिसत करणे. 

वशेष योजना          
30,000,000  

                      
-    

       
10,000,000  

           
20,000,000  

21 46      
20  

यशवंतनगर चौकापासून 
िथक हॉटेल समो न 

मटे रयल गेट ते पाईन रोड 
पयतचा र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष योजना          
30,000,000  

                      
-    

       
10,000,000  

              
20,000,000  

22 46      
21  

. .८मधील इं ायणीनगर 
चौकापासून एम.आय.ड .सी 
र याने डायनोमेक कंपनी 
पयतचा र ता वकिसत 
करणे. 

वशेष योजना          
30,000,000  

                      
-    

            
572,828  

              
29,427,172  

23 
१५८ ५ भाग . ३१ दघी म ये 

ठक ठकाणी पावसाळ  गटर 
करणे. 

                
200,000  २३११०००                       

-    
                

2,511,000  
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24 

१७४   . .३०च पाणी वसाहत 
येथील लांडगे व ती, देवकर 
व ती , महादेवनगर भागात 
पे हंग लॉक व बोड बचेस 
वाचानलय बस वणे व 
थाप य वषयक कामे 

करणे. (न वन काम) 

                          
-    ४३३०००                       

-    
                   

433,000  

25 

१६३ ४९ भाग  ३६ लांडेवाड  मधील 
ख डे पावसा या या काळात 
कॉ ड िम स व हॉटिम स 
प दतीने भरणे. 

                
660,000  ६३०००                       

-    
                   

723,000  

26 

४८२    भोसर  . .३५म ये मनपा 
शाळा इमारतींची थाप य 
वषयक कामे करणे व 
रंगसफेद ची कामे करणे 
(न वन काम) 

                          
-    ३६५०००                       

-    
                   

365,000  

27 

१६२ ३६ भाग . ७ च-होली 
येथीलच-होली तेड .वाय.पाट ल 
वकास आराख यातील 
३०मी.र यांचे डांबर करण 
करणे 

             
6,000,000  ०          

3,172,000  
                

2,828,000  
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28 116        
1  

फ े ीय कायालया भाग 
. ५ जाधववाड  कुदळवाड  

पर सरातील व वध 
कंप यां या / मनपा या सेवा 
वा ह या टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे चर 
बुज वणे ( रलाय स जओ 
तसेच महा वतरणने खोदलेले 
व वध वा ह यासाठ  खोदलेले 
चर बुज वणे) 

व वध कंपनी/ 
महानगरपािल
का यांनी 
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे. 

         
22,300,788  

        
39,449,290  

                      
-    

              
61,750,078  

29 232        
1  

भाग . ५ जाधववाड  
कुदळवाड  मधील मु य 
र यांना थम ला टने 
प टेमारणे,  नामफलक 
दशादशक बोड व बचेस 
बस वणे. 

वाचनालय            
1,060,000  

             
504,130  

           
-    

                
1,564,130  

30 243      
76  

भाग .५७ पंपळे गुरव 
र या या कडेने पे ह ंग 
लॉ स बन वणे व र ते 
अ ावत प तीने वकिसत 
करणे. 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
5,000,000  

                      
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  
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31 273      
77  

भाग .५७ पंपळे गुरव 
येथील वनायक नगर, 
कवडेनगर व इतर भागात 
पे ह ंग लॉ स बन वणे व 
र ते अ ावत प तीने 
वकिसत करणे. 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
5,000,000  

                      
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  

32 240        
6  

भाग .३९ संत तुकारामनगर 
मधील थाप य वषयक 
फुटपाथ पे ह ंग लॉक दु ती 
/सुधारणा वषयकचे कामे 
करणे. 

दगड  फरशी 
फुटपाथ 

           
2,800,000             

2,700,000  
                   

100,000  

33 238      
54  

भाग .५८ नवी सांगवी 
येथील र याची वशेष 
दु ती कामे करणे. 

डांबर  र ते            
5,000,000             

4,500,000  
                   

500,000  

34 238      
55  

भाग .५७ (नवीन भाग 
३१) पंपळे गुरव मधील बँक 
ऑफ महारा  ते ओर याना 
इमारती पयतचा र ता 
अ ावत प तीने वकिसत 
करणे. 

डांबर  र ते            
5,000,000  

                      
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  
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35 238      
56  

भाग .५७ (नवीन भाग 
३१) पंपळे गुरव मधील 
काटेपुरम चौक ते मनपा 
शाळा पयतचा र ता अ ावत 
प तीने वकिसत करणे. 

डांबर  र ते            
5,000,000  

                      
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  

36 238      
57  

ह भागात ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार डांबर करण 
करणे. 

डांबर  र ते            
5,000,000  

                
-    

         
4,900,000  

                   
100,000  

37 247        
5  

भाग .३९ संत तुकारामनगर 
येथील व वध काय मांसाठ  
मंडप यव था करणे. 

थाप य वषय 
कामे करण े

           
2,000,000  

                      
-    

            
500,000  

                
1,500,000  

38 247        
6  

भाग .३९,४०,४१ अंतगत 
सन २०१७ सावजिनक 
महापािलका िनवडणूकासाठ  
मंडप वषयक वइतर 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वषय 
कामे करण े

           
1,500,000  

                      
-    

            
553,420  

                   
946,580  

39 236        
1  

भाग .५९ मधील मधुबन 
प रसरातील र ते UTWT व 
TWT प तीने मॉडल वॉड 
धरतीवर कसीतकरणे.(62/15) 

डांबर  र ते          
13,769,000  

                      
-    

         
6,000,000  

                
7,769,000  
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40 238      
58  

पंपळे गुरव भाग . ५७ 
येथील वनायक नगर 
भागातील र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण करणे. 

डांबर  र ते            
1,000,000  

                      
-    

            
600,000  

                   
400,000  

41 238      
59  

पंपळे गुरव भाग . ५७ 
येथील कवडे नगरभागातील 
र याचे हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

डांबर  र ते            
1,000,000  

                      
-    

            
600,000  

                   
400,000  

42 
१३  

१ 

 

रे वे वर ल पुण झाले या व 
उवर त पुलांची र कम   
म येरे वेस अदा करणे 

वशेष योजना 
(1) 

                        
-    

          
4,000,000  

                      
-    

                
4,000,000  

43 

२३ १२८ मुंबई-पुणेए स ेस हायवे ते 
भ  श  चौकापयत ४५ 
मी. र ता वकसीत करणे 
(भाग १) 

वशेष योजना 
(8) 

       
109,500,000  

                      
-    

         
4,000,000  

            
105,500,000  

44 
१८ २३ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा 

प रसरात िभम सृ ी तयार 
करणे. ( यूरल बस वणे 

वशेष योजना 
(8) 

                        
-    

          
7,500,000  

                      
-    

                
7,500,000  

45 

४६ २० यसवंतनगर चौकापासून 
ितक हॉटेल समो न 

मटे रअल गेट ते पाईन रोड 
पयतचा र ता वकसीत करणे 

वशेष योजना 
(25ब) 

         
30,000,000  

                      
-    

         
7,500,000  

                            
-    
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46 ३४७        
2  

सांगवी मशानभूमी दहावा घाट 
व वसजन घाट येथे 
व ुतीकरण व एल ई ड  काश 
यव था करण े

लोकारो य 
( व ुत क 

भाग 
भाग तर) 

                
11,000  

               
92,000  

                      
-    

                   
103,000  

47 ३०२        
6  

. .२९ येथील मनपा वाहन 
दु ती कायशाळा येथे ५० के 
ह  ए मतेचा जिन  संच 
बस वणे व अनुषंिगक कामे 
करण े

इमारतशाळा 
शॉ पंग सटर ( 

इ व ुत 
मु यालय) 

525034                       
-    

              
92,000  

                   
433,034  

                 
352,491,522  

        
86,814,248  

       
86,814,248  

            
331,737,522  

        प  वाढकरावयाची तरतुद घटकरावयाची तरतुद 

        प  अ                                    
457,776,379  

                                       
457,776,379  

        प  ब                                      
86,814,248  

                                         
86,814,248  

        एकूण                                    
544,590,627  

                                       
544,590,627  

 
     उपरो  माणे खच नमूद करावयाचे राहून गे याने उपरो  नमूद कामांसमोर ता वत केले या रकमांचे वाढघट कर यास व 
उपरो  नमूद लेखािशषातील कामे या मुळ भागात होती या मुळ भागातील लेखािशषावर न वन भागातील रकमा वग के याने 
यापुढ ल बले यामुळ भागातील संबंिधत लेखािशषामधून खच  टाक यात यावीत जेणेक न सुधार त तरतूद पे ा जादाखच होणार नाह . 
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                                           प   क 
 

