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सभावृ ांत 
दनांक – २०.६.२०१९                    वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
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  यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- 
.शहर अिभयंता, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , 

मा.पवार- उपसंचालक नगररचना,  मा.तुपे, मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह 
शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.दुगूडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , 
मा.राऊत- .सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मुढें- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.डॉ.साळवे- 
अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.तांबे, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.गलबले, 
मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.पवार मा.वाघुंडे - कायकार  अिभयंता, मा.दगडे- पशुवैदयक य 
अिधकार , मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार , मा.डॉ. वामी, मा.डॉ.गोफणे- आरो यािधकार   
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.  

१) द प तंभ बहुउ ेशीय सं थेचा मा यतेकामीचा मा. थायी सिमतीकड ल ठराव 
.४८९७ द.१९.६.२०१९ सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा. थायी 

सिमतीची  मागणी मतास टाकणेत आली असता  –  
            अनुकूल -९९                        ितकूल- ० 
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         अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला  
         अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                           -----    

२) पंपर  िचंचवड शहरातील यशवंतराव च हाण मारक सिमतीस देणेगी व पात 
अदा करावयाची र कम वग करण करणेस मा यतेकामीचा मा. थायी 
सिमतीकड ल ठराव .४८९५ द.१९.६.२०१९ सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत 

मा. थायी सिमतीची  मागणी मतास टाकणेत आली असता  –  

            अनुकूल -९९                        ितकूल- ० 

         अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला  
         अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.   

      ----- 
३)  रा ीय लोकअदालतीचे दवशी थक त र कम एकरकमी वसूल हो याचे ीने 

मनपा शा ती/दंड कराम ये सवलत देणेस व स याचे िमळकतकर संगणक 
णालीम ये आव यक बदल करणेस मा यतेकामीचा मा. थायी सिमतीकड ल 

ठराव .४९०१ द.१९.६.२०१९ सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा. थायी 
सिमतीची  मागणी मतास टाकणेत आली असता  –  

          अनुकूल -९९                        ितकूल- ० 

          अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला  

          अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
      ----- 

४) ड व ब भागांतगत पुणे बगलोर मुंबई हायवे वर ल ट लाईट सा ह य मे. 
पी.एस.टोल रोड ा. िलमीटेड यांना ह तांतर त करणेस मा यता देणेबाबतचा 
मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु  
यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

             अनुकूल - ९९                       ितकूल- ० 

         अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला  
         अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                             ----- 

५) पंपर  िचंचवड माट िसट  अंतगत क पासाठ  आर ण फेरबदल करणेबाबतचा   
   मा.आयु  यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु   
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   यांची मागणी मतास टाकणेत आली असता – 

            अनुकूल - ९९                       ितकूल- ० 

         अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला  
         अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.             
                                             ----- 
    

६) पपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील र ते यांिञक  प दतीने 
साफसफाईचे कामकाज करणेस मा यता देणेकामीचा मा. थायी सिमतीकड ल 
ठराव .४८९६ द.१९.६.२०१९ सभा कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा. थायी 
सिमतीची मागणी मतास टाकणेत आली असता  –  

          अनुकूल -९९                        ितकूल- ० 

         अशी मते पडली व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला  
         अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  
                                           ----- 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू - मा.महापौर साहेब, का मीर मधील अनंतनाग 
ज ात दहशतवा ांशी झाले या चकमक त ५ जवान शह द, भारतीय वायुदलाचे वमान 
कोसळून झाले या अपघाताम ये १२ जवान तसेच िगर ष कनाड प ी, प भूषण व 
ानपीठ पुर कार ा  जे  सा ह यीक व िसनेनाटय अिभनेते, वलासराव िशंदे रा वाद  

काँ ेसचे सांगली ज हा य  तथा मा.आमदार, गणेश बंडु आहेर, पोपट जाधव, भालेराव 
पालघरे, पांडुरंग िनकम यांचे दु :खद िनधन झा याने यांना दांजली वाहणेत यावी. 
तसेच द ा साने यां या कायालयावर जो हा ला झाला याचा सव नगरसेवकां या वतीने 
ती  िनषेध य  करतो आ ण आप या मा यमातून पोलीस शासनाला यो य ती 
कारवाई कर यासाठ  सव नगरसेवकां या वतीने वनंती करतो.   
मा.तुषार हंगे  - मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर-  दांजली वाह यासाठ  सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रहावे.  

      (सवानी दोन िमिनटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
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मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, पॅरा ऑल पीक वजेते मुरलीकांत पेटकर यांचा 
मानपञ दान क न स मान कर यात यावा आ ण आजची सभा गु वार दनांक 
२०/६/२०१९ रोजी दुपार  ३.१५ पयत तहकूब करावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  

(मा.आ णा बोदडे यांनी मानपञाचे वाचन केले.) 

(पॅरा ऑल पक वजेते मा.मुरलीकांत पेटकर यांना मानपञ दान क न मा.महापौर, 
मा.उपमहापौर, मा.प नेते, मा. वरोधी प नेते, मा.सभापती थायी सिमती, मा.आयु , 
मा.सव प ाचे गटनेते व सव मा.पदािधकार  याचें ह ते स मान करणेत आला. तसेच त  
नंतर मा. मुरलीकांत पेटकर यांनी यांचे वचार मांडले.)  

मा.महापौर- आजची सभा गु वार द.२०/६/२०१९ रोजी दुपार  ३.१५ पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.          
            --------   
 
 
  

    (राहुल गुलाब जाधव) 
  महापौर 

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

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ३२ 

सभावृ ांत 
 ( दनांक २०/६/२०१९ (दु .२.००)  ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २०.६.२०१९                    वेळ – दुपार  ३.१५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०.६.२०१९ (दु .२.०० वा.) ची तहकूब मा. 
महापािलका सभा गु वार दनांक २०.६.२०१९ रोजी दुपार  ३.१५ 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.राहुल गुलाब जाधव            महापौर 

२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव       उपमहापौर 

३) मा. वीनल क पल हे े 
४) मा.साधना अंकुश मळेकर 
५) मा.द ा य बाबूराव साने 

६) मा.अ नी संतोष जाधव 

७) मा.वसंत भाकर बोराटे 

८) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

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 ं  
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१३) मा.उंडे ल मण ध डू 

१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२१) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२२) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाणे 

२३) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२४) मा.अडॅ.िनतीन ाने र लांडगे 

२५) मा.ल ढे न ता योगेश 

२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२७) मा.लांडे व ांत वलास 

२८) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२९) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 

३०) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३१) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 

३२) मा.केशव हनुमंत घोळवे 

३३) मा.मंगला अशोक कदम 

३४) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 

३५) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३६) मा.संजय बबन नेवाळे 

३७) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
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३८) मा.भालेकर वण महादेव 

३९) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

४०) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

४१) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

४२) मा.घोलप कमल अिनल 

४३) मा.उ म काश कदळे 

४४) मा.पवळे सुमनताई मधुकर 

४५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४६) मा.यादव मीनल वशाल 

४७) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४८) मा. मोद कुटे 

४९) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

५०) मा.बाबर शिमला राज ू

५१) मा.अिमत राज  गावडे 

५२) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

५३) मा.खानोलकर ा महेश 

५४) मा.भ डवे संिगता राज  

५५) मा.मोरे र महाद ू  भ डवे 
५६) मा.ढाके नामदेव जनादन  

५७) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

५८) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५९) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६०) मा.अपणा िनलेश डोके 

६१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

६२) मा.गावडे राज  तानाजी 
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६३) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

६४) मा.जय ी वसंत गावडे 

६५) मा.कोमल दपक मेवानी 
६६) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 

६७) मा.सुल णा राजू धर 
६८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

६९) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

७०) मा.कदम िनक ता अजुन 

७१) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

७२) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७३) मा.नढे वनोद जयवंत 

७४) मा.पाडाळे िनता वलास 

७५) मा.काळे उषा दलीप 

७६) मा.पवार मिनषा मोद 

७७) मा.बारणे अचना तानाजी 
७८) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७९) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

८०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

८१) मा.िनलेश हरामण बारण े

८२) मा.वाघमारे अ नी व म 

८३) मा.दशले रेखा राजेश 

८४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८५) मा.कामठे तुषार गजानन 

८६) मा.च धे आरती सुरेश 

८७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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८८) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

९०) मा.चं कांत बारकु नखाते 

९१) मा.कुटे िनमला संजय 

९२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

९३) मा.मुंढे उषा अंकुश 

९४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 

९५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

९६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

९७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

९८) मा.राजापुरे माधवी राज  

९९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

१००) मा.नवनाथ द ू जगताप 

१०१) मा.संतोष बबन कांबळे 

१०२) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 

१०३) मा.हषल म छं  ढोरे  

१०४) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 

१०५) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१०६) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 

१०७) मा.अडॅ.मोरे र ाने र शेडगे  

  
           यािशवाय मा. ावण ह डकर – आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.पाट ल- 
.शहर अिभयंता, मा.कोळंबे- मु य लेखा अिधकार , मा.डॉ.रॉय-आरो य वैदयक य अिधकार , 

मा.पवार- उपसंचालक नगररचना,  मा.तुपे, मा.िनकम- सह शहर अिभयंता, मा.सवण-े .सह 
शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.दुगूडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे- सहा.आयु , 
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मा.राऊत- .सहा.आयु , मा.साळंूके – मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.मुढें- .िश णािधकार  (मा यिमक िश ण), मा.डॉ.साळवे- 
अित.आरो य वैदयक य अिधकार , मा.तांबे, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.गलबले, 
मा.ग टूवार, मा.पुजार , मा.पवार मा.वाघुंडे - कायकार  अिभयंता, मा.दगडे- पशुवैदयक य 
अिधकार , मा.ऐवले-समाज वकास अिधकार , मा.डॉ. वामी, मा.डॉ.गोफणे- आरो यािधकार   
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.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडतो. 
 
                वषय मांक - १ 
दनांक – २०/६/२०१९                  वभाग – मा.आयु    

 
        संदभ १)  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/१६७/२०१९  

                 दनांक  २०/०५/२०१९   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत वकसीत 
होणा-या काळेवाड  फाटा ते देहू – आळंद  र ता या ४५.०० मी. ं द र ता हा एमआयड सी 
ह मधील मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. कंप या या 
जागे यित र  बहूतांश सव जागेवर र ता वकसीत झालेला अस याने व फ  कंपनी या 
जागेव रल र ता वकसीत झालेला नस याने सदर कंप यांशी चचा क न सदर कंप याचे 
जागेव रल बांधकामाची नुकसान भरपाई दे याचे िन त कर यात आले.  

      यानुसार उपरो  संदिभय  . १ अ वये मा. महापािलका सभा ठराव . ५६६, 

दनांक १९/०८/२०१४अ वये वषयां कत बाबत खािलल माणे ठराव मंजूर करणेत आलेला 
आहे. 



16 
 

,   

 “ मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या जागेतून 
मनपा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील ४५.०० मी. ं द र या या दो ह  
सोसायट या बािधत २२८५ चौ. मी. े ामुळे सदर प रसरात बी.आर.ट .एस. ची क  
शासन पुर कृत योजना रखडली असलेने सदरची जागा खाजगी वाटाघाट ारे ता यात 
घेणेकामी मा. आयु  यांचे अ य तेखाली द. १७/०६/२०१४ रोजी बैठक आयो जत 
करणेत आलेली होती. सदर बैठक  म ये मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस 
को. ऑ. सो. िल. सोसायट  यांना यांचे बांधकामासाठ  र कम . ६,२५,००,०००/- 
(र कम . सहा कोट  पंचवीस लाख फ ) अदा करणे बाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. 
तसेच सदर यवहारात होणारे अदलाबदल र ता बािधत े  २२८५ चौ. मी. े ाबाबतचे 
द त (deed of exchange) न दणी करणेकामी लागणार  आव यक टँप युट  व न दणी 
शु क यांचा खच महानगरपािलकेने करणेस मा यता देणेत येत आहे.” 

      तथापी उपरो  संदिभय प  . २ अ वये मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल 
मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या अ य  व से े टर  यांनी मे. इंडोिलंक व 

युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट  यांना यांचे बाधंकामासाठ  
र कम . ६,२५,००,०००/- (र कम . सहा कोट  पंचवीस लाख फ ) ह  सन २०१४ 
मिधल अस याने आता सन २०१९ पयतची वाढ वचारात घेऊन सदर बांधकामासाठ चे 
एकुण मु यांकन र. . ७,५०,००,०००/- (र. . सात कोट  प नास लाख फ ) िमळणेची 
मागणी केलेली होती. यास अनुस न मा. आयु  यांचेकडे दनांक १०/०४/२०१९ रोजी 
बैठक संप न झाली याम ये स य थतीत लोकसभे या सावजिनक िनवडणूका सु  
अस याने आदश आचारसं हता लागू आहे यामुळे कोणतेह  धोरणा मक िनणय घेता येत 
नाह त. तथापी मा. महापािलका सभेने मंजूर केले या र कमेवर सन २०१४ ते सन २०१९ 
पयत या ५ वष कालावधीसाठ  वाढ व ७५,००,०००/- (र. . प याह र लाख फ ) सह 
एकुण र. . ७,००,००,०००/- (र. . सात कोट  फ ) इतक  सुधा रत र कम आदश 
आचारसं हता संप यानंतर मा. महापािलका सभा व मा. थायी सिमती सभे या मा यता 
ा  झा यानंतर देता येईल असा िनणय झालेला आहे. तसेच उपरो  संदिभय प  . ४ 

अ वये मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या 
अ य  व से े टर  यांनी मा. आयु  यांचेकडे दनांक १०/०४/२०१९ रोजी बैठक म ये 
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िन त केलेली बांधकामासाठ या नुकसान भरपाईची एकुण र कम . ७,००,००,०००/-   
(र. . सात कोट  फ ) मा य असलेचे महानगरपािलकेस कळ वलेले आहे. 

     यास अनुस न वषयां कत मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. 
सो. िल. सोसायट या जागेतून जाणा-या महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर वकास 
योजनेतील ४५ मी. ं द र या या जागे या संपादना अंतगत कंप यां या बािधव 
इमारतीसाठ  एकुण सुधा रत र. . ७,००,००,०००/- (र. . सात कोट  फ ) र कम, तसेच 
सदर यवहारात होणारे अदलाबदल र ता बािधत े  २२५० चौ. मी. (लांबी- ५० मी. X 

ं द -४५ मी.) े ाबाबतचे द त (deed of exchange) न दणी करणेकामी लागणार  आव यक 
टँप युट  व न दणी शु क यांचा खच महानगरपािलकेने करणेकामी सुधा रत शास कय 

मा यता देणेत यावी. 
मा.हषल ढोरे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.    

मा.िनता पाडाळे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- पंपळे गुरव 
प रसरामधील माट िसट  अंतगत वकास आराख यातील ड .पी. र ते वकसीत कर याचे 
काम सु  असुन, बँक ऑफ महारा  ते ओर याना ब ड ंग व इतर र ते वकसीत क रत 
असताना सदर र यांम ये अनेक नाग रकांची घरे बाधीत होत असुन या ठकाणी नाग रक 
बेघर होत आहेत. या नाग रकांना राह यासाठ  इतर  घर नसलेमुळे पंपर  – िचंचवड 
महानगरपािलकेचे घरकुल योजने अंतगत राब व यात येत असणा-या क पाम ये संबिधत 
नाग रकांना मा.आयु ांनी तपासणी क न ाधा याने घरे उपल ध क न देणेस मा यता 
देणेत यावी. संबिधत नाग रकांची जागा वकास आराख यातील र यांम ये जात अस याने 
या नाग रकांना घरकुल योजनेमधील घर देताना लाभाथ कडुन मनपाला भरावी लागणार  

रोख र कम ह  या नाग रकांना यां या बाधीत े ांचा रोख व पात मोबदला मनपाकडुन 
दला जातो या रकमेमधुन सदर र कम वजा क न घे यास व सदर अंमलबजावणीसाठ चे 
अिधकार मा.आयु  साहेबांना देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच काळेवाड  प रसरामधील 
वकास आराख यातील ड .पी.र ते वकसीत कर याचे काम सु  असुन, नढेनगर व 
वजयनगर तसेच काळेवाड  भागातील १८ मी. व इतर र ते वकसीत क रत असताना सदर 
र यांम ये अनेक नाग रकांची घरे बाधीत होत असुन या ठकाणी नाग रक बेघर होत 
आहेत. या नाग रकांना राह यासाठ  इतर  घर नसलेमुळे पंपर –िचंचवड महानगरपािलकेचे 
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घरकुल योजने अंतगत राब व यात येत असणा-या क पाम ये संबिधत नाग रकांना मा. 
आयु ांनी तपासणी क न ाधा याने घरे उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी. संबिधत 
नाग रकांची जागा वकास आराख यातील र यांम ये जात अस याने या नाग रकांना 
घरकुल योजनेमधील घर देताना लाभाथ कडुन मनपाला भरावी लागणार  रोख र कम ह  या 
नाग रकांना यां या बाधीत े ांचा रोख व पात मोबदला मनपाकडुन दला जातो या 
रकमेमधुन सदर र कम वजा क न घे यास व सदर अंमलबजावणीसाठ चे अिधकार मा. 
आयु  साहेबांना देणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.संगीता भ डव-े मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  
मा.नामदेव ढाके- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजपञकातील भाग . ६ धावडेव ती मधील 
अर ण . ४३२ ला िसमािभंत बांधणे व थाप य वषयक कामे करणे या कामा या नावात 
खालील माणे बदल करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
अ. . उप लेखािशष 

कामाचे नाव   
अंदाजपञक य लेखािशष  कामाचे सुधार त 

नाव   
१ भाग . ६ 

धावडेव ती मधील 
आर ण . ४३२ 
ला िसमािभंत 
बांधणे व थाप य 
वषयक कामे 
करणे.    

५० २१/५ वशेष योजना  भाग . ६ 
धावडेव ती मधील 
आर ण . ४३२ 
वकसीत करणे. 

 
तसेच मौजे ताथवडे गावा या वगळले या भागा या वकास योजनेस शासनाने मंजूर  
दलेली आहे. या वकास योजनेमधील स.नं. ७ मधील जागेवर १२.०० मी. ं द चा वकास 
योजना र ता तावीत कर यात आला आहे. या तावीत वकास योजना र या या 
आखणीम ये घरे, चाळ , गोडाऊन इ. बांधकामे असून ती बाधीत होत आहेत. स थतीत 
स.नं. ८ म ये शेती वापर चालू अस याने या स.नं. या मा यमातून १२.०० मी. वकास 
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योजना ता वत के यास र या या आखणीतील ेञाम ये कोणतीह  बांधकामे बाधीत 
होणार नाह त. यामुळे स.नं. ७ मधील वकास योजना र ता वगळून स.नं. ८ या 
मा यमातून सदर १२.०० मी. र ता तावीत करणेबाबत महारा  शासनाने द.२७/५/२०१९ 
या पञा वये मनपास िनदश दलेले आहेत. शासन िनदशा माणे फेरबदल तावाबाबत 

कायवाह  क न शासनास अंतीम मा यतेसाठ चा ताव सादर करणेस मा.आयु  यांना 
ािधकृत करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपळे गुरव प रसरामधील माट िसट  अंतगत 

वकास आराख यातील ड .पी. र ते वकसीत कर याचे काम सु  असुन, बँक ऑफ महारा  ते 

ओर याना ब ड ंग व इतर र ते वकसीत क रत असताना सदर र यांम ये अनेक नाग रकांची 
घरे बाधीत होत असुन या ठकाणी नाग रक बेघर होत आहेत. या नाग रकांना राह यासाठ  

इतर  घर नसलेमुळे पंपर –िचंचवड महानगरपािलकेचे घरकुल योजने अंतगत राब व यात येत 

असणा-या क पाम ये संबिधत नाग रकांना मा. आयु ांनी तपासणी क न ाधा याने घरे 

उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी. संबिधत नाग रकांची जागा वकास आराख यातील 

र यांम ये जात अस याने या नाग रकांना घरकुल योजनेमधील घर देताना लाभाथ कडुन 

मनपाला भरावी लागणार  रोख र कम ह  या नाग रकांना यां या बाधीत े ांचा रोख व पात 

मोबदला मनपाकडुन दला जातो या रकमेमधुन सदर र कम वजा क न घे यास व सदर 

अंमलबजावणीसाठ चे अिधकार मा. आयु  साहेबांना देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच दापोड  

िनगड  बी.आर.ट .एस कॉर डॉर वर ल भ -श  चौक येथे ेड सेपरेटर व उ डानपुलाचे बांधणेचे 

कामात अडथळा ठरणारे EHV पायलॉन िश ट करणे कामा या िन वदा मागवुन सदरचे कामाचे 

कायारंभ आदेश देणेत आले आहेत. सदर कामासाठ  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण 

यांचे जागेमधील अितउ चदाब तारा हल वणेसाठ  सदर कामाअंतगत यांचा ह सा र कम . 

७,८०,७३,७०१/- इतक  र कम प.ंिच. मनपास देणार असुन प हला ह ा र कम . २,३४,२२,११०/- 

मनपा फंडात जमा केलेली आहे.  
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण तफ िमळणार  एकुण र कम . 

७,८०,७३,७०१/- पैक  पं.िच.मनपाकडे ा  झालेली र कमेसह सदरची र कम 
खालील माणे सदरचे कामावर तरतुद करणेस मा यता देणेत यावी. 
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कामाचे नाव अंदाजप क 
पान . व 
अ. . 

सन २०१९-२० 
तरतुद (र कम 
. 

पंपर  िचंचवड 
नवनगर 
वकास 
ािधकरण तफ 

िमळणार  
एकुण र कम 
(र कम .)  

न याने सन 
२०१९-२० साठ  
करावयाची 
तरतुद (र कम 
.) 

दापोड  िनगड  
बी.आर.ट .एस कॉर डॉर 
वर ल भ -श  चौक 
येथे ेड सेपरेटर व 
उ डानपुलाचे बांधणेचे 
कामात अडथळा 
ठरणारे EHV पायलॉन 
िश ट करणेबाबत 

पान . 
३४८, अ. . 
५ 

६,००,००,०००/- ७,८०,७३,७०१/
- 

१३,८०,७३,७०१
/- 

  
तसेच भाग मांक २ िचखली, कुदळवाड  मधील १८ मीटर रोड लोकव ती म ये असून 
आव यकता नस याने व ामपंचायतचे दोन र ते येक  ६ मीटर ं द चे असून या ठकाणी 
१८ मीटर रोड के यास दाट लोकव ती अस याने खुप लोकांचे नुकसान होईल. यामुळे गट 
नं.६७५, ६७७, ७२२, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ८४८ मधून जाणारा ड .पी.र ता र  
कर यास मा यता देणेत यावी. 
मा.हषल ढोरे  -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.सुरेश भोईर –  मा.महापौर साहेब, उपसुचनां वकार या आहेत. 
 यानंतर उपसुचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ४१९                                       वषय मांक - १ 
दनांक – २०/६/२०१९                       वभाग – मा.आयु    

 
        संदभ १)  मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१५/१६७/२०१९  

                 दनांक  २०/०५/२०१९   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जेएनएनयुआरएम योजने अंतगत वकसीत   
होणा-या काळेवाड  फाटा ते देहू – आळंद  र ता या ४५.०० मी. ं द र ता हा एमआयड सी 
ह मधील मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. कंप या या जागे 

यित र  बहूतांश सव जागेवर र ता वकसीत झालेला अस याने व फ  कंपनी या 
जागेव रल र ता वकसीत झालेला नस याने सदर कंप यांशी चचा क न सदर कंप याचे 
जागेव रल बांधकामाची नुकसान भरपाई दे याचे िन त कर यात आले.   

      यानुसार उपरो  संदिभय  . १ अ वये मा. महापािलका सभा ठराव . ५६६, 

दनांक १९/०८/२०१४ अ वये वषयां कत बाबत खािलल माणे ठराव मंजूर करणेत आलेला 
आहे.    

 “ मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या जागेतून 
मनपा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील ४५.०० मी. ं द र या या दो ह  सोसायट या 
बािधत २२८५ चौ. मी. े ामुळे सदर प रसरात बी.आर.ट .एस. ची क  शासन पुर कृत 
योजना रखडली असलेने सदरची जागा खाजगी वाटाघाट ारे ता यात घेणेकामी मा. आयु  
यांचे अ य तेखाली द. १७/०६/२०१४ रोजी बैठक आयो जत करणेत आलेली होती. सदर 
बैठक  म ये मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट  
यांना यांचे बांधकामासाठ  र कम . ६,२५,००,०००/- (अ र -र. . सहा कोट  पंचवीस 
लाख फ ) अदा करण े बाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. तसेच सदर यवहारात होणारे 
अदलाबदल र ता बािधत े  २२८५ चौ. मी. े ाबाबतचे द त (deed of exchange ) न दणी 
करणेकामी लागणार  आव यक टँप युट  व न दणी शु क यांचा खच महानगरपािलकेने 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.” 
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             तथापी उपरो  संदिभय प  . २ अ वये मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल 
मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या अ य  व से े टर  यांनी मे. इंडोिलंक व युरोिसट  

इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट  यांना यांचे बांधकामासाठ  र कम . 
६,२५,००,०००/- (अ र -र. . सहा कोट  पंचवीस लाख फ ) ह  सन २०१४ मिधल 
अस याने आता सन २०१९ पयतची वाढ वचारात घेऊन सदर बांधकामासाठ चे एकुण 
मु यांकन र. . ७,५०,००,०००/- (अ र - र. . सात कोट  प नास लाख फ  ) िमळणेची 
मागणी केलेली होती. यास अनुस न मा. आयु  यांचेकडे दनांक १०/०४/२०१९ रोजी बैठक 
संप न झाली याम ये स य थतीत लोकसभे या सावजिनक िनवडणूका सु  अस याने 
आदश आचारसं हता लागू आहे यामुळे कोणतेह  धोरणा मक िनणय घेता येत नाह त. तथापी 
मा. महापािलका सभेने मंजूर केले या र कमेवर सन २०१४ ते सन २०१९ पयत या ५ वष 
कालावधीसाठ  वाढ व ७५,००,०००/- (अ र - र. . प याह र लाख फ ) सह एकुण  र. . 
७,००,००,०००/-(अ र - र. . सात कोट  फ ) इतक  सुधा रत र कम आदश आचारसं हता 
संप यानंतर मा. महापािलका सभा व मा. थायी सिमती सभे या मा यता ा  झा यानंतर 
देता येईल असा िनणय झालेला आहे. तसेच उपरो  संदिभय प  . ४ अ वये मे. इंडोिलंक 
व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. सो. िल. सोसायट या अ य  व से े टर  यांनी 
मा. आयु  यांचेकडे दनांक १०/०४/२०१९ रोजी बैठक म ये िन त केलेली 
बांधकामासाठ या नुकसान भरपाईची एकुण र कम . ७,००,००,०००/- (अ र -र. . सात 
कोट  फ ) मा य असलेचे महानगरपािलकेस कळ वलेले आहे. 

            यास अनुस न वषयां कत मे. इंडोिलंक व युरोिसट  इंड यल मायसेस को. ऑ. 
सो. िल. सोसायट या जागेतून जाणा-या महानगरपािलके या सुधा रत मंजूर वकास 
योजनेतील ४५ मी. ं द र या या जागे या संपादना अंतगत कंप यां या बािधव 
इमारतीसाठ  एकुण सुधा रत र. . ७,००,००,०००/-   ( अ र -र. . सात कोट  फ  ) र कम, 

तसेच सदर यवहारात होणारे अदलाबदल र ता बािधत े  २२५० चौ. मी   ( लांबी- ५० मी. 
X ं द  - ४५ मी. ) े ाबाबतचे द त ( deed of exchange ) न दणी करणेकामी लागणार  
आव यक टँप युट  व न दणी शु क यांचा खच महानगरपािलकेने करणेकामी सुधा रत 
शास कय मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपळे गुरव प रसरामधील माट िसट  अंतगत 
वकास आराख यातील ड .पी. र ते वकसीत कर याचे काम सु  असुन, बँक ऑफ महारा  
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ते ओर याना ब ड ंग व इतर र ते वकसीत क रत असताना सदर र यांम ये अनेक 
नाग रकांची घरे बाधीत होत असुन या ठकाणी नाग रक बेघर होत आहेत. या नाग रकांना 
राह यासाठ  इतर  घर नसलेमुळे पंपर  – िचंचवड महानगरपािलकेचे घरकुल योजने अंतगत 
राब व यात येत असणा-या क पाम ये संबिधत नाग रकांना मा. आयु ांनी तपासणी क न 
ाधा याने घरे उपल ध क न देणेस मा यता देणते येत आहे. संबिधत नाग रकांची जागा 
वकास आराख यातील र यांम ये जात अस याने या नाग रकांना घरकुल योजनेमधील 
घर देताना लाभाथ कडुन मनपाला भरावी लागणार  रोख र कम ह  या नाग रकांना यां या 
बाधीत े ांचा रोख व पात मोबदला मनपाकडुन दला जातो या रकमेमधुन सदर र कम 
वजा क न घे यास व सदर अंमलबजावणीसाठ चे अिधकार मा. आयु  साहेबांना देणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच काळेवाड  प रसरामधील वकास आराख यातील ड .पी.र ते 
वकसीत कर याचे काम सु  असुन, नढेनगर व वजयनगर तसेच काळेवाड  भागातील १८ 
मी. व इतर र ते वकसीत क रत असताना सदर र यांम ये अनेक नाग रकांची घरे बाधीत 
होत असुन या ठकाणी नाग रक बेघर होत आहेत. या नाग रकांना राह यासाठ  इतर  घर 
नसलेमुळे पंपर  – िचंचवड महानगरपािलकेचे घरकुल योजने अंतगत राब व यात येत 
असणा-या क पाम ये संबिधत नाग रकांना मा. आयु ांनी तपासणी क न ाधा याने घरे 
उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. संबिधत नाग रकांची जागा वकास 
आराख यातील र यांम ये जात अस याने या नाग रकांना घरकुल योजनेमधील घर देताना 
लाभाथ कडुन मनपाला भरावी लागणार  रोख र कम ह  या नाग रकांना यां या बाधीत 
े ांचा रोख व पात मोबदला मनपाकडुन दला जातो या रकमेमधुन सदर र कम वजा 

क न घे यास व सदर अंमलबजावणीसाठ चे अिधकार मा. आयु  साहेबांना देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या 
अंदाजपञकातील भाग . ६ धावडेव ती मधील अर ण . ४३२ ला िसमािभंत बांधणे व 
थाप य वषयक कामे करणे या कामा या नावात खालील माणे बदल करणेस मा यता 

देणेत येत आहे. 
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अ. . उप लेखािशष 
कामाचे नाव   

अंदाजपञक य लेखािशष  कामाचे सुधार त 
नाव   

१ भाग . ६ 
धावडेव ती मधील 
आर ण . ४३२ 
ला िसमािभंत 
बांधणे व थाप य 
वषयक कामे 
करणे.    

५० २१/५ वशेष योजना  भाग . ६ 
धावडेव ती मधील 
आर ण . ४३२ 
वकसीत करणे. 

 
तसेच मौजे ताथवडे गावा या वगळले या भागा या वकास योजनेस शासनाने मंजूर  

दलेली आहे. या वकास योजनेमधील स.नं. ७ मधील जागेवर १२.०० मी. ं द चा वकास 
योजना र ता तावीत कर यात आला आहे. या तावीत वकास योजना र या या 
आखणीम ये घरे, चाळ .गोडाऊन इ. बांधकामे असून ती बाधीत होत आहेत. स थतीत 
स.नं. ८ म ये शेती वापर चालू अस याने या स.नं. या मा यमातून १२.०० मी. वकास 
योजना ता वत के यास र या या आखणीतील ेञाम ये कोणतीह  बांधकामे बाधीत 
होणार नाह त. यामुळे स.नं. ७ मधील वकास योजना र ता वगळून स.नं. ८ या 
मा यमातून सदर १२.०० मी. र ता तावीत करणेबाबत महारा  शासनाने द.२७/५/२०१९ 
या पञा वये मनपास िनदश दलेले आहेत. शासन िनदशा माणे फेरबदल तावाबाबत 

कायवाह  क न शासनास अंतीम मा यतेसाठ चा ताव सादर करणेस मा.आयु  यांना 
ािधकृत करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपळे गुरव प रसरामधील माट िसट  

अंतगत वकास आराख यातील ड .पी. र ते वकसीत कर याचे काम सु  असुन, बँक ऑफ 
महारा  ते ओर याना ब ड ंग व इतर र ते वकसीत क रत असताना सदर र यांम ये 
अनेक नाग रकाचंी घरे बाधीत होत असुन या ठकाणी नाग रक बेघर होत आहेत. या 
नाग रकांना राह यासाठ  इतर  घर नसलेमुळे पंपर  – िचंचवड महानगरपािलकेचे घरकुल 
योजने अंतगत राब व यात येत असणा-या क पाम ये संबिधत नाग रकांना मा. आयु ांनी 
तपासणी क न ाधा याने घरे उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे. संबिधत 
नाग रकांची जागा वकास आराख यातील र यांम ये जात अस याने या नाग रकांना 
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घरकुल योजनेमधील घर देताना लाभाथ कडुन मनपाला भरावी लागणार  रोख र कम ह  या 
नाग रकांना यां या बाधीत े ांचा रोख व पात मोबदला मनपाकडुन दला जातो या 
रकमेमधुन सदर र कम वजा क न घे यास व सदर अंमलबजावणीसाठ चे अिधकार मा. 
आयु  साहेबांना देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच दापोड  िनगड  बी.आर.ट .एस 
कॉर डॉर वर ल भ -श  चौक येथे ेड सेपरेटर व उ डानपुलाचे बांधणेचे कामात अडथळा 
ठरणारे EHV पायलॉन िश ट करणे कामा या िन वदा मागवुन सदरचे कामाचे कायारंभ 
आदेश देणेत आले आहेत. सदर कामासाठ  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांचे 
जागेमधील अितउ चदाब तारा हल वणेसाठ  सदर कामाअंतगत यांचा ह सा र कम      
.७,८०,७३,७०१/- इतक  र कम पं.िच. मनपास देणार असुन प हला ह ा र कम        
. २,३४,२२,११०/- मनपा फंडात जमा केलेली आहे.  

पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण तफ िमळणार  एकुण र कम          
. ७,८०,७३,७०१/- पैक  पं.िच.मनपाकडे ा  झालेली र कमेसह सदरची र कम 

खालील माणे सदरचे कामावर तरतुद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

कामाचे नाव अंदाजप क 
पान . व 
अ. . 

सन २०१९-२० 
तरतुद (र कम 
. 

पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास 
ािधकरण तफ 

िमळणार  एकुण 
र कम (र कम 
.)  