1 आरो य वभाग अ थायीअ थापना                    
40,000  

                            
-    

    वास भ ा                
-    

                    
40,000  

2 आरो य वभाग वाहन इंधन                  
200,000  

                            
-    

    यां क  प दतीने औषध 
फवारणी करण े

                           
-    

                  
200,000  

3 आरो य वभाग शासक य योजनांची 
अंमलबजावणी व आरो य 
वषयक जनजागृती करण े

              
4,500,000  

                            
-    

    घनकचरा यव थापन                            
-    

               
4,500,000  

4 आकाश िच ह परवाना थायी अ थापना                  
817,550  

         
-    

    े डंग परवाने ज हरात फलक 
तथा संबंिधत खच 

                           
-    

                  
817,550  

5 भूिम आ ण जंदगी 
वभाग 

थायी अ थापना                  
800,000  

                            
-    
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    म.न.पा इमारतीचा वमा िनधी                            
-    

                  
800,000  

6 व ुत मु य कायालय थायी आ थापना                  
300,000  

                            
-    

    पुणे इंटरनॅशनल फ म 
फे ट हल 

                           
-    

                  
300,000  

7 वाय.सी.एम.एच व ावेतन               
2,000,000  

                            
-    

    अ थायी आ थापना                            
-    

               
2,000,000  

8 डा वभाग बोनस तथा सानु ह अनुदान                  
100,000  

                 
-    

    अ थायी आ थापना                            
-    

                  
100,000  

9 उ ान वभाग उ ाने नूतनीकरण करण े                  
170,000  

                            
-    

    उ ानम ये लहान मुलांसाठ  
झुकझुक गाड  रे वे 

           
-    

                  
170,000  

10 पशुवै क य वभाग अ थायी अ थापना                  
700,000  

                            
-    

    मृत जनावरांची व हेवाट 
लावण े

                           
-    

                  
700,000  
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11 ड े य व ुत थायी अ थापना                  
500,000  

                            
-    

    हाय ोिलक वाहन भाडयाने 
घेणे 

                           
-    

                  
500,000  

12 मा हती जनता संपक 
वभाग 

बोनस व सानु ह अनुदान                  
545,000  

                            
-    

    थायी अ थापना                            
-    

                  
545,000  

13 उ ान थायी अ थापना                  
500,000  

                            
-    

    उ ानाम ये लहान मुलांसाठ  
झुकझुक गाड  रे वे 

                           
-    

                  
500,000  

14 अ भाग अित मण थायी अ थापना                    
25,000  

                            
-    

    अित मण िनमूलन यव था                            
-    

                    
25,000  

15 ड भाग पाणीपुरवठा करकोळ दु ती देखभाल                  
520,000  

                            
-    

    बोनस तथा सानु ह अनुदान                            
-    

                  
520,000  

16 ह आरो य थायी आ थापना                  
650,000  

 -  
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    खाजगी यं ा ारे साफसफाई  -                    
650,000  

17 अ े य व ूत थायी आ थापना               
2,500,000  

 -  

    अ भाग अंतगत मोक या 
जागेवर ता पुरते पूनवसन प ा 
शेड वज बल खच 

 -                 
2,500,000  

18 वै क य वभाग ध वंतर  वा य योजना           
100,000,000  

 -  

    योगशाळा केिमकल व 
सा ह य खरेद  

              
8,000,000  

 -  

    उपकरणे खरेद   -             
108,000,000  

  एकूण        
122,867,550  

      
122,867,550  

19 व ुत वभाग- तरतूद र.  ३५,००,०००/- र.  ५०,००,०००/- पु तक २ पान . १००व १०१ अनु.  
११ व १२ वर रकमा खाली वर झाले या आहेत. यानुसार बदल करणे. वभागा या एकूण खचातबदल 
होत नाह . 

20 ब भाग थाप य - अंदाजप क य र कम ४०,००,०००/- ऐवजी र.  ४,००,०००/- झालेलीआहे. 
पु तक . ३ पान  ९३, अनु.  ७ वर ल माणे दु ती करणे. 
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21 पु तक . २ म ये पान . ३१३, व ३१५, व ३१७, व ३१९ सन २०१८-१९ चा "प" अंदाजप क 
"अ" प रिश  म ये मूळ अंदाज ऐवजी २०१७-१८ चा मूळ अंदाज झालेला आहे. या बदल क न सन 
२०१८-१९ चा मूळ अंदाज अशी दु ती करणे. 

22 पु तक . २ –  पान . २६ व २७ अनु.  २ बांधकाम परवानगी वभाग सुधार त जमा २०१७-
२०१८ शमन शु क वसुली र. २,५४,५०,००,०००/-ऐवजी र. .२,४५,५०,००,०००/-छापून झालेली 
आहे.एकूण जमार. .३,४०,००,००,०००/- बरोबरआहे. तर  सुधार त तरतूद शमन शु कर.  
२,५४,५०,००,०००/- अशी दु तकरणे. वभागा या एकूण जमेत बदल होत नाह . 

23 शमन शु क वसूली - २,४९,५५,९०,०००/- ऐवजी पु तक . २ पान २६ व २७ अनु .२र.  
२,५९,५५,९०,०००/- छापून आलेली आहे.एकूण जमा र.  ३,५०,००,००,०००/- बरोबर आहे.तर  मूळ 
तरतूद शमन शु क र.  २,४९,५५,९०,०००/-दु ती कर वभागा या एकूण जमेत बदल होत नाह . 

24 पु तक  २ वाय.सी.एम.एच णालयाकड ल पान . २४५ व २४६ अनु  ३० "राजीव गांधी 
जीवनदायी योजना" या नावाऐवजी "महा मा फुले जीवनदायी आरो य योजना " असा नावात बदल 
करणे. 

25 पु तक . २वै क य वभागाकड ल पान २४२ व २४३ अनु  ३७ "राजीव गांधीजीवनदायी योजना" 
या नावाऐवजी "महा मा फुले जीवनदायी आरो ययोजना" असा नावात बदल करणे. 

26 पु तक . २ – पु तक . २ पान ११९ व १२०सावजिनक वाचनालये या वभागाचे वभाजन झालेले 
आहे. तथा प खालील लेखािशषावर खच झालेला आहे.अ थायी अ थापना र.  ३,६१,१७९/- पु तके व 
िनयतकािलके र.  ७,५३१/- थायीअ थापना र.  १२,३७,४९१/- रजा वास भ ा र.  १७,५००/- 
असा एकूण र. १६,२३,७०१/-खच झालेला आहे. पु तक .२ पान . ७१ व ७२ अनु.  ८ लेखा 
वभागाकडे लेखा सुधारणा खच या लेखािशषातून र.  १६,२३,७०१/-या लेखािशषावर वग कर यात 
यावेत. 
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27 पु तक .२ - पु तक .२ पान .३०९ व ३१० करकोळ दु ती देखभाल झोिनपू सन२०१७-१८ ची 
सुधार त तरतूद एकूण र. .१७,७०,९२,०००/- आहे. परंतू छपाई१,७७,०२०००/- छापून आलेली आहे. 
१७,७०,९२,०००/- अशी दु ती करणे एकून बदल होतनाह . 

 
28 

 

ाथिमकिश ण वभागास मा. थायी सिमतीने वाढ व एकूण र.8,41,50,000/- लेखािशषावर 
दश वलेली आहे. यानुसार पु तक .२ पान. .२९६ पान .२९८, पान .३०० वपान .३०२ दू ती 
करणेत यावी सदर या दू तीमुळे मुळ एकूण बेर ज रकमेत बदलहोत नाह . 

29 मा. थायीसिमती सभेस ठेकेदार ठेवी अनामत परतावा या लेखािशषावर सन २०१७-२०१८ चे सुधार त 
अंदाजप कात र. .२५० कोट  तरतूद कर यात आलेली आहे, तथापी माच २०१८ अखेर ठेकेदार ठेवी 
अनामत परता यासाठ  तरतूद कमी पडत असलेने यात भाग-३ पान .३३७व पान .३२५ दुबेरजी 
जमा / खचात १५० कोट  वाढ कर यात यावी. दुबेरजी जमाखचात वाढ होत अस याने मुळ 
अंदाजप कात वाढ कंवा घट होत नाह . 

 
अंदाजप कात आतापयत झाले या खचास व माहे माच २०१८ पयत होणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे तसेच ामु याने नवीन भागां या 
िनिमतीमुळे वा इतर कारणांनी काह  कामे / लेखािशषाम ये झालेला खच हा सुधार त अंदाजप क य तरतूद  पे ा जा त असेल तर अशा कमी पडणा-या तरतूद   
आव यकते नुसार कमान झाले या खचा इतपत तरतूद, र कम िश लक राहणा-या कामे / लेखािशषामधून समायो जत / वग करण कर यास मा यता दे यात 
येत आहे.  

  
थाप य वभागाकड ल सन २०१७-१८ म ये िन वदा काढलेली आहे पंरतु सन २०१८-१९ या अंदाजप कात समावेश नसले या कामाची  

कंवा टोकन तरतुद ठेवले या कामांची मा हती बी.आर.ट .एस. मु यालय अदंाजप क य नाव - वशेष योजना / भांडवली / प अंदाजप क / 
महसुली 
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अ.क 

अ)सदर कामाचे 
अंदाजपञकाम ये नाव 
अस यास रखाना .३ ते १० 
म ये मा हती दयावी.  
ब) द १५/०१/२०१८ नंतर 
िन वदा काढलेली अस यास 
व अंदाजपञकात नाव 
नस यास अशा कामांचा 
रकाना . ५ ते ७ म ये 
मा हती दयावी.     

अंदाजप
ञकात 
नाव 

अस या
स पान 

.  

अ. . कामाचे 
लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम 

 सन २०१८-
१९ म ये 
सदया 

सुच वलेली 
तरतुद  

सन २०१८-१९ 
म ये 

आव यक 
तरतुद 

सन २०१८-
१९ साठ  
एकूण 
तरतूद 

३ - ३६ ३६ वशेष 
योजना 

नािशक फाटा ते 
वाकड या बीआरट एस 
र यालगत  उ च म 
ुतगती माग 

(HCMTR)  र याचे 
े ाम ये सायकल 
ॅक, जॉिगंग ॅक, 

वृ ारोपण इ. व वध  
वकास कामे करणे. 

१२००००००० १९३८९००० ३०६११००० ५००००००० 



514 
 

४ - ३९ ३४ वशेष 
योजना 

HCMTR या राखीव 
जागा सावजिनक 
वाहतुक यव थेसाठ  
DMRC या 
स यानुसार 
BRT/मोनोरेल/ ाम 
यासाठ  वकसीत 
करणे. (अ) अ) मौजे 
रहाटणी येथे कोकणे 
चौक ते काळेवाड  
फाटा चौकापयत 
उ च मता ुतगती 
माग (HCMTR) 
वकसीत करणे. 

३५००००००० १००००००० १२००००००० १३००००००० 

५ - ३९ ३५ 
वशेष 
योजना 

पंपळे स दागर येथे 
पवना नद वर पूल 
बांधणे  

४०००००००० १०००००० ७९०००००० ८००००००० 
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६ - ४० ४१ वशेष 
योजना 

भ  श  चौक ते 
मुकाई चौक कवळे  
बीआरट एस कॉर डॉर 
वर ल िशंदे व ती येथे  
उ डाणपूल बांधणेचे 
कामात अडथळा 
ठरणारे EHV पायलॉन 
िश ट करणे. 

१०००००००० १०००००० ४९०००००० ५००००००० 

७ - ४० ४८ वशेष 
योजना 

बीआरट  कॉर डॉर . 
३ वर सुदशन नगर 
चौक येथे ेड सेपरेटर 
(समतल वलगक) 
बांधणे.  

३५००००००० १००००००० ९००००००० १०००००००० 

८ - ४० ५२ वशेष 
योजना 

काळेवाड  फाटा 
(धमवीर संभाजी 
महाराज चौक) येथे 
वाकड-क पटेव ती ते 
पंपर  ( काळेवाड ) 
ेड सेपरेटर बांधणे. 

३५००००००० ११२००००० ८८८००००० १०००००००० 
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९ - ४० ६७ 
वशेष 
योजना 

िचंचवड िलंकरोड 
बाजूकड ल यशोपुरम , 
संत गाडन व साई 
ेस सोसायट  

समोर ल उ डाण 
पुलाखाली थाप य 
वषयक कामे करणे.  

१०००००००० १०००००० २००००००० २१०००००० 

१० - ५०६ ९ UTF  

वाकड ते हंजवड  
मनपा ह पयत 
बीआरट  र ता 
वकसीत करणे 

९००००००० १००००००० ६००००००० ७००००००० 

११ - - - 
वशेष 
योजना 

पंपळे गुरव येथे 
वराज गाडन ते 

पवना नद  पयत 
उ च मता ुतगती 
माग (HCMTR) 
वकसीत करणे  

५०००००००० ० १०००००००० १०००००००० 
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१३   ५०७ ३९ UTF  

वाकड येथील भुजबळ 
व ती ते हंजवड  
ह पयतचा वकास 
योजनेतील २४.० 
मी./३०.० मी. ं द चा 
र ता वकसीत करणे. 

४०००००००० २००००००० ८००००००० १०००००००० 

१४     ४० 55 

वाकड येथील 
सा व ीबाई फुले उ ान 
ते वाकड ह पयत 
४५ मी. ं द र यावर 
उ डाणपुल/  रोटर  / 
पादचार / ेड सेपरेटर 
तसेच हंजवड  पयत 
इिल हेटेड ( वाकड 
इिल हेटेड   वे )  

५००००००००० ५२०००० १४९४८०००० १५००००००
० 

१५     - UTF  

बगलोर महामागावर ल वाकड 
येथील सबवेपासुन (ट पटॉप 
हॉटेल ) हंजवड पयत ३०.०० 
मी ं द चा र ता वकसीत 
करणे. 

४०००००००० ० १०००००००० १०००००००० 
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१६   ३६ ४९ वशेष 
योजना 

बी.आर.ट .एस. 
कॉर डॉरम ये 
ठक ठकाणी डे डकेटेड 
लेन करणे. ( जे. 
आर.ड .टाटा उ डाण 
पुलावर ल बीआरट  
डेड केटेड कॉर डॉरसाठ  
रेिलंग करणे. 

१५०००००० १००००० १४०००००० १४१००००० 

१७ - ४९ ७४ वशेष 
योजना 

'सांगवी कवळे 
र यावर सांगवी 
फाटा येथे ढोरे पाट ल 
सबवे ते औंध प रहार 
चौक पुलापयतचा 
र ता वकास 
आराखडया माणे 
वकसीत करणे. 

९००००००० १००००० ४९९००००० ५००००००० 

१८ - ३६ ३३ वशेष 
योजना 

 औंध रावेत मागावर 
थाप य वषयक 

सुधारणा व 
देखभालीची कामे 
करणे 

१००००००० १००० ५५९९००० ५६००००० 
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१९ - ३९ २१ वशषे 
योजना 

सांगवी कवळे 
बीरट एस टेशन 
जवळ ल बस 
डॉ कंग या जागेचे 
मजबुतीकरण करणे. 

५००००००० १५०००००० २२०००००० ३७०००००० 

२० - ३९ ३० वशेष 
योजना 

सांगवी कवळे 
र यावर ल व वध 
सेवावा ह यांसाठ  
खोदलेला र ता व 
पदपथ चर बुजवुन 
मजबुतीकरण करणे 

६००००००० १५०००००० २००००००० ३५०००००० 

२१ - - - 
वशेष 
योजना 

सांगवी कवळे या 
बीआरट  र यावर ल 
कावेर नगर येथे 
बांधणेत येणा-या 
सबवेस अडथळा 
होणार  १३२ 
के. ह .टॉवर लाईनची 
उंची वाढ वणे. 