न याने सन 
२०१९-२० साठ  
करावयाची तरतुद 
(र कम .) 

दापोड  िनगड  बी.आर.ट .एस 
कॉर डॉर वर ल भ -श  चौक 
येथे ेड सेपरेटर व 
उ डानपुलाचे बांधणेचे कामात 
अडथळा ठरणारे EHV पायलॉन 
िश ट करणेबाबत 

पान . 
३४८, अ. . 
५ 

६,००,००,०००/- ७,८०,७३,७०१/- १३,८०,७३,७०१/- 
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  तसेच भाग मांक २ िचखली, कुदळवाड  मधील १८ मीटर रोड लोकव ती म ये 
असून आव यकता नस याने व ामपंचायतचे दोन र ते येक  ६ मीटर ं द चे असून 
या ठकाणी १८ मीटर रोड के यास दाट लोकव ती अस याने खुप लोकांचे नुकसान होईल. 
यामुळे गट नं.६७५, ६७७, ७२२, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ८४८ मधून जाणारा 

ड .पी.र ता र  कर यास मा यता देणेत येत आहे.   
  
 अनुकूल-८१ 
       ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------   

मा.अडॅ.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो.   

                                                        वषय मांक - २ 

दनांक – २०/६/२०१९                        वभाग – मा.आयु  
 

           संदभ –१) मा.आरो य वैदयक य अिधकार   यांचेकड ल प   

                     . वभाअक/३/का व/१०७/२०१९ दनांक १०/०६/२०१९ 
 
        क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 

   सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करण े (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे.  सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  
शासन व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,९४,९६१/-  व ९,१०,५४,९७४ /-  असे 
एकुण र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 
       ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 
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      व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०५/२०१९ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

प  “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पपरी चचवड       

महानगरपािलका 

  

शेरा 
िज हा                पुणे   
वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज  
केले या कुटंुबांची सं या १७१७९   

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या  
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची 
सं या 

१७१७९ 
  

मंजूर अजाची एकूण सं या १४६०९   

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैयि क घरगुती 
शौचालय 

एकुण बांधकाम पुण-१४००४ 

  

मनपा माफत बांधकाम 
पुण- ९४७१ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४५३३ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

मिहला–२६२िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा १०२२४ लाभाथ  

GOI+GOM =६१३.४४लाख 
  GOI  = २०००/- व  

GOM = ४०००/-िह सा 

ULB      =   २०४.४८ लाख  ULB  = २०००/- िह सा 

  एकुण                 ८१७.९२  लाख   

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
९४२१ लाभाथ  GOI+GOM=५६५.२६लाख 

 GOI  = २०००/- व  

 GOM = ४०००/-िह सा 

          ULB  = १८८.४२ लाख  ULB  = २०००/- िह सा 

             एकुण             ७५३.६८ लाख   
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          सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणते यावा.  

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका आ थापनेवर शहर अिभयंता या अिभनामाचे एकमेव सां विधक पद 
वेतन ेणी र. . १५६००-३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये शासन मंजूर आहे. सदरचे पद दनांक 
०१ मे २०१९ पासून र  आहे. सदरचे पद महानगरपािलका आ थापनेवर ल सेवाजे  
अिभयं यामधून पदो नतीने भर याची तरतूद अस याने सदर पदांवर सहशहर अिभयंता या 
पदो नतीपुव पदावर ल सेवाजे  अिधकार  ी.राजन पाट ल हे शहर अिभयंता पदासाठ  
पदो नतीची असलेली शै णक अहता व अनुभव कालावधी धारण कर त अस याने 
िनयमानुसार यांना शहर अिभयंता या र  पदांवर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता 
देणेत यावी. तसेच महारा  शासनाचे ह रतवार  उप मांतगत महापािलका ह बाहेर ल भ  
श  िश प ते देहुगाव या संततकुाराम महाराज पालखी मागावर दुतफा वृ संर ण 
जाळयाम ये ( गाड) वृ ारोपण करणे व याची देखभाल करणेस व या कर ता येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत यावी. 

मा.बापू उफ शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गे या दड ते दोन 
वषापासून हा वषय आप या सभे समोर येतो आ ण आपण याला उपसूचना देतो मंजूर  
देतो आ ण तो वषय तसाच राहतो. खरच शहर हागणदार मु  होतय का, का उगाच वषय 
चचसाठ  आणायचा आ ण दरवेळेस या यावर आपण चचा करायची आ ण पुढ िनघायचं. 
न क  शहराम ये शौचालय बांधले कती, महानगरपािलके तफ कंवा क ातफ कती िनधी 
शौचालय बांधणेक रता दलेला आहे. वषाला कंवा मह याला कती शौचालय बांधतो याची 
मा हती तु ह  येक जी.बी.ला दली तर खुप चांगल होईल. दुसर मह वाची गो  अशी क  
जर शहरातील शौचालय अनेकवेळा पाह ले तो वषय आ यानंतर दोन ते तीन दवस काम 
होतं या यानंतर आजह  या सावजिनक शौचालयाकड कोणी बघत नाह . शौचालय 



29 
 

,   

यव थत व छ होत नाह त. संबंिधत जो कोणी अिधकार , कमचार  वग असेल यांना 
तु ह  वचारा क न क  काय करता. आजह  हाळसाकांत असेल, कंवा कॅ प कॉलेज या 
बाहेरचे जे टॉयलेट आहे, टॉयलेट साठ  गेलोतर चंड दुगधी. न क  तु ह  बील देताय 
कुणाला, ठेकेदार कोण आहे या याकडे तु ह  यव थतपण ेल  दयानां. वेळोवेळ  हा वषय 
समोर आणायचा, फ  नावापुरत एवढे बाथ म बांधले, तेवढे बाथ म बांधले यावर आपण 
चचा करायची आ ण वषय सोडून दयायचा. धमशाळा अस यागत वषय आणायचे काम 
बलकुल करायची नाह  आ ण नुसते चचसाठ  वषय यायचे ह  प दत मा.महापौर साहेब, 
आ हांला अमा य आहे. आरो य वभागाला आपण शंभर शंभर, दोनशे दोनशे कोट च बजेट 
ठेवतो. पण न क  ती लोक काम करतात का नाह  करत हे पाहणे गरजेच आहेनां. 
मा.महापौर साहेब, तुमच मी अिभनंदन करतो तु ह  येकवेळेस मशानभूमी असतील, 
शाळा असतील, तलाव असतील येकवेळेस तु ह  भेट दली तशी एकदा सगळया शहरातील 
शौचालयाची हजीट यानां. का घेत नाह त तु ह , आज तु ह  बघा एवढे मोठमोठे 
बीआरट एसचे र ते डे हलप केलेले आहेत पण या र यान एक टॉयलेट नाह , साध जायला 
यायला जागा नाह . म हला वगाला सु दा सु वधा आपण यव थतपणे देवू शकत नाह त. 
मग चार-चार, पाच-पाच, सहा-सहा हजार कोट च बजेट आपण का ठेवतो. जनते या बेसीक 
गरजा सु दा आपण पुण क  शकत नाह त तर येथे वनाकारण येवून टाईमपास का करतो 
आपण. मा.महापौर साहेब, या छोटया गो ी आहेत पण याकडे बारकाईने ल  देणे खुप 
गांभीयान गरजेच आहे. आजह  जे टॉयलेट बनवले आहेत याला दरवाजे नाह त, आपण 
लाईट हो डर दले लाईट फुटलेले आहेत. वायर जळालेले आहेत, महापािलकेचे शौचालय 
हणल क  कुणी जातच नाह त, नकोरे बाबा, चला दुसर कडे हणणार. कालच आमचे 

नगरसेवक िमञांनी मुंबईचे टॉयलेट आ हांला दाखवले. हॉटसअप, फेसबुकवर यांनी 
हायरल केल. तु ह  जावानां, बघाना मुंबईचे टॉयलेट तीथले. मग यांच होवू शकत आपल 
का नाह  होवू शकत. ीमंत महानगरपािलकेत पपर  िचंचवडच नाव गणल जातं तर छोट शी 
गो  आपण पुण क  शकत नाह त का. आज लहान लहान मुलं आहेत, म हला वग आहे हे 
रोगराई पसर याचे िच ह आहे. मह ना मह ना, दोन दोन मह ने जर आपले कमचार  ते साफ 
करत नसतीलतर, आजुबाजूचा प रसर जर सारखा दुगध होत असेलतर न क  आपण 
कोणाला पोसतो. मा.महापौर साहेब, आजह  आपण सवाना शौचालय दयायच ठरवलेलं आहे. 
रोज आपण िनधी उपल ध क न देवू शकतो, देतोय. रेडझोन असले या प रसराम ये काह  
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नागर क आहेत. हजारो अज आप याकड येवून पडलेले आहेत क  याला शौचालय बांधायचे 
आहेत. यांची सु दा आपण मागणी पुण क  शकत नाह त कारण ते शौचालय रेडझोनम ये 
आहे हणून. मग यांनी उघडयावर जायच का. या सगळया गो ी आपण ल ात घेत या 
पाह जेत. लवकरात लवकर या यावर उपाययोजना केली पाह जे अ यत: तु हांला मा हती 
आहे आ ह  आम या टाईलने आंदोलन क , घ यवाद.         
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सिचन िचखलेनी हा 
जो वषय मांडला या याकडे खरच सगळयांनी ल  दल पाह जे. आज क ाकडन आप याला 
जवळ जवळ १४ कोट  अनुदान ा  झालेल आहे. आज तु ह च या याम ये हणल आहे क  
४ हजार क शासनाचे, ८ हजार मनपाचे आ ण ४ हजार वैय क वत:चे घालून यांनी 
शौचालय उभे करायचे आहे. व छ भारत या या अंडर कांबळे साहेब आहेत, आमचेह  
झोपडप ट म ये सव णाची काम चालू आहेत परंतू आप या अिधका-याची कुठेतर  
या यावर पकड नाह . हणजे या लोकांनी अनुदान घेतले शौचालय बांधणेचे ती सु दा 

शौचालय काह  काह  ठकाणी झोपडप ट म ये नाह त. आपले अिधकार  कुठेतर  मॉनेटर ंग 
करायला कमी पडतात अस यात जाणवत. आज आपल बजेट पाह लतर चालू बजेटम ये 
सु दा १०७.४९ एवढ बजेट आपण आरो याला ठेवल आहे. यानंतर आपल वैदयक यच बजेट 
वेगळ ते १५० कोट च असत हणजे दरवष  २५० ते ३०० कोट चा खच आरो यावर, 
वैदयक यवर या महापािलकेत करतो. पण आयु  साहेब मला तु हांला एक गो  िनदशनास 
आणून दयायची आहे क  वायसीएमचा चाललेला भ गळ कारभार यानंतर तुम या व छ 
भारत या मा यमातून क ाकडन रा याकडन िनधी ा  होतो मग आपले अिधकार  कुठेतर  
कमी पडतात का. हे कुठेतर  या सगळया गो ीत जाणवतय. द ुस-या बाजूला आपण माट 
िसट , माट िसट  करत आहोत एका बाजूला शौचालयाकड आपल दुल , तीस-या बाजूला 
परवा चेअरमन या डो यात वेगळ च आयड या आली र या या कडेला जे पञाशेड आहेत, 
आयु  साहेब यालाच तु ह  िलगल क न टाकायचं. या लोकांनी पावतीजर दलीनां तर 
लीगल आहे आमच हणतील. तु ह  जर पञाशेड पाह लतर दहा दहा हजार वे.फु.पञाशेड 
पाक गला एखाद  गाड  उभा राह लीतर पुण ॅ फक जाम होते. हणजे या सगळया गो ीतन 
आ ह  काय समजायच आ ण नागर कांनी काय समजायचं. तुम याकडन ईलीगल 
बांधकामावर कं ोल हाव ह  आ हांला आपे ा आहे तु ह  तर यांना अभय दयायला 
िनघालेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची आजह  आिथक प र थती चांगली आहे. परंतु 
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तु ह  अशा जर ईलीगल गो ीला पोसणार असालतर मग हे शहराच दुदव हणाव लागेल. 
कारण क  आप याला पैसे यायला मा यम भरपूर आहेत. या वत: या मालक या जागेत 
लॅन पास आहेत यांना आपण आकरा आकरा मह या या परवान या देतो. पण या 
यितर  काह  काह  लॉटम ये वाद आहेत वषानुवष पडलेले आहेत आ ण फ  तुमच 
उ प न वाढ साठ  या टपर धारकाला, या शेडला तु ह  जर परवानगी देणार असालतर 
साहेब, अशा ईलीगल गो ीला आपणच कुठेतर  ो साहन देतो अशा कारचा मॅसेज 
नागर कांम ये जाईल. जे टॅ सेबल आहेत, यानंा हे शहर माट िसट कड जात असताना 
कुठेतर  बकाल व ती नको. आपण झोपडप ट  पुनवसन करतो या लोकांना घरकुल देतो 
द ुस-या बाजूला आपण शौचालय बांधतो हणजे एवढ  चांगली काम करत असताना आपण 
उ प नवाढ साठ  काय करता. तु ह  जर ते होड जच पाह लतर ते कुठेह  ॉ फटम ये 
नसताना ते आपण पोसतोय. साहेब, या सगळया गो ीच आपण मॉनेटर ंग कराव. मा.महापौर 
साहेब, मला आप यालाह  वनंती करायची आहे क  या गो ीम ये आपण कायदयाने 
बारका यानी ल  घालाव लागेल. आपण मगाशी एक द यांगाची उपसूचना वाचली, 
मा.महापौर साहेब मला आप याला वनंती आहे क  या याम ये पंपर  िचंचवड शहराच 
काय. तु ह  महारा ा या ब ल बोलताय. या ठकाणी तु ह  शहरात या द यांगाचा समावेश 
केला, यां यासाठ  काह  क  आपण करतोय. संपुण महारा ासाठ  करतो ती चांगली गो  
आहे याला कुठलाह  वरोध नाह . परंतु शहरातील नागर कांसाठ  यात ेफर स असावा, 
यांना ाधा य दयाव अशी मी या ठकाणी आप याला वनंती करतो.  

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. हागणदार मु  पंपर 
िचंचवड हा वषय नेहमीच अजे डयावर येतोच. मला फ  आयु ाना एक गो  सांगायची 
आहे जर फ  भाग मांक २० माझा जर तु ह  घेतलातर मा या भाग मांक २० म ये 
जवळ जवळ पाच झोपडप टया आहेत. या पाच झोपडपटयाम ये तु ह  जर पाह लतर आता 
सरास तीथे टॉयलेटची बांधकाम आहेत. पण या टॉयलेटची बांधकाम जे हा ितथे चालू आहेत 
ते हा आप या आरो य खा याच ल  यांचेवर आहे का. कुठला कॉ ॅ टर ितथे काम करतो, 
कुठ या प दतीने काम करतो हा वचक आपला आहे का. टॉयलेट बांध या गे यानंतर ते 
नेमक  घराम ये बांधली गेलीत का गटारावर बांधली गेलीत का बाहेर या जागेवर बांधली 
गेलीत याच सव ण बरोबर होतय का. यानंतर आज जो कॉ ॅ टर ितथे काम करतो तो 
कॉ ॅ टर वत: जावून ितथे काम बाघंतोय का. शे टर नावाची सं था आहे ती एकच 
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सं था, यां याकडून नागर कांना सामान दल जातं आ ण नाग रक या प दतीने यांचे 
टॉयलेट बांधून घेतले जातात. पण याच धरतीवर आपले कॉ ॅ टर जे तुम याकडून सोळा 
हजार, सतरा हजार पये घेणार आहेत ते कॉ ॅ टर याना वटा, वाळू आ ण िसमट नेऊन 
देतात आ ण यांना धमक  देवून मा या फुलेनगरम ये बांधकाम केल जातय, याला 
जबाबदार कोण आहे. आरो य खा याला सु दा मी वारवार सांगीतलेल आहे क  तु ह  यांची 
बील देवू नका. पह यांदा तु ह  यव थत स ह करातर यांनी ते थाप यावर टाकल. 
आता तुमच जे दोघांम ये जो सम वय आहे तो कुठ या प दतीने बांधले जाणार आहे ते 
अजूनह  आ हांला काह  कळत नाह . आज फुलेनगर आ ण लांडेवाड म ये कमीत कमी जवळ 
जवळ ५६५ ते ५६७ टॉयलेट बांधले गेले. नाणेकर चाळ म ये एकूण ११२ टॉयलेट बांधले गेले 
पण ते टॉयलेट बांधताना याच तु ह  बांधकाम कस झालय याच माञ कोणीह  सव ण 
केलेलं नाह . आता या प दतीने फुलेनगरच बांधकाम चाललं आहे या याम ये असं 
बांधकाम चाललय क  एका एखादा कॉ ॅ टर येतो तो यांना सामान देतो. एखादा बांधकाम 
करणारा बांधकाम यावसायीक येतो तो बांधकाम करत नाह तर तो यांना सामान देतो 
आ ण यांना सांगतो क  तु ह  कुठेह  आ ण कसंह  बांधकाम करायच आ ण आ हांला फोटो 
आणून दाखवायचा. ह  कामाची प दत आप या कॉप रेशनम ये आहे का याच उ र मला 
आयु  तु ह  दया. आज आपली टॉयलेटची अव था जर बघीतलीतर प लक टॉयलेट जे 
झोपडप टयाम ये आहेत यांची जर अव था बघीतलीतर कुठलाह  नागर क ितथं जावुन उभा 
पण राहू शकत नाह  इतक  अतीशय कुचंबनीय अशी अव था सगळया टॉयलेटची आहे. 
टॉयलेटची व छता, साफसफाई तु ह  बघीतलतर आ ह  मागे एकदा आरो याला सांगीतल 
होतं क  तु ह  त ा लावा क  मह नाभराम ये कतीवेळा तु ह  हे साफ केलं जर असा त ा 
लावलातर ते एक कंवा दोन वेळा साफ केलय याच सु दा उ र तु हांला िमळणार नाह . 
आज येक नागर क मग तो झोपडप ट मधला नागर क असो कंवा तो प लक टॉयलेटला 
जाणारा नागर क असो हा तोडांवर माल कंवा त डावर पदर घेवून जाणार  बाई कोण या 
प दतीने या शौचालयाचा वापर करेल याच उ र आयु  साहेब तु ह  आ हांला दयाव. आज 
आपण हागणदार मु  पंपर  िचंचवड करा हणतो, आपण एवढा खच करतो, एवढे पैसे 
आपण घालतो, सटर ग हमट असेल, टेट ग हमट असेल, कॉप रेशन असेल आपला हा पैसा 
आपण देणार आहोत का. या यामागे याच बरोबर इ लीमटेशन होतय का. या टॉयलेटची 
साफसफाई होते का हे टॉयलेट यव थत बांधले जातात का. आज जर  घराची एक िभंत 
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असेलतर तो कॉ ॅ टर दुसर  िभंत लावतो, वरती पञा घालत नाह , तीन फुटा या टाई स 
लावून दयाय या असतीलतर एक फुटाची टाई स लावली जाते आ ण या टॉयलेटम ये 
कोणीतर  व न पहाव अशी यव था आप या कॉप रेशननी केलेली आहे का आ ण मग या 
कॉ ॅ टरला आपली लोक पुण बील कस काय देतात. कुठ या प दतीने बीलींग केल जातं. 
आप याकडे सव णाचा कुठ या प दतीचा अहवाल आहे. ऑडेट ंग काय केलं गेलं आहे. 
आयु  साहेब याच उ र तु ह  आ हांला दयाव. या प दतीने काम का होतय याचह  उ र 
तु हांला आ हांला दयाव लागेल. एवढच बोलते आ ण मा.महापौर साहेब, आयु  साहेब याच 
उ र दयाव एवढ च तु हांला मी वनंती करते.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ख-या अथाने 
आपण दर मह याला व छ भारत अंतगत बांधणा-या टॉयलेट लॉक ब लचा नेहमी वषय 
घेतो आ ण वनाचचा आपण तो मंजूरह  करतो. या या मागच एकच उ  आहे क  
आप या शहराने हागणदार मु  झाल पाह जे. शहराम ये जे काह  आप याला कार बघायला 
िमळतात ते बघायला िमळू नये यासाठ  केलेला हा य  आहे. परंतु मा.महापौर साहेब, 
मा.आयु  साहेब, चांग या वषयाला सुरवात आज या ठकाणी सिचन िचखलेनी केली आ ण 
मह वाचा भाग हणजे आपण जे काह  झोपडप ट तली घर असतील, चाळ वजा घर असतील 
ितथे टॉयलेट लॉक बांधतो ह  नैतीक जबाबदार  कंवा गरज हणून आपण ते कत य करतो 
परंतु या व छते या लाई स या आहेत या पुढे जाऊन े नेजला िमळतात या 
ेनेजवरती कोणतह  कं ोल, िनयंञण आज आपल नाह . अ यंत अ व छ प रसर आप याला 
पाह ला िमळतोय. परवाची घटना मा या कासारवाड म ये एक िभंत पडली आ ण या िभंती 
खाली जो या िभंतीचा राडारोडा पडला तीथले ेनेज चबर मला ओपन करता येत न हती 
यामुळे तेथे सव मैलाच पाणी साठल होतं. हणजे आ ह  अिधका-याशी फॉलोअप करायचा 

कातर माझा वॉड आहे हणून. या यावरती इ लीमट झाल पाह जे होते आज तीथली अशी 
अव था आहे क  या ठकाणी साधारणत: पाचशे ते सातशे कुटंूब आहेत तेथे एकच र ता 
आहे आ ण तीथला पुण मैला बाहेर आलेला आहे. े नेज वभागाची काम करणारा जो 
कॉ ॅ टर आहे याला फोन लागत नाह  या या हाताखाल या माणसाचा फोन लागत नाह . 
अशावेळेला मग ह  व छतागृह लोकां या घरापयत बांधायची का नाह  बांधायची हा मोठा 

 आम यापुढे उभा राहतो. या यावर िनणय घेणं गरजेच आहे आज दमदाट  क न सहा 
माणस कामाला आहेत, सकाळपासून फॉलोअप के यानंतर दुपार  २ वाजता एक माणुस ितथ 
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कामाला गेला होता. आ ण आता यांनी काह तर  पाच माणस लावली आहेत. आ ह  वॉडात 
काम करतो यावेळेस असं वाटत असतं क  कुठतर  नागर कांना सुखसोई देतो. या सुखसोई 
द या नंतर जर का टॉयलेट लॉक बांधल परंतु दुस-या साईडला यां या घरात, दारात 
मैलायु  पाणी यां या घरातून सहज बघायला िमळतय. या दो ह च कॉ-ऑड नेशन अ यंत 
चांग या कारे झाल पाह जे या यावर इ लीमट करण काळाची गरज असेल. दसुरा मु ा 
असा होता क  व छतागृह पुव  आपण सीट माणे पैसे देत होतो आ ण मॅ युअली 
व छतागृह व छ केले जायचे. परंतु माग या वष पासून आपण जेट ंग मशीनने लनींग 

करायला सुरवात केली. अ यंत कौतूका पद बाब होती, काह  नागर कांचे आ हांला खुप सुंदर 
फोन आले क  ताई जे कालपयत घाण आ ण अ व छ असणारे जे टॉयलेट लॉक होते ते 
आता चकचक त दसायला लागले. दुदवाने आपण काह  तीथ बघायला जात नाह  तीथपयत 
आपण पोहचत नाह त. परंतु नागर कां या फोन वर आ हांला समाधान िमळाल. ते पंधरा 
दवस नाटय यव थत झालं. जेट ंगची मशीन जायची, टँकर जायचा फ  ते धुत या गेले. 
परंतु परवा या दवशी मा या येथे लोक हणाले ताई तु ह  इथे येवून बघा. तेथे मैला 
पडलेला होता मी हणाले इथे लोक ओपनम ये जातात का. ते हणाले पयायच नाह  
आ हांला ओपन जा यािशवाय. मी संबंिधतांना, अिधका-याना फोन केला यांनी सांगीतल 
कॉ टरचा वरोध होतहोता मला ते हणाले ताई, या ठकाणी पाणी जात नाह . मग पह ले 
पंधरा दवस कसा काय टँकर गेला तर हणाले ती मशीन आ ह  उचलून नेली आ ण 
व छता केली. मग हे वारंवार करायला नको का. जर आपण या ठकाणी टडर काढलेल 

असेलतर या ठकाणी आपली यंञणा पोहचू शकते का तर टडर काढा. मॅ युअली पाणी 
पोहचत नाह , पाणी िमळत नाह  आ ण हणून आम या इथले टॉयलेट लॉक व छ 
करायचे राहतात. ह  प दत आम या वॉडाची आहे  सव शहराची आहे. या यापे ा दुदवी गो  
हणजे जेवढे आपले सभागृह आहेत मग ते रामकृ ण मोरे असेल, आचाय अञे असेल 

तीथली अव था जावून बघा. तीथ गेल क  कळतं तीथला द ुगध आहे याव नच कळतं क   
इत या सुंदर सभागृह लाखो, कोटयावधी पये खच क न शहराच भूषण हणून बांधलेल 
आहे या ठकाणी गे यानंतर सु दा आप याला व छता दसत नाह , मग आपण फ  हा 
शो करतोय का. असाह   मनात आ यािशवाय राहत नाह . यामुळे येथून पुढ या 
काळाम ये या या ठकाणी व छतागृहांसाठ  आपण जेट ंग करतो जी मा या भागाची 
अव था आहे ती सगळया ३२ भागाची अव था असणार आहे. काह  ठकाणी हायवेला टच 
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असणारे टॉयलेट लॉक असतील या ठकाणी आपली यंञणा पोहचते. परंतु आत या बाजूला 
असेलतर कॉ ॅ टर कोण या कारचा ञास घे यास तयार नाह . दुसर हणजे टॉयलेट लॉक 
आ ण ेनेज लाईन याचा सम वय आपण येथून पुढ या काळात केला नाह तर 
पावसाळयाम ये आ हांला १३३ लोकांना घराबाहेर िनघण मु कल होईल अशी शहराची वाईट 
अव था असेल. यापासून थांबवायच असेलतर ये या काळाम ये कंवा आठ दवसाम ये 
आपण या यावरती वचार वनीमय करणे आव यक आहे.   

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. दर िमट ंगला 
वषयपञीकेवर हा  वषय कायम असतोच. याब ल दुमत नाह . जस सिचन िचखलेनी 
सांगीतल क  याचा अहवाल एकदा तयार करा क  शहराम ये एकूण टॉयलेट कती झाले 
आहेत. कृतीम ये ते टॉयलेट चालू आहेत का. यांनी िनर ण केलेल आहे या या आरो य 
िनर ाकां या सहयािनशी तो अहवाल तयार करा. तो तु ह  कुठेह  ठेवा, महापौरांकडे ठेवा, 
टॅ ड गला ठेवा कंवा तुम या दालनात ठेवा. याला बघायच ते बघतील. परंतु हा अहवाल 

होणं गरजेच आहे. याच कारण सांगते क  येकाला आपण झोपडप ट म ये क पलसर  
करतो क  तु ह  येकानी टॉयलेट हे बांधलेच पाह जेत. तेथून ती ेनेजची लाईन जोडली का 
नाह  हे आपण कधीह  बघत नाह त. थरमॅ स चौकाम ये अंबेडकरनगर हणून आहे, 
वदयानगरमधली काह  ठकाण अशी आहेत क  तेथे ती े नेज लाईन जावू शकत नाह . 
आंबेडकर नगरला ेनेजलाईन काह  ठकाणी गेली काह  ठकणी नाह . मग याच चबर कुठ 
आहे. ते जोडल आहे का ते मेन लाईनला घेणार का. हे काह  बघतच नाह त, लोक हणतात 
आ हांला टॉयलेट बांधायला सांगीतल, अध टॉयलेट बांधले याचे ेनेजलाईनच नाह  तर 
याला बांधुन उपयोगच नाह . मग हा अहवाल कुठतर  तयार केला गेला पाह जे. कुठ याह  

झोपडप ट त ठक ठकाणी असं आहे क  अधवट बांधुन बांधकाम आहेत. उदा. 
लालटोपीनगरला तु ह  जाताना राईट साईडला बघा. कतीतर  उंचावर तीथे घर आहेत. 
नेजची लाईनच जावु शकत नाह  ितथे. पुरेशे टॉयलेट लॉक नाह त. आता सगळया 

सहकायानी सांगीतल क  आपली लिनंगची यंञणा कती काम करते याच मला वाटत नाह  
साहेब हे मी तु हांला सभागृहात सांगाव. कुणाकडेह  तीथे समाधानकारक उ र नसेल. हणजे 
आपले उदयानचे या, हॉ पटलचे या, मेन ब ड ंगच या. आज या पेपरला टडर पण 
आहे. परंतु आप याकडन या या सं था आहेत तु ह  अचानक गाडनमध या टॉयलेटला 
हजीट दया. मे टेनं स या कामाला कोणीह  वेगळ  लनींग कर त नाह . तु ह  यांच 
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वेगळ थ ब करा पण जी सं था तेथे काम करते ते खरच येतात का हे बघ यासाठ  तु ह  
थ ब करा. कुठलह  टॉयलेट वापर यासारख नाह  म ये तु हांला फोटो पाठ वले होते. तु ह  
इत या वीक ऍ शन घेतली क  अ या तासाम ये मला फोन आला आ ण एकदम चकाचक 
टॉयलेटचे पण फोटो आले. मला वाटत ते पण तु ह  मला पाठवले आ ण आरो याअिधका-
यांनी पण पाठ वले. हणजे काय प र थती होते या टॉयलेटची आपली कपॅिसट  नाह  का, 
आपली सगळ  कपॅिसट  आहे. मिशनने आपण सगळे लिनंग केले, मग तु ह  ते काम 
करत नसतीलतर दुस-याला दया. पण हे दल गेल पाह जे, कोणीह  असं हणणार नाह  क  
मला टॉयलेटला जायच मी पाच . देणार नाह . व छ असेलतर लोक जातील. मी कती 
तर  तु हांला हॉटसप करते, क  कॉप रेशन या काह  ॉपटया भाडयाने देणे आहेत असा तीथ 
बोड िलह लेला असतो. आ ह  तु हांला पाठवल, तु ह  काय करता का, काह  नाह . मी 
तु हांला फोटो पाठवलेले मा याकडे अजूनह  आहेत हॉटसअपला. काप रेशनचे हे भाडयाने 
देणे आहे असे तु हांला फोटा पाठवले. या यावर काह  झालं का नाह  झाल. पण अित मण 
एखाद गर बाच घर झाल क  पाडतात. यांची मुल मोठ  झालेली असतात ल न झाल क  
एखाद  वाढ व खोली पाह जे कंवा पञा असतो तो पावसाळयात गळतो ते दु त करायच 
असेलतर न क  तु ह  या यावर कारवाई करणार. हे फ  तु हांला उदाहरण दलं आहे. क  
अशा कतीतर  गो ी आहेत क  आपण दुल ीतपणा करतो. आ ण हणून या गो ीतला 
सारासार वचार केला गेला पाह जे. व छ भारत अिभयान योजना खुप चांगली योजना आहे. 
या यावर आ हांला काह ह  बोलायच नाह . परंतु आज शंभर ट के होईल असं पण आपण 

सांगू शकत नाह त. परंतु आपण कर यासाठ  जीतका य  करणार आहोत पण ती ॉपर 
या याम ये येत का. आ ह  येकजण हणणार दोन नंबरचा वषय आहे तो होणारच आहे 
या याम ये काय आहे. पण या यात नेमक काय आहे साहेब यां या वॉडाम ये 

झोपडप टया आहेत तीथ या सामाजीक कायक याची िमट ंग लावा. यांना वचारा, यांना 
पुरेस पाणी सु दा जे टॉयलेट लॉ स बांधलेले आहेतना याला आ ण कॉप रेशनचे टॉयलेट 
लॉ स आहेत याला सु दा पाणी नसतं. लोक तीथ पण जावु शकत नाह त इतक  वाईट 
प र थती आहे तीथे. एवढया मोठमोठया आप याकडे झोपडप टया आहेत आ ण तीथ या 
टॉयलेटस लॉकला पाणी नाह . मग लोक बाहेर जातील नाह तर काय करतील. मा.महापौर 
साहेब, तुमची स ा आहे, मॅजोरेट  तुमची आहे आ हांला काह  हणायच नाह  मी माग या 
जीबीला पण हणल होत क  पुढ या जीबीला पाऊस पडणार आहे, तु हाला कती वषय 
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करायचे ते करा पण कमीत कमी या वषयाला अनुस न तर  काम करा. नाह तर आ हांला 
सांगून टाका क  तु ह  आता सभागृहात यायचच बंद क न टाका. कारण आ हांलाह  असं 
वाटायला लागल क  दरवेळेस आ ह  काय हणून ओरडायचं. आता तुमचीच लोक ओरडायला 
लागलीत. यामुळे ते दसायलातर  िचञ चांगल दसतय का ते बघा. आयु  साहेब असे 
वषय तु ह  करणार आहेत का. टॉयलेट लॉक या वषयाला तु ह  पदो नतीची उपसूचना 
दली, अशी देता येते का. काढा बरं मागच शोधून, वषय कोणता आहे आ ण याला आपण 
उपसूचना कोणती देतो. तु हांला उपसूचना काय दयायची दया पण या वषयाला अनुस न 
तर  असली पाह जे.  

मा.महापौर-   या रतसर उपसूचना आहेत यावरच आयु  साहेब अंमलबजावणी करतील 
या रतसर नाह त या करणार नाह त.  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ह  उपसूचना आयु  
साहेब करणार आहेत का. नगरसिचवांनी खुलासा करावा ह  उपसूचना ाहय होणार आहे का 
नाह  होणार. सद यांना पण कळू दयातना हे चाललेल यो य आहे का अयो य आहे. आ ह  
सरळ सांगतो तु ह  यो य रतीने दयानां. आयु  साहेबांनी खुलासा करावा अशा उपसूचना 
करणार आहेत का. आयु  साहेब खुलासा करावा नाह तर आ ह  िमट ंगमधून जाणार आहेत. 
आयु  साहेबांनी खुलासा केलातर आ ह  सभागृहात बसणार आहोत अ यत: आ ह  
सभागृहात बसणार नाह त.             
मा.तुषार कामठे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज आपण 
या ठकाणी व छ भारत अिभयानांतगत जे शौचालय बांधले या ब ल महापािलकेच, 
शासनाच अिभनंदन करतो. आज जे आपण शौचालय बांधले आहेत या शौलयाची देखभाल 

यो य प दतीने होते का. आज शौचालयाम ये पा याची सम या तशीच आहे, शौचालय 
यव थत बांधले गेलेले नाह त. आज मंगलाताईनी सांगीतल शौचालय बांधल पण याला 
चबर नाह  ह  स य प र थती आहे. आज या प दतीने सांगतात सोळा हजारात टॉयलेट 
लॉक बांधुन देतो. पण याचे पैसे काह  काह  लोकांकडून यांनी घेतलेले आहेत. असा काह  
िनयम आहे का क  यांनी टॉयलेट लॉक बांधायचा आ ण चबरची लाईन जोडायची या 
मालकाची जबाबदार  आहे असं काह  आप याकडे िलह लेले आहे का याचा इथ खुलासा 
हायला पाह जे. आज आप या शहरात कती टॉयलेट लॉक झाले आहेत याचीह  मा हती 
आ हांला िमळाली पाह जे. काह  ठेकेदारांचे बील िनघत नाह त हणून टॉयलेट लॉक बांधले 
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जात नाह त. आज मा या इथली दहा टॉयलेट लॉक होते याची बील िनघाली नाह त 
हणून ते तसेच पडून होते याचे काम आ ह  संपवले. मी वैय क ती काम केलेली आहेत. 