१०७०००००   १५०००००० १५०००००० 

२२ - ३२४ ४ 
थाप य 
क पांत

गत 

औंध रावते 
र यावर ल साई चौक 
येथील पुलास बाधा 

१०००००००० १५००००००० ८४०००० ८५५००००० 
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व ुत 
वषयक 
कामे 
करणे 

करणार  अती 
उ चदाब (132KV) 
वा हनी हल वणे 

२३ - ३२४ ५ 

थाप य 
क पांत

गत 
व ुत 
वषयक 
कामे 
करणे 

औंध रावेत 
र यावर ल पाक 

ट समोर ल 
सबवेला बाधा करणार   
अती उ चदाब 
(132KV) वा हनी 
हल वणे 

५००००००० १०००००० ३९०००००० ४००००००० 

२५ - ३७ ५४ वशेष 
योजना 

सांगवी- कवळे 
र यावर उव रत 
ठकाणी डे डकेटेड लेन 
तयार करणे व जु या 
डे डकेटेड लेन या 
ीलची दु ती करणे. 

३००००००० १००००० ८०००००० ८१००००० 
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२६ - ३७ ५५ 
वशेष 
योजना 

िनगड -दापोड  
र यावर उव रत 
ठकाणी 
आव यकतेनुसार 
डे डकेटेड लेन तयार 
करणे  व जु या 
डे डकेटेड लेन या 
ीलची दु ती करणे. 

३००००००० १००००० ९०००००० ९१००००० 

२७ - ३७ ६३ वशेष 
योजना 

जमा ३१ या  
र यावर ल व वध 
सेवावा ह यांसाठ  
खोदलेला र ता व 
पदपथ यांचे चर 
पुववत करणे 

१००००००० १००००० ५०००००० ५१००००० 

२८ - ३९ २० वशेष 
योजना 

ािधकरणा य वकास 
आराखडयामधील 
रावेत सी.ड . 
वकपासून ते 
वा हेकरवाड  
चौकापयत या ३४.५० 
मी. ं द चा र ता 
वकसीत करणे  

२५००००००० १००००० १४९९००००० १५००००००
० 
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२९ - ३९ २५ 
वशेष 
योजना 

दापोड  ते िनगड  
र यावर ल बस 
टेशनची उवर त 

कामे करणे. 

४००००००० १०००००० ५०००००० ६०००००० 

३० - ४० ४० वशेष 
योजना 

दापोड  िनगड  
बीआरट एस 
कॉर डॉरवर ल भ  
श  चौकात ेड 
सेपरेटर व उ डाणपूल 
बांधणे कामात 
अडथळा ठरणारे EHV 

पायलॉन िश ट करणे. 

२०००००००० १००००० ४९९००००० ५००००००० 

३१ - ४० ४१ वशेष 
योजना 

सांगवी- कवळे व 
नािशक फाटा वाकड 
बस टेश स या 
अँटोमेट क ओपिनंग 
डोअरची वा षक 
चालना व देखभाल 
यव था करणे. 

५०००००० १०००००० २५००००० ३५००००० 
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३२ - ४० ५३ वशेष 
योजना 

िनगड -दापोड  मागाचे 
डांबर करण व  
सबवेची रंगसफेद  व 
सुशोिभकरण करणे. 

२००००००० १०००००० २००००००० २१०००००० 

३३ - ४१ ६८ वशेष 
योजना 

सांगवी कवळे 
बीआरट  र यावर 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

३००००००० १०००००० २००००००० २१०००००० 

३५ - ३५ २६ वशेष 
योजना 

 औंध रावेत र यावर 
Y जं शन येथे 
अंडरपास बांधणे १७००००००० ० १००००००० १००००००० 
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३७ - - - 
वशेष 
योजना 

वशाल नगर जगताप 
डेअर  ते मुळा नद  
वर ल पुलापयतचा २४ 
मी. ं द र ता Urban 

Street Design नुसार 
वकसीत करणे 

२०००००००० ० १०००००००० १०००००००० 

३८ - - - 
वशेष 
योजना 

आकुड  रे वे टेशन 
ते बा केट ीज 
पयतचा २४ मी. ं द 
र ता Urban Street 

Design नुसार 
वकसीत करणे 

२५००००००० ० १२००००००० १२००००००० 

३९ - - - 
वशेष 
योजना 

आकुड  रे वे टेशन 
ते गुर ार चौका  
पयतचा १८ मी. ं द 
र ता Urban Street 

Design नुसार 
वकसीत करणे 

२०००००००० ० १०००००००० १०००००००० 
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४० - - - 
वशेष 
योजना 

आकुड  रे वे टेशन 
ते पंपर  िचंचवड 
अिभयां क  
महा व ालय  पयतचा 
१८ मी. ं द र ता 
Urban Street Design 
नुसार वकसीत करणे 

१८००००००० ० १०००००००० १०००००००० 

४१ - - - 
वशेष 
योजना 

आकुड  रे वे टेशन 
ते गंगानगर, 
ािधकरण पयतचा १८ 

मी. ं द र ता Urban 

Street Design नुसार 
वकसीत करणे 

१८००००००० ० १०००००००० १०००००००० 

४२ 
  

- 
  

- 
  

- 
  

वशेष 
योजना 
  

सांगवी येथे औंध 
णालयासाठ  

अितमह वा या 
य साठ  अितथीगृह 
बांधणेचे उवर त कामे 
करणे. 
  

५००००००० ० २००००००० 
२००००००० 
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मनपाचे सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप क मा.मनपा सभेसमोर सादर करणेत आलेले आहे. सदर अंदाजप काम ये व 
े य, थाप य वभागामधील करावयाचे व वध वकास कामांचा समावेश करणेत आला आहे. सदर कामांना कमी तरतूद असुन या कामांना पुरेशी तरतूद 

करणे आव यक आहे. ब े य, थाप य वभागामधील करावयाची व वध वकास कामे खालील माणे आहेत.  
 

अनु. . लेखािशष कामाचे नाव वॉड 
. 

कामाची अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
चा मुळ अंदाज 

१  
 
 
 

वशेष योजना 

. .२० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर येथे अंडरपास 
करणे. 

१७ १५००००००० ४००००००० 

२ . .२२ येथील चाफेकर बंधु उ डाणपुलाचे सुशोिभकरण 
करणे. 

१८ ३००००००० १००००००० 

३ ांतीवीर चाफेकर वा या या ितस-या ट याची कामे करणे. 
ट पा – १ व २  

१८ १२००००००० २००००००० 

४ िचंचवड काळेवाड  पुलापासून भाटनगर एस.ट .पी.पयत १८ 
मी. र ता वकिसत करणे. 

१८ १८००००००० ५००००००० 

५ . .१८ म ये चाफेकर चौकात पादचा-यांसाठ  भुयार  माग 
वकिसत करणे. 

१८ १८००००००० ४००००००० 

६ . .२१ दळवीनगर येथे वरंगुळा क  बांधणे १७ १००००००० ३०००००० 
७  

 
भांडवली काम े

वजयनगर . .४६ येथील ड.पी व नॉन ड.पी. र यांचे 
खड मु मीकरण व बी.बी.एम. करणे.  

२२ ५०००००० ८७०००० 

८ काळेवाड  . .४७ मधील योितबानगर भागातील र यांचे 
हॉटिम स प तीने डांबर करण करणे. 

२२ ११२५००० ५००००० 

९ . .२२ केशवनगर शाळेमागे खेळाचे मैदान वकिसत १८ ४०००००० २०००००० 
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करणे. 
१० . .२३ िचंचवडमधील गणपती वसजन घाट व आव यक 

ती थाप य वषयक कामे करणे. 
१८ २५००००० १५००००० 

११ . .१८ म ये ता यात येणारे आर ण वकिसत करणे. १८ ३०००००० १५००००० 
१२  वकास ािधकरण ह तील पेठ .३२ येथे वायु दुषण 

िनयं ण यं णेसह गॅसवर आधार त आधुिनक शवदा हनीसह 
मशानभुमी वकिसत करणे. 

२२ १०००००००० २००००००० 

एकुण  ४८००००००० १८९३७०००० 
 

 सबब मनपाचे सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप काम ये उपरो  नमूद कामांचा यांचे लेखािशषासमोर ल सन २०१८-१९ चा 
मूळ अंदाजा या रका या मधील नमूद केले या रकमेनुसार व मुळ तरतुद  करणेस मा यता देणेत येत आहे / अखिचत  र कम / मनपा फंड / सवसाधारण 
िनधी. 
 

वषय - सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान . अ. . 
मुळतरतुद 

वाढ घट अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद 

१ 

. .२०येथील 
मे. यानचंद हाँक  
टेड यम म ये पाँली ास 

बस वणे. 

वशेष योजना नवीनकाम   ५००००००० १००००००० १००००००० ० 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान . अ. . मुळतरतुद वाढ घट 

२ 

. .३१काटेपुरम चौक ते 
PWD पा या या 
टाक पयतचा र ता 
अ ावत प दतीने 
वकसीतकरणे. 

वशेष योजना नवीनकाम   २०००००००० ५०००००० ५०००००० ० 

३ 

पंपळे गुरव िशवाजी चौक 
ते जजामाता उ ान 
र ता अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

वशेष योजना नवीनकाम   १०००००००० ५०००००० ५०००००० ० 

४ 

जजामाताउ ान ते 
िमिलटर  ह  पयतचा 
र ता अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

वशेष योजना नवीनकाम   ५००००००० ५०००००० ५०००००० ० 

५ 

नवीसांगवी व पंपळे गुरव 
प रसरातील आर ण 
..... व इतर आर णे 
वकसीत करणे. 

वशेष योजना नवीनकाम   ५००००००० ५०००००० ५०००००० ० 

६ 

. .३१फेमस चौक ते 
दश या वधी घाट र ता 
अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

वशेष योजना नवीनकाम   ५००००००० ५०००००० ५०००००० ० 

७ . .३१ ांती चौक ते 
शनीमंद र पयतचा र ता वशेष योजना नवीनकाम  ५००००००० ५०००००० ५०००००० ० 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष पान . अ. . मुळतरतुद वाढ घट 
अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

८ अखच त र कम/मनपा 
फंड/सवसाधारण िनधी  

  
  ० ० ० ४००००००० 

  एकूण       ५५००००००० ४००००००० ४००००००० ४००००००० 
 
 
 
 
 

कामाचे नाव  लेखािशष पान . अ. .  मुळ तरतुद वाढ घट 
अंदाजप कय 

र कम 
सन २०१८-१९ ची 

तरतूद 
१. सांगवी मैला शु द करण क ा 

अंतगत भाग . ३१ व ानगर व 
उव रत ठकाणी जलिन:सारण 
यव थे म ये सुधारणा करणे  

भुयार  
गटर 
योजना  

न वन काम  ४९००००० १५००००० १५००००० ० 

२. सांगवी मैला शु द करण क ा 
अंतगत भाग . ३१ वनायकनगर 
व उव रत ठकाणी जलिन:सारण 
यव थे म ये सुधारणा करणे  

भुयार  
गटर 
योजना  

न वन काम  ४९५०००० २०००००० २०००००० ० 

३. सांगवी क ा अंतगत भाग . ३१ 
गांगडनगर व उव रत ठकाणी 

भुयार  
गटर 

न वन काम  ४९००००० १५००००० १५००००० ० 
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सन 
२०१८-
१९ 
या 

अंदाज
प का

म ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/ घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
 
 
 
 
 

जलिन:सारण यव थे म ये 
सुधारणा करणे. 

योजना  

४. सांगवी क ा अंतगत भाग . ३१ 
आनंद पाक व उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण यव थे म ये 
सुधारणा करणे  

भुयार  
गटर 
योजना  

न वन काम  ५०००००० २०००००० २०००००० ० 

५. सांगवी क ा अंतगत भाग . ३१ 
सहकार नगर व उव रत ठकाणी 
जलिन:सारण यव थे म ये 
सुधारणा करणे  

भुयार  
गटर 
योजना  

न वन काम  ४९००००० १५००००० १५००००० ० 

६. अखच त र कम/ मनपा फंड/ 
सवसाधारण  

   ० ० ० ८५०००००० 

 एकुण    २४६५०००० ८५००००० ८५००००० ८५००००० 
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर
कम 

अंदाजप
क य 
पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक तरतुद 
सन२०१८-१९ 

साठ  
वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

१ 

भाग .५५ रहाटणी 
गावठाण येथील स ह 
नं.४३ मधील १८.०० 
मी. ं द ड .पी. 
र ता वकसीत करणे 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

३५०००००० 30/78 २००० २००००००० १९९९८०००   

२ 

भाग .४५ पंपर  
वाघेरे येथील आर ण 
.१७३ येथे 

िसमािभंत बांधणे. 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

२००००००० 30/81 १००० १००००००० ९९९९०००   

३ 

भाग .४४ व भाग 
.४५ मधील वीर 

अिभम यु चौक ते 
पवना नद पयतचा 
१८.०० मी. ं द चा 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

५००००००० 30/86 १००० १४०००००० १३९९९०००   
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ड .पी. र ता वकसीत 
करणे. 

४ 

भाग .४८ येथील 
वमल गाडन ते 
नढेनगर पयत या 
र याचे कॉ ट करण 
करणे. 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

५००००००० 31/86 १००० ३००००००० २९९९९०००   

५ 

ग भागात 
ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार 
डांबर करण करणे. 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

५००००००० 31/89 १००० ४६०००००० ४५९९९०००   

६ 

ग भागाअंतगत 
खाजगी कंप या व 
मनपा माफत सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  
खोदकामके याने 
झालेले चर 
एम.पी.एम., बी.एम. 
व बी.सी. प दतीने 
डांबर करण करणे. 

वशेष योजना - रोड 
पे हमटमॅनेजमट िस ट म 

अहवालानुसार र ते सुधारणा 
अंतगत काम करणे. 

७००००००० 31/90 १००० ३५०००००० ३४९९९०००   
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७ 

भाग  २४ थेरगाव 
येथे ड .पी.आर ण 
.६२८ येथील खेळाचे 

मैदान वकिसत करणे 

वशेष योजना - पंपर  
िचंचवड 

मनपाइमारतीसमोर ल मुंबई 
पुणे हमर याचे ं द करण 
क न डांबर करण करणे 

तसेचपी.सी.एम.सी. इमारत 
प रसरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळ िसमािभंत 

फुटपाथ इ.अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे करणे. 

४००००००० 39/16 १००० २००००००० १९९९९०००   

८ 
थेरगावस.नं ९ येथे 
बहुउ ेशीय इमारत 
बांधणे 

वशेष योजना - पंपर  
िचंचवड 

मनपाइमारतीसमोर ल मुंबई 
पुणे हमर याचे ं द करण 
क न डांबर करण करणे 

तसेचपी.सी.एम.सी. इमारत 
प रसरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळ िसमािभंत 

फुटपाथ इ.अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे करणे. 

१५००००००० 39/17 १००० ७००००००० ६९९९९०००   
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९ 

थेरगावयेथील 
ांतीवीरनगर वधमान 

वा टका सोसायट  
समोर ल र ता 
वकिसत करणे 

वशेष योजना - इतर वशेष 
योजना वबी.ओ.ट . क प २८०००००० 47/41 १००० १५०००००० १४९९९०००   

१० 

भाग . ५५ रहाटणी 
गावठाण येथील 
मशानभूमीम ये 

वे टंग शेड बांधणे, 
अ नकंुड वइतर 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

प.अंदाजप क - मशानभुमी 
मु यालय 

३००००००० 488/13 २००० १२५००००० १२४९८०००   

११ अखिचतर कम 
(मनपा फंड) 

  
          २७२४८८००० 

  एकूण       १२००० २७२५००००० २७२४८८००० २७२४८८००० 
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 २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतूद म ये वाढ घट कर यास मा यता देणेत येत 
आहे. 
 

अनु.
. कामाचे नाव लेखािशष 

अंदाजप क
य पान . 
/अनु. . 

मुळतरतूद आव यक सुधार त तरतुद 
वाढ घट अंदाजप क य 

र कम 
सन२०१८-१९ 
ची तरतूद 

अंदाजप क य 
र कम 

सन२०१८-१९ 
ची तरतुद 

१ २ ३ ५ ४ ६   ७ ८ ९ 
१ भाग . २८ पंपळे 

सौदागरमधील 
आर ण . ३६७अ 
खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे. 

रोडपे हमट 
मँनेजमट 
िस टम 

अहवालनुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करणे. 