आ ह  आम या खीशात या पैशानी ती बांधलेली आहेत याची आपण द ता यावी. 
मा.महापौर साहेब, पा याचे ो र या अस सांगीतल होतं. सहा मह यानी आप याला 
दोनदा असे िनवेदन दलेली आहेत. तु ह  का घेत नाह त हे मला मा हत नाह . पण आ ह  
जे  देतो ते आमचे वैय क काम नाह त. पा या या संदभात ो राचा तास या अशी 
मी अप याला वनंती केली होती पण ते आपण घेतले नाह त. पण आपण मला सांगीतले 
होते क  पा या या वषयावर त ू जीबीम ये बोलू शकतो व यावर चचा होईल याब ल 
आपल मनापासून आभार मानतो. आज जे आपण टॉयलेट लॉक बांधले आहेत याला सु दा 
पाणी नाह  व आम या इथे यायलाह  पाणी नाह . आज शहराम य पा याची गंभीर अव था 
आहे या याब ल आपण काय द ता घेतली आहे व येथून पुढच िनयोजन काय आहे 
याचाह  आ हांला खुलासा दयावा. 24X7 ह  योजना आपण अंमलात आणली स थतीम ये 
ती कोण या अव थेत आहे व याचा फायदा कती झाला आहे. कोण या यव थेम ये 
आपण काय सुधारणा केली याचाह  खुलासा इथे हायला पाह जेत. याच माणे पाणीपुरवठा 
वभागाने जी मीटर रड ंगसाठ  एज सी नेमली आहे या एज सीने आता कती काम केलं व 
या एज सीला आपण कती पैसे दले. या एज सीवर कती पैसे घालवले व याचा 

आप याला फायदा कती झाला व या एज सीने आपल काम तंतोतंत केल आहे का. याचाह  
खुलासा इथे हायला पाह जेत. याच प दतीने भ व याम ये आप याला पा याचा साठा हा 
अिधक लागेल, याची उपाययोजना आपण काय केलेली आहे. पाणीपुरवठा िनयमीत 
हो यासाठ  आपण या स लागार सं था नेम या आहेत या य ंची मा हती दली गेली 
पाह जे. बंद पाईपलाईन, भामा-आसखेड या योजनांच काय झालेल आहे याची आ हांला 
काह ह  क पना नाह . आ ह  पालीकेम ये येतो जातो पण आम या शहराम ये एवढ  
पा याची गंभीर प र थती असताना शासन या याम ये अजीबात ल  देत नाह , यांनी 
जातीने या याम ये ल  दलं पाह जे. आज एक दवसाआड पाणी येते ते पण दु षत पाणी 
येते. काल मी आयु  साहेबांना एक पा याची बाटली आणून दाखवली होती. ते पाणी यायच 
नाह तर धु या या सु दा लायक च न हत असं पाणी आम या येथील लोकांना यायला येते. 
आयु ांनी आदेश दले आ ण काल ते पाणी िनयमीत केलं. आयु ांनी आदेश दले क  पाणी 
व छ येतं, मग आयु ां या आदेशाची वाट पहात बसतात का आपले अिधकार , याचाह  
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खुलासा हायला पाह जे. पा याच गांभीय आपण लोकांनी ल ात घेतल पाह जे व या यावर 
उपाययोजना शोध या पाह जेत. मा.महापौर साहेब, आप याला वनंती आहे जर आयु  साहेब 
सांगत असतील ते हा पाणी यव थत येत असेल, िनयमीत येत असेल मग इतर दवशी 
पाणी का येत नाह  याचाह  खुलासा केला पाह जे. पाणी टँकर हे सोसायटयाम ये मनाला 
येईल तसं पाणी देत असतात. १४०० ला, २२०० ला, १९०० . ला जशी सोसायट  असेल 
तशा यां या कमंती असतात. महापािलकेचे टँकर बोलवलेतर यानंा आडवणूक होते, यांना 
दमदाट  होते, यांना ितथ चोपल जातं या यावर अंकुश कोणाचा. आप या अिधका-यांना 
सांगीतल तु ह  िलगली क ले ट दया. आज आपण पाणी देवू शकत नाह त. आज आम या 
वाकड वशालनगर मधील जा त महसूल आ ह  तु हांला देतो. महापािलकेत जा त बांधकाम 
आम या वभागात चालू आहेत, या हशोबाने डे हलपमट चाजस आ ह  देतो. या मानाने 
तु ह  आ हांला सु वधा काह च देत नाह त. या सु वधा दे यासाठ  आ हांला अंदोलन करावे 
लागले आहेत. आ हांला तु ह  कशा प दतीने पाणी देणार याचा खुलासा इथे हायला 
पाह जे. पाणी टँकर कशा प दतीने देणार, कतीला देणार याचाह  खुलासा आ हांला पाह जे. 
जर आप या महापािलकेचे पाणी टँकर येवू देत नसतीलतर या यावर आपण काय ऍ शन 
घेतात याची पण आ हांला क पना दली पाह जे. जलपण  काढायच आपण टडर काढल 
होतं याची बील पण आपण आता देता. पण या सं थेनी काम केलं आहे का, च धे ताई 
आहेत यांना वचारा. सहा वाजले क  लोक आम या येथे येवून बसतात, आम याकडे फ  
म छर आहेत. मग आपण ठेकदाराला पोस यासाठ  फ  टडर काढतो का. आज सांगवी 
पासून वाकड पयत कुठेह  जलपण  काढलेली नाह  व या ठेकेदाराची बील आपण देतो. ते 
बील कोणा या आदेशान देता कंवा काय िनकष लावून देता याची आ हांला क पना नाह . 
पण यांची बील थांबवावी अशी आप याला वनंती आहे व याची चौकशी आपण केली 
पाह जे. आयु  साहेब आप याला एक वनंती आहे क  आपले जेवढेह  ब ीस भाग आहेत 
तीथे आपण एक एक हजीट दया तुम या ल ात येईल काय प र थतीम ये काम चालले 
आहेत आ ण याच काय िनयोजन होत. या याम ये जेवढा दोष आ हांला देतात तेवढा 
तु हांलाह  देतात, तु ह  स म आहात, तुमच हजन चांगल आहे. तुम या अ यासाचा 
तुम या कमचा उपयोग आम या शहराला हायला पाह जे. तु ह  केलेली काम, तु ह  
केलेल आदेश हेच आ हांला पुढ घेवून जातील. पण आपण कोणा या दबावाखाली थांबता हे 
मला समजत नाह . माझी वनंती आहे क  जलपण ची बील थांबवावीत. याच माणे 
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थाप य असेल, पाणीपुरवठा असेल या एज सी एकह  काम पहात नाह त, आज ते 
ह .एम.मातेरेतर जावाई अस यागत वागतात आप या इथ. यांना आपण काम देतो, काम 
वाढत चालले, बील वाढत चालले काह च उपयोग होत नाह , याचाह  आपण तपास केला 
पाह जे. फ  दोन तीन एज या पुढ बघतो आ ण या यावर काम चालू ठेवतो हे कतपत 
यो य आहे. आज एवढे नाले आहेत यातले काह  नाले बुजवले आहेत. आम या वाकड 
क पटेव तीला दोन-तीन नाले बुजवले आहेत या यावर ब ड ंग उ या आहेत. आता पाऊस 
झालातर ते बंद केले या ना या या बाजू या सोसायट त पाणी आलं होतं. याच काय 
िनयोजन आहे का आप या नकाशावर नाले दसतात तीथच फ  आपण मंजूर  देत नाह त 
बाक  नाले दसत नाह त तीथ आपण परमीशन देवून टाकतो, याचाह  खुलासा केला पाह जे. 
नाले हे वाच वले पाह जेत, भ व यात पा याची सम या कती होईल याची अप यालाह  
क पना आहे. हणून आपण भ व याचा वचार क न ना याच र ण कस होईल याचा 
वचार केला पाह जे. आज आ ह  महापािलकेत येवून आड च वष झाले, या ठकाणी अ यासू 
लोक आहेत, एकनाथ पवार आहेत, मंगलाताई आहेत, बापू काटे आहेत, वलास म डगेर  
आहेत, आ ह  या मानाने नवीन आहेत. आ हांला क पना आहे महापािलका कशी 
चालवतात काय चालवतात. पण आज जे वषय येतात या वषयामधुन आ हांला 
िशकायचतर लांबच पण या वषयाच काह च समजत नाह . बाक  अ यासू लोक असतील 
पण मी माझ वैय क सांगतो. आपण वषय आणतानी कुठले वषय आणतो हे सु दा 
मह वाच आहे. आज आड च वषाम ये शहरा या वकासासाठ  आपण वत: आणलेला एकह  
वषय या याम ये आ हांला भेटलेला नाह . आयु ांना वनंती आहे क  आ ह  नगरसेवक 
तु हांला काम सांगू, फंड मागू पण तु हांला जे यो य वाटेल ते डसीजन तु ह  घेतल पाह जे. 
आज आ ह  लोकांच ऐकूण तु हांला सांगतो इथ पैसे दया तीथ पैसे दया. मला वैय क 
यातली काह  क पना नसते. माझ हजन पण तेवढ नसेल, माझ आ ान असेल. पण 

आपण स ान आहात, आप याला हजन आहे. तु ह  पैसे यो य प दतीने दले पाह जे. 
आज फ  टडर काढायच हणून आपण काढत बसलो. मा याकडे २२ कोट च काम यांना १ 
कोट  . दले आहेत. आजून एक वष जायच कस काम होईल. ९ कोट च काम २५ लाख 
दले कस काम होईल. मग लोकांना दाखव यासाठ  आपण टडर काढतो का याचाह  आपण 
अ यास केला पाह जे. आज आ ह  फ  सांगतो आप या इथ काम झाल, पण ते काम 
होतील कशी यावर पैसे नाह , तरतूद नाह . याचह  िनयोजन आपण केल पाह जे. आज 
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आपण शा ती माफ केला पण करसंकलनम ये आम या लोकांची अजूनह  पळवणूक केली 
जाते. यांना ते ऍफेडे ह ट आणू नका, तु ह  डॅ युमट र ज र करा अशा प दतीची मागणी 
केली जाते. पण या भागाम ये ािधकरण आहे ितथ डॉ युमट होवूच शकत नाह  अशा 
लोकांच काय याचह  िनयोजन आप याकडे नाह . फ  योजना आणाय या लोकांना 
दाखवाय या आ ण ेक लावायच एवढच काम आहे का याच मानसीक समाधान सु दा 
आ हांला भेटल पाह जेनां. जे काम केल याच मानसीक समाधानह  भेटण मह वाच आहे. 
आयु  साहेब, आप याला वनंती आहे क  हे जे काम चालले आहे या याम ये आपण 
जातीने ल  घालावे. तसेच पाणीपुरवठयाचा आ ण बीलाचा  उप थत केला याचा 
खुलासा दयावा ह  वनंती, ध यवाद. 
मा.सिचन िचंचवडे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. व छ भारत 
यावरती आपण कोटयावधी पये खच करतो आ ण आप या महापािलके या इमारती या 
अगद  पाचशे ते हजार मीटर अंतरावरती पंपर  कँपात आपल महापािलकेचच एक यापार  
संकूल आहे. याची प र थती जर आपण पाह लीतर या या खाल या मज यावर आपण 
दोन िमनीट देखील उभा राहू शकत नाह त आ ण ह  माग या दहा-बारा वषापासूनची 
प र थती तीथ आजह  आहे. तीथ एक धमशाळा आहे या धमशाळेच अ रश: सावजिनक 
शौचालयापे ाह  बीकट प र थती आहे. ह  धमशाळा एखादया सेवाभावी सं थेलाजर दलीतर 
या इमारतीची देखभाल देखील यव थत राह ल. अंध, अपंग लोकांसाठ  काम करणा-या  

ब-याच सं था आहेत या सं था आप याकड जागेची मागणी करत असतात. यांना जर  ती 
जागा साफसफाई क न दलीतर यां याकडन या वा तूची यव थत िनगा ठेवली जाईल व 
आप याला या गो ीपासून थोडस एक सामाजीक काम के याचा आनंद पण िमळेल. आयु  
साहेब आताच तुषारभाऊंनी जे सांगीतल, मा या भागाम ये प नास ट के जवळपास 
ािधकरण ऍ वायर ऐर या आहे यामुळे मा या भागात जी बांधकाम आहेत या 

बांधकामावरती अनिधकृत हणूनच या यावर िश का पडलेला आहे. बहुतांशी दोघ भाऊ, 
तीघ भाऊ एकञीत राहतात. दोन हजार, दड हजार वे.फुटाचे ती बांधकाम आहेत. दोन 
तीन भाऊ एकञीत राहतात हण यावर ती आपण आता एक हजार पयत टॅ स माफ केला 
आहे. यांची दड हजार, दोन हजार वेअर फुटाची घर आहेत दोन तीन भाऊ एकञ 
राहतात आता तीच प र थती महापािलकेत गे यानंतर र ज र डॉ यूमटस मागीतले जातात 
आ ण वा त वक आम या भागाम ये र ज र डॉ युमट केले जात नाह त. आम या इथ 
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नोटर  डॉ यूमटवरती आपण न द क न घेतो या यावरती आपण टॅ स आकारतो. नोटर  
डॉ यूमटवरतीच आम या इथ याची वभागणी केली गेली पाह जे अशी आपण यव था 
करावी. कारण आपण या योजना आणतो या नागर कां या हतासाठ  आणतो. याची 
पळवणूक कर यासाठ  कंवा याची अडवणूक कर यासाठ  कंवा दशाभूल कर यासाठ  
न क च आणत नाह त. या छोटयाछोटया गो ीकड थोडस ल  दे याची गरज आहे. आपण 
वैय क या गो ीकड ल  घालाव व या दो ह  गो ीकड सकारा मक कोनातून पाहून 
िनणय यावा एवढ च वनंती करतो. 
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. गेली अनेक वष भारत 
व छ अिभयांनातंगत या शहराम ये टॉयलेट बसव याच काम चालू आहे यानुषंगाने 
येकवेळेस हा वषय सभागृहात येत असतो. खरतर सभागृहात सवच सद यानी हा वषय 

मांड याचा य  केला यात या यात सिचन िचखलेच मी मनापासून आभार मानतो. खर  
व तु थती समोर आण याचा यांनी य  केला आहे. शहराम ये या पंपर  िचंचवडम ये 
व छ भारत अिभयानाम ये टॉयलेट बसव याच काम करत आहेत, खरतर आयु  साहेब 

माझी वनंती आहे क , या दवशी आपण ह  योजना चालू केली, चालू के यानंतर शहराम ये 
कती टॉयलेट बसव यात आलेले आहेत, कती बांधलेले आहेत, कती अपुरे आहेत येक 
माणसाने याच काय योगदान दलेलं आहे. आतातर अनेकजण हणतात क  कुणी वटा 
मागतय, कुणी िसमट मागतय, कुणी अ य काह  मागतय. रा यशासन, क शासन, मनपाचा 
ह सा जर िमळत असेलतर सवसामा य नागर कांकडून हा ह सा माग याच काय कारण हा 
पह ला  आहे. खरतर ह  योजना चांगली असताना आपण या योजनेच यांना कॉ ॅ ट 
दलेल आहे यांच पोट भर याच कंवा यांचा धंदा कर याच काम आपण करतो क  काय 
असं आता या सव नगरसेवकां या हण यातन येत अस या ठकाणी वाटतय. खरतर याची 
आपण कधी पाहणी केली का. य  जागेवर जावून कुणी बघीतल का. आता कुणीतर  
सांगीतल क  एखादया घराची भींत जॉ ट क न याला लावली का. यानी चारह  िभंती 
बांधले या आहेत का. यानी टॉयलेट लॉक बसवताना जे काह  याला बसवणार आहेत 
यानी याच काम केलेलं आहे का. याला आतमधुन टाई स बसवलेली आहे का, भांड 

बसवलेले आहे का, िसमट टाकलेल आहे का. याची कोणी खाञी केलेली आहे का. यात 
अिधका-यांची काह  िनयोजन किमट  आहे का असं काह च दसत नाह . आतापयत मला 
वाटत हा सगळा भ गळ कारभार आप या कायकालाम ये चालला आहे. आपण अनेकवेळा 
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बघीतलय अिधकार  आपल ऐकत नाह त असं दसतय. आपला कं ोल या महापािलके या 
अिधका-यावरचा गेला क  काय असं वाटतय. आता तुषार कामठेनी आप याला सांगीतल क  
यां या वॉडात कुठ खराब पाणी येते, कुणाला पाणी येत नाह , कुणाला टँकरच पाणी येतं. 
येक वेळेस आ हांला आयु ांनाच फोन करावा लागतो का. संबंिधत अिधकार  कशासाठ  

ठेवले आहेत. संबंिधत अिधका-याना वचारलतर उ र पण देत नाह त. असे अनेक संग 
अनेक नगरसेवकांना आलेले आहेत. टॉयलेट या मा यमातून या मुता-या बांधले या आहेत 
याबाबत आप या िचखलीतल उदाहरण आयु  साहेबांना दया. शेजार च बसलेले आहेत 
यांना िचखलीम ये घेवून जा. दहा-वीस फुटावरचा माणुस सु दा या मुता-यापासून जावु 

शकत नाह . त डाला माल बांधुन म हला भगीनी जातात. लांबून जाणारे नागर कांना सु दा 
समजतय क  इथ टॉयलेट, मुतार  आहे. अनेकवेळा सांगीतलेल आहे क  मा या इथे साने 
चौक असेल, थरमॅ स चौकाम ये कंवा साई चौकातले असेल, आम या प रसरातले असेल, 
िचखलीतले असेल आपण कधीतर  या ठकाणी थांबा. आपण य  पाहणी करा, हे जे 
नगरसेवक सांगतात ते येका या वॉडातले सांगतात पण सव शहरातले पण चेक करा. या 
या ठकाणी अप या सावजिनक मुता-या बसवले या आहेत या ठकाणची अव था काय 

आहे, यांना आपण टडर दलं ते कधी साफ करतात का. यांनी कधी ते यव थत व छ 
केले का याची सु दा आपण खाञी करत नाह त एवढे आपले अिधकार  िनदयी झालेले 
आहेत. तेल लावलेले पइलवान आपले अिधकार  झालेले आहेत. यांना वाटतय हे पाच वष 
येणार आहेत पु हा आ ह  कायम व पी इथले आहेत. अशा काह  मानसीक म ये काह  
अिधकार  अस यागत दसतय. मा.महापौर साहेब, सवसामा य नागर क आप याला 
टॅ सपेअर आहे. याना आपण या या कामाचे पैसे देतो या पैशाचा विनयोग चांगला 
होतो क  नाह  हे पाह याची सु दा आप याला गरज आहे. मा.महापौर साहेब, ो र घेत 
नाह त असं तुषार कामठेनी सांगीतल. मा.महापौर साहेब, हा महापािलकेचा, सभागृहाचा, 
नगरसेवकांचा अिधकार आहे. संबंिधत नगरसेवकांनी या या भागात या, शहरात या काह  
चांग या वषयावर जर चचा यायची असेलतर ो र घेणं हे गरजेच आहे. कारण याम ये 
सादकबाधक चचा होत असते. कुणी घरचे वषय घेवून सभागृहात येणार नाह त. आ ह  पण 
अनेकवेळा तु हांला ो र दलेले आहेत. अनेक नगरसेवकांनी आप याला ो र दलेले 
आहेत. माझी आप याला वनंती आहे दर सभागृहात जीबीला पह ला एक ते दड तास हा 
सभागृहाम य ेसादकबादक चचा हावी. ह  कोणा या घरची चचा होणार नाह . पण काह  
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वषयाम ये यातून चांगले-वाईट ऐकूण यातून आपण चांगले िनणय घेवू शकता. हणून 
आप याला सभागृहा या वतीने अ हाची वनंती आहे क  मी हणत नाह  उदया कुठलाह  

 आनला आ ण मांडल पण जे महानगरपािलके या उपयोगाच असेल, यातले असतीलतर 
चांग या ाचा आपण वचार करावा असे या िनमी ान सांगतो. स ा ढ प नेते आप याच 
भागाम ये शरदनगरचा जो प रसर आहे तीथ या व छतेची काय प र थती आहे, 

तीथ या टॉयलेट लॉकची काय प र थती आहे. आजह  तु ह  व छ भारत अिभयान 
राबवता आजह  या ठकाणी या म हला भिगनी असतील, कंवा बांधव असतील आजह  तेथे 
ते शौचालयाला उघडयावर बसतात हे जीवंत उदा. आहे. कुठल व छ भारत अिभयान 
राबवतो आपण. आजह  आपण िचखली गावात मशानभूमीला जातो या ठकाणी बघा काय 
चालल आहे ते. पण यावेळेस आपली यंञणा राबवत असताना तो माणूस बाहेर उघडयावर 
का बसतो याची पण खाञी करण गरजेच आहे.  मग ते टॉयलेट चांगले आहेत का, बाथ म 
चांगले आहेत का. बाथ म चांगले असतीलतर लोक बाहेर बसणारच नाह त. मशानभूमी या 
तीथ सु वधा करा, अ रशा: या ठकाणी उभे राहता येत नाह . आपण मंद राजवळ उभा 
राह लोतर याचा वास द ुस-या मंद रा पयत येतो एवढ  वाईट अव था आहे. यामुळे तो 
जाणारा य  आहे यांने या ठकाणी वास यायला जायच का याने याचा वधी करायला 
जायच हा सु दा  या नागर कांसमोर असतो. व छतेबाबत आपण कुणालाह  पा ठशी 
घालू नका याबाबतीत आपण कडक रहा अशी या िनमी ान मी आप याला वनंती करतो. 
शहर हागणदार मु चा आपण जो गवगवा करतो शहराम ये, हागणदार मु  झाल हणतो ते 
अजीबात झालेल नाह . या या ठकाणी आपण तीघह  लोक ितिनधी राहातो तीथलच 
हागणदार मु  झाल नाह  असं मी सांगतो. स ा ढ असतील, मी असेल, तु ह  असाल 
आप या तीघां याह  वॉडात हागणदार मु  झालेल नसेलतर शहराची दशा ह  कोण या दशेने 
बघत असेल. हे िसर एस आहे, जथे झोपडप ट  आहे शेवट  यांना कती जर  चांग या 
सु वधा द या तर  ते र यावर येतात पण ते र यावर येवू नये हणून म यंतर  काह तर  
काठ बडाव अंदोलन केलं होतं. सकाळची गुडमॉिनग टम केली होती ती यंञणा लावा. जर 
तु हांला हे शहर व छ ठेवायचे असेलतर काह  कठोर िनणय पण घेणे गरजेचे आहे आ ण 
ते आयु  साहेब आपण यावेत अशी माझी आप याला वनंती आहे. जर एका बाजूला 
आपण कोटयावधी, लाखो पयाचा खच करत असूतर आ ण दुस-या बाजुला या र यानी 
आ ह  चालतो या र याव न नाकाला माल लावून जाव लागत असेतर ह  खर  
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द ुभा याची गो  आहे हणून आप याला वनंती आहे व छ भारत अिभयानाचा गवगवा 
आदरनीय पीएम साहेब तीकडन करतात आ ण इकडन आपण यां या चांग या स या हाला  
हातभार लावतो क  काय अस यािनमी ान मला दसतय. याम ये मा.महापौर साहेब, आ ण 
मा.आयु  साहेब चांगला िनणय घेवून अिधका-यांना चांग या प दतीने यां या डो यात 
टाकाव नाह तर यां या डो यात धुंद  आहे नाह तर काल बघीतल पेपरम ये आल 
आयु ां या आदेशाला केराची टोपली, आयु ांच कोणी अिधकार  ऐकत नाह . अस 
मा यमा ारे आ ह  रोज ऐकत असतो. या यापुव  सु दा आ ह  अनेक अिधकार  बघीतले 
आहेत. अनेक आयु  बघीतलेले आहेत. पण आपण या प दतीने काम करता या प दतीन 
कठोर भूमीका या िनमी ान यावी. ती आपण घेत नाह त अस दसतं. सिचन िचंचवडे, 
उपमहापौर यांनी काह  कारणा तव तु हांला एक अित मणाच दलं होत, बीचारा या यावर 
राग काढला तु ह . या याच भावक च बांधकाम पाडून टाकल. वां याचा राग खेचरावर 
काढायच काम सु दा तु ह  करता, हे सु दा पाप तु ह  करता. सिचनने एक त ार दली 
तु हांला उपमहापौर या ना यान पण याचा राग या अिधका-यांनी यां या स या 
भावक ला कंवा घरावर जर बुलढोझर फरवत असालतर असे शहरात कती आहेत, 
पञाशेडवर सु दा बुलढोझर फरवता. लोक ितिनधी काम करतो तो शहराचा उपमहापौर आहे 
या या चुलतभावाच सु दा बांधकाम तु ह  पाडता. ते काह  मोठ क शन न हतं. 

शहराम ये आज लाखोनी बांधकाम चालली आहेत. तीथ आपण डोळेझाक करता कातर 
उपमहापौर तुम या बाजूनी जा त बोलतोय, तुम या नावान जा त आरडाओरड करतो हणून 
जर टागट केल असेलतर साहेब हे सु दा आ ह  कधी तु हांला सु दा याच प दतीने आ ह , 
समजू नका क  तो भाजपचा आहे कंवा आ ह  रा वाद चे आहोत, हे सगळे एकञ येवू आ ण 
आ ह  तुम याबरोबर उभ राहू. मी एकच सांगतो तेह  यावेळेस स मा.नगरसेवक आहे, 
आ ह  सु दा स मा.नगरसेवक आहोत. यांनाह  िनवडून दलं आ हांलाह  िनवडून दलं आहे. 
वषय कुठलाह  असु दयात पण असं य श: राजकारण करायच काम आदरनीय आयु  
साहेब आपल नाह , आप या शासनाच नाह . ठक आहे रतसर जर काह  असेल, फ  
िचंचवडेची चारच ती का पाडली, फ  चारच पाडली साहेब, माग बांधकाम मोठमोठ  चाललेत, 
पुढ बांधकाम मोठमोठ  चाललीत फ  एकाच लाईनला बांधकाम तु हांला दसली का, 
बांधकाम पण नाह , पञाशेड आहे फ . जर अशी जाणुनबूजून कारवाई करणार असालतर 
याचा सु दा मी जाह र िनषेध करतो. कारवाई करायची असेलतर सरसकट करा. द ा सानेच 



46 
 

,   

बांधकाम पाडा आ ह  नाह  हणलो नाह  पण या या बरोबर दुसर कोणाच असेलना तर 
याच पण पाडा. एकाला सांगायच पाडायच नाह , दुस-याच ठेवायच अस काम क  नये अशी 

माझी यािनमी ान वनंती आहे. मी अनिधकृत बांधकामा या वरोधात अजीबात नाह  पण 
स मा.नगरसेवकाना वागणूक देताना यव थीत वचार करावा. सगळयाना सारखा याय 
दयावा अस या िनमीतान सांगतो. व छ भारत अिभयानाचा वषय आलेला आहे, शहराम ये 
आतापयत जेवढे जेवढे टॉयलेट लॉक बांधलेले आहेत याची रतसर मा हती आपण 
सभागृहाला दयावी. यांना आपण रतसर कती बील दलेली आहेत ती पण आपण यांना 
दयावी आ ण यां या येक टॉयलेट लॉकला अिधका-याचा स ह हावा आ ण तीथला तो 
मुळ मालक याला ते बांधुन दलेले आहेत टॉयलेट लॉक याची आ ण संबंिधत अिधका-
याची जॉ टली िमट ंग क न याची समतीने क  माझे टॉयलेट लॉक झाले आहेत याला 
पैसे दे यास हरकत नाह  अशी एनओसी घेत यािशवाय याना कोणालाह  याचे पैस देवू 
नयेत. आताच स मा.नगरसेवकांनी सांगीतल क  जलपण चा वषय या महापािलकेम ये जो 
बीलांचा वषय काढलेला आहे. इं ायणी असेल, कंवा पवना असेल या नदया पवीञ राहतील 
का नाह  ह  शंका आम या मनात गे या अनेक वषापासून आहे. आयु ांना जलपण चा वृ  
सु दा दला आहे. एकदा हार आणून घालावा क  काय अस वाटायला लागलं. या 
प रसराम ये नगरसेवक राहातात या प रसराचा आ ह  वत:हून बोपोड , दापोड  कंवा तो 
नद चा प रसर बघीतला कंवा आम याच िचखली या बाजूला नद या पलीकड बघीतलतर 
या लोकांना म छरचा काय ञास होतो हे फ  तीच लोक जाणू शकतात, तु ह  आ ह  

नाह . आयु  साहेब, तुमची टम या आ ण एका ठकाणी तीथ िनवांत एक राञभर बसा 
मग आप याला कळेल क  म छर आप याला कती ञास देतात ते. नगरसेवकांना माझी 
वनंती आहे आयु ांना सं याकाळ  साडेआठ वाजले क  एका ठकाणी तेथे बसवा. मग ते 
म छर कती चांगला स कार करतात ते एकदा यांना दाखवा हणजे आप याला आ ण 
नागर कांना काय ञास होतो, म छंरचा काय ॉ लेम होतो हे यावेळेस यांना कळेल. 
मा.महापौर साहेब, या सु दा जलपण च टडर काढलेल आहे. टडर फ  नामधार  प दतीने 
काढल असेल, यांना मा हती आहे आता सहा सात तारखेला पाऊस येतो, आता वीस 
तारखेला पाऊस आला पण सात तारखेला पाऊस येणार होता अस यां या डो यात असेल. 
पुर आला क  जलपण  गायब. मग आ ह  बील यायला मोकळे. अशा प दतीन सु दा या 
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मा यमातन काम चालतय आ ण या कामावर सु दा आपण ल  ठेवाव अस या िनमी ान 
सांगतो आ ण थांबतो. 
मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आज व छ भारतचा 
वषय सभागृहात नगरसेवकांनी मांडला. सुलभ शौचालय पंपर  िचंचवड शहरात आहेत. सुलभ 
शौचालयावा यांना परवडत तीथच ते काम करतात. बाक  सुलभ शौचालय अजीबात व छ 
नसतात. शहरातले सगळे सुलभ शौचालय तशाचे तसेच आहेत. मा या भागात सहा ते सात 
ठकाणी सुलभ शौचालय आहेत यांची प र थती एवढ  भयानक आहे. बाक चे जे 
महापािलकेचे टॉयलेट लॉक आहेत ते पण व छ नसतात. तर  याच लवकरात लवकर 
काम पुण कराव. िनवीदा या चालू आहे पण यात अजून काह  अंमलबजावणी झाली 
नाह  ती लवकरात लवकर करावी. याच माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
वैभवाम ये आणखी भर पडावी, या म ये महापािलके या वदयूत वभागाने मागील तीन 
वषापुव  मा या भागातील बड हॅली उदयान िचंचवड येथे तलावाम ये युजीकल फ टनची    
संक पना साकारली गेली. यावेळेस शासनाकडून ती िनवीदा राबव यात आली. या िनवीदेत 
कारं याची लांबी व युजीकल फ टन या ी असलेले ेञ याच लेजरमाईक, गुणव ा, 
याची कपॅिसट  या सवाचा वचार क न ती िनवीदा काढ यात आली नाह . वशेष बाब 
हणजे या ठेकेदाराला हे काम िमळाले ते मागील दोन वषापासून िनवीदा र कमेपे ा जा त 

र कम मागत होते. स या या थायी सिमतीची मा हती घेतली व स याची नवीन व जूनी 
िनवीदा याला लागणारा पैसा या सव गो ीचा वचार क न थायी सिमतीने ती िनवीदा र  
केली व यानंतर न याने लॅिनंग क न तीन वषाची िनवीदा र कम आ ण याचा ोजे ट 
या कामाचे व प पाहता आताची जी िनवीदा झाली आहे याम ये खुप तफावत आहे. 
मा.महापौर साहेब व मा.आयु  साहेब, आपण कुठ याह  ठेकेदाराला न घाबरता आम या 
भागातील सव सद य आ ण सव शहर आप या पाठ शी आहे. आपण हा भ य द य ोजे ट 

लवकरात लवकर माग  लावावा. यास वलंब होता कामा नये अशी मी वनंती करतो, 
मागील ऍ यूअली मा हती आ ण यात काय फरक आहे याची कॉपी आयु  साहेब, आ ण 
महापौर साहेब आप याला देतो. आयु  साहेबांनी िनवीदा या पुण क न तो ोजे ट 
लवकरात लवकर पुण करावा अशी वनंती करतो.   

मा.उषा उफ माई ढोरे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द र  आ ण 
आरो य न संपणा-या गो ी आहेत. यात या यात आपण करतोय, नाह  हणता येत नाह . 
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संडास बाथ म व छ केलेल नसणार. या ठकाणी या या भागातील आरो य िनर क हे 
काम यांच आहे. या या भागाम ये काम होतात का नाह , ह  त ार गेली नाह  पाह जे.  
आ ह  १९९२ पासून पाहतो आरो यावर सतत चचा होत असते. मा.महापौर साहेब, भारत 
व छ अिभयान आपण करत असताना याला घराम ये संडास नाह  यांना अनुदाना या 
पाने पैसे देत असतो. येका या घराम ये पेशल हे बाथ म झा यानंतर, काह या 

वॉडाम ये झोपडप ट  आहे, िसमाताई चेअरमन हो या यांनी संडास बाथ म बांध यासाठ  
फार य  केलेले आहेत. येक झोपडप ट म ये यांनी संडास नेऊन पोहचवलेला आहे. 
आता ते बांधणारानी कसे बाधंले, जोडला का नाह , जोडायची सु वधा होती का नाह  हे या 
भागात या नगरसेवकांनी कंवा संबंिधत आरो य िनर काच काम आहे. बरेच जण हणाले 
क  व छता होत नाह , संडास बाथ म साफ केलेले नाह . मला वाटतय हे सावजिनक संडास 
बाथ म आहेत याची आतातर  गरज वाटत नाह  जे मेनरोडला आहेत ते या ठकाणी 
आव यक असावेत, आता नवीन प दतीचे आलेले आहेत या या प दतीने ते बांधले गेले 
पाह जे. आप या भागाम ये जे थािनक रह वासी आहेत यां या येक रोडला नस-या 
उ या आहेत, कुणीतर  काह तर  घरसंसारा या व तू वकत थांबलेला आहे, कुठून तर  लोक 
येतात कुठह  झोपडया टाकतात मग हे अित मण वभागाच काम आहे. फ  आरो याच 
काम नाह .  आपला अित मण वभाग झोपलेला आहे का, यांनी देखील याकड ल  दल 
गेल पाह जे. ह  व ती कशी आहे, शेजार  पाटबंधारे खाते आहे या लोकांचे आहे का. अशा 
वेगळया कुठ यातर  सं थेची जागा असेल संबंिधत मालकाला अित मण वभागान कळवल 
पाह जे. कारण तीच लोक शहराम ये जा त घाण करतात. आपण याला घर नाह  याला 
घर देतो, यांना संडास नाह  यांना संडास बांध यासाठ  अनुदान देतो. खरतर आज चतुथ  
आहे उपवासा या दवशी हा वषय आला. चतुथ या दवशी हा वषय ऐकलातर  कसतर  
वाटत. साध समजायला पाह जे क  संडास बांधलेले आहेत या ठकाणी लॉक झालेले आहेत 
हणजे ते वापरता येत नाह त. हणजे नागर कांच सु दा कत य आहे क  व छ भारतच 

आपण जे काम करतो आ ण व छ भारत राह याक रता येकाच कत य आहे क  आपण 
याची काळजी घेतली पाह जे. ती काळजी घेतली जात नाह . जो घाण करतो याला साध 
ानतर  पाह जे क  आपण हे काय करतो. या या वॉडात झोपडप ट  आहे या या 

वॉडातला नगरसेवक, या या वॉडातले आरो य िनर क, जे संडास लॉक बांधतात या 
संबंधीत िस ह लचे लोक आ ण जे व छतेला आपण कॉ ॅ ट दलेलं आहे ते एवढयाच 
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लोकांची आपण िमट ंग या. ह  जी त ार आहे यात काह  त य नाह . तर  आपण िमट ंग 
या, व छ भारत अिभयानाम ये मदत करा. काका हणाले या तीन वॉडात कती घाण 

आहे तर बाक या ठकाणी कती असणार असं बोलायला जागा ठेवू नका. या ठकाणी 
सावजिनक संडास लॉक आहेत या ठकाणी इले कवरची बोअरवेल करावी. जथ पाणी 
लागत या ठकाणी ते संडास लॉक असावेत. शौचालय या याकड आहे या कॉ ॅ टदाराला 
आपण िनमंञण दया आप या दालनात बोलून या, आ ण यांना कडक िश त लावा. सा या 
सा या गो ीसाठ  नागर कांना काह  ञास होत असेलतर याकडे आपण चांग या कारे ल  
दलं पाह जे. तूषारनी सांगीतल मा या वॉडात पाणी येत नाह  ठक आहे पा याब ल आता 
काह  बोलत नाह  कारण वीस ट केच पाणी राह ल आहे ते पुरवायच काम आपण कसतर  
करतोय. या संडास बाथ मसाठ  पा याचा जा त वापर करावा लागतो. भागा या 
िमट ंगम ये मी आयु ांना बोलले होते क  आ ह  १९९२ ला िनवडून आ यानंतर पा याचा 
मोठा  उभा राह यानंतर येक वॉडम ये बोअरवेल उभी केलेली आहे या या ठकाणी 
बोअरवेलला पाणी आहे या सव बोअरवेल वदयूत या बटणावर पाणी दे यासाठ  चालू करा. 
ते अजूनह  चालू झालेल नाह  पार आठरा ट के पाणी राह लतर . मी तु हांला हणले होते 
क  साहेब मी बोलू का नको आ ण कृती होणार का नाह  तर तु ह  हणाला होतात क  मी 
कृती कर ल. सगळया नका चालू क  पण एक दोन ग यात या जर  चालू के यातर  या 
वॉडातला  थोडातर  सुटेल. यावष चा पावसाळा सु  झाला आहे पण पुढ या वेळेस या या 
बोअरवेल आहेत या सु दा एखादया कॉ ॅ टरदाराला दलंतर, या या टाईमाला यांच 
मे टेनं स येतं यावळेस याच मे टेन स करायच आ ण हा या याकडच ताबा ठेवायचा 
यान ताबा कधी यायचा उ हाळया या इ ला यायचा. उ हाळयाम ये तु ह  हा वेगळा 

उप म करावा यामुळ पा याचा  हा िनल झा यािशवाय राहणार नाह . संडास लॉक 
घाण केले जातात याकडे आपण ल  दयाव व या या ठकाणी संडास नाह त या ठकाणी 
अनुदान देवून संडास लॉक बांधावेत. मेनरोडला अतीशय चांग या कारचे संडास लॉक 
आहेत ते बांधावेत. मुता-या कुठेह  उ या क  नका, खरच वास येतो. मा या तेथे एक 
मुतार  आहे या ठकाणी मंडई भरते जाता-येताना अतीशय दुगधी येते. जर  मुता-या 
अस यातर  आरो य िनर कांनी या ठकाणी पावडरची फवारणी केली पाह जे. या ठकाणची 
व छता केली पाह जे. ह  छोट छोट  काम आहेत याकडे ल  दयावे. 
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मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर व छ भारत 
या वषयावर खुप चांगली मत य  केली. येका या मनाम ये ह  गो  िन त आहे क  
आप या भागामधले सावजिनक शौचालय ह  व छ असली पाह जेत आ ण या ने माईनी 
खुप चांगल ववेचन केलं. माईच हणणं होतं क  आप या भागाम ये सावजिनक शौचालय 
आहेत. या शौचालयाम ये एखादा नगरसेवक जावुन बघतो. याची वािलट  काय यावेळेस 
तो काम कर यासाठ  सांगत असतो. मा.पंत धान साहेबांच व छ भारत अिभयान हे धोरण 
नाह तर ेय आहे. हागणदार मु  कंवा ओड एस मु  हे सगळ कर याच काम खरतर 
मा.पंत धान नर भाई मोद यां नेतृ वाम ये केलं जातं. काका तु ह  सांगत होते क  अनुदान 
कती रा य शासन देते, कती क शासन देते, कती येकाचा वाटा असला पाह जे. खरतर 
मंगलाताईनी भाषण करतेवेळेस यांनीह  सांगीतल होतं. व छ भारत अिभयानाचा वषय 

येक जीबीला असतो. या याम ये कती कोणाच कॉ युशन आहे. कारण याची सगळ  
मा हती खरतर यासंदभाम ये आहे. मी या गो ीला वरोध शंभर ट के नाह  करणार. या 
या ठकाणी सावजिनक शौचालय आहेत ते लन झाले पाह जे का तर ते शंभर ट के 
लन झाले पाह जे. या याम ये खरंतर दुमत अस याच काह च कारण नाह . लन 

कर याच काम एखादा ठेकेदार असेल अिधकार  करत नसेलतर या यावरह  कारवाई झाली 
पाह जे. याह  संदभात आ ह  स ाधार  हणून कोणाचाह  वरोध नाह . शंभर ट के चांगल 
झाल पाह जे. पण गे या पाच वषापूव  नर भाई मोद नी व छ भारत अिभयान या 
देशाम ये राब व याचा य  केला आ ण काका तु ह  सांगत होते क  मा या भागामध या 
झोपडप ट मधली प र थती काय आहे. तु ह  तेह  सांगत होते, िचखलीमध या 
मशानभूमीकड जात असतानाची प र थती काय. कधीतर  दुदवान मी अस हणणार नाह  

काह  लोकांना उघडयावर जा याम ये खुप आनंद आहे आ ण काका तु ह  उघडयावर 
जा याचा आनंद काह  लोकांना िमळू देता. हणजे तु ह  मंद रा म ये जाता मंद रापयत वास 
येतो. तर मला असं वाटतय क  मंद रापासून येणारा वास हा खरंतर तु ह  थांबू शकले 
असते. तो तुमचा भाग आहे. हणजे ह  वेळ खरंतर तुम या सगळया यामुळ आली. 
मा.महापौर आ ण आ ह  खरंतर या प दतीने काम करतो आ ण कधी कधी तु हांला 
सगळयाना रा वाद वा यांना आमची का ऍलज  आहे. एखाद  गो  आ ह  चांगली कर याचा 
य  करतो पण तु हांला अशी प र थती होते, हणजे एखादया वषयाला उपसूचना दलीरे 
दली क  ती कुठ या वषयाची उपसूचना आहे, ती पुण वाचली का नाह , आहो आ ह  चो-या 
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करत नाह त. आ ह  या यामधन काह  िमळव याचा य  नाह  करत. नामदेव ढाकेनी या 
महापािलकेत या एखादया सेवाजे  अिधका-याला मोशन िमळाल पाह जे या संदभामधली 
एखाद  उपसूचना देतो, महापािलकेमध या अिधका-याला पदो नती िमळाली पाह जे, मग तो 
तु हांला भेटला नाह  हणून हे हणताय का. माझी सभागृहाला वनंती आहे क  या 
महापािलके या सेवेम ये एखादा अिधकार  चांगल काम करतो. भाजपची या महापािलकेम ये 
स ा आली क  उपसूचना दाखवा, तुम याह  उपसूचना आ ह  घेतोना. आ ह तर प ाचा भेद 
कधी नाह  केला. एखादया वरोधी प ा या नगरसेवकांनी एखाद  उपसूचना या या 
भागा या कामा या संदभाब ल दलीतर आ ह  असं हणत नाह  क  ह  रा वाद वा यांची 

उपसचूना आहे, ती िशवसेनावा यांची उपसूचना आहे, ह  मनसेवा यांची उपसूचना आहे. 
खरतर सगळयांना सोबत घेवून जाणं हे आ ह  आमच कत य समजतो. हणजे ‘सबका साथ 
सबका व ास’, ‘सबका साथ सबका वकास’ आ ण आता तर आ हांला सगळयांचा व ास 
िमळवायचा आहे. यामुळ माझी तु हाला सगळयांना वनंती आहे क  या शहरा याम ये 
एखादया वकास कामा याम ये आ ह  कुठ या कारच राजकारण कर याचा य ा केला 
नाह . माझी या सभागृहाला वनंती आहे क  जबाबदार ने यांनी जबाबदारच वधान केल 
पाह जे, जबाबदार न बोलल पाह जे. आ ह  चुकलोतर शंभर ट के आम या चुका दाखवायच 
काम करायच, ते आ ह  सुधरायच काम क . एखाद  चुक झाली हणून आ ह  खरतर माफ  
मागायलाह  कमी नाह  पडणार. आता वधानसभे या िनवडणूका आहेत हणजे आपण 
वत:ला माझी पाट  कती चांगली आहे, आ ह  कती चांगल करतोय. खरतर तुमच मागच 

काढल हणून आ ह  स ेवर आलो हे आपण सगळयांनी भान ठेवल पाह जे. हणजे ते 
सगळ आप याला काढायची गरज नाह  हे मला मा हत आहे. तु ह  या सगळयाचा नीट 
अ यास केलेला आहे आ ण ते जर नीट राह ल असतंतर कदािचत भारतीय जनता पाट  या 
महापािलकेम ये स ेत आली नसती. मी तुषारच खरंतर अिभनंदन करेल. हणजे मा या 
प ाचा नगरसेवक असलातर पोटतीडक ने लोकां या भावना, वषय मांड याचा य  करतो. 
मा.आयु  साहेब आप याला वनंती आहे एखादा नगरसेवक आप या सम या दहा वेळा 
तुम याकडे येवून सांग याचा य  करतो, संबंिधत वभागाचा अिधकार  ऐकत नाह .  तर  
संबंिधत अिधका-याला तु ह  जाब वचारला पाह जे. वशेषत: पाणीपुरवठया या संदभाम ये 
या सुचना हो या आ ण यानाह  ह  गो  मा हत असली पाह जे क  आप या शहराला आता 

पाणीपुरवठा आपण कती देतो, कशा प दतीने देतो, काय प र थती आहे आपली. आयु  
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साहेब आप याला वनंती आहे क  तुषारने जे जे  वचारले आहेत याबाबत 
पाणीपुरवठया या अिधका-यांना संबंिधत अिधका-यांना तशा सुचना दया. एखादा नगरसेवक, 
एखादा वषय मांडतो, मा.महापौरांकड  वचारलेतर सभेम येच बोलायच असंह  नाह . पण 
या नाची उ र या संबंिधत नगरसेवकांना जर दलीतर याच समाधान होतं. 

आरो या या संदभाम ये सगळेजण बोलतात. सुलभ शौचालयाची प र थती काय आहे, 
टॉयलेटची प र थती काय आहे, मलाह  मा हती क  आपण ह  सगळ  घाण काढ याचा य  
करतो. आ ण घाण या दवशी िनघेल या दवशी ते व छ दसेल. माझी सवाना वनंती 
आहे क  आप या भागाम ये सगळे सावजिनक शौचालया या संदभाम ये जी प र थती 
आहे, कृपाक न आप या भागामधला जो आरो य िनर क आहे याला सोबत घेवून याची 
पाहणी करा. संबंिधत आरो य िनर क काम करत नसेलतर कुठ या अिधका-याची कव 
कंवा गयावया कर याच काम आ ह  करणार नाह त. याला या प दतीन सांगायच काम 
क . कधी कधी ल ात ठेवा क  आपण या ठकाणी गेलोच नाह त. आप याला मा हतच 
नाह  तीथली प र थती. कोणीतर  सांगीतल, फोटो टाकला अशा प र थतीत आपणह  कधी 
कधी गेलो आ ण मी तु हांला मनापासून वनंती करतो व छते या संदभामधली प र थती 
कधी संपणार  नसते. आज कचरा उचलला क  उदया कचरा पडणारच आहे. आज टॉयलेट 
साफ नाह  केलतर दुस-या दवशी व छ करावेच लागतील. यामुळ हे खरतर दैनंद न काम 
आहे. माझी या िनमी ान आरो य वभागा या सगळया अिधका-यानां वनंती आहे क , 
व छ भारत िमशन एक चांगल िमशन हणून आलय, या िमशनला आपण चुक या 

प दतीने वागतोय का याह  संदभाम ये खरंतर वचार कर याची गरज आहे. मा.महापौर 
साहेब, आप याला वनंती करतो या सभागृहा या मा यमातून तळमळ न जे जे नगरसेवक 
आप या भावना य  करतात, खरतर हे एखादया प ाच सभागृह नाह . हे सभागृह  
सगळया प ाच सभागृह आहे. या सभागृहाम ये आ यानंतर कोणालाह  प  नाह . यावेळेस 
स ाधार  प ाचा नगरसेवक एखादा वषय बोलतो ते हा वरोधी प ा या ने यांना अशा 
प दतीची प र थती होते क  आरे, स ाधार  प ाचा नगरसेवक बोलतोय. पण अशी 
प र थती नाह  हे सभागृह सगळया प ाच आहे. या सभागृहाचा यावेळेस आपण मान, 
स मान, इ जत, इ त ठेवायचा य  केला यावेळेस या नगरसेवका या भावना, खरतर 
आपण कधीतर  वचार केला पाह जे क  या या भागा मध या एखादया गो ीला एखाद  
वाचा फुटली नसेल याची भावना मांडत असेलतर अशा नगरसेवकाला सु दा आपण समथन 
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केल पाह जे. या याम ये प ाचा भेद केलाच पाह जे. याच प ा या नगरसेवकानी बोलल 
पाह जे मग स ाधार  प ा या नगरसेवकांनी ग पच बसल पाह जे. मलाह  मा हती आहे क  
मा या अनेक भगीनीना वाटत क  मी बोलल पाह जे. खरतर मी मत य  करत असताना 
आपण मनापासून एक ठरवल पाह जे क  आपण सभागृहाच पा व य चांग या प दतीने 
राख याची गरज आहे. पु हा दोन मह यानंतर वधानसभा आहेत हे मला मा हती आहे. 
लोकसभे या िनवडणूक या काळाम ये अशाच प र थती झा या. या या गो ी न ह या 
या गो ी दाखव याचा य  केला. अनेकवेळा दोन-दोन, चार-चार आंदोलन काह  लोकांना, 

मंडळ ना बरोबर घेवून याच ठकाणी केली गेली. आतातर वधानसभे या िनवडणूका आहेत. 
कारण िचंता नका क  या प दतीने या महापािलकेवर आ ह  काम करतो, रा यात काम 
करतो, देशात काम करतो. तु ह  याचीह  िचंता नका क , कती आंदोलन केली, कती 
सभागृहाम ये बोलले, कुठ या वषयाला बोलले. मी मनापासून एकच गो  सांगतो क  भाजप 
आ ण िशवसेनेचे ती ह  आमदार काह ह  केल तु ह तर या महापािलके या मा यमातून 
पुढ या वधानसभेवर जाणार आहेत. मा.आयु  साहेब आप यालाह  वनंती आहे आरो य 
वभागाचे अिधकार  असतील, पाणीपुरवठयाचे अिधकार  असतील, हे सगळे संबंिधत 
अिधकार , कच-याचा वषय काका तु हांलाह  मा हती आहे, एक वषापुव  यावेळेस 
या ठकाणी या सभागृहाम ये थायी सिमती या मा यमातून वषय मंजूर साठ  आला होता 
आ ण मला मा हती आहे काका तु ह  तुम या चबरम ये वरोधी प ा या काह  मंडळ ना 
घेवून कोटाम ये जा याच काम खरतर तु ह  केलेलं आहे. तु हांला मनापासून सांगतो एक 
वष कच-या या संदभाम ये, िनवीदे या संदभाम ये, खरतर मला बोलायला लावू नका. 
सगळया गो ी मला मा हती आहे खासगीम ये काय हणणार हे, पदािधकार  तुमचे आहेत, 
या सगळया गो ीची जाणीव मला आहे, मला खरतर बोलायला लावू नका. खरतर कच-याचा 
कचरा कर याच काम तु ह जर केल नसत, हे करण यायालयाम ये गेल नसततर आज ह  
प र थती राह ली नसती. मला मनापासून आयु  साहेब वनंती करायची आहे क ,     
कच-याची िनवीदा या झालेली आहे, लवकरात लवकर कच-याच काम चालू होईल. 
कुठ याह  प दतीचा कचरा या शहराम ये राहणार नाह . व छ भारत अिभयाना या 
मा यमातून जे जे सावजिनक शौचालय आहेत या सगळया शौचालया या म ये व छता 
चांग या प दतीने झा या पाह जेत ह  आमचीह  भावना आहे काका, जी तुमची भावना आहे 
ल ात ठेवा. शहर हागणदार मु  झाल पाह जे ह  खरतर आप या सगळयाची भावना असली 
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पाह जे. माझी तु हांला सगळयांना वनंती आहे क  या सभागृहामध या सगळया 
स मा.सद यांनी मनापासून एक गो  केली पाह जे क  आप या भागातला माणूस उघडयावर 
जाणार नाह . मा या भागातल सांगीतल इथली माणस उघडयावर बसतात, तीथली माणस 
उघडयावर बसतात. आपण सगळेजण िमळून ठरवू या क  हे शहर हागणदार मु  
कर या यासाठ  माझ काय कॉ यूशन आहे, मी कुठ या प ाचा आहे, मी कुठ या पदाचा 
आहे याचा वचार न करता या शहराला हागणदार मु  कर यासाठ  आपण अिधका-यांना 
हणतो गुडमॉिनग सारख जावा, आपणह  कधीतर  गुडमॉिनग सारख जाऊ. तीथ या लोकांना 

सांगू यां या अड अडचणी समजून घेवू व ते उघडयावर बसणार नाह त याची आपण 
काळजी घेव,ू हे सगळ ख-या अथाने कर याची गरज आहे. मा.महापौर साहेब, मी या 
िनमी ान आप याला वनंती करतो क  हा वषय उपसूचनेसह मंजूर क न आपण पुढ या 
वषयाला सुरवात करावी एवढ च वनंती करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.   

मा.महापौर –  उप थत सव नगरसेवक, नगरसे वका या सवानी आपल मत या ठकाणी 
य  केलेल आहे. सवानी आपल मनोगत य  केलेलं आहे. येका या भागातील सम या 
सव नगरसेवकांनी या ठकाणी मांडले या आहेत. आपण पाह ल सुजाताताई पालांडे, मंगलाताई 
कदम, तूषार कामठे, राहूल कलाटे, आशा शडगे, उपमहापौर सिचन िचंचवडे, सिचन िचखले, 
द ाकाका साने, एकनाथदादा, माई ढोरे, तूषार हंगे यांनी आपआप या भागा या सम या 
मांड या. हणजे यां याच भागाम ये सम या आहेत असं नाह तर येकां या भागाम ये 
सम या आहेत. आज मी सव नगरसेवकांना मा या सहकायाना वनंती करतो क  या या 
भागाम ये टॉयलेट बाथ म आहेत, या ठकाणी कच-याचे ढग आहेत याचा एक फोटो 

काढायचा आ ण मला हॉटसऍपवर पाठवायचा, या ठकाणी जे अिधकार  असतील ते 
अिधकार  या णी िनलंबीत केले जातील. याचबरोबर आयु  साहेब तु हांला मी आदेश 
देतो क  शहरातील सव टॉयलेट, बाथ म बरेच नादु त आहेत ते टॉयलेट बाथ म थाप य 
वभागा या मा यमातून दु त क न या ठकाणी या या ठेकेदारां या एज सीज 
या ठकाणी आहेत यांनी शहरातले सव टॉयलेट, बाथ म हे व छ ठेवणे बंधनकारक आहे. 

येथून पुढ या काळाम ये यांनी सव टॉयलेट बाथ म हे व छ ठेवणे गरजेचे आहे. जर ते 
ठेवल नाह तर या संबंिधत अिधका-यांवर आपण कारवाई करावी असे आदेश मी या ठकाणी 
देतो. या भागाम ये ठेकेदारांनी व छतेचा ठेका घेतला असेल या ठेकेदारांनी देखील 
यांची कामाची जबाबदार  ओळखून या ठकाणी साफसफाई क न घेणे गरजेचे आहे. जर 
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यांनी साफसफाई केली नाह तर यांना आपण काळया याद त टाकाव. याचबरोबर टॉयलेट, 
बाथ म असेल, दश या घाट असेल, मशानभूमी असेल, नालेसफाईचा वषय असेल 
शहरातील या ठकाणी आपली व छता झालेली असली पाह जे. काल िचखलीला एक दश या 
होती, या िनमी ाने आ ह  या ठकाणी होतो. या ठकाणी उभे राहून दांजली वहावी 
लागली या ठकाणी गुटखा खाऊन लोक थुंकलेली होती. या ठकाणी आरो य वभागाने 
व छता करणे गरजेचे होते. सव पाहूणे गे या यानंतर मी आरो य वभागा या लोकांना 
या ठकाणी बोलावून घेतलं आ ण ती प र थती यांना सांगीतली. वायसीएमम ये 
या दवशी आम या भागातील गणेश बंडू आहेर याचा अपघात झाला, तो ए सपायर झाला, 

पीएम हाऊसम ये या ठकाणी मी दोन आड च तास थांबलो होतो यामुळे या ठकाण या 
बाथ म म ये गेलो, महापौर आहे हणून मला जाव लागत नाह  असा वषय नाह . मी 
सु दा माणुसच आहे यामुळे या ठकाणची प र थती बघा, या ठकाण या ठेकेदाराला 
आजह  तु ह  लॅकली ट केलतर  हरकत नाह . अशा प दतीची प र थती वायसीएम या 
पीएम हाऊसम ये होती. याचबरोबर ना याम ये ब-याच ठकाणी मैला सोडलेला आहे. 
नगरसद यांनी या ठकाणी सांगीतलेल आहे, आशाताईनी सु दा सांगीतलेलं आहे तर  
या ठकाणी जो मैला सोडलेला आहे याची यव थीत व हेवाट लावावी हणजे ते बंद 

कराव व ते े नेजम ये सोडाव अशी सु वधा या ठकाणी उपल ध क न दयावी. जलपण चा 
वषय काकानी आता सांगीतला, क  जलपण   आता आहे पाऊस आला क  जलपण  वाहून 
जाईल आ ण आपण यांची बील देवू उदया या उदया संबंिधत आरो य वभागाकडन येक 
ठकाणचे इं ायणी असेल, मुळा असेल पवना असेल,  संबंिधत नद चे फोटो काढून तुम या 
कडे जमा क न ठेवा. मग जलपण  आहे का, साफ केली का नाह  केली या सव गो ींचा 
खुलासा तु हांला या ठकाणी िमळेल. संबंिधत सव नगरसद यांनी या ठकाणी आपआपली 
मत मांडलेली आहेत. आयु ाना मी सुचना करतो क  आपण मंगलाताई व इतर सद यांनी 
जो आपणास खुलासा कर यास सांगीतला आहे तो खुलासा आपण या ठकाणी करावा. 
 

          (सभागृहात ग धळ)     

मा.महापौर-  खाली बसून यावे, मंगलाताई आपण खाली बसा. आयु  साहेब खुलासा 
करतील. 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला आमचा वरोध न दवून यावा. 
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मा.आयु  – स मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृह. आताच सव स मा.सद यांनी ववीध 
वषयावरती चचा केलेली आहे या याम ये काह  शंका,  उप थत केलेले आहेत या या 
अनुषंगाने पह या थम व छता या वषयावरती चचा कर यात आली. या या अनुषंगाने 
जे  उप थत कर यात आले होते याचा खुलासा मी आप या समोर सादर करतो आहे. 
आपण व छ भारत अिभयान या शहराम ये गेले चार पाच वष राबवत आहोत आ ण 
या याम ये आतापयत सुमारे चौदा हजार वैय क शौचालय आपण बांधलेली आहेत. गे या 

दोन वषापासून शौचालय बांधकामा या थतीम ये पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये 
ल णीय वाढ झालेली आहे. सुमारे तीन ते चार हजार इतक च काम २०१७ पयत पुण 
झालेली होती. संपुण आरो य वभाग असेल, झोिनपू वभाग असेल, झोिनपूचा थाप य 
वभाग असेल आ ण जलिन: सारण वभाग असेल या चारह  वभागांनी एकञीत सम वयान 
आ ण काह  एनजीओची मदत घेवून, काह  कंञाटदारांची मदत घेवून मोठया सं येन आपण 
वैय क शौचालय बांध याचा य  केलेला आहे. या याम ये आपली जी काय णाली आहे 
याची थोड यात मा हती मी सभागृहाला देत आहे. मुळ व छ भारत अिभयाना या 

तरतूद नुसार जे लाभाथ  शौचालय वत: या घरात बांधु इ छतात यांनी अज करणं 
अपे ीत असून यांनी अज के यानंतर आ ण तो अज मंजूर झा यानंतर पह ला पयाय असा 
आहे क  यांनी वत: वैय क शौचालयाच बांधकाम कराव. यांनी वत: वैय क 
शौचालयाच बांधकाम पुण के यानंतर याची जोड जवळ या, नजीक या ेनेज लाईनला 
के यानंतर कंवा से ट क टँक केला असेलतर याचे पुण व के यानंतर याची पाहणी क न 
आपण जी अनुदानाची र कम आहे ती यां या खा याम ये वग करतो. पण लोकांना सुलभ 
जाव, काम वेळेवर पुण हाव अनेक गर ब नागर क या याम ये काम करत असताना यांना 
िनधीची अडचण असते हणून आपण दोन ट याम ये यांना शौचालयाचा िनधी उपल ध 
क न देत असतो. या याम ये पह या ट याम ये आठ हजार पये या याम ये दोन 
हजार पयाच अनुदान क शासनाच चार हजार पयाच अनुदान रा यशासनाच आ ण उवर त 
दोन हजार पयाच अनुदान महानगरपािलके या वतीने यांना दे यात येतं, ते आिध आपण 
यांना देतो. यांच काम पुण झा यानंतर याची जोडणी झा यानंतर, काम पुण वाचा 

दाखला घेत यानंतरच आपण उवर त आठ हजार पये यांना वतर त कर त असतो. काह  
ठकाणी अनेक वैय क शौचालय बांध यास अडचणी अशा हो या क  नागर कांनी सांगीतल 
क  आ हांला वत: पैसे घालून शौचालय बांधण श य नाह  आ ण यावेळेस आपण े डाई 
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आ ण इकडचे बांधकाम यावसायीक यांची सगळयांची बैठक घेतलेली होती. पुणे 
महापािलके या धरतीवर े डाई आ ण यांचे कंञाटदारा या मा यमातून एक मोठया 
माणाम ये काय म हाती घे यात आला क  अनेक ल स म ये नागर कांकडे वत: 

सुरवातील पैसे देणे श य नस याने शौचालय बांधुन कंञाटदार देतील यासाठ  नागर क  
वत: क से ट देत असतीलतरच या ठकाणी कंञाटदारामाफत आपण हे काम क न घेतो 

आ ण याची जोडणी े नेज लाईनला झा यानंतरच यांच पेमट तीकडचे जे.ई. असतील, 
थाप य अिभयांिञक  सहा यक असतील यांनी पडताळणी के यानंतर यां या कामानुसार 

आपण यांना सोळा हजारच अनुदान वतर त करतो. एनजीओ या मा यमातून देखील या 
शहराम ये मोठया माणात या दोन वषात आपण काम क न घेतलेल आहे. या याम ये  
शे टर नावाची सं था खुप माणाम ये सीएसआर फंडामधन काम करते आहे. मला 
आप याला सांगायच आहे क  सुमारे पाच हजार शौचालय महानगरपािलकेनी कुठलाह  खच 
न करता या शहराम ये बांधलेली आहेत आ ण जी शे टर या सं थे या मदतीने गे या दोन 
वषाम ये ह  शौचालय बांधलेली आहेत. या प दतीम ये काम करत असताना शे टर सं था 
ह  सामाजीक बोधन करते, तीकड या नागर कांच बोधन, उदबोधन करते. शौचालय 
वापरासंबंधी संपुण मा हती देते आ ण यानंतर जे काह  आव यक साह य असते ते या 
नागर कां या दाराशी आणून उपल ध क न देते. नागर क वत: या यावरती वत: या 
मान अथवा यांनी लावले या िम ञी या मा यमातून ते शौचालय पुण बांधुन घेतात आ ण 
यानंतर ते बांधकाम पुण झाल असं याच क लेशन करतो. शे टर या सं थे या 

मा यमातून आपण गे या दोन वषाम ये अनेक ल स म ये जे काह  काम पुण केली 
आहेत याच पुण मॅ पंग जीआयएस प दतीने ऑनलाईन केलेले आहे जे सव नगरसेवक 
कधीह  वेबसाईडवरती पाहू शकता. कती वैय क शौचालय बांधलेली आहेत, कती वैय क 
शौचालय येक लमम ये बांधायची राह लेली आहेत याचा संपुण कलरकोडेड मॅप 
ऑनलाईन उपल ध आहे आ ण आपण कधीह  तो मॅप पाहू शकता हेर फाय क  शकता. 
एक मह वाचा  आप या इथे ल सम ये होता तो हणजे अनेक ल सम ये 
ेनेजलाईनची मोठया माणाम ये अनुउपल धता असणं. गे या दोन वषापासून 
जलिन: सारण वभागा या मदतीनं आपण रेडझोन कंवा ीनझोन असा कुठलाह  भागाचा 
वचार न करता केवळ तीथे लमधारक, झोपडप ट धारक राहत आहेत आ ण व छ भारत 
अिभयानाच वैय क ड नेट चा वचार क न यांना शौचालय देणं अपे ीत असलेल काम 
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करणं अपे ीत अस याने आपण येक भागाम ये ेनेज नेटवक तयार कर याच मोठ काम 
गे या दोन वषात केलेलं आहे. याबाबतीम ये पालांडेताईनी जो वषय मांडला होता क  
यां या भागामधील दोन मह वा या या ल स आहेत या ठकाणी शौचालय बांधकामाची 
थती चांगली नाह  याचा देखील वैय क आढावा मी घेतलेला आहे. अनेक ल स म ये 

अशी प र थती आहे क  या ठकाणी े नेज लाई सच काम अदयाप पुण झालेल नाह . काह  
ल सम ये ग ली कंवा बोळ ह  अ यंत अ ं द थतीत अस याने कंवा ती पुण ल स 

खडकावरती वसलेली अस याने अनेकवेळेला आप याला नेज लाई स टाक यासाठ  वेळ 
लागतो आहे कंवा अडचण येते आहे. आशा प र थतीम ये काह  ल सम ये े नेजचा 
क हरेज पुण नस याने या ठकाणी ेनेज कने ट ह ट या आभावामुळे अनेक ताव 
नागर कांचे वैय क शौचालयाचे लंबीत आहेत. तर  सु दा आपण अडचणीतून माग काढून 
सव ठकाणी ेनेज लाईन काढ याचा य  करतो आहोत. जा तीत जा त ठकाणी आपण 
े नेज लाईन टाकून यां या मा यमातून आपण शौचालय वैय क घराघराम ये ने याचा 
य  करतो आहोत. आज या थतीला अनेक ल स अशा आहेत क  या ठकाणी न वद 

ट के क हरेज वैय क शौचालयाचा आज आपण वैय क टॉयलेटसनी केलेला आहे. उवर त 
घराना आपण तेथे अ त वात असलेले जे आपले क यूिनट  टॉयलेटस आहेत यांना जोडणी 
कर यात येत आहे. काह  ल सम ये माञ जस क  महा मा फुलेनगर असेल क  जे 
संततुकारामनगर या माग या बाजूला आप या वायसीएम या माग या बाजूला आहे, लांडेवाड  
असेल तीथ अदयाप काम चालू आहेत पण तीथे मोठया माणात खडक अस याने कंवा 
या ठकाणी े नेजलाईनच काम थोडस कमी गतीनं, संत गतीन होत अस याने वेळ लागतो 

आहे. हे देखील काम लवकरात लवकर पुण कर याची तजवीज ठेव यात आलेली आहे. परवा 
आपले कायकार  अिभयंता आ ण शे टर या सं थेचे ितनीधी यांनी देखील या ठकाणी 
कुठ या भागाम ये आप याला ेनेज लाईन टाकण श य आहे, कुठ या भागात ेनेजलाईन 
टाकन श यच नाह  याची पुणत: वैय क पाहणी केलेली आहे आ ण या या अनुषंगाने 
आपण पुढच काम करतो आहोत. माञ कंञाटदारा यां कडन हे वैय क शौचालय 
यां यासाठ  बांधल जात आहे यां या क से ट नंतर पुण बांधकाम करनं अपे ीत आहे. 