३२/११९ ३०००००० २०००००० ३००००००० ५०००००० ३००००००   

२ भाग . २८ पंपळे 
सौदागरमधील 
आर ण . ३६२ 
खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे 
विश पवाल तयार 
करणे. 

रोडपे हमट 
मँनेजमट 
िस टम 

अहवालनुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करणे. 

३२/१२२ ३०००००० २०००००० ३००००००० ५०००००० ३००००००   
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३ पंपळेसौदागर भाग 
. ५५मधील झरवर  

र ता यु.ट .ड यु.ट  
प दतीने वकिसत 
करणे. 

रोडपे हमट 
मँनेजमट 
िस टम 

अहवालनुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 

करणे. 

३२/११७ १५००००० १०००००० १२००००००० ५०००००० ४००००००   

 
 
४ 

भाग . ४८ येथील 
रहाटणी फाटा ते 
िशवाजी 
चौकापयत या १८ 
मी. ं द 
रस याचेकॉ ट करण 
करणे. 

रोड पे हमट 
मॅनेजमट 
िस ट म 

अहवालानुसारर ते 
सुधारणा अंतगत 
काम करणे. 

३१/८७ ८००००००० १००० २५००००००० ६००००००० ५९९९९०००   

५ अखिचत र कम 
(मनपा फंड)/ 
सवसाधारणिनधी 

             ६९९९९००० 

  एकूण       ५००१०००   ७५०००००० ६९९९९००० ६९९९९००० 
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वषय - सन २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 
र कम 

अंदाजप क य 
पान नं / 
अ. . 

असलेली तरतुद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

१ 

भाग .५८ नवी 
सांगवी येथील 
र याची वशेष 
दु ती कामे करणे. 

डांबर र ते 

५००००००० २३८/५४ २००००००० २५०००००० ५०००००० ० 

२ 

भाग .५७ (नवीन 
भाग ३१) पंपळे 

गुरव मधील बँक 
ऑफ महारा  ते 
ओर याना 
इमारतीपयतचा 
र ता अ ावत 
प तीने वकिसत 
करणे. 

डांबर र ते 

१०००००००० २३८/५६ १९११०००० ३९११०००० २००००००० ० 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 
र कम 

अंदाजप क य 
पान नं / 
अ. . 

असलेली तरतुद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

३ 

भाग .५७ 
(नवीन भाग ३१) 
पंपळे गुरव मधील 
काटेपुरम चौक ते 
मनपा शाळा 
पयतचा र ता 
अ ावत प तीने 
वकिसत करणे. 

डांबर र ते 

१०००००००० २४३/५५ १९०००००० ३९०००००० २००००००० ० 

४ 

ह भागात 
ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार 
डांबर करण करणे. 

डांबर र ते 

५००००००० २३८/५७ १४०००००० ३४०००००० २००००००० ० 

५ 

पंपळे गुरव भाग 
. ५७ येथील 
वनायक 
नगरभागातील 
र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण 

डांबर र ते 

५००००००० २४३/७६ २००००००० २५०००००० ५०००००० ० 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 
र कम 

अंदाजप क य 
पान नं / 
अ. . 

असलेली तरतुद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

करणे. 

६ 

पंपळे गुरव भाग 
. ५७ येथील 

कवडे नगरभागातील 
र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबर करण 
करणे. 

डांबर र ते 

५००००००० २४३/७७ २००००००० २५०००००० ५०००००० ० 

७ 

. .५९ मधील 
मधुबन काँलनी 
प रसरातील सव 
र यांचे UTWT 
प दतीने वकसीत 
करणे. 

वशेषयोजना १०००००००० ३१/९३ ३००००००० ४००००००० १००००००० ० 

८ 
. .६०सांगवी 
मशानभुमीची 
थाप य वषयक 

वशेषयोजना १०००००००० २४/१३७ ५०००००० १००००००० ५०००००० ० 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 
र कम 

अंदाजप क य 
पान नं / 
अ. . 

असलेली तरतुद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

नुतनीकरणाची कामे 
करणे. 

९ 

. .५९म ये ढोरे 
नगर, गंगानगर 
प रसरातील र ते 
UTWT प दतीने 
वकसीत करणे. 

वशेषयोजना १००००००० ३१/९४ २००००००० ३००००००० १००००००० ० 

१० 

. .६०सांगवी 
प रसर अ ावत 
प दतीने वकसीत 
करणे. 

वशेषयोजना ५००००००० ३१/१०१ १५००००० ५५००००० ४०००००० ० 

११ 

. .५७ पंपळे गुरव 
येथील अंतगत व 
मु य र याचे 
हाँटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

वशेषयोजना ५००००००० २८/३६ ० २५०००००० २५०००००० ० 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क य 
र कम 

अंदाजप क य 
पान नं / 
अ. . 

असलेली तरतुद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

१२ 

डॉ.बाबसाहेबआंबेडकर 
पुतळा प रसरात 
िभमसृ ी तयार 
करणे 

वशेषयोजना १५००००००० 18/23 १०००० ३००१०००० ३००००००० ० 

१३ अखच त र कम 
(मनपा फंड)             १५९०००००० 

  एकूण       16,86,20,000   32,76,20,000   15,90,00,000   
15,90,00,000  

 
 
 मनपाचे सन २०१८-१९चे मुळ अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकास कामां या – 
 
अ.
. 

लेखािशष  कामाचे नाव कामाची 
अंदाजप क
य र कम 

अंदाजप
क य पान 
/अ. .  

 सन 
२०१८-१९ 
असलेली 
तरतूद 

सन २०१८-
१९ आव यक 

तरतूद 

वाढ घट 

१. वशेष योजना- पंपर  
िचंचवड पर सरात 

. .२० िचंचवडेनगर 
म ये बजलीनगर येथे 

१५००००००० १३/३/२ १००० ४००००००० ३९९९९०००  
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ठक ठकाणी लाय 
ओ हर (उ डाणपुल) व 
ेड सेपरेटर बांधणे  

अंडरपास करणे. 

२. वशेष योजना- पंपर  
िचंचवड पर सरात 
ठक ठकाणी लाय 
ओ हर (उ डाणपुल) व 
ेड सेपरेटर बांधणे  

. .२२ येथील 
चाफेकर बंधू 
उ डाणपुलाचे 
सुशोिभकरण करणे. 

३००००००० १३/२/६ १००० १००००००० ९९९९०००  

३. वशेष योजना – हजन 
२००५ (सेवा वा ह यांचा 
थलांतर करणे, 

स लागार फ , व ुत 
खच, जलिनःसारण खच 
इ. अनुषंिगक कामे 
करणे) 

ांतीवर  चाफेकर 
वा या या ितस-या 
ट याची कामे करणे. 
ट पा १ व २ 

१२००००००० १८/२/२१ १००० २००००००० १९९९९०००  

४. वशेष योजना- पंपर  
िचंचवड मनपा 
इमारतीसमोर ल मुंबई-
पुणे हम र याचे 
ं द करण क न 
डांबर करण करणे तसेच 
पी.सीएमसी इमारती 

िचंचवड काळेवाड  
पूलापासून भाटनगर 
एसट पी पयत १८ मी. 
र ता वकिसत करणे. 

१८००००००० ३८/१६/८ १००० ५००००००० ४९९९९०००  
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पर सरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळ 
िसमािभंत फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे 

करणे.  
५. वशेष योजना- पंपर  

िचंचवड मनपा 
इमारतीसमोर ल मुंबई-
पुणे हमर याचे 
ं द करण क न 
डांबर करण करणे तसेच 
पी.सीएमसी इमारती 
पर सरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळ 
िसमािभंत फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे 

करणे.  

. .१८ म ये चाफेकर 
चौकात पादचा-यांसाठ  
भुयार  माग वकिसत 
करणे. 

१८००००००० ३८/१६/१२ १००० ४००००००० ३९९९९०००  

६. वशेष योजना- पंपर  
िचंचवड मनपा 
इमारतीसमोर ल मुंबई-

. .२१ दळवीनगर 
येथे वरंगुळा क  
बांधणे. 

१००००००० ३८/१६/१० १००० ३०००००० २९९९०००  
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पुणे हम र याचे 
ं द करण क न 
डांबर करण करणे तसेच 
पी.सीएमसी इमारती 
पर सरातील संर क िभंत 
दुचाक  वाहनतळ 
िसमािभंत फुटपाथ इ. 
अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे.  