पुण बांधकाम कंञाटदारांनी के यानंतर याची जोडणी ेनेज लाईनची झा यानंतरच आपण 
यांच स ट फकेशन घेतो आ ण या स ट फकेशन नंतरच यांच पेमट कर यात येतं हा 

खुलासा मी सभागृहासमोर करत आहे. शे टर सं था जी काम करते ती साह य नागर काना 
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देते या साह याच आपण कुठ याह  कारे याला पेमट करत नाह त. ते पुणपणे 
सीएसआर मधुन उपल ध क न दल ं जात आ ण तीथे फ  वत:चा सहभाग हणून 
नागर क वत:चे शौचालय बांधतात. वत: मदान क न बांधतात अथवा याचें पैसे लावून 
करतात. अशा दो ह  कारची काम शहराम ये सु  आहेत. जर कंञाटदाराची काम आ ेपाह 
असतील कंवा कमी वािलट ची असतीलतर याची पाहणी वेळोवेळ  केली जाते. जोपयत 
या वैय क घरांसाठ  शौचालय बांधकाम केल जातं यांचे सॅ टसफॅ शन होत नाह  तोपयत 
या बांधकामाला मा यता न देता यांच पेमट केले जात नाह . भ व यात जर कुठे गुणव ा 

खराब असले, अस ं शौचालयाच बांधकाम होतांना आढळ यास या यावरती िन तपणे  
िनधी रोखून, पुण क न चांगल बांधकाम क नच मग िनधी वतर त कर याची तरतूद 
ठेव यात येत आहे. शौचालया या बाबतीम ये सावजिनक शौचालय असतील कंवा 
सामुदाियक शौचालय असतील यां या व छते बाबतीत खुप अना था अनेक काळ आप या 
येथे दसली. या याम ये मह वाच कारण असं क  आप या येथे या दरावरती आपण ितथे 
कंञाटदार नेमलेले होते ते दर खुप कमी होते आ ण यामुळे या याम ये सुधारणा करणे 
गरजेच होत. कायदयाअंतगत आपण जेट ंग आ ण स सेशन मशीन या मा यमातून आपण 
सव सावजिनक शौचालय कंवा सामुदायीक शौचालय यां या व छतेच कंञाट आता काढलं. 
तीन ते चार मह यापासून या कंञाटाची अंमलबजावणी सव भागामधे सु  झालेली आहे. 
मला िन तपणे व ास आहे क  याची अंमलबजावणी चांग या रतीने होत आहे. काह  
भागाम ये काह  विश  शौचालयाम ये माञ ऍ सेसचा ॉ लेम आहे क  जथे आपली गाड  

पोहचू शकत नाह . मा या सव भाग अिधका-यांना सुचना आहेत क  अशा जागांचा शोध 
घेवून या ठकाणी काह  वशेष सु वधा आप याला उपल ध क न दयावी लागेल कंवा 
या ठकाणी मॅ यूअल यंञणा आप याला उपल ध क न दयावी लागेल. या ठकाणी पा याची 

उपल धता नाह  या ठकाणी रसायकल एचट पीच जे पाणी आहे ते पाणी टँकर या 
मा यमातून चोवीस तास या या शौचालयाम ये उपल ध राह ल याची खबरदार  घे या या 
सूचना दले या आहेत आ ण याची अंमलबजावणी जर कुठे होत नसेलतर ती ता काळ 
कर यात यावी. मी पुन  सव अिधका-यांना सुिचत क  इ छतो क  एखादया ठकाणच 
शौचालय, सावजिनक, सामुदाियक कुठलह  जर अ व छ दसून आ यास याची जबाबदार  
ह  या जागेवर काम करणारा सॅिनटर  इ सपे टरवरती कर यात येईल आ ण या यावर 
ता काळ िनलंबनाची कारवाई कर यात येईल याची खबरदार  सव भाग अिधका-यांनी यावी 
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आ ण तशा स  सुचना आहेत क  दररोज दोनवेळेला येक शौचालया या पडताळणी 
कर या या पुन  आप या सॅिनटर  इ पे टर, सीएसआय आ ण एएचओ यां या िनदशनास 
आणून दयावे असे आदेश आपणास दे यात येत आहे. आणखी दोन तीन वषयावरती 
या ठकाणी चचा कर यात आली. पाणी ा या बाबतीम ये िन तपणे शहराम ये सम या 
आहे. आज आप या शहराला पाणीपुरवठा करणा-या पवना धरणाम ये केवळ १५ ट केच 
पाणी साठा िश लक राह लेला आहे आ ण यामुळे आप याला पाणी खुप जपुन वापर याची 
अव यकता आहे. साधारणत: चार आठवडे पाणी पुरेल इतकाच आज पाणीसाठा आप या 
शहरात िश लक आहे. आपण सवजण अशी आशा करतो आहोत क  लवकरच पावसाला 
सुरवात होईल क  जेणेक न आपला पाणी  िमटेल. पण आज अशी वेळ आलेली आहे क  
आप या सवाना पा याचा वापर अ यंत जपून करण हे अ यतं आव यक आ ण गरजेच 
झालेल आहे. माझी सव नागर कांना आप या सवा या मा यमातून वनंती राह ल क  
घराघराम ये जो पा याचा वापर होतो आहे तो आपण सवानी जपून करावा, गाडया धुने, 
मोठया माणात प याचा पा याचा अप यय करणे या बाबींवरती काह  काळासाठ  
आप याला िन तपणे कं ोल आण याची आव यकता आहे. यामुळ आपणा सवाना वनंती 
आहे क  या ठकाणी िलकेजस कंवा कुठेह  अडचणी आप याला पाणीपुरवठया या बाबतीत 
दसून येतील या यावरती वभागाने ता काळ कारवाई करावी. काह  ठकाणी अनिधकृत 
कने श स आप याला आढळून आलेली आहेत, यां यावर स  कारवाई करावी. मोटार चा 
वापर होताना दसतो आहे, मोटार  ज  कर याची कारवाई वभागाने ता काळ करावी. आ ण 
पा याचे िलकेजस कुठ याह  ठकाणी आढळून येत असतीलतर चोवीस तास आपली यंञण 
सजग ठेवून हे िलकेजस लवकर बुजवले जातील याची देखील खबरदार  आप या वभागान 
यावी. पा या या अ व छतेबाबतीत काह  त ार  नागर कांमाफत, नगरसेवकांमाफत 

वेळोवेळ  उपल ध होत असतात. माझी भागातील अिधका-यांना वभागातील अिधका-यांना 
स  सूचना आहे क  या ठकाणी द ू षत पा या या त ार  ा  होतात याची सम या 
ता काळ सोडवण गरजेच आहे. अशा व पा या कुठ याह  त ार  समोर येणार नाह त 
आ ण कुठ याह  नाग रकांना आरो याची िचंता राहणार नाह  याची खबरदार  घेणं गरजेच 
आहे. माञ एक बाब मला आप या सगळयां या समोर आणावीसी वाटते क  २४X७ चा 
उप म असेल कंवा अमृत योजनेअंतगत आपण जे चार क प राबवत आहोत संपुण 
शहरभरात काम सु  आहेत हे काम करताना असं ल ात येत आहे क  अनेक ठकाणी 
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अनिधकृत नळकने शन घेतलेले आहेत. अनिधकृत नळकने श स यावेळेला िनदशनास 
येतात यावेळेला अशापण बाबी ल ात येतात क  जो टॅप मारलेला असतो तो चुक या 
प दतीने टॅप मारलेला या ठकाणी िलकेजस क  जे सरफेस वरती नसंत जिमनी या खाली 
असत ंआ ण या या जवळूनच जर एखाद चबर असेल कंवा याच ठकाणी जर एखाद  
ेनेज लाईन जर जात असेल आ ण याच कुठेना कुठेतर  िलकेज झाल आ ण िम संग 
झालतर दुषीत पा या या मोठया माणात घटना दसून येत आहेत. तर  सव वभागातील 
अिधका-यांना स  सूचना दे यात येत आहेत क  ेनेज आ ण प याच पाणी िम स होणार 
नाह  याची खबरदार  यावी आ ण या या ठकाणी अनिधकृतर या चुक या प दतीने टॅप 
मारलेले आहेत ते शोध घेवून यावर ता काळ कारवाई करावी. या ठकाणी आपले पाईप 
जूने झालेले असतील ते बदल याची देखील कारवाई ता काळ करावी जेणेक न दुषीत 
पा याचा  शहरात राहणार नाह . शा तीकरा या बाबतीत एक वषय मांड यात आलेला 
होता. शा तीकर एक हजार वेअर फुटा पयत या बांधकामाना माफ कर यात आलेला आहे. 
माञ एक हजार वेअर फुटा या वर ल जी बांधकाम आहेत यां यावर ल शा तीकर माफ 
कर यात आलेला नाह . अनेक ठकाणी अशा त ार  ा  होत आहेत क  आ ह  ॉपट च 
वभाजन केलेल आहे. वभाजन आपण ाहय धराव. याबाबतीत जी कायदेिशर बाब आहे ती 
वभाजन ाहय धरत असताना कंवा ा सफर िग ट कुठ याह  कारच जे ा सफर आहे ते 
ा सफर ऑफ ॉपट  ऍ ट नुसार ते र ज ड डॉ यूमटनुसारच न दवता येतं आ ण ह  

कायदयाची बाधा आपणा सवाना येत अस याने ते कायदयामधील या या काह  ा सफर 
असतील ते सगळे र ज ड कर या या सूचना, संवेदनशीलतेन तेच र ज ड कर या या सूचना 
ॉपट  टॅ स वभागाला दे यात आले या आहेत. माञ जर ॉपट  ऍ ट नुसार जर ा सफर 

होत नसेलतर उदया कदािचत या यावरती ऑड ट िनघून याची जबाबदार  अिधका-यांवरती 
आ ण कमचा-यावरती ये याची श यता नाकारता येत नस याने अशा व पाचे केवळ नोटर  
केलेले जे ह तांतरण करणार असतीलतर ती अ ाहय धरावी लागतात ह  कायदयातील बाब 
आहे. यामुळे आपण सवानी हे समजून सव नागर कांना सूिचत कराव क  जर िग टड ड 
असेल कंवा कुठ याह  कारे ह तांतरण होत असेल, स सेशन होत असेलतर या कार या 
सगळया ा सफर या र ज ड प दतीने ा सफर हा यात हा आपणासमोर मा याकडन 
सभागृहासमोर खुलासा य  कर यात येत आहे, ध यवाद.  
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मा.बापू उफ शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा. सभागृह. व छ 
भारत या वषयावरती गेली एक तास झाले िमट ंग चालू आहे. वषय कुठलाह  असो पण 
िन त मयादा आ हांलाह  कळतात क  कुठ या वषयाला काय दयायच. कुठ या वषयाला 
उपसूचना दयायची. गे या पाच वषाम ये आ ह  काह  गो ी पाह या आहेत. उपसूचना 
द यानंतर जागेवरतीच खुलासा मागायचा हे मी कधी गे या पाच वषात पाह ल नाह . 
आतापयत आयु  साहेब, कंवा जगताप साहेब आपण कधी उपसूचनेला खुलासा दला आहे 
का? या यानंतर आप या पाचशे उपसूचना बजेटला असतील याचा पण तु ह  खुलासा 
करणार का. लगेच ाहय, अ ाहय या तु ह  इथेच ठरवणार का. या यानंतर माझ असं 
हणण आहे क  कुठलीह  उपसूचना द यानंतर कुठ या वषयाला अनुस न आहे, कुठली 

चुक ची आहे हे शासन ठरवणार आहे. माझ असं हणण आहे क , जी नामदेव ढाकेनी 
उपसूचना मांडली ती तु ह  मंजूर करावी, या यानंतर शासन ठरवेल क  ती ाहय आहे का 
अ ाहय आहे ते. ाहय नसेलतर आ ह  दुस-या कुठ याह  वषयाला आणु शकतो. मा या 
मा हती माणे हा नंतरचा अिधकार आहे. तर  आता यांनी हा वषय मांडला ते ह  
उपसूचना वकारतील यानंतर वषय मंजूर करावा. 
मा.अडॅ.मोरे र शडगे – मा.महापौर साहेब, उपसचूना वकारली आहे.    

(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर- उपसूचनेसह वषय मांक २ मजूर करणेत येत आहे, शासन पाह ल उपसूचना 
मंजूर करायची का नाह  करायची.   

(सभागृहात ग धळ) 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ४२०                                      वषय मांक - २ 

दनांक – २०/६/२०१९                       वभाग – मा.आयु    
 
      संदभ –१) मा.आरो य वैदयक य अिधकार   यांचेकड ल प   

                     . वभाअक/३/का व/१०७/२०१९ दनांक १०/०६/२०१९ 
 
          क  शासना या “ व छ भारत अिभयान” या धत वर रा याम ये “ व छ महारा  
अिभयान (नागर )” राब वणेत येत आहे. 
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   सदर अिभयानाचे अनुषंगाने शहरातील या कुटंुबाकडे वत:चे वतं  शौचालय नाह  
यांचेक रता शौचालय उभारणेसाठ  िनधी उपल ध क न शहर हागंदार  मु  करण े (Open 

Defecation Free) हा या अिभयानाचा मुळ उ ेश आहे. रा ीय जनगणना २०११ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका े ातील एकूण ११,६८४ कुटंुबे अिभयानांतगत वैय क शौचालय 
उभारणी कर ता िनधी उपल ध करणे आव यक आहे. सदर अिभयानाचे अनुषंगाने क  शासन 
व रा य शासन यांचेकडून अनु मे र.  ४,९३,९४,९६१/-  व ९,१०,५४,९७४ /-  असे एकुण 
र.  १४,०४,४९,९३५/- अनुदान ा  झाले आहे. 
       ा  अनुदान व मनपा ह सा यामधून येक लाभाथ स क  शासनाचे र.  
४०००/-, रा य शासनाचे र. . ८००० /- व मनपा ह सा र. . ४०००/-या माणे वैय क 
घरगुती शौचालय बांधणेसाठ  अनुदानाची र कम अदा करणेत येत आहे. 

      व छ महारा  अिभयान (नागर ) अंतगत महापािलकेने दनांक ३१/०५/२०१९ अखेर 
केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                        प  “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव 
पपरी चचवड       

महानगरपािलका 

  

शेरा 

िज हा                पुणे   

वैयि क शौचालय बांधकामासाठी अज  

केले या कुटंुबांची सं या 
१७१७९ 

  

क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या  

संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या एकूण अजाची 
सं या 

१७१७९ 

  

मंजूर अजाची एकूण सं या १४६०९   

बांधकाम पूण झाले या वैयि क घरगुती एकुण बांधकाम पुण-१४००४ मनपा माफत बांधकाम 
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सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान (नागर ) 
अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
आ थापनेवर शहर अिभयंता या अिभनामाचे एकमेव सां विधक पद वेतन ेणी र. . १५६००-
३९१०० ेड वेतन ७६०० म ये शासन मंजूर आहे. सदरचे पद दनांक ०१ मे २०१९ पासून 
र  आहे. सदरचे पद महानगरपािलका आ थापनेवर ल सेवाजे  अिभयं यामधून पदो नतीने 
भर याची तरतूद अस याने सदर पदांवर सहशहर अिभयंता या पदो नतीपुव पदावर ल 
सेवाजे  अिधकार  ी.राजन पाट ल हे शहर अिभयंता पदासाठ  पदो नतीची असलेली 

शौचालयांची सं या शौचालय   पुण- ९४७१ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  - ४५३३ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय 

५८२ सीटस 

मिहला–२६२िसटस 

कामकाज पूण 

पु ष–३२० िसटस 

कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
पिहला ह ा 

१०२२४ लाभाथ  
GOI+GOM =६१३.४४लाख 

  GOI  = २०००/- व  

GOM = ४०००/-िह सा 

ULB      =   २०४.४८ लाख  ULB  = २०००/- िह सा 

  एकुण                 ८१७.९२  लाख   

िनगत करणेत आलेला 

दुसरा ह ा 
९४२१ लाभाथ  GOI+GOM=५६५.२६लाख 

 GOI  = २०००/- व  

 GOM = ४०००/-िह सा 

          ULB  = १८८.४२ लाख  ULB  = २०००/- िह सा 

             एकुण             ७५३.६८ लाख   
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शै णक अहता व अनुभव कालावधी धारण कर त अस याने िनयमानुसार यांना शहर 
अिभयंता या र  पदांवर पदो नतीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
महारा  शासनाचे ह रतवार  उप मांतगत महापािलका ह बाहेर ल  भ  श  िश प ते 
देहुगाव या संततुकाराम महाराज पालखी मागावर दुतफा वृ संर ण जाळयाम ये ( गाड) 
वृ ारोपण करणे व याची देखभाल करणेस व या कर ता येणा-या य  खचास मा यता 
देणेत येत आहे.  

 अनुकूल-८१           ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

      ---- 

मा.अडॅ.मोरे र शडगे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक – ४२१                                       वषय मांक - ३ 

दनांक – २०/६/२०१९                       वभाग – मा.आयु    
 
   संदभ – १) मा. थायी सिमती ठराव .४८६४ द. १२/०६/२०१९ 

          २) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव – 
          ३) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४८९७ द.१९/६/२०१९   
          ४) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल दनांक २०/६/२०१९ चे पञ 
 
        द प तंभ बहुउ ेशीय सं था ह  द यांग, अनाथ, आ दवासी व ामीण े ातील, युवक-

युवतींसाठ  गुणव ापूण िश ण व अ य व वध िश णाचे क प व उप म राब वले 
जातात. अंध, अ थ यंग, मुकबिधर व ा याना यां या गरजां माणे मागदशक, कौ सलर, 

त  य  उपल ध क न द या जातात. तसेच अ यासासाठ  संगणक, लॅपटॉप, एंजेल लेयर 
इ. तं ान िशकवून यांना उपल ध केले जातात. य म व वकास, मो बलीट , लाईफ 
क स िशक व यासाठ  वशेष कायशाळांचे आयोजन केले जाते. तसेच द यांगांसाठ  सु  

केलेला मनोबल क प हा िनवासी पधा पर ा िश णासाठ  देशातील एकमेव क प 
असून या अंतगत अंध, अ थ यंग, कणबिधर व १६ वषावर ल व ा याना उ च पदासाठ या 
पधा पर ांचे (UPSC, MPSC, SSC, Bank, Railway etc) िश ण दले जाते. 

महारा ातील ३६ ज ांतून व भारतातील पाच रा यांमधून १७२ व ाथ  िश ण घेत 
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आहेत. यासाठ  आव यक तं ान व िश त मनु यबळ सं थेने वकिसत केलेले आहे. 

मागील वष  अ पना दु बे ह  व ािथनी संपुण अंध असुनह  यु.पी.एस.सी पर ा पास होऊन 
िश ण संपवून Asst. Commissioner of Income Tax या पदावर जू झाली आहे. रना 

बारेला ह  आ दवासी व ाथ नी असुन तीला एक हात व एक पाय आहे. ह  व ािथनी 
मं ालया या पर ेत उ ीण होऊन मं ालयात उ ोग वभागात कायरत आहे. सं थे या 
व ा याना मागदशन करणार  ांजल पाट ल ह  व ािथनी यु.पी.एस.सीतुन आय.ए.एस.झाली 
आहे व स या िश ण घेत आहे. अपंग युवकांना सरकार  नोक-यांम ये ३% आर ण दे यात 
आलेले आहे. पंरतु वशेषत: अंध मुलांसाठ  यासंदभात तयार  व मागदशनाची यव था 
कुठेह  कर यात आलेली नाह . तसेच अ थ यंग व ा यानाह  याबाबत मागदशना अभावी 
य  करता येत नाह . यामुळे अनेकवेळा यां या जागा र  राहतात. अथवा अ यंत कमी 

अपंग व असणा-या य ंनाच याचा लाभ होतो. शासनाचे अनाथ मुलामुंलींना शासक य 
नोक-यांम ये १% जागा आर त के या आहेत. परंतु या मुलांसाठ  सु दा िश ण व 
िश णा या आव यक सु वधा उपल ध नाह त. याक रता मनोबल या क पामुळे या 
व ा याना रोजगार ा  होऊन यांचे जीवनमान उंचावू शकेल. यांना रोख र कमे या 
अथवा व तुं या मदतीपे ाह  पायावर उभे राहता येईल व स मानाने , आ म व ासाने जगता 
येईल असे िश ण व िश ण या क पा या मा यमातुन दे याचा य  सु  आहे. पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह  औ ोिगक नगर  आहे. देशभरातुन नोकर , यवसाय, िश णा या 
िनिम ाने लाखो नाग रक या प रसरात येत असतात. महानगरपािलकेने सवासाठ  अनेक 
सु वधा द या आहेत. सव घटकां या क याणासाठ  अनेक योजना राब व या आहेत. द यांग 
य ं साठ ह  महानगरपािलकेने पुढाकार घेतलेला आहे, परंतु १६ वषावर ल द यांग 
व ा या या उ च िश ण, पधा पर ा िश ण, उ ोजगता वकास, कौश य िश ण, 

य म व वकास, यासाठ  आव यक अशा सु वधा मा  उपल ध नाह त. यामुळे द यांग 
य ंचा सवािगण वकास कर यासाठ  येथे खूप वाव आहे. वशेषत: द यांग व ा याना 
यो य सु वधा व िश णा या संधी िमळू शकतात. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात 
अनाथ, िनराधार, युवक-युवतींची सं या देखील अिधक असुन यां यासाठ  सु दा उ च िश ण 
व पधा पर ा िश णाची सु वधा उपल ध नाह . द प तंभ बहुउ ेशीय सं था यां या संयु  
व माने मनोबल हा द यांग, अनाथ व िनराधार घटकातील व ा यासाठ चा क प पंपर -

िचंचवड मनपा प रसरात सु  झा यास ख-या अथाने सामा जक याय था पत होऊ शकेल. 
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या कारचा क प सु  करणार  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह  देशातील पह ली 
महानगरपािलका असेल. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ ण द प तंभ बहुउ ेशीय 
सं था यां या संयु  वदयमाने द यांग, अनाथ व िनराधार घटकांसाठ  महापािलकेने िन त 
केले या अहतेनुसार “मनोबल” हा उप म राब व यास, सदर उप म जुन २०१९ पासून सु  
कर याक रता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची पंपळे गुरव मनपा शाळेची (जुनी इमारत) 

इमारत या उप माक रता आव यक सोयी सु वधांसह वनामोबदला ता पुर या व पात 
उपल ध क न दे यास तसेच उप म कायम व पी राह याक रता भ व यकाळात “स याचे 
पंपर  यायालय अ य  थलांतर त झा यानंतर यायालयाची रकामी होणार  इमारत 
आव यक या सोई सु वधांसह” ह  इमारत या उप माक रता वना मोबदला कायम व पी 
उपल ध क न दे यास आ ण या उप मांतगत दैनं दन कामकाज सुरळ तपणे पार 
पाड याक रता सं थे या सम वयाने इतर आव यक सोयी सु वधा वेळोवेळ  मा. थायी सिमती 
सभे या मा यतेने देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.हाषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनमोदन देतो. 
  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.  
         ----- 
 (सभागृहात ग धळ) 
मा. अडॅ.मोरे र शडगे -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                            वषय मांक - ४ 

दनांक – २०/६/२०१९                        वभाग – मा.आयु    
 
         संदभ –१) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
               २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४८९५ द.१९/६/२०१९   
               ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल दनांक २०/६/२०१९ चे पञ 
 
         पंपर  िचंचवड शहरातील यशवंतराव च हाण मारक सिमतीस महारा  शासनाने 
प  .पीसीसी-३०१९/ . .१५/न व-२२ द.१६/०२/२०१९ अ वये र. .५ कोट  देणगी 
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व पात अदा करणेस मा यता दली आहे. सदर र कम अदा करणेसाठ  खालील माणे 
तरतूद करण ेआव यक आहे. 
 
 
 

अ.
. 

लेखािशष/ अनुदान पान 
. 

अ.
. 

सन २०१९-२० ची 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
सुधा रत तरतूद  

१ ३० लाख यित र  
शासन मा यतेने 
ावयाची अनुदान े

१२६ ९ब ११,५०,०००/- १,८९,००,०००/- -- २,००,५०,०००/- 

२ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) 

२७४ ३ १४०,००,००,०००/- -- १,८९,००,०००/- १३८,११,००,०००/- 

 एकूण    १,८९,००,०००/- १,८९,००,०००/-  
   

तर  वर ल माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
(सभागृहात ग धळ) 
मा. वलास म डगेर  -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो-   
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सन २०१८-१९ अखेर महसुली अंदाजप कातील सुमारे २१०,४१,१४,०००/- पये िश लक रा हले अस याची श यता आहे.  सन २०१८-१९ चे वा षक 
लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे २१०,४१,१४,०००/- र कम िश लक राहणेचे श यता 
आहे. तसेच महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अदंाजप काचा सं  गोषवारा मधील अखेरची िश लक र. . ३०,२४,१२,६००/- मधुन र. . २५ 
कोट  या माणे एकुण र. . २३५,४१,१४,०००/- र कम  न वन व जू या कामांना देता येणे श य आहे. तर  महानगरपािलके या व वध वभागाकड ल 
अंदाजप कातील कामांची सुधार त शासक य मा यता, व तरतूद वग करण, न वन कामांचा सन २०१९-२० अंदाजप कात समावेश करणे, न वन व 
जु या कामांना तरतूद  देणे या तावाचा तपिशल खालील माणे आहे.     

No उप लेखािशष अथवा 
कामाच ेनाव 

लेखािशष अंदाजप क य मुळ शासक य 
मा यता 

सुधा रत शा. 
मा यता 

सन २०१९-२० 
ची मुळ तरतुद 

वाढ घट आव यक तरतुद  

   पानांक अन.ु ं .       

1 भाग .२ जाधववाडी 
मधील गट नंबर ५३९ 
िवकसीत करण े. 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   29     58           
150,000,000  

0          
10,000,000  

         
18,000,000  

0        
28,000,000  

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

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   29     59           
150,000,000  

0          
10,000,000  

         
18,000,000  

0        
28,000,000  

3 भाग . 2 मधील गट न ं
606 आर ण 1/446 येथ े
मा यिमक शाळा इमारत 
बांधण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   59     66           
270,000,000  

       
400,000,000  

          
6,300,000  

         
23,700,000  

0        
30,000,000  

4 भाग .२ बो-हाडेवाडी 
येथील ता यात येणा-या 
गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा इमारत 
बांधण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   58     53           
160,000,000  

0          
10,000,000  

         
19,800,000  

0        
29,800,000  
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5 भाग . २ बो-हाडेवाडी 
िवनायकनगर, मोशी  येथ े
छ. िशवाजी महाराज यांचा 
आ ढ पुतळा उभारण े
कामी अनुषंिगक काम े
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   29     57           
150,000,000  

0           
6,300,000  

         
21,700,000  

0        
28,000,000  

6 भाग . २ िचखली 
जाधववाडी मधील 
आर ण . १/१३७ 
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   111             
40,000,000  

0          
10,000,000  

           
5,000,000  

0        
15,000,000  

7 भाग . 2 िचखली 
मधील आर ण . 
१/१२८ येथ ेना गृह 
बांधण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   180           
500,000,000  

0           
5,000,000  

         
20,000,000  

0        
25,000,000  

8 भाग .२ जाधववाडी 
कुदळवाडी स.े .१६ 
मधील सावतामाळी 
उ ानातील मोक या 
जागेत मिहला व 
पु षांसाठी वतं य 
अ ायावत 

ायामशाळाइमारत व 
सुस य सभागृह बांधण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   58     54             
40,000,000  

0           
6,300,000  

         
10,000,000  

0        
16,300,000  

9 भाग . २ म य ेपुण े
नािशक महामागच े
पि मेकडील नाला 
िवकसीत करण.े(भारत 
माता चौक) भाग-2 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   59     60             
75,000,000  

0           
8,600,000  

         
15,400,000  

0        
24,000,000  
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10 भाग ं .२  मधील  र त े
बीबीएम प दतीन े
िवकसीत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   29     68           
150,000,000  

0          
10,000,000  

         
20,000,000  

0        
30,000,000  

11 भाग . २ मधील 
औ ोिगक वसाहत 
प रसरातील र त े
डांबरीकरण करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   59     61             
75,000,000  

0          
10,000,000  

         
10,000,000  

0        
20,000,000  

12 भाग .२ िचखली मधील 
भैरवनाथ मं दर त ेिवसावा 
चौक त ेआळंदी पयत ३० 
मी. र ता िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   179           
350,000,000  

0          
10,000,000  

         
30,000,000  

0        
40,000,000  

13 भाग . २ िचखली 
मधील िशवर ता त े
वडाचामळा त ेकुदळवाडी 
३० मी डी पी र ता 
िवकसीत करण.े ( गट न ं
507 त ेगट न ं440) 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     73           
450,000,000  

0          
10,000,000  

         
30,000,000  

0        
40,000,000  

14 भाग . २ िचखली 
मधील िशवर ता त ेगट न ं
५२४ त ेमधला पेठा त ेगॉ 
न ं६७४ पयत या १८ मी. 
डी. पी. र ता िवकिसत 
करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     74           
200,000,000  

0          
10,000,000  

         
27,300,000  

0        
37,300,000  

15 भाग . २ िचखली 
मधील मोई र ता गट न ं
१९ त े मैलाशु दीकरण क  
(गट न ं92/2) पयत या 18 
मी. िड. पी. र ता िवकसीत 
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     75           
300,000,000  

0           
5,000,000  

         
25,000,000  

0        
30,000,000  
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16 भाग . २ मोशी गट न ं
१२३० (िशवर ता) त ेगट 
न ं७९३ (पुण ेनािशक 
हायवे) पयतचा १८ मी. 
डी. पी. र ता िवकसीत 
करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     77           
250,000,000  

0                  
7,000  

         
22,500,000  

0        
22,507,000  

17 भाग . 2 मोशी गट न ं
1252 िशवर ता त ेगट न ं
752 (पुण ेनािशक हायवे ) 
पयतचा 30  मी. डी. पी. 
र ता िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     78           
400,000,000  

0                  
7,000  

         
30,000,000  

0        
30,007,000  

18 भाग . २ स.े न.ं १६ त े
बालघरे व ती पयतचा 
र ता िवकसीत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   59     62             
75,000,000  

0           
5,000,000  

           
9,000,000  

0        
14,000,000  

19 भाग . 2 मोशी गट न ं
1327 (िशवर ता) त ेगट 
न ं49 (पुण ेनािशक हायवे) 
पयतचा 24 मी. िड. पी. 
र ता िवकसीत करण े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   102           
250,000,000  

0                  
7,000  

         
46,600,000  

0        
46,607,000  

20 भाग . 2 मधील उवरीत 
नॉन डी पी र त े
डांबरीकरण करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   104             
50,000,000  

0                  
7,000  

           
9,330,000  

0          
9,337,000  

21 भाग .२ जाधववाडी 
मधील िविवध र त े
अ ायावत प दतीन ेकरण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   106             
50,000,000  

0                  
7,000  

           
9,330,000  

0          
9,337,000  



73 
 

,   

22 भाग .२ िचखली 
गावठाण मधील िविवध 
र त ेअ ायावत प दतीन े
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   107             
50,000,000  

0                  
7,000  

           
9,330,000  

0          
9,337,000  

23 भाग . २  िचखली 
जाधववाडी कुदळवाडी 
म य े ठक ठकाणी फुटपाथ 
व िड हाईडरस करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   109             
20,000,000  

0                  
7,000  

           
3,700,000  

0          
3,707,000  

24 भाग . २   िचखली 
गावठाण मधील र त े
अ यावत प दितन ेकरण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   112           
100,000,000  

0          
10,000,000  

           
8,674,000  

0        
18,674,000  

25 भाग . २ िचखली 
जाधववाडी कमानी पासून 
आहेर वाडी चौका पयतचा 
र ता व या प रसरातील 
र त ेअ यावत प दितन े
करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   113           
150,000,000  

0          
10,000,000  

         
18,000,000  

0        
28,000,000  

26 भाग . 2 िचखली दे  
आळंदी र ता गट . १११ 
त ेमधला पेठा गट न ं402 
पयतचा 18 मीटर डी. पी. 
र ता िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   62   147           
150,000,000  

0           
5,000,000  

         
23,000,000  

0        
28,000,000  

27 भाग . 2 मधील गट न ं
198 दे  आळंदी त ेगट न ं
160 वडाचा मळा पयत 
18 मी.डी. पी.  र ता 
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   62   148           
100,000,000  

0           
5,000,000  

         
13,600,000  

0        
18,600,000  
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28 भाग . 2 मोशी गट . 
1252 िशवर ता त ेगट न ं
752 (पुण ेनािशक हायवे) 
पयतचा 30  मीटर डी. पी. 
र ता िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   63   149           
400,000,000  

0           
5,079,000  

         
30,000,000  

0        
35,079,000  

29 भाग . 2 मधील 
आर ण . 1/163 
िवकसीत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   115           
100,000,000  

0                  
7,000  

         
18,600,000  

0        
18,607,000  

30 भाग . २ िचखली 
जाधववाडी कुदळवाडी 
मधील ता यात आले या 
आर णां या जागांना 
िसमा भत बांधण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   110             
40,000,000  

0                  
7,000  

           
7,400,000  

0          
7,407,000  

31 भाग . 2 मोशी बो-
हाडेवाडी मधील 
आर णां या जागा 
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   103           
100,000,000  

0                  
7,000  

         
18,600,000  

0        
18,607,000  

32 भाग . 2 िचखली 
मधील आर ण . 
१/१२७ व अ. . १/१४१ 
िवकसीत करण.े   

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   181             
40,000,000  

0                  
7,000  

           
7,462,000  

0          
7,469,000  

33 भाग , २ िचखली 
मधील आर ण . 
१/१४३ व १/१४२ 
िवकसीत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   182             
40,000,000  

0           
5,000,000  

           
2,469,000  

0          
7,469,000  

34 भाग . २ िचखली 
मधील आ. . १/१३३,  
१/१३४. १/१३५, १/१३६ 
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   183             
40,000,000  

0           
5,000,000  

           
2,469,000  

0          
7,469,000  
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35 भाग . २ िचखली 
मधील आ. . १/१३८,  
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   184             
50,000,000  

0                  
7,000  

           
9,330,000  

0          
9,337,000  

36 भाग .८ येथील संत 
नगर चौक येथ ेअंडरपास 
बनिवण े 

निवन कामे   0        
120,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

37 भाग .८ येथील पाईन 
िसटी चौक येथ ेअंडरपास 
बनिवण े

निवन कामे   0        
120,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

38 भाग .८ ठक ठकाणी 
खडी मु माचे र त ेकरण.े   

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   188           
100,000,000  

0           
7,000,000  

         
23,000,000  

0        
30,000,000  

39 भाग .८ येथील पेठ 
.३ ित पती चौक येथील 

तुलसी हाई स समोरील 
र ता त ेपेठ .१ ला 
नािशक हायवे पयत 
जोडणारा १२ मीटर डी पी 
र ता िवकिसत करण.े   

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     83             
30,000,000  

       
100,000,000  

          
3,500,000  

         
18,700,000  

0        
22,200,000  

40 भाग . 8 यशवंतराव 
च हाण चौक त ेिव े र 
चौकापयतचा र ता 
अ ायवत प दतीन ेकरण.े    

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   62   124           
400,000,000  

0           
7,000,000  

         
24,900,000  

0        
31,900,000  

41 भाग . 8  येथील संकेत 
हॉ टेल त ेमराठा चबस 
पयतचा र ता अ ायावत 
प दतीन ेकरण.े    

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   62   125           
300,000,000  

0           
7,000,000  

         
25,000,000  

0        
32,000,000  
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42  भाग . 8 मधील 
ता यात आले या जागेवर 
िवरंगुळा क  बांधण.े  

थाप य 
उ ान  

 280   116             
10,000,000  

0              
500,000  

           
5,000,000  

0          
5,500,000  

43  भाग . 8 मधील 
ता यात आले या जागेवर 
उ ान िवकसीत करण.े  

थाप य 
उ ान  

 280   115             
20,000,000  

         
50,000,000  

          
1,500,000  

         
10,000,000  

0        
11,500,000  

44  . .८ म य ेन ान े
होणा-या दवाखा याम ये 
िवदयुत िवषयक काम े
करण.े    

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

351 26            
10,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  

45  . .८ मधील संकेत 
हॉटेल त ेमराठा चबस ऑफ 
कॉमस पयतचा र ता 
काँ टी करण करण े
अंतगत िवदयुत िवषयक 
काम ेकरण.े    

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

352 34            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  

46  . .८ मधील ती पती 
चौक त ेिव े र चौक 
पयतचा र ता 
काँ टीकरण करण ेअंतगत 
िवदयुत िवषयक काम े
करण.े    

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

352 36            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  

47  . .८ संत नगर चौकात 
Under pass  करण ेया 
कामांअंतगत वदयुत 
वषयक काम करण.े    

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

352 38            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  
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48  . .८ पाईन िसटी 
चौकात Underpass  
करण ेया कामांतगत 
वदयुत वषयक काम 
करण.े  

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

352 39            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  

49  . .८ मधील गुळवेव ती, 
S Block MIDC प रसरा 
मधील दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण 
करण ेव आव यकते 
नुसार वदयुत वषयक 
काम ेकरण.े२०१९-२०  

 सावजिनक 
सुरि तता   

311 39              
5,000,000  

0              
700,000  

           
1,500,000  

0          
2,200,000  

50  . .८ मधील से. ७ त े
१० MIDC प रसरा 
मधील दवाब ी 
यव थेचे नुतनी करण 
करण ेव आव यकते 
नुसार वदयुत वषयक 
काम ेकरण े (सन 
२०१९-२०) 

 सावजिनक 
सुरि तता   

311 40              
5,000,000  

0              
700,000  

           
1,500,000  

0          
2,200,000  

51  . .८ मधील   J -Block 
MIDC प रसरामधील 
दवाब ी यव थेच े
नुतनीकरण करण ेव 
आव यकते नुसार 
वदयुत वषयक काम े
करण े(सन २०१९-२०)     

 सावजिनक 
सुरि तता   

311 41              
5,000,000  

0              
700,000  

           
1,500,000  

0          
2,200,000  
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52  . .८ म य ेिववीध 
ठकाणी सीसीटी ही 

बसिवण.े        

 सावजिनक 
सुरि तता   

311 31            
18,000,000  

0              
100,000  

           
5,000,000  

0          
5,100,000  

53  . .८  मधील 
उदयानांम य े
िवदयूतिवषयक 
नुतनीकरणाची कामे करण े      

 उ ान े 328 4              
7,500,000  

0              
700,000  

           
3,000,000  

0          
3,700,000  

54  . .८ म य ेिववीध 
चौकात काश व था 
करणेव अनुषंगीक कामे 
करण े       

 हायमा ट 
दव े

बसिवण े  

339 10            
50,000,000  

0              
850,000  

           
1,000,000  

0          
1,850,000  

55  प३भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ग लॉक, 

र ता दुभाजक व रोड 
फ नचर िवषयक कामे 
करण े  

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

56  भाग . ८ म य े
ठक ठकाणी फूटपाथ , 

दुभाजक व र ता 
सुशोिभकरणाची कामे 
करण े  

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

57  भाग . ८ मधील से टर 
न.ं १ मधील भूखंड . ३ 
(वै णोदेवी शाळेसमोरील ) 
म य ेअ ावत उ ान, 
ब उ ेशीय हॉल व 
अनुषंिगक काम ेकरण े  

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

58  भाग . ८ मधील मु य 
र त ेअ ावत प दतीन े
करण े  

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  
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59  पपरी येथील 
कै.अ णासाहेब मगर 
टेिडयम समोरील 

इमारतीम य ेमे.कोटासाठी 
फ नचर व इतर थाप य 
िवषयक कामे करण े  

 निवन कामे     0          
50,000,000  

0          
25,000,000  

0        
25,000,000  

60   
पपरी चचवड मनपा या 

रेकॉड मचे 
िडजीटलायझेशन तसेच 
द ताऐवज (Document) 
सुर ीत जतन करणेकरीता 
ऑडोमेटेड डॉ युमट 
मॅनेजमट िस टीम 
यंञणेसाठी केबीनेट 
फ नचर व इतर अनुषंगीक 
काम ेकरण.े     
  

 िवशेष 
योजना  

51 16          
500,000,000  

       
200,000,000  

          
1,000,000  

         
69,000,000  

0        
70,000,000  

61  उपकरण खरेदी   भांडार 
महसुली  

142 38 0   400000000                    
-    

       
200,000,000  

       
150,000,000  

0       
350,000,000  

62  मंुबई बगलोर ुतगती 
महामाग लगत व पपरी 
चचवड मनपा ह ीतील 

१२.०० मी ंद सेवा र ता 
िवकिसत करण ेव 
अनुषंिगक काम ेकरण े  

 निवन कामे     0        
980,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  
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63  वाकड येथील सािवि बाई 
फुल ेउ ानत ेवाकड 
ह ीपयत ४५.०० मी. ं द 
र यावर उ ाणपुल / 
रोटरी/ पादचारी / ेड 
सेपेरेटर तसेच हजवडी 
पयत इिल हेटेड (वाकड 
इिल हेटेड  वे )  व े
बांधण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना  

44 77       
5,000,000,000  

0        
100,000,000  

                      -            
10,000,000  

       
90,000,000  

64  पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
इमारतीमागील I to R 
म य ेता यात आले या 
भुखंडावर निवन 

शासक य इमारत बांधण े
व अनुषंिगक कामे करण े  

थाप य 
िवशेष 
 योजना  
निवन 
 कामे   

 
 
 
 
 

 0     
2,000,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

65  चचवड आर ण . १८१ 
ड नुसार पपरी चचवड 
िबझनेस सटर उभारण े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  
निवन कामे   

 
 
 

 0     
5,000,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

66  भाग . १५ आकुड  सब 
िड ी ट सटर भागातील 
आरि त भुखंडा या 
थाप य िवषयक कामे 

करण े  

 िवशेष 
योजना  

   53  67          
100,000,000  

0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

         
5,000,000  

67  पुण-ेआळंदी र यापासुन 
च-होली लोहगाव 
ह ीपयत या िवकास 
आराख ातील र याच े
उवरीत काम ेकरण े  

 UTF  
निवन कामे   

 
 

 
 

0        
500,000,000  

0          
80,000,000  

0        
80,000,000  

68  बोपखेल फाटा त े दघी 
जकात नाका पयत या 
र याचे ंदीकरण क न 
मजबुतीकरण करण े  

 UTF  506 44          
830,000,000  

0        
106,690,000  

0          
80,000,000  

       
26,690,000  
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69  राजमाता िजजाऊ 
उ ाणपुलाखालील सेवा 
र त ेUrban Street 
Desing नुसार िवकसीत 
करण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना  

46 136          
200,000,000  

       
450,000,000  

         
10,000,000  

         
26,300,000  

0        
36,300,000  

70  पुण-ेनािशक 
महामागावरील पांजरपोळ 
चौक त ेपुण ेआळंदी 
पयतचा िवकास 
आराख ातील र ता 
िवकिसत करण े(९० मी. 
ं द)   

 थाप य 
िवशेष 
योजना  

42 31       
1,000,000,000  

0        
226,300,000  

0          
26,300,000  

      
200,000,000  

71  भाग . ३ मोशी येथील 
गट .७५ त े१३७ 
पयतचा ३० मी 
िड.पी.र ता िवकिसत 
करण.े(Shivajiwadi)  

िवशेष 
योजना 

25 161          
300,000,000  

0           
5,000,000  

         
15,000,000  

0        
20,000,000  

72  भाग . च-होली येथील  
संत ाने र व संत 
नामदेव महाराज यांचे 
भेटीवर आधारीत 
समुहिश प या परीसरात 
संत ाने र सृ ी  तयार 
करण.े  

िवशेष 
योजना 

55 106          
100,000,000  

       
150,000,000  

          
5,000,000  

         
10,000,000  

0        
15,000,000  

73  भाग .३ येथील पुण े- 
नािशक र ता त ेस ह 

.५७५, 
६६४,५०८,५०६ पयतचा 
३० व १८ मी िड.पी. र ता 
िवकिसत करण.े  

िवशेष 
योजना 

22 100          
500,000,000  

0          
10,000,000  

         
15,000,000  

0        
25,000,000  
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74  भाग .३ वडमुखवाडी 
गावठाण (सह .१२) त े
च-होली गावठाण (स ह 

.४६९) पयतचा १८ मी. 
िड.पी. र ता िवकसीत 
करण े 

िवशेष 
योजना 

22 107          
400,000,000  

0          
10,000,000  

         
15,000,000  

0        
25,000,000  

75  भाग .७ च-होली 
येथील साईनाथ कॉलनी, 
अ यनगर व परीसरातील 
र तेिवकिसत करण.े  

िवशेष 
योजना 

23 115          
100,000,000  

0           
5,000,000  

         
10,000,000  

0        
15,000,000  

76  भाग .३ येथ े१८ 
मी.डी.पी. र ता िवकिसत 
करण.े ( डुडूळगाव 
स.न.ं२१६ त े२१२)  

िवशेष 
योजना 

23 117          
300,000,000  

0          
10,000,000  

         
15,000,000  

0        
25,000,000  

77  भाग . ३ मोशी येथील 
मोरया कॉलनी फाितमा 
नगर, खा देशनगर, संत 

ाने र नगर इ. ठकाणच े
र त ेअदयावत प दतीन े
िवकसीत करण.े  

िवशेष 
योजना 

25 156          
250,000,000  

0           
5,000,000  

         
15,000,000  

0        
20,000,000  

78  भाग . ३  च- होली, 
मोशी येथील उवरीत 
ठकाणचे र त ेअदयावत 

प दतीन ेिवकसीत करण.े   

िवशेष 
योजना 

25 157          
200,000,000  

       
300,000,000  

                 
1,000  

         
15,000,000  

0        
15,001,000  

79  भाग .३ च-होली येथील 

स ह .११० ते स ह .१०० 
मनपा  ह ीपयतचा ३० 
मी.डी.पी.र ता िवकिसत 

करणे.(ट पा-२)  

िवशेष 
योजना 

22 103          
600,000,000  

0          
10,000,000  

         
15,000,000  

0        
25,000,000  
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80  भाग . ३ च-होली 
येथील स.न.ं७२ त े१६३ व 
१६१ त े२८० पयतचा २४ 
मी िड.पी. र ता िवकिसत 
करण.े  

िवशेष 
योजना 

23 119          
500,000,000  

0           
5,000,000  

         
20,000,000  

0        
25,000,000  

81  दघी-बोपखेल भाग . 
४ येथील दघी पि म 
भागामधील माऊली नगर, 
साई पाक, िशवनगरी, 
भारतमातानगर येथील 
स ह न.ं ६९,८६, 
८४,८५,७३,७२, ७५,७६ 
मधील र त ेडांबरीकरण 
करण.े  

िवशेष 
योजना 

25 164            
50,000,000  

0              
100,000  

         
15,000,000  

0        
15,100,000  

82  दघी-बोपखेल भाग . 
४ येथील दघी पुव 
भागामधील गावठाण, 
चौधरी पाक, काटे व ती, 
गायकवाडनगर, 
िवजयनगर, णवाल पाक 
मधील र त ेडांबरीकरण 
करण.े  

िवशेष 
योजना  

25 165            
50,000,000  

0              
100,000  

         
15,000,000  

0        
15,100,000  

83  वॉड .४ दघी येथील 
आर ण .२/१२२ म ये 
शाळा इमारत बांधण.े  

िवशेष 
योजना  

52 42            
50,000,000  

       
150,000,000  

          
1,000,000  

         
10,000,000  

0        
11,000,000  

84  भाग .४ दघी–
बोपखेल मधील 
आय.टु.आर. अंतगत 
ता यात आले या जागेत 
ब उ ेशीय इमारत बांधण े

िवशेष 
योजना  

53 44            
50,000,000  

0              
100,000  

         
10,000,000  

0        
10,100,000  
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व जागा िवकिसत करण.े   

85  वॉड .४ मधील बोपखेल 
येथील ब उ ेशीय 
इमारतीचा िव तार करण े
व अनुषंिगक कामे 
करण.े(फेज २)   

निवन काम              
10,000,000  

0 0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

86  भाग . १० मोरवाडी 
गावठाण प रसरातील र त े
कॉ टीकरण करण.े  

 िवशेष 
योजना  

33 168          
250,000,000  

0           
1,000,000  

           
9,000,000  

0        
10,000,000  

87  भाग . १० मोरवाडी 
हाडा येथील संपुण र त े
माट वॉड या धत वर 

अ ायावत प दतीन ेिसमट 
कॉ ट करण.े   

 िवशेष 
योजना  

33 169          
350,000,000  

0           
1,000,000  

           
9,000,000  

0        
10,000,000  

88  भाग .१० मधील बड 
हॅली उ ानाची थाप य 

िवषयक  कामे करण े  

 थाप य 
उ ान   

277 31            
10,000,000  

0           
1,500,000  

           
5,000,000  

0          
6,500,000  

89  भाग .१० मधील 
मोक या जागेवरील 
उ ानाम ये िवरंगुळा क  
बांधण ेव उ ानाची 
उव रत काम ेकरण.े  

 थाप य 
उ ान   

277 43            
10,000,000  

0           
2,500,000  

           
2,500,000  

0          
5,000,000  

90  भाग . १० राजष  
शा  उ ानाचे पुनिवकास 
करण.े  

 थाप य 
उ ान   

277 47            
20,000,000  

0           
1,000,000  

           
6,000,000  

0          
7,000,000  
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91  जुना भाग .९ मधील 
िशव शा  शंभो 
उ ानातील मोक या 
जागेत िज ॅिशयम हॉल 
बांधण ेव इतर थाप य 
िवषयक कामे करण े  

 थाप य 
उ ान   

285 222            
30,000,000  

0           
5,000,000  

           
2,500,000  

0          
7,500,000  

92  भाग . ५७ (नवीन 
भाग ३१) पपळे गुरव 

मधील काटे पुरम चौक त े
मनपा शाळा पयतचा र ता 
अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण े 

 डांबरी 
र त े  

254 26            
50,000,000  

0          
15,000,000  

           
5,000,000  

0        
20,000,000  

93  भाग . ५७ (नवीन 
भाग ३१) पपळे गुरव 

मधील बँक ऑफ महारा  
त ेओरीयाना 
इमारतीपयतचा र ता 
अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण े 

 डांबरी 
र त े  

254 25            
50,000,000  

0          
27,000,000  

           
3,000,000  

0        
30,000,000  

94  भाग . ५८ नवी 
सांगवी येथील र याची 
िवशेष दु ती कामे करण.े  

 डांबरी 
र त े  

254 24              
3,000,000  

         
10,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

95  पपळे गुरव भाग . ५७ 
येथील मु य व अंतगत 
र याचे हॉटिम स 
प दतीन ेडांबरी करण 
करण.े  

 िवशेष 
योजना   

24 149            
30,000,000  

0          
15,000,000  

           
2,500,000  

0        
17,500,000  

96  पपळे गुरव येथील भाग 
. ५७ येथील िवनायक 

नगर, कवड ेनगर, व इतर 
भागात पे ह ग लॉक 
बसवीण ेव अ यावत 

 दगडी 
फरशी  

258 35            
50,000,000  

0              
200,000  

         
10,000,000  

0        
10,200,000  
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प दतीन ेिवकसीत करण.े  

97  पपळे गुरव भाग . ५७ 
येथील र या या कडेन े
पे ह ग लॉक बसवीण ेव 
अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण.े  

 दगडी 
फरशी  

258 34            
50,000,000  

0              
500,000  

         
10,000,000  

0        
10,500,000  

98  पपळे गुरव भाग . ५७ 
मधील आ. . ३४७ खेळाचे 
मैदान िवकसीत करण े

े क गॅलरी िवकसीत 
करण ेव ापारी गाळे 
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

24 143            
40,000,000  

0           
1,500,000  

           
5,000,000  

0          
6,500,000  

99  भाग . ३१ ांती चौक 
त ेशिन मं दर पयतचा 
र ता अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

33 158            
50,000,000  

0           
5,000,000  

           
5,000,000  

0        
10,000,000  

100  भाग . ३१ 
प रसरातील मु य र त े
अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

33 159          
250,000,000  

0           
1,000,000  

         
20,000,000  

0        
21,000,000  

101  भाग . ३१ मधील 
फेमस चौक त ेशिन मं दर 
र ता UTWT प दतीन े
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

39 307            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

102  भाग . ३१ मधील ढोरे 
फॉम त ेफेमस चौक र ता 
UTWT प दतीन ेिवकसीत 
करण े 

 िवशेष 
योजना  

39 308            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  
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103  भाग . ३१ मधील काटे 
पुरम त ेकृ णा चौक र ता 
UTWT प दतीन ेिवकसीत 
करण े 

 िवशेष 
योजना  

39 309            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

104  भाग . ३१ मधील 
कृ णा चौक त ेसाई चौक 
र ता UTWT प दतीन े
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

39 310            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

105  भाग . ३१ मधील साई 
चौक सांगवी पोलीस चौक  
र ता UTWT प दतीन े
िवकसीत करण े 

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

39 311            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

106  भाग . ३१ मधील एम 
के हॉटेल त ेकृ णा चौक 
र ता अ याधुिनक प दतीन े
िवकसीत करण े 

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

39 312            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

107  भाग . ३१ नवी 
सांगवी पपळे गुरव 
िमलीटरी ह ी लगतचा 
र ता िवकसीत करण,े ट पा 
१  

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

39 313            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

108  भाग . ३१ आर ण 
मांक ३४४ व ३४४अ 

िवकसीत करण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

39 314            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

109  भाग . ३१ मधील र त े
अ याधुिनक प दतीन े
िवकसती करण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

40 315            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  
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110  भाग . ३१ नवी 
सांगवी पपळे गुरव 
िमलीटरी ह ी लगत 
पावसाळी गटस बांधण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

26 193            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

111  . . २९ पपळेगुरव 
येथील सुदशननगर, 
जवळकरनगर, महारा  
कॉलनी व इतर 
प रसरातील र त े
अदयावत प दतीन े
िवकसीत करण.े     

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

20 49          
150,000,000  

0              
100,000  

         
19,900,000  

0        
20,000,000  

112  . . २९ पपळेगुरव 
येथील गुलमोहर कॉलनी व 
इतर प रसरतील र त े
अदयावत प दतीन े
िवकसीत करण.े    

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

20 50          
150,000,000  

0              
100,000  

         
19,900,000  

0        
20,000,000  

113  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १६ मधील 

रावेत व कवळे 
प रसरातील र त ेदु ती 
करण.े      

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

535 15              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

114  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १६ मधील 

मामुड  व िवकासनगर 
प रसरातील र त ेदु ती 
करण े 

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 16              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

115  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये िविवध 

कंप या व मनपा या 
िविवधा माफत खोदलेल े
ख े चर डांबरीकरणान े

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 17              
5,000,000  

0                  
1,000  

           
3,500,000  

0          
3,501,000  
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दु त करण े 

116  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये ख े व 

चर को डिम स प दतीन े
बुजिवण े 

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 18              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

117  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ मधील 

प रसरातील र त ेदु त 
करण.े    

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 19              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

118  सन २०१९-२० क रता 
भाग .२२ मधील 

िविवध कंप या व 
मनपा या िविवधा माफत 
खोदलेले ख े चर बुजिवण े
व थाप य िवषयक कामे 
करण े 

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 20              
4,000,000  

0                  
1,000  

           
2,500,000  

0          
2,501,000  

119  सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील 

प रसरातील र त ेदु त 
करण.े    

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 21              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

120  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 

मनपा इमारत ची देखभाल 
दु तीकरण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

538 27              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  
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121  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 

मनपा शाळा इमारत ची 
देखभाल दु ती करण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

538 28              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

122  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 
ेमलोक भागातील 

आर णा या जु या 
िसमा भती काँ ट या 
करण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 29              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

123  सन २०१९-२० क रता 
भाग .१७ म ये 

फुटपाथ, नाला, 
टॉमवॉटर, चबस व 

पे ह ग लॉकची दु ती 
करण.े   

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 30              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

124  सन २०१९-२० क रता 
भाग .१८ मधील मनपा 

इमारत ची देखभाल 
कचरल ऑडीट मधील 

अहवाला माणे दु ती 
करण.े   

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 31              
6,000,000  

0                  
1,000  

           
4,000,000  

0          
4,001,000  

125  सन २०१९-२० क रता 
भाग .१८ मधील मनपा 

शाळा इमारत ची देखभाल 
दु ती करण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 32              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  
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126  सन २०१९-२० क रता 
भाग .१८ म ये 

फुटपाथ, नाला, 
टॉमवॉटर, चबस व 

पे ह ग लॉकची दु ती 
करण े 

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 33              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

127  सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ म ये िविवध 
ठकाणी टॉमवॉटर इतर 
थाप य िवषयक कामे 

करण.े   

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 34              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

128  सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील 

मनपा इमारत ची देखभाल 
दु ती करण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 35              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

129  भाग मांक ३२ मधील 
दश या िवधी घाटाचे 
नुतनीकरण करण.े     

 निवन कामे     0          
70,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

130  भाग मांक ३२ मधील 
सांगवी प रसरातील मु य 
र त ेअ ावत प दतीन े
िवकिसत करण.े      

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

131  भाग मांक ३२ मधील 
सांगवी प रसरातील 
अंतगत र त ेअ ावत 
प दतीन ेिवकिसत करण.े      

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

132  भाग मांक ६०  येथील 
सांगवी गावठाण, 
ल मीनगर,  ममता नगर 
भागाच ेमॉडेल वॉड 
प दतीन ेिवकिसत करण.े      

 िवशेष 
योजना   

23 132            
50,000,000  

0           
4,000,000  

0            
3,000,000  

         
1,000,000  
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133  भाग . ३२ मधील एम. 
एस. काटे चौकालगतचा 
नाला बंदी त करण.े  

 ह भाग 
 निवन कामे   

 
 

            
50,000,000  

0 0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

134  भाग . ३२ मधील नॅशनल 
कुल (शुभ ी िब ड ग) ते 
पायसर पुलापयतचा व 

प रसरातील र ता 
अ याधुिनक प दतीने िवकिसत 
करणे.  

 िवशेष  
योजना    

 
३३ 

 
१६३ 

         
100,000,000  

0          
30,000,000  

0          
10,000,000  

       
20,000,000  

135  भाग .३२ सांगवी 
मधील जलतरण तलावाचे 
आधुिनक प दतीन े
नुतनीकरण करण ेव इतर 
अनुषंिगक थाप य 
िवषयक कामे करण.े  

 ह भाग 
 निवन 
काम े  

 
 

            
50,000,000  

0 0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

136  भाग  २३ मधील 
पवारनगर चौक २ त े
राघव  मठ पयत या 
र याचे कॉ टीकरण 
करण.े  

 निवन   
काम े  

  0        
150,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

137  भाग  २३ मधील 
पवारनगर चौक २ त ेबी 
आर टी एस पयत या 
र याचे कॉ टीकरण 
करण.े  

 निवन 
काम े  

  0          
50,000,000  

0           
75,00,000  

0        
75,00,000 

138  भाग  २३ मधील 
भगवती पा स त ेिवजय 
ेडस पयत या र याचे 

कॉ टीकरण करण.े  

 निवन कामे     0          
50,000,000  

0          
75,00,000 

0        
75,00,000 

139  भाग  २३ मधील 
अशोक सोसायटी त ेबी 
आर टी एस पयत या 
र याचे कॉ टीकरण 

 निवन कामे     0          
50,000,000  

0          
75,60,000 

0        
75,60,000  
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करण.े  

140 भाग .१८ म ये 
तानाजीनगर कािलकामाता 
मं दर त ेमोरयागोसावी 

डा संकुल त ेकाळेवाडी 
पयत या मु य र याचे 

ॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 

४८ १६          
250,000,000  

0           
2,500,000  

         
17,500,000  

0        
20,000,000  

141 भाग  १८ मधील 
चचवड काळेवाडी 

पूलापासून भाटनगर 
एस.टी.पी पय त १८ मी 
र याचे नदी कडेस 
गॅिबयन वॉल बांधण े

िवशेष 
योजना 

४८ १७            
85,000,000  

0           
9,000,000  

         
11,000,000  

0        
20,000,000  

142 भाग  १८ मधील 
मोरया हॉ पीटल त े
यशोपुरम ि ज पपरी 
चचवड लक रोड अबन 

ीट िडझाईन नुसार 
िवकसीत करण े

िवशेष 
योजना 

४९ ३७            
30,000,000  

0           
4,000,000  

           
6,000,000  

0        
10,000,000  

143 भाग  १८ म ये 
ब उ ेिशय पो स 
कॉ ले स बांधण े

िवशेष 
योजना 

५१ १९          
110,000,000  

0           
1,000,000  

           
9,000,000  

0        
10,000,000  

144 भाग  ८ ेनेज लाईन 
जलिन:सारण निलका 
टाकणे व दु ती करणे . 

जलिन:सार
ण 
 िवभाग  
 निवन कामे 

 
 
 

 0        
2,00,00,000  

0          
90,00,000  

0        
90,00,000 
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145 व ताद िवठोबा गावडे 
जलतरण तलावाची खोली 
कमीक न इतर थाप य 
िवषयक अनुषंिगक काम े
करण े

थाप य 
 निवन कामे 

 
 

 0          
10,000,000  

0            
3,500,000  

0          
3,500,000  

146 भाग  १३ से टर  २२ 
येथील इं दरानगर 
प रसरात थाप य िवषयक 
देखभाल दु ती व 
समाजमंदीर दु तीची 
काम ेकरण े 

झोिनप ु
 थाप य 
 निवन 
काम े

 
 
 

 0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

147 भाग  १३ से टर  २२ 
येथील िवलासनगर 
प रसरात थाप य िवषयक 
देखभाल दु ती व 
समाजमंदीर दु तीची 
काम ेकरण े 

झोिनप ु
 थाप य  
निवन कामे 

 
 
 

 0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

148 भाग  १३ से टर  २२ 
येथील िम लदनगर 
प रसरात थाप य िवषयक 
देखभाल दु ती व 
समाजमंदीर दु तीची 
काम ेकरण े 

झोिनपु  
थाप य  

निवन कामे  

 
 
 

 0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

149 भाग  १३ से टर  २२ 
येथील राजनगर प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु ती व समाजमंदीर 
दु तीची काम ेकरण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन कामे 

  0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  
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150 भाग  १३ से टर  २२ 
प रसरातील ब मजली 
इमारती या प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची काम ेकरण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन कामे 

  0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

151 भाग  १३ से टर  २२ 
प रसरातील बी १ त े१५ 
इमारती या प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची काम ेकरण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन कामे 

  0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

152 भाग  १३ से टर  २२ 
प रसरातील र त े
आव यकतेनुसार हाँटिम स 
प तीन ेडांबरीकरण करण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन कामे 

  0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

153 भाग  १३ से  २२ 
प रसरातील िम लदनगर 
येथील मोक या जागेत 
कंपाऊंड वाँल दु ती व 
आव यकतेनुसार थाप य 
िवषयक करकोळ देखभाल 
दु ती करण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन 
कामे  

  0            
7500000  

0            
5000000  

0          
5000000  

154 भाग  १३ यमुनानगर 
जलतरण तलावासाठी 
अ छादन करण े 

थाप य 
फ भाग 
निवन 
काम े

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

155 भाग  १३ मधील 
िविवध डांगण ेव मैदान े
िवकसीत करण े 

थाप य 
फ भाग 
निवन 
काम े

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  
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156 भाग  १३ मधील 
वेश ारे आव यकतेनुसार 

िवकसीत करण ेव 
सभोवताल या प रसरात 
थाप य िवषयक कामे 

करण े 

थाप य 
फ भाग 
निवन 
काम े

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

157 भाग  १३ मधील ि कम 
न ं६ व  ि कम न ं१२ 
प रसरात निवन पे ह ग 
लाँक बसिवण े 

थाप य फ 
भाग 

निवन कामे 

  0          
10,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

158 भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील बड हॅली येथ ेलेझर 
शो क रता आव यक कामे 
करण.े 

िव ुत 
उ ान ेअ 

भाग  

३२७ १          
500,000,000  

0          
56,702,485  

0          
14,800,000  

       
41,902,485  

159 अ े ीय कायालयतील 
िनगडी ािधकरण 
उपिवभागामधील 
आव यक चौका म य े
सावजिनक सुरि ितत े
क रता CCTV  बसिवण ेव 
िनयं क पोिलस ठाण ेकडे 
जोडण.े 

साव. 
सुर ीतता 

३०८ १              
4,189,120  

0              
174,000  

           
1,500,000  

0          
1,674,000  

160 अ भाग  काय े ातील 
आव यक चौकाम ये 
सावजिनक सुर े या दृ ीने 
सीसीटी ही यं णा बसिवणे 
व सबंिधत िनयंि त 
पोलीस ठा याला जोडण.े 

साव. 
सुर ीतता 

३०८ २              
6,747,447  

0              
281,000  

           
3,000,000  

0          
3,281,000  

161 अ ेि य कायालय व इतर 
आव यक ठकाणी 
सीसी ट ही यं णा बसिवणे  

साव. 
सुर ीतता 

३०८ ३              
8,243,175  

0              
343,000  

           
5,500,000  

0          
5,843,000  
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162 भाग .२६ मोहननगर 
भागातील चौकात व 
आव यक या ठकाणी 
CCTV बिसवण.े 

साव. 
सुर ीतता 

३०८ ४              
8,970,897  

0              
373,000  

           
4,000,000  

0          
4,373,000  

163 मनपाचा मैलाशु ीकरण 
क  व पंप हाऊस म ये 
आव यकतेनुसार CCTV 
यं णा उभारण.े (भाटनगर 
STP) 

साव. 
सुर ीतता 

३०८ ६              
1,852,853  

0 0              
600,000  

0             
600,000  

164 भाग . १९मिधल वॉड 
सटर मिधल िव ुत 
िवषयक कामे करण.े  

इमारत , 
शाळा, 
शॉप ग 
सटर  

३२० ७            
10,000,000  

0 0              
200,000  

0             
200,000  

165 फ भागात ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े 

िवशेष 
योजना 

३१ ११५            
50,000,000  

0          
10,000,000  

         
10,000,000  

0        
20,000,000  

166 भाग  ११ मधील 
पुणानगर येथील स े  १८ 
सीडीसी मधील मोकळी 
जागा  ४ पयटन क ा या 
धत वर िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

५७ १९          
250,000,000  

0          
20,000,000  

         
20,000,000  

0        
40,000,000  

167 भाग  11 मधील 
कोयनानगर शरदनगर 
येथील र याचे 
डांबरीकरण करण े 

िवशेष 
योजना 

३७ २४९            
10,000,000  

0           
3,000,000  

           
3,000,000  

0          
6,000,000  

168 भाग  ११ मधील 
वामी िववेकानंद हाँल त े

थरमँ स चौकाकडे 
जाणा या र याचे UTWT 
प तीन ेकाँ टीकरण 
करण े 

िवशेष 
योजना 

३७ २५०          
150,000,000  

0              
100,000  

         
10,000,000  

0        
10,100,000  
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169 भाग  11 मधील 
नेवाळेव ती हरगुडेव ती 
पवारव ती तुळजाईव ती 
इ यादी ठकाणचे र यांचे 
डांबरीकरण करण े 

िवशेष 
योजना 

३७ २५१            
15,000,000  

0           
3,000,000  

           
7,000,000  

0        
10,000,000  

170 भाग  11 मधील 
ि वेणीनगर त ेकुदळवाडी 
चौक पाईन र याचे 
डांबरीकरण करण ेव 
अनुषंगीक काम ेकरण े

िवशेष 
योजना 

३७ २५३            
40,000,000  

0           
8,000,000  

           
2,000,000  

0        
10,000,000  

171 भाग  ११ म ये 
हे ेव ती येथील मनपा 

शाळा  ९२ इमारतीच े
िव तारीकरण करण े 

िवशेष 
योजना 

५५ १०८            
50,000,000  

0           
2,000,000  

           
8,000,000  

0        
10,000,000  

172 भाग   11 मधील 
नेवाऴेव ती / पवारव ती 
येथ ेनाला ेन ग करण े 

नाला े नग २०१ १०            
10,000,000  

0           
5,000,000  

           
2,000,000  

0          
7,000,000  

173 भाग  ११ म ये िविवध 
ठकाणी र यांची 

हाँटिम स प तीन े
देखभाल दु तीची कामे 
करण े 

फ ेि य 
थाप य 

महसुली 

५७० १५              
5,000,000  

0                  
1,000  

           
3,000,000  

0          
3,001,000  

174 भाग  ११ मधील 
नेवाळेव ती हरगुडेव ती 
पवारव ती व इतर 
प रसरातील र यांची 
देखभाल दु तीची कामे 
करण े 

फ ेि य 
थाप य 

महसुली 

५७० १६              
4,500,000  

0                  
1,000  

           
2,500,000  

0          
2,501,000  

175 भाग  ११ मधील 
डांबरी र यांची दु ती 
करण े 

फ ेि य 
थाप य 

महसुली 

५७० १७              
5,000,000  

0                  
1,000  

           
3,000,000  

0          
3,001,000  
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176 भाग  ११ मधील 
कृ णानगर फुलेनगर 
पुणानगर व इतर 
प रसरातील 
थाप यिवषयक करकोळ 

देखभाल दु तीची कामे 
करण े 

महसुली ५७२ १४              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

177 भाग  ११ मधील 
शरदनगर नेवाळेव ती 
हरगुडेव ती व इतर 
प रसरातील 
थाप यिवषयक करकोळ 

देखभाल दु तीची कामे 
करण े 

महसुली ५७२ १५              
4,500,000  

0              
244,000  

           
2,500,000  

0          
2,744,000  

178 भाग .२९ पपळे गुरव 

मधील भाऊनगर, िशवनेरी 
कॉलनी व इतर प रसरातील 
पे ह ग लॉक व थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २२              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

179 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील मोरया पाक, 

कार कॉलनी व इतर 
प रसरातील पे ह ग लॉक 
व थाप य िवषयक कामे 
करण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २३              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

180 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील तुळजाभवानी नगर, 
साईनाथनगर, गणेशनगर 
व इतर प रसरातील 
पे ह ग लॉक व टॉम 
वॉटर लाईनची थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २४              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  
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181 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील िभमाशंकरनगर, 
अभंग कॉलनी व इतर 
प रसरातील टॉम वॉटर 
लाईनची व इतर थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २५              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

182 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील गु ा चाळ व 
आदशनगर व इतर 
प रसरात थाप य िवषयक 
काम ेकरण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २६              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

183 पपळे गुरव भाग .२९ 
मधील मनपा या 
इमारत ची रंगरंगोटी करण े
व इतर थाप य िवषयक 
काम ेकरण.े 

प-
अंदाजप क 

ाथिमक व 
दु यम 
िश ण 
मु यालय 
(निवन 
काम) 

४८४ २              
1,500,000  

0              
300,000  

             
700,000  

0          
1,000,000  

184 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील मशानभूमी येथील 
उवरीत थाप य िवषयक 
काम ेकरण.े 

प-
अंदाजप क 
मशानभुमी 

(निवन 
काम) 

४८५ १            
12,500,000  

0              
400,000  

           
5,000,000  

0          
5,400,000  
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185 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील वैदूव ती म य े
संडास लॉक बांधण.े 

प-
अंदाजप क 
संडास व 
मुता-या 
(निवन 
काम) 

४८६ ४              
2,000,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

186 भाग .२९ पपळे गुरव 
येथील गंगो ीनगर, 
िवजयनगर, भालेकरनगर, 
साईनाथनगर, 
तुळजाभवानीनगर, सुवण 
पाक, गु द नगर, 
पंचरत गर व इतर 
उवरीत प रसरातील र त े
अ ावत प दतीन ेिवकसीत 
करण.े 

िवशेष 
योजना 
(निवन 
काम) 

३६ २३८          
300,000,000  

0              
200,000  

         
19,800,000  

0        
20,000,000  

187 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील उवरीत र यांचे 
कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 
(निवन 
काम) 

३६ २३९          
300,000,000  

0              
200,000  

         
19,800,000  

0        
20,000,000  

188 भाग .२९ पपळे गुरव 
येथील सुयनगरी व इतर 
प रसरातील र याच े
कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 
(निवन 
काम) 

३६ २४१          
100,000,000  

0              
200,000  

           
9,800,000  

0        
10,000,000  

189 भाग .५६ वैदूव ती 
जवळकरनगर येथील 
खेळाचे मैदान या 
आर णाम ये िविवध 

कार या खेळप ा 
िवकसीत करण ेव इतर 

िवशेष 
योजना 
(चालू काम) 

५२ ३३            
30,000,000  

0           
8,770,000  

           
1,230,000  

0        
10,000,000  
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थाप य िवषयक 
अनुषंिगक काम ेकरण े

190 थेरगाव स.न.ं९ येथ े 
ब उ ेशीय 
इमारत बांधण.े (ट पा – 
२) 

ग भाग 
नवीन कामे 
 
 

 
 
 

 
 
 

0        
150,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

191 अ े ीय कायालया 
अंतगत भाग   
१४,१५,१६,१७,१८ 
मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ १ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

192 अ े ीय कायालया 
अंतगत भाग   
८,१०,१९,२५,२६,२७ 
मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ २ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

193 ब े ीय कायालया अंतगत 
भाग  

२०,२१,२२,२३,२४,४२,
५२ मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ३ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 
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194 ब े ीय कायालया अंतगत 
भाग   ४९,५०,५१,५३ 

मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ४ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

195 क े ीय कायालया 
अंतगत भाग  
५८,५३,६०,६१,६२,६४ 
मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ५ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

196 ड े ीय कायालया अंतगत 
भाग  ४६,४७,४८,५४ 

मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ६ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

197 ड े ीय कायालया अंतगत 
भाग  . 