७. भांडवली कामे – पथ 
खड मु माचे र ते  

वजयनगर . .४६ 
येथील डपी व नॉन 
डपी र यांचे 
खड मु मीकरण व 
बीबीएम करणे. 

५०००००० ८८/१४ १००० ८७०००० ८६९०००  

८. भांडवली कामे – 
पथ/डांबर  र ते  

काळेवाड  . .४७ 
मधील योितबानगर 
भागातील र यांचे 
हॉटिम स प तीने 
डांबर करण करणे. 

११२५००० ८९/२९ १००० ५००००० ४९९०००  

९. भांडवली कामे – इमारत 
योजना 

. .२२ केशवनगर 
शाळेमागील खेळाचे 
मैदान वकसीत करणे. 

४०००००० ९३/३ १००० २०००००० १९९९०००  
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१०. भांडवली कामे – 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

. .२३ िचंचवडमधील 
गणपती वसजन घाट 
व आव यक ती 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

२५००००० ९४/११ १००० १५००००० १४९९०००  

११. भांडवली कामे – 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

. .१८ म ये ता यात 
येणार  आर णे 
वकिसत करणे. 

३०००००० ९४/१९ १००० १५००००० १४९९०००  

१२. प अंदाजप क  वकास ािधकरण 
ह तील पेठ .३२ 
येथे वायु दुषण 
िनयं ण यं णेसह 
गॅसवर आधार त 
आधुिनक शव 
दा हनीसह मशानभुमी 
वकिसत करणे. 

१०००००००० ४७३ १००० २००००००० १९९९९०००  

१३. अखिचत र कम/मनपा 
फंड/सवसाधारण िनधी  

      १८९३३५८००० 

  एकूण - ७८५६२५०००  १२००० १८९३७०००० १८९३५८००० १८९३३५८००० 
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वषय- २०१८-१९ या अंदाजप काम ये थाप य वषयक वकासकामां या तरतूद म ये वाढघट कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 

अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ वैदूव ती भाग .५६ येथे 

पावसाळ  पा या या 
गटस या चबसची दु ती 
करणे व ॉम वॉटर लाईन 
टाकणे. 

लोकारो य - 
गावठाण गटस 

२५००००० १३१/५ १००० १०४०००० १०३९०००   

२ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथे पावसाळ  पा या या 
गटस या चबसची दु ती 
करणेव ॉम वॉटर लाईन 
टाकणे. 

लोकारो य - 
गावठाण गटस 

२५००००० १३१/६ २००० १०४२००० १०४००००   

३ वैदूव ती भाग .५६ 
येथील घाट व 

लोकारो य - घाट ५०००००० १३२/२ १००० १०४०००० १०३९०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

नद पा ालगत थाप य 
वषयक अनुषंिगक कामे 
करणे. 

४ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील घाट व 
नद पा ालगत थाप य 
वषयक अनुषंिगक 
कामेकरणे. 

लोकारो य - घाट ५०००००० १३२/३ १००० १०४३००० १०४२०००   

५ पंपळेसौदागर भाग 
.५५ रहाटणी गावठाण व 

सौदागर गावठाण भागात 
पावसाळ  पा याचािनचरा 
होणेकर ता आर.सी.सी. बंद 
पाईप टाकणे. 

लोकारो य - 
सरफेस गटस 

५०००००० १३३/७ १००० १०४४००० १०४३०००   

६ वैदूव ती भाग .५६ 
येथील जवळकरनगर, 
वैदूव ती, सुदशननगर, 
कािशदनगर, महारा कॉलनी, 

लोकारो य - 
सरफेस गटस 

५०००००० १३३/८ १००० १०४२००० १०४१०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

इ याद  भागात पावसाळ  
पा याचा िनचरा होणेसाठ  
आर.सी.सी. बंद 
पाईपटाकणे. 

७ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील कवडेनगर, 
वनायकनगर, रामनगर, 
महारा  कॉलनी, 
व यमनगर, भाऊनगर, 
गावठाण प रसर, 
वजयनगर, इ याद  भागात 
पावसाळ  पा याचािनचरा 
होणेसाठ  आर.सी.सी. बंद 
पाईप टाकणे. 

लोकारो य - 
सरफेस गटस 

५०००००० १३३/९ १००० १०४३००० १०४२०००   

८ पंपळेसौदागर भाग 
.५५ येथे ठक ठकाणी 

खड मु माचे र ते वकसीत 
करणे. 

पथ - 
खड मु माचे 

र ते 

१००००००० १३५/६ १००० १०४१००० १०४००००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

९ ड भागातील वकास 
कामांचे अंितम देयके अदा 
करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

७५००००० -/- ० ५०००००० ५००००००   

१० पंपळेिनलख भाग .५४ 
येथील न याने ता यात 
येणारे र ते व खराब 
झालेलेर यांची बी.बी.एम. 
प दतीने दु ती क न 
डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

५०००००० १३६/१० १००० ८०४००० ८०३०००   

११ पंपळेिनलख भाग .५४ 
येथे र ते सुधारणा वषयक 
कामे करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

५०००००० १३६/११ १००० १०४४००० १०४३०००   

१२ पंपळेसौदागर भाग 
.५५ येथील साई सागर 

कॉलनी, रायगड कॉलनी, 
भारत कॉलनी वप रसरातील 
र ते हॉटिम स प दतीने 
वकसीत करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

१००००००० १३६/१३ १००० १०४३००० १०४२०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

१३ पंपळेसौदागर भाग 
.५५ येथील काटेव ती व 

कंुजीरव ती प रसरातील 
र यांचेहॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

५०००००० १३६/१४ १००० ४६७०००० ४६६९०००   

१४ पंपळेसौदागर भाग 
.५५ गावठाण भागातील 

र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

१००००००० १३७/१६ १००० १०४४००० १०४३०००   

१५ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील गावठाण 
प रसरातील र यांचे 
हॉटिम स 
प दतीनेडांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

१५०००००० १३७/२४ १००० ३८४६००० ३८४५०००   

१६ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील कािशद व ती व 
प रसरातील र यांचे 
हॉटिम स 

पथ - डांबर  
र ते 

१५०००००० १३७/२५ १००० १०४५००० १०४४०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

प दतीनेडांबर करण करणे. 

१७ भाग .२५ वाकड येथे 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

३७५०००० १३७/२९ १००० ३५०१००० ३५०००००   

१८ भाग .२५ वाकड येथे 
उव रत ठकाणी र ते 
वकसीत करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

३७५०००० १३७/३० १००० ३५०२००० ३५०१०००   

१९ भाग .२५ ताथवडे 
गावठाण व उव रत ठकाणी 
र ते वकिसत करणे. 

पथ - डांबर  
र ते 

३७५०००० १३७/३२ १००० ३४९९००० ३४९८०००   

२० पंपळेिनलख भाग .५४ 
मधील बाणेर पुलाकडे 
जाणा-या र यास फुटपाथ 
करणे व र तादुभाजक 
उभारणे. 

पथ - दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५०००००० १३९/८ १००० १०४४००० १०४३०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

२१ पंपळेसौदागर भाग 
.५५ येथील रहाटणी 

गावठाण, पवानगर, व इतर 
भागात पे ह ंग 
लॉकबस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

पथ - दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५०००००० १३९/१२ १००० १०४२००० १०४१०००   

२२ वैदूव ती भाग .५६ 
येथील सुदशननगर, 
जवळकरनगर, गुलमोहर 
कॉलनी, भातनगर 
इ याद भागात पे ह ंग 
लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

पथ - दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५०००००० १४०/१७ १००० १०४३००० १०४२०००   

२३ पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील भागात पे ह ंग 
लॉक बस वणे व थाप य 
वषयक कामेकरणे. 

पथ - दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५०००००० १४०/१९ १००० १०४२००० १०४१०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

२४ भाग .२५ म ये 
फुटपाथची कामे करणे. 

पथ - दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५२५०००० १४०/२८ १००० ४२०२००० ४२०१०००   

२५ पंपळेिनलख भाग .५४ 
येथील मनपा शाळा, 
दवाखाना, व यायामशाळा 
येथे थाप य वषयक कामे 
करणे. 