४३,४४,४५,५५,५६,५७ 
मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ७ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

198 इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग . 

६,२९,३४,३५,३६ मधील 
अनिधकृत बांधकामावर 
कारवाई करणेकामी 
िविवध कारची मिशनरी 
पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ८ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 
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199 अ ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन कामे 

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

200 ब ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन कामे 

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

201 क ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन कामे 

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

202 ड ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन कामे 

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

203 ई ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन 
काम े

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

204 फ ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन 
काम े

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  
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205 ग ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन 
काम े

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

206 ह ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन 
काम े

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

207 भाग .२१ पपरी 
येथील साध ूवासवानी 
उ ान व इतर उ ानात 
थाप य िवषयक कामे 

करण.े 

थाप य 
उ ान  

२८७ २४९              
2,400,000  

         
10,000,000  

          
1,600,000  

           
4,400,000  

0          
6,000,000  

208 भाग .२१ पपरी 
मधील मनपाच ेिविवध 
इमारत वर सोलर िस टीम  
बसिवण.े 

िवदयूत ग 
भाग 

निवन काम 

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

209 भाग ं .२१ म ये 
एल.ई.डी. दव ेबसिवण.े 

िवदयूत ग 
भाग 

निवन काम 

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

210 भाग ं .२१ मधील 
िविवध चौकात व  मनपाच े
इमारतीम य ेसी.सी.टी ही 
यं णा बसिवण.े 

िवदयूत ग 
भाग 

निवन काम 

  0          
25,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

211 भाग ं .२१ मधील 
मनपाचे  शाळा 
इमारतीम य ेवॉटर 
युरीफ़ायर बसिवण.े 

िवदयूत ग 
भाग 

निवन काम 

  0            
5,000,000  

0            
3,000,000  

0          
3,000,000  
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212 भाग .२१ पपरी 
मधील वीर अिभम य ूचौक 
त े पपळे सौदागर 
पुलापयत चा ३० मी 
ं दीचा र याच े

कॉ टीकरण  करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६४          
100,000,000  

       
150,000,000  

          
5,000,000  

           
5,000,000  

0        
10,000,000  

213 भाग .२१ पपरी 
मधील बालामल चाळ, 
भैरवनाथ नगर,भीमनगर 
व इतर प रसरातील 
अंतगत चा ३० मी ं दीचा 
र याचे कॉ टीकरण  
करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६५            
70,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  

214 भाग .२१ पपरी 
मधील वैभवनगर  र याच े
कॉ टीकरण  करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६६            
50,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  

215 भाग .२१ पपरी 
येथील एच. बी. लॉक व 
इतर प रसरातील र यांच े 
कॉ टीकरण  करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६७          
100,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  

216 भाग .२१ पपरी 
येथील शा ी गाडन व 
इतर प रसरातील र यांच े  
कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६८          
100,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  

217 भाग .२१ 
पपरीगावठाण व 

प रसरातील   र याचे 
कॉ टीकरण  करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६९            
50,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  
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218 भाग . २१ येिथल 
पपरीगाव व पपरी कॅ प 

प रसरात सुलभ शौचालय 
बांधण.े (सन २०१९-२० 
क रता) 

प.अंदाजप
क काम ेग 

ेि य 

४९३ १            
20,000,000  

0              
100,000  

           
5,000,000  

0          
5,100,000  

219 भाग . २१ पपरी म य े
िविवध ना यांची 
दु तीची  काम ेकरण.े 
(सन २०१९-२० क रता) 

नाला े नग २२६ १              
2,500,000  

         
25,000,000  

          
2,000,000  

           
3,000,000  

0          
5,000,000  

220 निवन भाग .२१ पपरी 
अशोक िथएटर 
प रसरातील व भागातील 
इतर प रसरातील ाम 
वॉटर लाईन व चबस या 
दु तीची काम ेकरण ेव 
इतर अनुषंिगक कामे करण.े 

ग भाग 
महसुली 
निवन कामे  

- - 0            
1,000,000  

0              
700,000  

0             
700,000  

221 भाग  १२ मधील २४ 
X ७ पाणीपुरवठा करीता 
व इतर सेवा 
वािह यांकरीता खोदलेले 
चर दु त करण ेव इतर 
ठकाणी डांबरीकरण करण े  

ग भाग 
िवशेष 
योजना 

३८ २८२            
20,000,000  

0           
1,000,000  

           
2,500,000  

0          
3,500,000  

222 भाग  १२ 
योतीबानगर प रसरातील 

अ ती वातील र त े
िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

३८ २८३            
25,000,000  

0           
2,500,000  

           
2,500,000  

0          
5,000,000  

223 भाग  १२ पीनगर 
तळवड ेप रसरातील 
अ ती वातील र त े
िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

३८ २८४            
25,000,000  

0           
2,500,000  

           
2,500,000  

0          
5,000,000  

224 भाग  १२ ि वेणीनगर 
सहयोगनगर प रसरातील 
अ ती वातील र त े

िवशेष 
योजना 

३८ २८५            
30,000,000  

0           
2,000,000  

           
2,500,000  

0          
4,500,000  
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िवकसीत करण े 

225 भाग . १२, 
ि वेणीनगर चौक त े
तळवड ेचौक मु य र याच े
फुटपाथ व डांबरीकरण 
करण.े 

िवशेष 
योजना 

३१ १२०          
100,000,000  

0          
30,900,000  

0          
10,000,000  

       
20,900,000  

226  महारा  रा यातील 
पारंपारीक कला व 
सां कृितकवर आधारीत 
आकुड  ना गृहाम ये 
कलािच  रेखाटण ेव 
अनुषंगीक काम ेकरण.े  

िवदयुत 
िवभाग फ 

भाग  
निवन काम 

  0            
2,500,000  

0              
500,000  

0             
500,000  

227  पपरी चचवड साय स 
पाक ट पा - २” 
िवकसीकरण करण े 

साय स 
पाक 

361 2          
100,000,000  

0          
17,500,000  

0              
500,000  

       
17,000,000  

228 खेळणी खरेदी  साव. 
उ ान े 

१२२ १५ 0 0           
4,600,000  

         
10,000,000  

0        
14,600,000  

229 खेळणी दु ती व देखभाल  साव. 
उ ान े 

१२२ १६ 0 0           
8,050,000  

           
5,000,000  

0        
13,050,000  

230 . . १५ म य ेभ  श  
येथील पुण ेमहानगर 
प रवहन महामंडळ िल. 
बस थानकांम ये चा जग 
पॉ टसाठी िव ुत िवषयक 
काम ेकरण े(सन २०१९-
२०)  

िव ुत मु य 
का. उ  व 
लघुदाब 
पोल व 
तारा 
हलिवण े(अ 

भाग) 

३३४ २          
150,000,000  

0                
10,000  

         
50000000  

0        
50010000  
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231 . . १५ म य ेभ  श  
येथील पुण ेमहानगर 
प रवहन महामंडळ िल. 
बस थानकांम ये चा जग 
पॉ टसाठी िव ुत िवषयक 
काम ेकरणेसाठी स लागार 
िनयु  करण े 

िव ुत मु य 
का. उ  व 
लघुदाब 
पोल व 
तारा 
हलिवण े(अ 

भाग) 

३३४ ३              
3,000,000  

0           
1,500,000  

             
500,000  

0          
2,000,000  

232 फेरीवाला सव ण व  
अंमलबजावणी अंतगत 
सव ण, फेरीवाला 
मॅनेजमट लॅन तयार करण,े 
अंमलबजावणी सप ट , 
परवाना वसुली व 
अित मन िनयं ण, 
फेरीवाला िश ण व 
NULM योजनेशी सांगड 
घालण े 

भूिम , 
जदगी 

िवभाग 
महसुली 
खच नवीन 
लेखाशीष 
फेरीवाला 
सव ण व 
अंमल.  

निवन  
काम 

 0 0 0          
50,000,000  

0        
50,000,000  

233 पपरी चचवड 
महानगरपािलका माफत 
न ान ेबांधणेत येणा-या 
िजजामाता पपरी, 
आकुड , मासुळकर कॉलनी 

णालयासाठी ETP 
उभारण े 

पयावरण 
अिभ. अ 
भांडवली 

२९२ ४६            
50,000,000  

0           
5,000,000  

         
30,000,000  

0        
35,000,000  

234 मनपा या घनकचरा 
येसाठी Waste to 

Energy लांट उभारण े 

पयावरण 
अिभ. 

४४६ ५       
2,500,000,000  

0        
200,000,000  

0          
30,000,000  

      
170,000,000  
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235 . . ६ मोहननगर व 
प रसराताली र यांची 
खडीकरणान ेव बी.बी.एम. 
प दतीन ेसुधारणा करण े 

क भाग 
निवन कामे 
खडीमु मा

चे र त े 

  0          
35,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

236 . . ६ मोहननगर व 
प रसरातील र यांची 
डांबरीकरणान ेसुधारणा 
करण े 

क भाग  
निवन कामे 
डांबरी र त े 

  0          
15,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

237 . . ६ धावडेव ती मधील 
आर ण . ४३२ ला 
िसमा भत बांधण ेव 
थाप य िवषयक कामे 

करण े 

िवशेष 
योजना  

५० २१/५          
400,000,000  

           
5,000,000  

           
5,000,000  

0        
10,000,000  

238 ड ट बीन खरेदी  आरो य 
िवभाग 
नवीन 
लेखािशष 
ड ट बीन 
खरेदी करण े 

  0  
400,000,000 

0        
100,000,000  

0       
100,000,000  

239 मनपा या घनकचरा 
येसाठी Waste to 

Energy लांट उभारण े 

पयावरण 
अिभ. 

४४६ ५       
2,500,000,000  

0        
200,000,000  

0          
50,000,000  

      
150,000,000  

240 फ नचर सामान खरेदी 
करण े 

फ नचर 
सामान 
खरेदी  

१३८ ८ 0 100,000,000           
50,000,000  

         
30,000,000  

0        
80,000,000  

240 A शालेय फ नचर खरेदी  शालेय 
फ नचर  

३०४ ब२४ 0 0 5060000 14940000 0 20000000 
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240 B शाळासाठी अधुिनक फळे 
( ीनबोड) खरेदी 

शाळासाठी 
अधुिनक 
फळे 
( ीनबोड)  

३०४ ब२४ 0 0 1500,000 2500000 0 4000000 

241 गणवेश खरेदी  गणवेश 
खरेदी  

१३८ ७ 0 50,000,000           
14,950,000  

         
15,050,000  

0        
30,000,000  

242 सावजिनक ठकाणी / 
महािव ालय ठकाणी 
महािव ालयाम ये 
नाममा  दरान ेसॅिनटरी 
नॅपक न पुरिवणेकामी , 
वे ड ग अँ ड िड पोज ग 
यं  पुरिवण े 

महसुली 
मिहला व 
बालक या
ण योजना  

३३१ ४६ 0 0 0          
28,000,000  

0        
28,000,000  

243 डा ायाम सािह य 
खरेदी  

डा 
िवभाग  

ायाम 
सािह य 
खरेदी  

१२४ 8 अ 0 0          
15,000,000  

         
30,000,000  

0        
45,000,000  

244 भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील आर ण . 
जी.पी.१३२ (बस ट मनल 
) िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

५८ ३८       
1,200,000,000  

0          
20,000,000  

           
5,000,000  

0        
25,000,000  

245 भाग . १० मधील 
थरमॅ स चौक त ेक तुरी 
माकट र ता कॉ टीकरण 
करण े 

िवशेष 
योजना 

३३ १६४          
250,000,000  

0           
1,000,000  

         
14,000,000  

0        
15,000,000  

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

िवशेष 
योजना 

३३ १६६          
250,000,000  

0              
500,000  

         
14,500,000  

0        
15,000,000  

247 तळवड ेयेथील गायरान 
जागे या िसमा भतीची 
दु तीची काम ेकरण े 

थाप य 
उ ान  

२८६ २३४            
30,000,000  

0           
3,000,000  

0              
500,000  

         
2,500,000  
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248 भाग .१२ तळवड े
येथील आ. .१/५२ व 
१/५३ येथ ेउ ान,मैदान 
इ. िवकिसत करण.े 

थाप य 
उदयान 
निवन कामे 

  0        
300,000,000  

0              
500,000  

0             
500,000  

249 भाग .१० शा  
महाराज यां या पुत या 
माग ेशा  सृ ीचे उव रत 
काम ेकरण े

थाप य 
उ ान  

२७७ ४२          
100,000,000  

0            
4,000,000  

         
16,000,000  

0        
20,000,000  

250 बोपखेल येथ ेमुळा नदीवर 
पुल बांधण े 

िवशेष 
योजना 

४२ ३४          
530,000,000  

       
700,000,000  

         
50,000,000  

0 0 0 

251 भाग .२५ ताथवड े
येथील िजवननगरकडून 
मुंबई-बगलोरकड ेजाणारा 
२४.०० मी. ं द डी.पी. 
र ता िवकसीत करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २०३          
200,000,000  

       
300,000,000  

               
10,000  

         
10,000,000  

0        
10,010,000  

252 भाग .२५ ताथवड े
येथील आर ण .एम.२१ 
म य ेआ वत वाहनतळ 
िवकसीत करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २०४          
100,000,000  

       
150,000,000  

               
10,000  

           
9,990,000  

0        
10,000,000  

253 भाग .२५ वाकड येथील 
चौधरी पाक प रसरातील 
डी.पी. र त ेअ ावत 
प दतीन ेिवकसीत करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २०९          
100,000,000  

       
300,000,000  

               
10,000  

         
10,000,000  

0        
10,010,000  

254 भाग .२५ वाकड येथील 
कळमकर व ती त ेि टीन 
सोसायटी मधून स ह 
न.ं१६९ पासून स ह 
न.ं१७२ कडे जाणारा 
१८.०० मी. ं द डी.पी. 
र ता कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २११          
150,000,000  

       
300,000,000  

             
100,000  

         
10,000,000  

0        
10,100,000  
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255 भाग .२५ वाकड येथील 
स ह न.ं१४१ पासून 
२४.०० मी. डी. पी. 
रोडला जोडणारा स ह 
न.ं१४३ मधील १८.०० 
मी. डी.पी. र ता िवकसीत 
करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २१२          
150,000,000  

       
200,000,000  

             
100,000  

           
7,500,000  

0          
7,600,000  

256 भाग .२५ म ये 
आव यकतेनुसार र त े
कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २१३          
200,000,000  

       
500,000,000  

               
10,000  

         
10,000,000  

0        
10,010,000  

257 वाकड येथ ेआर ण 
.३/१८ येथ ेउ ान 

िवकसीत करण.े 

िवशेष 
योजना 

२८२ १४५            
50,000,000  

         
90,000,000  

         
22,400,000  

         
17,600,000  

0        
40,000,000  

258 बी.आर.टी.एस. कॉरीडोर 
.३ वाकड येथील पुण-े

बगलोर महामागावरील 
पुलापासून हजवडी 
ह ीपयत र ता िवकसीत 
करण.े या कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 
निवन कामे  

  0          
25,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

259 भाग .२५ वाकड येथील 
स ह न.ं१३२ मधून 
जाणारा २४.०० मी. 
ं दीचा डी.पी. र ता 

िवकसीत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 
निवन कामे 

  0        
300,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

260 भाग .२५ वाकड येथील 
आर ण .४/२३ म ये 
शाळा इमारत बांधण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 
निवन कामे 

  0        
300,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  
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261 पपरी येथील 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
पुतळा प रसरात िभमसृ ी 
तयार करण े(ब) युर स 
बसिवण े 
 

थाप य 
उ ान 

२४ १५४          
150,000,000  

0           
2,000,000  

           
4,500,000  

0          
6,500,000  

262 पपरी सौदागर येथील 
आ. . ३६१/अ येथ ेउ ान 
िवकसीत करण े 

थाप य 
उ ान 

२८१ १४०            
50,000,000  

0           
1,000,000  

           
9,000,000  

0        
10,000,000  

263 ध रावेत र यावरील 
वाय जं शन त े ध 
हॉ पीटल दर यानची 
र यामधील अती उ दाब 
वािहनी हलिवण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम े 

३५२ ३          
100,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

264 . ं . २६ वाकड- पपंळे 
िनलख मधील अंतगत 
र याचे कॉ टीकरण 
करण े या कामांतगत 
िव ुत िवषयक कामे करण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम े 

३५४ २२            
50,000,000  

0           
1,000,000  

           
4,000,000  

0          
5,000,000  
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265 भाग .२६ वाकड- पपळे 
िनलख मधील िववीध 
आर ण ेिवकसीत करण े

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम े 

३५४ २३            
50,000,000  

0           
1,000,000  

           
5,000,000  

0          
6,000,000  

266 ध रावेत र यावरील 
पाक ि ट समोरील सब वे 
ला बाधा करणारी अती 
उ दाब (132KV) वािहनी 
हलिवण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे निवन 
काम े

  0          
30,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

267 भाग .२६ वाकड- पपळे 
िनलख मधील पपळे 
िनलख मशानभुमी 
िवकसीत करण ेया 
कामांतगत िव ुत िवषयक 
काम ेकरण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे निवन 
काम े

  0          
30,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

268 भाग .२६ वाकड- पपळे 
िनलख मधील क पटेव ती 
मशानभुमी िवकसीत 

करण ेया कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 

  0          
30,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  
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कामे निवन 
काम े

269 . . २६ पपळे िनलख 
मशानभूमी िवकसीत व 

इतर थाप य िवषयक 
अनुषंिगक काम ेकरण े
(ट पा . २)  

थाप य 
िव. योजना 
निवन कामे 

  0          
50,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

270 . . २६ मधील मनपा 
शाळेची सुधारणा क न 
इतर थाप य िवषयक 
काम ेकरण े 

थाप य 
िव. योजना 
निवन कामे 

  0          
10,000,000  

0            
2,000,000  

0          
2,000,000  

271 भाग . १३ मधील 
पाईन रोड 

दुभाजकामधील 
उ ानासाठी िचखली 
मैलाशु दीकरण क ापासून 
िचकन चौक पयत 
पाईपलाईन टाकण े 

थाप य 
उदयान 
निवन कामे 

  0          
15,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

272 भाग  १ िचखली येथील 
सान ेकाँलनी ीगणेश 

ाने री कृ णाई ाज ा 
व सान ेइंड ीज 
प रसरातील 
र याचेहाँटिम स प तीन े
डांबरीकरण कऱण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २६७ 0 0           
2,500,000  

           
2,500,000  

0          
5,000,000  

273 भाग  १ िचखली येथील 
सान ेचौक त ेिशवरकर 
चौक र याचे हाँटिम स 
प तीन ेडांबरीकरण कऱण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २६८ 0 0           
4,000,000  

           
6,000,000  

0        
10,000,000  
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274 भाग  १ िचखली मधील 
पाटीलनगर धमराजनगर व 
गणेश काँलनी प रसरातील 
र यांच ेहाँटिम स प तीन े
डांबरीकरण कऱणे  

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २६९ 0 0           
2,000,000  

           
3,000,000  

0          
5,000,000  

275 भाग  १ मधील वाघ  ूसाने 
चौक ते नेवाळेव ती काँनर ते 
गणेशनगर काँनर पे ह ग 
लाँक बसिवणे व दु ती 

करणे  

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २७२ 0 0           
2,000,000  

           
3,000,000  

0          
5,000,000  

276 भाग  १ मधील 
रामदासनगर व इतर 
प रसरात पे ह ग लाँक 
बसिवण ेव दु ती करण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २७३ 0 0           
2,000,000  

           
3,000,000  

0          
5,000,000  

277 भाग  १ िचखली मधील 
अंतगत र त ेहाँटिम स 
प तीन ेदु ती करण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २७७ 0 0           
1,000,000  

           
5,000,000  

0          
6,000,000  

278 भाग  १ मधील वाघ  ुसाने 
चौक ते चचेचा मळा र ता 
िवकास आराख ानुसार 
िवकसीत करण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २७८ 0 0           
1,000,000  

           
5,000,000  

0          
6,000,000  

279 भाग  १ िचखली 
धनगरबाबा मंदीर त े
केशवनगर पयत नाला 
बांधण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २८० 0 0           
1,000,000  

           
1,500,000  

0          
2,500,000  

280 भाग .१ िचखली येथील 
गट न.ं१६५३,१६५४ 
मधील आर ण . १/८८ 
अ, मनपा उपयोगासाठी 
याम य ेउ ान, खेळाचे 
मैदान, मंडई िवकिसत 
करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0        
100,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

281 भाग .१ िचखली येथील 
आर क .१/१०१ खेळाचे 

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
20,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  
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मैदान िवकिसत करण.े 

282 भाग .१ िचखली येथील 
आर ण .१/१०८, उ ान 
िवकिसत करण.े 

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
50,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

283 भाग .१ िचखली येथील 

आर क .१/११७ करकोळ 

बाजार िवकिसत करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

   0          
50,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

284 भाग .१ िचखली येथील 
राधा वामी आ म त ेसान े
चौक पयत डी पी र ता 
िवकिसत करण.े 

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
50,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

285 भाग . १ िचखली 
येथील सोनावणेव ती त े
रामदासनगर र याचे 
ं दीकरण क न िवकिसत 

करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
50,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

286 भाग . १ हे ेव ती, 
मोरेव ती अंतगत िविवध 
वािह यासाठी खोदलेले 
र त ेमजबुतीकरण क न 
डांबरीकरण करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
30,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

287 भाग .१ िचखली येथील 
सोनवणेव ती, 
रामदासनगर तसेच 
औ ोिगक प रसरातील 
िविवध वािह यासाठी 
खोदलेले र त ेमजबुतीकरण 
क न डांबरीकरण करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
30,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  
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288 भाग . १ िचखली 
येथील धमराज नगर व 
बगव ती म ये िविवध 
वािह यासाठी खोदलेले 
र त ेमजबुतीकरण क न 
डांबरीकरण करण.े 

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
30,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

289 भाग . २ गट . ५४४ 
बो-हाडेवाडी येथ ेआरि त 
जागेवर उ ान िवकसीत 
करण े 

थाप य 
उ ान 

२८१ १२८            
20,000,000  

            0                          
500,000  

           
4,500,000  

                      
-    

         
5,000,000  

290 भाग . १२, 
ि वेणीनगर चौक त े
तळवड ेचौक मु य र याच े
फुटपाथ व डांबरीकरण 
करण.े 

िवशेष 
योजना 

३१ १२०          
100,000,000  

0          
30,900,000  

0          
20,000,000  

       
10,900,000  

291 िचखली येथ े३२० 
द.ल.िल. मतेचे 
जलशु दीकरण क  बांधण े
व इतर अनुषंिगक कामे 
करण े 

पाणीपुरवठा 
िवशेष 
योजना िनधी  

२६१ 5 अ 0 0        
280,000,000  

0          
50,000,000  

      
230,000,000  

292 डॉ बाबसाहेब 
आंबेडकर पुतळा त ेहॉक  
टेिडयम पयतचा र ता  

कॉ टीकरण करण ेअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे करण े 

थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम े(क 

भाग) 

३५२ ३७            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,000,000  

0          
4,100,000  

293 क े ीय कायालय अंतगत 
नेह नगर मशानभूमी येथ े
िव ुत दािहनी /गॅस  
दािहनी बसवण े . 

लोकारो य ३२४ ११            
20,000,000  

0              
100,000  

           
5,000,000  

0          
5,100,000  
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294 क ेि य कायालय अंतगत 
म यवत  भांडार, िविवध 
इमारतीमध ेCCTV यं णा  
बसवण.े (सन२०१९-२०) 

सावजिनक 
सुरि तता  

३११ ३५            
10,000,000  

0              
700,000  

           
5,000,000  

0          
5,700,000  

295   ९ म ये खराळवाडी  
येथ ेिविवध चौकात 
CCTV  यं णा बसवण.े 
(सन२०१९-२०) 

सावजिनक 
सुरि तता  

३११ ३६            
20,000,000  

0              
700,000  

           
5,900,000  

0          
6,600,000  

296 सन २०१७-१८ क रता  
मनपा भवन गोल माकट 
उपिवभागातील उ ानातील  
िविवध कारचे  बोअरवेल  
वइतर पंपाचे  देखभाल 
दु ती करणे. 

क िवदयुत 
करकोळ 

दु ती व 
देखभाल  
निवन कामे 

 -  - 0 0                       -                210,000  0             
210,000  

297   9 नेह नगर येथील जुनी 
शाळा इमारत पाडून निवन 
इमारत बांधणे.व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे  

( िव ुतिवषयक कामे) 

थाप य 
क प  

अंतगत  
िवदयुत 
िवषयक कामे 
(क भाग) 

३५१ १५            
10,000,000  

0              
100,000  

           
1,800,000  

0          
1,900,000  

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

क भाग 
िवशेष यो. 
निवन कामे   

   40,00,00,000 0 10,00,000 0 10,00,000  

298 भाग . २० येथील पु.ल. 
देशपांडे आिण सट एथोनी 
उ ानांचे नुतनीकरण करणे व 
इतर उ ानाची थाप य 
िवषयक कामे करणे  

थाप य 
उ ान  

२८८ २७९            
20,000,000  

0           
4,000,000  

           
6,000,000  

0        
10,000,000  

               थाप य िव.यो.पानांक २९ अ. .५७ कामा या नावात . .२ बो-हाडेवाडी िवनायक नगर, मोशी येथे छ.संभाजी महाराज व सरसेनापती हंबीरराव मोिहते यांचा पुतळा उभारणे कामी अनुषंगीक कामे करणे’  
               या माणे बदल करणेस मा यता दे यात येत आहे.    
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299 . . २० मधील सुधारे 
उ ान िवकिसत करण ेव 
पयावरण सं कार उ ान 
आिण इतर उ ानांची 
थाप य िवषयक कामे 

करण े 

थाप य 
उ ान  

२८९ २८३              
5,000,000  

         
50,000,000  

          
3,000,000  

           
7,000,000  

0        
10,000,000  

300  सन २०१८-१९ अखच त कामामधून िश लक र म   0 0     
2,104,114,000  

0 0  

301  भूसंपादन िनधी    २७४ 3 0 0     
1,400,000,000  

0           
70,000,000  

   
1,330,000,000  

  एकुण           
5,74,59,50,869  

    
2,74,66,29,384  

       
39,25,15,384  

 

    

               तर  वर ल माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार सन २०१८-१९ मधील महसुली अंदाजप कातील िश लक राहणा-या र.  
२१०,४१,१४,०००/-  र कमेची सन २०१९-२० या आरंिभचे िश लकेत वाढ क न तसेच महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप काचा सं  
गोषवारा मधील अखेरची िश लक र. . ३०,२४,१२,६००/-  मधुन र. . २५ कोट   या माणे महसुली अंदाजप कातून एकुण र कम पये  २३५,४१,१४,०००/-  
र कम कलम १०३ अनुसुची 'ड' मधील करण  ७ तरतूद २(१)  नुसार या या कामांसमोर र. . ३९,२५,१५,३८४/-  वाढ /घट करणेस व सन २०१९-२० 
या महसुली / भांडवली व 'प' अंदाजप कात न वन कामाचा समावेश करणेस, न वन व जूने कामांना र. . २३५,४१,१४,०००/-  मधून वाढ व तरतूद देणेस 

व सुधार त शासक य मा यतेस तसेच सन २०१९-२० या भांडवली/महसुली 'प' अंदाजप कातील  वभागां या अंतगत वग करण कर यास  मा यता दे यात 
यावी.  तसेच  पंत धान आवास योजनेसाठ  घटक .१ अंतगत राब वणेत येणा-या PCSSIHDP क पांतगत दापोड  येथील गुलाबनगर, जयिभम नगर, 
महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर व िलंबोरे चाळ क पांचे पुनवसन / पुनिनमाण करणे ता वत आहे.  

     वर ल क पाक रता मा. थायी सिमती ठराव .१२६५, द.०८/११/२०१७ अ वये मे. M.M. Project Consultants Pvt. Ltd. यांची िन वदा पूव व 
िन वदा प ात कामांसाठ  स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता दलेली आहे. या वभागाकड ल . था/लेखा/१/का व/२९२/२०१८, द.३०/०५/२०१८ 
अ वये स लागारास कामाचे आदेश दे यात आलेले आहे. 

     मा.शहर सुधारणा सिमतीने ठराव .४०, द.०३/०१/२०१९ अ वये स लागाराने सादर केले या क पा या संक पनेस व क प कंमत र. .१७५७ 
कोट स मा यता दलेली आहे.   

    सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये क शासन पुर कृत योजना मधील पंत धान आवास योजना या लेखािशषातगत अ. .१४ पंत धान आवास 
योजना (इतर) या लेखािशषावर नवीन कामांसाठ  र. .४,५३,००,०००/- तरतुद आहे.  
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    वषयां कत काम सन २०१९-२० चे अंदाजप काम ये कामा या नावाचा समावेश नस याने तसेच सदर क पासाठ  अंदाजप क तयार करणे, 
ड .पी.आर. तयार क न शासनाची मा यता घेणे आव यक अस याने सदर कामा या नावासह तरतुद असणे आव यक आहे.  

    तसेच सदर क पा या स लागार फ  साठ  सन २०१९-२० या अंदाजप कात तरतुद नस याने सन २०१९-२० साठ  न याने र. .२,००,००,०००/- 
इतक  तरतुद करणेस व क शासन पुर कृत योजना लेखािशषावर ल पान .५१०, अ. .१४ पंत धान आवास योजना (इतर) या कामावर ल 
र. .४,५३,००,०००/- न याने अंतभुत करावयाचे कामा या नावावर करणेस मा यता देणेत यावी.     

 
अ.

. 
कामाचे नाव पान 

. 
अ. . अंदाजप क य र म सन २०१८-१९ चा 

सुधारीत अंदाज 
सन २०१९-२० ची 

तरतुद 
 लेखािशष – पंत धान आवास योजना      

१४ पंत धान आवास योजना (इतर) ५१० १४ ० ४,७२,००,००० ० 

१४ 
(अ) 

पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१ अंतगत 
राबिवणेत येणा या PCSSIHDP क पांतगत 
स लागार यांचेमाफत गुलाबनगर, जयिभम नगर, 
महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर, लबोरे चाळ,  

 दापोडी क पाचे पुनवसन / पुन नमाण करणे. 