इमारतयोजना ५०००००० १४३/७ १००० १०३८००० १०३७०००   

२६ पंपळेसौदागर भाग 
.५५ येथील खेळाचे 

मैदान वकसीत करणे व 
इतर अनुषंिगक कामे 
करणे. 

इमारतयोजना ५०००००० १४४/८ १००० १०४४००० १०४३०००   

२७ भाग .५३ वाकड मधील 
मनपा या ता यात आले या 
व वध आर णास 
िसमािभंत बांधणे. 

इमारतयोजना ३७५०००० १४५/३ १००० १७०१००० १७०००००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

२८ पंपळेसौदागर भाग 
.५५ येथे 

महानगरपािलके या व वध 
सां कृतीक 
काय माकर तामंडप 
यव था पुर वणे व इतर 
थाप य वषयक 

अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य वषयक 
कामे करणे. 

१०००००० १४६/४ १००० ६९३००० ६९२०००   

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

वशेषयोजना ११००००००० १३/८ १००० ५०००१००० ५०००००००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

३० पुनावळेयेथील स.नं. 
६,७,८,९,१०,११ ते १५ व १९ 
येथील १८ मी. ं द ड .पी. 
र ता वकसीतकरणे. 

वशेषयोजना ७००००००० १९/४१ १००० २०००१००० २०००००००   

३१ भाग .५३ वाकड म ये 
न याने ता यात येणा-या 
जागेनुसार वकास 
आराख यातील 
र ते वकसीत करणे. 

वशेषयोजना २००००००० १९/४२ १००० १५००१००० १५००००००   

३२ पुनावळेयेथील स ह नं.५० 
व ५१ मधुन जाणारा १८.०० 
मी. ड .पी. र ता वकसीत 
करणे. 

वशेषयोजना ५००००००० १९/५२ १००० २५००१००० २५००००००   

३३ पुनावळेयेथील स.नं.४२, ४३ 
मधुन जांबे गावाकडे 
जाणारा १८.०० मी. ड .पी. 
र ता वकसीतकरणे. 

वशेषयोजना ५००००००० १९/५३ १००० १०००१००० १०००००००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

३४ ड भाग ठक ठकाणी 
आव यकतेनुसार 
डांबर करण करणे. 

वशेषयोजना ५००००००० २०/५५ १००० ४५००१००० ४५००००००   

३५ न वन भाग .२८ येथील 
रहाटणी मनपा शाळा ते 
पंपळे सौदागर मशानभूमी 
पयत यार याचे 
यु.ट .ड यु.ट . प दतीने 
कॉ ट करण करणे. 

वशेषयोजना ८००००००० २०/५६ १००० ५०००१००० ५०००००००   

३६ ड भागाअंगत खाजगी 
कंप या व मनपा माफत 
व वध सेवा वा ह या 
टाकणेसाठ खोदकाम 
के याने झालेले चर 
एम.पी.एम., बी.एम. व 
बी.सी. प दतीने डांबर करण 
करणे. 

वशेषयोजना १०००००००० २०/५८ १००० ३०००१००० ३०००००००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

३७ भाग .२६ मधील 
ना याची थाप य वषयक 
कामे करणे. 

वशेषयोजना ३००००००० २०/५९ १००० १४००१००० १४००००००   

३८ भाग .२५ वाकड 
आ. .४/११ जकात नाकाचे 
जागेसाठ  िसमािभंत 
घालणे. 

वशेषयोजना ५००००००० २०/६० १००० १५००१००० १५००००००   

३९ भाग .२५ वाकड 
आ. .४/१५ ाथिमक 
शाळेचे जागेसाठ  िसमािभंत 
बांधणे. 

वशेषयोजना २००००००० २०/६१ १००० ४००१००० ४००००००   

४० पंपळेगुरव भाग .५७ 
येथील दापोड  पुल ते 
तुळजाभवानी मंद र ते सृ ी 
चौकापयतचा १८.०० मी. 
ं द र याचे अ ावत 
प दतीने नुतनीकरण 
करणे. 

वशेषयोजना २०००००००० २८/३८ १००० १००००१००० १००००००००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

४१ भाग .२६ म ये ता यात 
येणारे ड .पी. र ते 
वकसीत करणे. 

वशेषयोजना ८५०००००० २८/३९ १००० ४५००१००० ४५००००००   

४२ भाग .५६ वैदूव ती 
जवळकरनगर येथील 
खेळाचे मैदान या 
आर णाम ये व वध 
कार याखेळां या 

खेळप या वकसीत करणे 
व इतर थाप य वषयक 
अनुषंिगक कामे करणे. 

वशेषयोजना ३००००००० ४३/१८ १००० २०००१००० २०००००००   

४३ पंपळेिनलख भाग .५४ 
मधील क पटेव ती येथील 
मशानभूमीत संडास लॉक 

बांधणे वइतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

प-अंदाजप क 
मशानभूमी 

१००००००० ४८०/४ १००० १९६२००० १९६१०००   
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अनु. . कामाचे नाव लेखािशष अंदाजप क यर कम 
अंदाजप क य 

पान . 
/अनु. . 

असलेली 
तरतूद 

आव यक 
तरतुद 

सन२०१८-१९ 
साठ  

वाढ घट 

४४ पंपळेिनलख भाग .५४ 
गावठाणातील 
मशानभूमीत थाप य 
वषयक दु ती व 
देखभालीचीकामे करणे. 

प-अंदाजप क 
मशानभूमी 

१००००००० ४८०/५ १००० ७००००० ६९९०००   

४५ अखिचत र कम (मनपा 
फंड)/ सवसाधारण िनधी  

            ४९५८१४००० 

  एकूण       
४४००० ४९५८५८००० ४९५८१४००० ४९५८१४००० 
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सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप कात खच बाजूचे अंदाजाम ये र. .६०,२९,९९,०००/-                
अिधक व खच बाजुस र. . ६०,२९,९९,०००/- कमी करणेत येत आहे. सन २०१७-१८ मधील माच २०१७ 
अखेर स अंदाजे र. . ५००/- कोट  िश लक राहतील या अंदाजान ेर. . ५००/- कोट  सन २०१८-१९ या 
आरंभी या िश लकेत जमा धरणेत आली आहे. यानुसार थायी सिमतीचे सन २०१७-२०१८ चे सुधार त 
व सन २०१८-१९ चे मूळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच जेएनएनयूआरएम अंतगत महानगरपािलकेने 
नमूद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे अंदाजप क “प” पुढ ल माणे 
वकृत करणेत येत आहे. 

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 

अ. . तपिशल सन २०१७-१८ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१८-१९ चा अंदाज 
र. . 

अ)१) एकूण जमा ३३,३६,१३,२६,७०० ४०,३३,६९,०८,३५४ 
२) एकूण खच २७,३९,४१,०५,६४६ ३९,६५,६४,२३,६०१ 
३) अखेरची िश लक ५९६,७२,२१,०५४ ६८,०४,८४,७५३ 
ब)१) भाग-३ एकूण 

जमा 
५९,२६,२८,९९,८२१ ५८,१९,९९,३२,८२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ५९,२६,२८,९९,८२१ ५८,१९,९९,३२,८२१ 
क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

१४,८७,२५,०८,७४१ १७,५२,७१,००,००० 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

५९२,३५,६३,६३५ १६,१३,५४,००,००० 

३) अखेरची िश लक ८९४,८९,४५,१०६ १३,९१,१७,००,००० 
 

 
       यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

  अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 

       अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

      -------- 

मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह टॅ स या संदभात ज ट स ओक 
आ ण ज ट स रयाज यांनी एक िनकाल दला आहे. यात यांनी प  हणलेले आहे क  यात पेन ट  
आ ण शा तीकर हे सोडून टॅ स या असं हणलेल आहे. शेवटचे दोन चार दवस राह ल ेआहेत.  
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       मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे जाह र करणेत येत आहे. 
 
 
 
 

(िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
 पंपर  -४११ ०१८. 

                                                            
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
नगरसिचव कायालय 
मांक – नस/६/का व/५६६/२०१८ 
दनांक – १४/१२/२०१८                              
 

                                                                                                                                 
                नगरसिचव 

              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                      पंपर  – ४११ ०१८. 

   
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  

    कायवाह साठ  रवाना. 
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