५१० १४ 
(अ) 

१७,५७,००,००,००० ० १,००,००,००० 

१४ 
(ब) 

पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१ अंतगत 
राबिवणेत येणा या PCSSIHDP क पांतगत 
स लागार यांचेमाफत गुलाबनगर, जयिभम नगर, 
महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर, लबोरे चाळ,  
दापोडी क पाचे पुनवसन / पुन नमाण करणे 
( क प स लागार फ  अदा करणे) 

५१० १४ 
(ब) 

४१,२८,९५,००० ० ३,५३,००,००० 

एकुण   १७,९८,२८,९५,००० ४,७२,००,००० ४,५३,००,००० 

                 तरी वरील माणे लेखािशषातगत कामाचे नावाचा अंतभाव क न यावर वरील माणे तरतुद करणेस मा यता दे यात यावी.  तसेच पपरी चचवड  
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      महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत (EWS) िविवध ठकाणी आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी घरकुल योजना राबिवणे क पामधील कामांना सन  
      २०१८-१९ या अंदाजप कात तरतुद   ठेवणे आव यक अस याने सदर तरतुदीस मा यता देणेत यावी. 
 

अ . . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  

वॉड . कामाची 
अंदाजपञक य र म 

सन २०१९-२० 
चा अंदाज 

 वाढ घट सन २०१९-२० चा 
मुळ अंदाज 

 लेखािशष- थाप य 
िवशेष योजना 
(एच.ओ/सी.ई.)   

      

५९/७९ िचखली से. . १७ व 
१९ येथे आ थकदृ या 
दुबल घटकांसाठी या 
(EWS) 
गृह क पाम ये िववीध 
आर णे िवकसीत 
करणे     

११ ४००००००० ० ३०००००० ० ३०००००० 

६०/८१ िचखली से. . १७ व 
१९ येथे आ थकदृ या 
दुबल घटकांसाठी या 
(EWS) 
गृह क पाम य े
टाऊनहॉल व ंथालय 
आर ण िवकसीत 
करणे     

११ १०७३००००० ५००००००० ० १५००००० ४८५००००० 

६०/८२ िचखली से. . १७ व 
१९ येथे आ थकदृ या 
दुबल घटकांसाठी या 
(EWS) 
गृह क पाम ये 
भाजीमंडईचे आर ण 
िवकसीत करणे     

११ ६००००००० ११५००००० ० १५००००० १००००००० 

 एकूण  २०७३००००० ६१५००००० ३०००००० ३०००००० ६१५००००० 
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                    तसेच सन २०१९-२० या अंदाजपञकात न याने काम समा व  करणे व तरतूद त वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

 लेखािशष  पान 
.अ. . 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 

वाढ घट सन २०१९-
२० चा 
सुधार त 
अंदाजपञक 

१ पंपर  िचंचवड 
शहरातील अनािधकृत 
पा कग केले या, 
वाहतूक स अडथळा 
करणा-या तसेच 
िनयम भंग करणा-या 
वाहनांवर कारवाई 
करणेकामी दोन चाक  
व चार चाक  
वाहनांसाठ  येक  
दोन अ याधुिनक 
वयंचिलत HYD वाहने 

मािसक भाडे त वावर 
घेणे         

५.०० कोट  थाप य वशेष 
योजना  

- - ५०.०० लाख  ५०.०० 
लाख 
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२ भ  श  उदयानाची 
िसमािभंत आधुिनक 
प दतीने वकसीत 
करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे    

२०.. कोट  थाप य वशेष 
योजना  

४७/१३९ २.०० कोट  - ५०.०० लाख १.५० कोट  

 एकूण    २.०० कोट  ५०.०० लाख ५०.०० लाख २.०० कोट  

  

 भाग . २६ वाकड- पंपळे िनलख मधील औंध रावेत र यावर ल पाक ट सोसायट  समोर थाप य वभागामाफत सबवे चे बांधकाम सु  
केले आहे. परंतु सदर सबवे या बांधकामात EHV 132 KV एक टॉवर अडथळा कर त अस याने सबवेचे बांधकाम पुण होऊ शकत नाह  व यामुळे 
सदरचा सवे नागर कांचे वापरास खुला करता येत नाह . सदर ठकाणचे रहदार चे माण बघता सदरचा EHV 132 KV एक टॉवर वर त हल वणे 
अ याव यक आहे. याकर ता महापारेषण कंपनीने अंदाजे १.६२ कोट  पयांचे अंदाजपञक मनपास दलेले आहे. सदरचे काम तातड ने करणे आव यक 
असून याकर ता आव यक र. .१.६२ कोट  यांस शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच या कामाचा खच याच ठकाणचे सबवे या बांधकामाकर ता 
कर यात आले या तरतुद मधुन, औंध रावेत र यावर ल साई चौक येथील उ डाण पुलास बाधा करणार  EHV 132 KV लाईन हल व याचे काम करणार  
एज सी यांचेकडुनच हे काम मनपाने यापुव  वकृत केले या िनवीदा दराने िनयमांनुसार रतसर करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन वर त 
क न घे यास मा यता देणेत यावी. तसेच ब ेञीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम ये सदर सन २०१८-
१९ या सुधार त व सन २०१९-२०चे मुळ अंदाजपञकातील खालील नमद महसुली कामांना पुरेशी तरतूद नस याने अखिचतरकमेमधुन वग करणेस 
मा यता देणेत यावी. 
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,   

अ. . कामाचे नाव लेखािशष  अंदाजपञक य 
र कम 

२०१८-१९ मुळ 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०१८-१९ ची 
एकूण आव यक 
तरतूद 

शेरा 

१ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १६ मधील 

रावेत व कवळे 
प रसरातील र ते 
दु ती करणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

२ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १६ मधील 

मामुड  व वकासनगर  
प रसरातील र ते 
दु ती करणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

३ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये 
व वध कंप या व 
मनपा या व वध 
वभागामाफत खोदलेले 
ख डे चर डांबर करणाने 
दु त      करणे    

महसुली ५०००००० १००० ३५००००० ० ३५०१०००  
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,   

४ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये 

ख डे व चर 
को डिम स प दतीने 
बुज वणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

५ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ मधील 

रावेत व कवळे 
प रसरातील र ते 
दु ती करणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

६ सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील 
ववीध कंप या व 
मनपा या ववीध 
वभागामाफत खोदलेले 
ख डे चर बुज वणे व 
थाप य वषयक काम 

करणे    

महसुली ४०००००० १००० २५००००० ० २५,०१,०००  

७ सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील  

प रसरातील र ते 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  
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दु ती करणे    

८ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 

मनपा इमारतीची देखभाल 
दु ती करणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

९ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मनपा 

शाळा इमारतीची 
देखभाल दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१० सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 
ेमलोक भागातील 

आर णा या जु या 
सीमािभंती काँ ट या 
करणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

११ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये 

फुटपाथ, नाला, टोम 
वॉटर, चबस व पे हंग 
लॉकची दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  
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१२ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ मधील 

मनपा इमारतीची 
देखभाल चरल 
ऑड ट मधील 
अहवाला माणे दु ती 
करणे    

महसुली ६०००००० १००० ४०००००० ० ४००१०००  

१३ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ मधील 

मनपा शाळा इमारतीची 
देखभाल दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१४ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ म ये 

फुटपाथ, नाला, ॉम 
वॉटर चबस व पे ह ंग 
लॉकची दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१५ सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ म ये 
ववीध ठकाणी ॉम 
वॉटर व इतर थाप य 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  
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वषयक कामे करणे       

१६ सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील 

मनपा इमारतीची 
देखभाल दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१७ अखिचत र कम   ० ३६०००००० ० ३६०००००० ०  

 एकूण  ५४०००००० ३६०१६००० ३६०००००० ३६०००००० ३६०१६०००  

               

  वर ल सव कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकाम ये उपरो  नमुद केले माणे या या  

      कामांचे समोर ल रका याम ये दश वलेली तरतूद  उपल ध करणेस मा यता देणेत यावी. 
        तसेच ब ेञीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम ये सदर सन २०१८-१९ या सुधार त 

      अंदाजपञकातील खालील नमुद कामांना पुरेशी तरतूद नस याने व भागाकड ल खालील कामांमधून वग करणेस मा यता देणेत यावी. 
   

अ. . कामाचे नाव लेखािशषक अंदाजपञक य 
र कम 

२०१८-१९ 
मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०१८-
१९ ची एकूण 
आव यक 
तरतूद 

शेरा 

१ जु या तालेरा 
हॉ पटल इमारत 

वशेष ७१५०००००० ५००००००० ३१८००००० ० ८१८०००००  
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पाडून नवीन 
इमारत बांधणे  

योजना  

२ भाग . २० 
िचंचवडेनगर म ये 
बजलीनगर येथे 
अंडरपास करणे    

वशेष 
योजना  

१०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५००००००  

३ थेरगाव . . ५० 
म ये  सुनधाम 
शेजार  १८ 
मी.ड .पी.र यास 
थेरगाव िचंचवड 
पुल बांधणे  

वशेष 
योजना  

३८००००००० ५००००००० ० १५०००००० ३५००००००  

४ ांतीवीर चापेकर 
वाडया या तीस-या 
ट याची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना  

१२००००००० ३०००००० ० १५००००० १५०००००  

५ . . २३ म ये 
अदयावत 
मशानभूमी 

वशेष 
योजना  

१०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५००००००  
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बांधण े

६ िचंचवड येथील 
मंगलमुत  वाडा, 
चापेकर 
िश पसमुह, 
मोरया गोसावी 
मं दर पासून ते 
थेरगाव बोट लब 
पयतचा प रसर 
सुशोिभकरण 
करणे.      

वशेष 
योजना  

१७०००००००० ५०००००० ० २५००००० २५०००००  

७ वकास ािधकरण 
ह तील पेठ . 
३२ येथे वायु 
दुषण िनयंञण 

यंञणेसह गॅसवर 
आधार त 
आधुिनक 
शवदा हनीसह 
मशानभूमी 

प अंदाज  १०००००००० १६०२४००० ० २०००००० १४०२४०००  
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वकसीत करणे.      

८ िचंचवड काळेवाड  
पुलापासून 
भाटनगर एसट पी 
पयत १८ मी 
र ता वकसीत 
करणे.   

वशेष 
योजना  

१८००००००० ५५०००००० ४२००००० ० ५९२०००००  

९ ब भागात 
ठक ठकाणी 
सुशोिभकरणाची 
कामे करणे    

वशेष 
योजना  

८००००००० ५००००० ० ५००००० ०  

१० भाग . २२ 
येथील चापेकर 
बंधू उ डाणपुलाचे 
सुशोिभकरण 
करणे.  

वशेष 
योजना  

३००००००० ६०००००० ० १५००००० ४५०००००  

११ भाग . १८ 
म ये चापेकर 
चौकात पादचा-

वशेष 
योजना  

१८००००००० २५००००० ० १०००००० १५०००००  
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यांसाठ  भुयार  
माग वकसीत 
करणे.  

१२ चापेकर उ डाणपुल 
वनीरोधक यंञणा 

उभारण े

वशेष 
योजना  

८००००००० ५००००० ० ५००००० ०  

 

१३ भाग . ४७ 
स ह नं. १२४ 
म ये िनयो जत 
१८ मी. व १२ मी. 
ं द र याचे व 
इतर उवर त 
र यांचे कामे 
करणे   

वशेष 
योजना  

५००००००० २५००००० ० ८००००० १७०००००  

१४ भाग . ४६ 
म ये न याने 
ता यात आलेले 
र ते WBM व 
BBM प दतीने 
र ते वकसीत 

भांडवली १००००००० ३२००००० ० ७००००० २५०००००  
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करणे.  

 एकूण  ३८२५०००००० २५४२२४००० ३६०००००० ३६०००००० २५४२२४०००  

         

      वर ल सव कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त अंदाजपञकाम ये उपरो  नमुद कले माणे या या कामांचे 
समोर ल रका याम ये दश वलेली तरतूद उपल ध करणेस मा यता देणेत यावी. 

             तसेच सन २०१९-२०  या अंदाजप काम ये शासक य मा यता देणेत येत आहे नागर कां या सोई या ीने सदरची  

       कामे करणे आव यक अस याने यांस मा यता देणेत यावी.  

अ. . कामाचे नांव अंदाजप क य र कम . आव यक तरतुद र कम . 

१ भाग .१९ मधील दा गाडन,गावडे 
पाक पर सरातील र ते काँ ट करण 
करणे. 

१० कोट  १ कोट  

२ भाग .१९ म ये   ठक ठकाणी गॅ ज 
बस वणे 

१ कोट  ५० लाख 

३ भाग . १९ पंपर  येथे भाजी मंडई 
वकसीत करण े

२० कोट  १ कोट  
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४ भाग .१९ मधील ए पायर सोसायट  
मधील नाला लॅब टाकुन बं द त करणे. 

३ कोट  ७५ लाख 

५ भाग .१९ भोईर कॉलनी र ता 
काँ ट करण करणे. 

१० कोट  १ कोट  

 

                     तसेच  भाग मांक ७ मधील वकास आराखडयातील खालील नवीन वकास कामे अंदाजप कात समावेश करणेस व शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नांव पान 
. 

अ. . लेखािशष कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सुधार त 
कामाची 

अंदाजप क
य र कम 

सन 
२०१९-
२० ची 
मुळ 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करा
वया
ची 
तरतु
द 

सन २०१९-
२० साठ  
एकुण 
सुधार त 
तरतुद 

१ भाग .७ भोसर  
येथील छ पती िशवाजी 
महाराज शाळेशेजार ल 
जागेम ये बहुउ ेशी 
हॉल बांधण े

० ० वशेष 
योजना 

१०००००००० १०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 



137 
 

,   

२ भाग .७ भोसर  
गावठाण येथील 
भैरवनाथ शाळेची जुनी 
इमारत पाडुन 
बहुउ ेशीय हॉल बांधण े

० ० वशेष 
योजना 

१०००००००० १०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

 एकुण    २०००००००० २०००००००० ० १०००००००  १००००००० 

                  

                  तसेच भाग .६ मधील कामे अंदाजप कात समा व  करणेस व कामास शासक य मा यता देणेत यावी.तसेच आव यक तरतूद ‘शहर  

          वकास आराखडास ’ या लेखािशषामधून करणेस मा यता दे यात यावी. 

अ. . कामाचे नांव  लेखािशष  शासक य र. . कामास आव यक तरतुद 
र. . 

१ भाग .६ मधील र ता ं द करण व व वध क पां या  

कामास अडथळा ठरणा-या म.रा. व..कं िल.चे फडर 
पलर,लघुदाब व उ चदाब खांब व तारा हल वणे व इतर 
व ुत वषयक कामे करणे.  

उ चदाब / लघुदाब पोल व 
तारा हल वणे 

७५००००० २५००००० 

 एकुण  ७५००००० २५००००० 
 

         तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात खालील त यात नमुद केले या वकास कामांना तरतुद वग करण कर या या तावास मा यता देणेत  

         यावी.  
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अ
.

. 

उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नांव  

लेखािश 
ष 

बजेट 
पान 
. 

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सन 
२०१९-
२० मुळ 
तरतुद 

वाढ घट सन 
२०१९-२ 
साठ  
सुधा रत 
तरतुद  

शेरा 

१ ग े ीय 
कायालयातील 
न याने ता यात 
येणा-या 
उ ानां या 
आर त 
जागांना 
िसमािभंत बांधणे 
व थाप य 
वषयक कामे 
करणे.  

थाप य 
उदयान 

२८७ २५७ ५००००००० ५००००००० ५००००० १९५०००००  २००००००० अ. .व
न वग 

  एकुण   ५००००००० ५००००००० ५००००० १९५०००००  २०००००००  
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             तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागामधील सन २०१८-१९ या सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कातील खालील कामांना पुरेशी  

        तरतुद  नस याने अखच त र कमेमधुन वग करणेस मा यता देणेत यावी. 

अ. . कामाचे नांव लेखािशष पान 
. 

अनु.
. 

अंदाजप क य 
र कम 

२०१८-१९ मुळ 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करा
वया
ची 
तरतु
द 

सन २०१८-१९ ची 
एकुण आव यक 
तरतुद 

शेरा 

१ भाग .१७ म ये  

िशवनगर  भागात व वा हेकरवाड  
भ डवेव ती भागात र याचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

२७ २१ १५००००००० २००००००० ५००००००० ० ७०००००००  

२ भाग .१७ बला हॉ पटल पासून 
वा हेकरवाड  पयतचा र ता दो ह  बाजुनी 
पदपथ तसेच सायकल क करणे. 

वशेष 
योजना  

२७ २२ २०००००००० ५०००००० १०००००००० ० १०५००००००  

३ भाग .१६ वा हेकरवाड  येथे ािध 
करणाकडुन आले या जागेवर स लागार 
नेमणे व शाळा इमारत बांधण े

वशेष 
योजना 

४९ २५ २०००००००० ७५००००० २००००००० ० २७५०००००  

  एकुण    ५५००००००० ३२५००००० १७००००००० ० २०२५०००००  
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           वर ल सव कामांसाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२० या मूळ अंदाजपञकाम ये उपरो  नमूद केले माणे या या कामां या 
समोर ल रका यांम ये दश वलेली तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०१९-२० या मुळ अंदाजप कात थाप य वषयक वकास 
कामा या अंदाजप काम ये कामाचे नांव समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. 

 

अ. . कामाचे नांव लेखािश 
ष 

पान 
. 

अनु
. . 

मुळ 
तरतुद 

अंदाज
प क य 
र कम 

सन २०१९-
२० ची 
तरतुद 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१९-
२० ची 
तरतुद 

वाढ घट  

१ भाग .२० येथील शंकरवाड  
ना यापासून जे.जे. लास या 
पाठ मागे रे वे कडेने १२.०० 
मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

नवीन 
काम  

 ० ० ७००००००० १००००००० ५००००००  

२ भाग .२० येथील ोमा 
शेजार ल मोकळ  जागा वकसीत  
करणे. 

वशेष 
योजना 

नवीन 
काम 

 ० ० १०००००००० ५०००००० १००००००  

३ भाग . २० येथील 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा 
संकुल अ ावत प दतीने  

वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

नवीन 
काम  

 ० ० १०००००००० ५०००००० १००००००  
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४ भूसंपादन िनधी  २७४ ३  १४००००००००   ७०००००० ७०००००० 

 एकुण        ७०००००० ७०००००० 

             

             तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये पाणीपुरवठा वभाग क े ीय कायालया अंतगत खालील नवीन कामांचा समावेश करणेस मा यता  

         देणेत यावी व सदर कामांना  शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नांव लेखािशष भाग /मु यालय शासक य मा यता र कम 

१ भाग .६ म ये व वध ठकाणी  

ड .आय.लाईन टाकणे व दु ती व 
षयक कामे करणे. 

योजना िनधी  मु यालय ४५००००० 

२ पांजरपोळ टाक व न वतरण होणा-या 
भागात पाईपलाईन टाकणे व दु ती 
वषयक कामे करणे. 

योजना िनधी मु यालय ४५००००० 

 

           तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये थाप य क े ीय कायालया अंतगत 
खालील नवीन कामांचा समावेश करणेस मा यता देणेत यावी. सदर कामां या शासक य रकमेस व तरतुद स मा यता देणेत यावी.  
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अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे नांव लेखािशष भाग / 
मु यालय 

शासक य मा यता 
र कम 

सन २०१९-
२०ची तरतूद 

१ भाग .६ मधील ना यां या कडेने संर क जाळ  
बस वणे व ना यांची सुधारणा करण े

नाला ेिनंग मु यालय ४५,००,००० २५,००,००० 

२ भाग .६ मोहन नगर व प रसरातील र यांची 
खड करणाने व बी.बी.एम प दतीने सुधारणा करणे. 

वशेष योजना मु यालय ३,५०,००,००० १,७०,००,००० 

३ भाग .६ मोहननगर व प रसरातील र यांची 
डांबर करणाने सुधारणा करण े

वशेष योजना मु यालय १,५०,००,००० ८०,००,००० 

४ भाग .६ मधील पुणे नािशक र या या प म 
भागात काँ ट पे हंग व थाप य वषयक कामे 
करण े

थाप य 
वषयक कामे 

मु यालय ६०,००,००० ४०,००,००० 

५ भाग .६ मधील पुणे नािशक र या या पूव 
भागात काँ ट पे हंग व थाप य वषयक कामे 
करण े

थाप य 
वषयक कामे 

मु यालय ४५,००,००० २५,००,००० 

 

     तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या वकास कामांना तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत यावी. 
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अ. . उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष बजेट 
पान 
. 

बजेट 
आ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सन २०१९-
२० मूळ 
तरतूद 

वाढ  घट सन 
२०१९-२० 
साठ  
सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ भाग .५ 
मधील सखुबाई 
गबाजी गवळ  
उ ानाचे 
नुतनीकरणे करणे 
व े क गॅलर चे 
उव रत कामेकरण े

थाप य 

उ ान 

२८३ १८४ १५०००००० १५०००००० ४०००००० ४०००००० ० ८०००००० अ. . 
व न वग 

२ भाग .५ म ये 
आंबेडकर उ ान 
समाज मं दर 
बांधणे व इतर 
थाप य वषयक 

कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 

२८३ १८५ ६०००००० ८०००००० १०००००० ४००००००  ५०००००० अ. . 
व न वग 
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       तसेच भाग ३ च-होली/मोशी येथे ववध ठकाणी ड .पी.र यांची कामे चालू आहेत. तथा प खालील वकास कामात तेथील थािनक नाग रकांचे 
घरे, व हर  इ याद  मुळे काह  माणात जागा ता यात ये यास वलंब होत आहे व अडथळे आहेत. यामुळे सदर चालू ड .पी.र याचा कामातून भागातील 
ता यात आलेले ड.पी. र ते/नॉन डपी र ते वकिसत करणे/ डांबर करण करणेची मागणी येथील थािनक नाग रक कर त अस याने सदर वकास कामातून 
भागातील ता यात आलेले ड .पी र ते/नॉन ड पी र ते वकिसत व डांबर करण करणेस मा यता देणेत यावी.  

१) भाग .७ च-होली,पठारे मळा,ड .वाय.पाट ल कॉलेज वकास आराखडयातील ३० मी ं द या र याचे उव रत थाप य वषयक कामे करणे. िन वदा 
.(३०/६४-२०१७-१८) 

२) भाग .६ मोशी येथील मोशी आळंद  र ता ते इं ायणी नद (केळगाव पूल) पयतचा १८ मी ड  पी र ता वकिसत करणे.(४३/३-२०१७-१८) 
३) भाग .७ च-होली येथील पुणे-आळंद  र ता ते दाभाडे व ती येथील वकास आराखडयातील ३०/४५ मी ड  पी र ता वकािसत करणे(ट पा २) िन वदा 

.(३०/२०-२०१७-१८) 
४) भाग .७ च-होली,द नगर (काळ िभंत र ता) वकास आराखडयातील र ता १८ मी वकिसत करणे. िन वदा .(५२/०२-२०१७-१८) 
५) भाग .०३ च-होली येथील च-होली मु य र ता (आझाद नगर) ते काळजेवाड  पयतचा १८ मी.ड .पी र ता वकसीत करणे.िन वदा .(५५/२-२०१८-

१९) 
६) भाग .३ येथील आदशनगर मधील ड.पी.र ते वकिसत करणे.िन वदा .(४७/२-२०१७-१८) 
७) . .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. िन वदा .(३०/१०-२०१७-१८) 
तसेच उपरो  वर ल वकास कामातील पाणीपुरवठा वभाग, वदयुत वभाग, जलिन:सारण वभागातील िश लक रकमेतून थाप य वषयक कामे 
करणेस व कामांचा थळबदल क न भागातील ता यात आलेले ड .पी.र ते व नॉन ड .पी.र ते वकिसत व डांबर करण करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच ग भाग मधील मनपा चा सन २०१९-२० या न वन अंदाजप कात नाग रकां या मागणी व वकासा या ीने वशेष योजना लेखािशषाम ये खालील 
न वन कामांचा समावेश क न यासाठ  सन २०१९-२० या आिथक वषाम ये कामे काढणेकामी आव यक तरतूद करणेस  व खालील कामास तरतूद वाढ घट 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
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उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

लेखािशष अंदाजप क य मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शा.मा यता 

सन 
२०१८-
१९ ची 
मुळ 

वाढ घट सन २०१९-
२० साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

  पानांक अनु .       

भाग .२३ 
मधील 
पवारनगर चौक 
२ ते राघव  
साठे पयत या 
र याचे 
काँ ट करणे 
करणे 

वशेष 
योजना 

- - ० १५००००००० ० ५००००००० ० ५००००००० 

भाग .२३ 
मधील 
पवारनगर चौक 
२ ते बी आर ट  

वशेष 
योजना 

- - ० ५००००००० ० ४००००००० ० ४००००००० 
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एस पयत या 
र याचे 
काँ ट करण 
करणे. 
भाग 
.२३मधील 

भगवती पा स 
ते वजय ेडस 
पयत या 
र याचे 
काँ ट करण 
करणे 

वशेष 
योजना 

- - ० ५००००००० ० ४००००००० ० ४००००००० 

भाग .२३ 
मधील अशोक 
सोसायट  ते बी 
आर ट  एस 
पयत या 
र याचे 
काँ ट करणे 

वशेष 
योजना 

- - ० ५००००००० ० ४००००००० ० ४००००००० 
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करणे 
        १७०००००००  

     ३०००००००० ० १७००००००० १७००००००० १७००००००० 

 
                तसेच भाग .२७ मधील खालील कामास वाढ व तरतुद वाढवून देणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष मुळ तरतूद वाढ व तरतूद एकूण तरतूद 

१ रहाटणी भाग .२७ मधील प रसरातील र यावर ल दवाब ीचे 
खराब गंजलेले पोल बदलण े

थाप य क पातगत व ुत 
वषयक कामे ग भाग 

१,००,००,०००/- ५०,००,०००/- १,५०,००,०००/- 

 
       तसेच खालील नमूद केलेली कामांचा सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात समावेश असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची 
कामे करणे आव यक आहे.तर  खालील माणे न वन कामांची उपसुचना सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेस 
मा यता देणेत यावी. 
 

अ. . लेखािशष/कामाचे नाव पानांक कामाचा 
अनु. . 

लेखािशष/ 
कामाचे 
नाव 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद  

२०१९-२० ची 
सुधा रत 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद र कम 
पये 

घट 
करावयाची 
तरतुद 
र कम 

१ . ..२७ रहाटणी येथील 
तापक रनगर, बळ राज कॉलनी व 
गावठाण येथील अंतगत र यांचे 

३९ २९२ वशेष 
योजना 

२०००००००० ५०००००० २००००००० १५०००००० ० 
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काँ ट करण करणे. 
२ भूसंपादन िनधी नगररचना २७४,२७५ ३ -- - १४०००००००० - - १५०००००० 

 एकूण    २०००००००० १४०५००००००  २००००००० १५०००००० १५०००००० 
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मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा. अॅड.मोरे र शेडगे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
    यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                     

ठराव मांक- ४२२                                                        वषय मांक- ४ 

दनांक- २०/६/२०१९                         वभाग- मा.आयु    

 
        संदभ-  १) मा.सागर आंगोळकर, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  
               २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४८९५ द.१९/६/२०१९   
               ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल दनांक २०/६/२०१९ चे पञ 
 
         पंपर  िचंचवड शहरातील यशवंतराव च हाण मारक सिमतीस महारा  शासनाने 
प  .पीसीसी-३०१९/ . .१५/न व-२२ द.१६/०२/२०१९ अ वये र. .५ कोट  देणगी 
व पात अदा करणेस मा यता दली आहे. सदर र कम अदा करणेसाठ  खालील माणे 

तरतूद करण ेआव यक आहे.     
 

अ.
. 

लेखािशष/ अनुदान पान 
. 

अ.
. 

सन २०१९-२० ची 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
सुधा रत तरतूद  

१ ३० लाख यित र  
शासन मा यतेने 
ावयाची अनुदान े

१२६ ९ब ११,५०,०००/- १,८९,००,०००/- -- २,००,५०,०००/- 

२ भूसंपादन िनधी 
(नगररचना) 

२७४ ३ १४०,००,००,०००/- -- १,८९,००,०००/- १३८,११,००,०००/- 

 एकूण    १,८९,००,०००/- १,८९,००,०००/-  
   

तर  वर ल माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच  
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सन २०१८-१९ अखेर महसुली अंदाजप कातील सुमारे २१०,४१,१४,०००/- पये िश लक रा हले अस याची श यता आहे.  सन २०१८-१९ चे वा षक 
लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे २१०,४१,१४,०००/-  र कम िश लक राहणेचे 
श यता आहे. तसेच महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप काचा सं  गोषवारा मधील अखेरची िश लक र. . ३०,२४,१२,६००/- मधुन 
र. . २५ कोट  या माणे एकुण र. . २३५,४१,१४,०००/- र कम  न वन व जू या कामांना देता येणे श य आहे. तर  महानगरपािलके या व वध 
वभागाकड ल अंदाजप कातील कामांची सुधार त शासक य मा यता, व तरतूद वग करण, न वन कामांचा सन २०१९-२० अंदाजप कात समावेश करणे, 

न वन व जु या कामांना तरतूद  देणे या तावाचा तपिशल खालील माणे आहे.     

No उप लेखािशष अथवा 
कामाच ेनाव 

लेखािशष अंदाजप क य मुळ शासक य 
मा यता 

सुधा रत शा. 
मा यता 

सन २०१९-२० 
ची मुळ तरतुद 

वाढ घट आव यक तरतुद  

   पानांक अन.ु ं .       

1 भाग .२ जाधववाडी 
मधील गट नंबर ५३९ 
िवकसीत करण े. 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   29     58           
150,000,000  

0          
10,000,000  

         
18,000,000  

0        
28,000,000  

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

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   29     59           
150,000,000  

0          
10,000,000  

         
18,000,000  

0        
28,000,000  

3 भाग . 2 मधील गट न ं
606 आर ण 1/446 येथ े
मा यिमक शाळा इमारत 
बांधण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   59     66           
270,000,000  

       
400,000,000  

          
6,300,000  

         
23,700,000  

0        
30,000,000  

4 भाग .२ बो-हाडेवाडी 
येथील ता यात येणा-या 
गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा इमारत 
बांधण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   58     53           
160,000,000  

0          
10,000,000  

         
19,800,000  

0        
29,800,000  
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5 भाग . २ बो-हाडेवाडी 
िवनायकनगर, मोशी  येथ े
छ. िशवाजी महाराज यांचा 
आ ढ पुतळा उभारण े
कामी अनुषंिगक काम े
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   29     57           
150,000,000  

0           
6,300,000  

         
21,700,000  

0        
28,000,000  

6 भाग . २ िचखली 
जाधववाडी मधील 
आर ण . १/१३७ 
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   111             
40,000,000  

0          
10,000,000  

           
5,000,000  

0        
15,000,000  

7 भाग . 2 िचखली 
मधील आर ण . 
१/१२८ येथ ेना गृह 
बांधण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   180           
500,000,000  

0           
5,000,000  

         
20,000,000  

0        
25,000,000  

8 भाग .२ जाधववाडी 
कुदळवाडी स.े .१६ 
मधील सावतामाळी 
उ ानातील मोक या 
जागेत मिहला व 
पु षांसाठी वतं य 
अ ायावत 

ायामशाळाइमारत व 
सुस य सभागृह बांधण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   58     54             
40,000,000  

0           
6,300,000  

         
10,000,000  

0        
16,300,000  

9 भाग . २ म य ेपुण े
नािशक महामागच े
पि मेकडील नाला 
िवकसीत करण.े(भारत 
माता चौक) भाग-2 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   59     60             
75,000,000  

0           
8,600,000  

         
15,400,000  

0        
24,000,000  
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10 भाग ं .२  मधील  र त े
बीबीएम प दतीन े
िवकसीत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   29     68           
150,000,000  

0          
10,000,000  

         
20,000,000  

0        
30,000,000  

11 भाग . २ मधील 
औ ोिगक वसाहत 
प रसरातील र त े
डांबरीकरण करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   59     61             
75,000,000  

0          
10,000,000  

         
10,000,000  

0        
20,000,000  

12 भाग .२ िचखली मधील 
भैरवनाथ मं दर त ेिवसावा 
चौक त ेआळंदी पयत ३० 
मी. र ता िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   179           
350,000,000  

0          
10,000,000  

         
30,000,000  

0        
40,000,000  

13 भाग . २ िचखली 
मधील िशवर ता त े
वडाचामळा त ेकुदळवाडी 
३० मी डी पी र ता 
िवकसीत करण.े ( गट न ं
507 त ेगट न ं440) 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     73           
450,000,000  

0          
10,000,000  

         
30,000,000  

0        
40,000,000  

14 भाग . २ िचखली 
मधील िशवर ता त ेगट न ं
५२४ त ेमधला पेठा त ेगॉ 
न ं६७४ पयत या १८ मी. 
डी. पी. र ता िवकिसत 
करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     74           
200,000,000  

0          
10,000,000  

         
27,300,000  

0        
37,300,000  

15 भाग . २ िचखली 
मधील मोई र ता गट न ं
१९ त े मैलाशु दीकरण क  
(गट न ं92/2) पयत या 18 
मी. िड. पी. र ता िवकसीत 
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     75           
300,000,000  

0           
5,000,000  

         
25,000,000  

0        
30,000,000  
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16 भाग . २ मोशी गट न ं
१२३० (िशवर ता) त ेगट 
न ं७९३ (पुण ेनािशक 
हायवे) पयतचा १८ मी. 
डी. पी. र ता िवकसीत 
करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     77           
250,000,000  

0                  
7,000  

         
22,500,000  

0        
22,507,000  

17 भाग . 2 मोशी गट न ं
1252 िशवर ता त ेगट न ं
752 (पुण ेनािशक हायवे ) 
पयतचा 30  मी. डी. पी. 
र ता िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     78           
400,000,000  

0                  
7,000  

         
30,000,000  

0        
30,007,000  

18 भाग . २ स.े न.ं १६ त े
बालघरे व ती पयतचा 
र ता िवकसीत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   59     62             
75,000,000  

0           
5,000,000  

           
9,000,000  

0        
14,000,000  

19 भाग . 2 मोशी गट न ं
1327 (िशवर ता) त ेगट 
न ं49 (पुण ेनािशक हायवे) 
पयतचा 24 मी. िड. पी. 
र ता िवकसीत करण े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   102           
250,000,000  

0                  
7,000  

         
46,600,000  

0        
46,607,000  

20 भाग . 2 मधील उवरीत 
नॉन डी पी र त े
डांबरीकरण करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   104             
50,000,000  

0                  
7,000  

           
9,330,000  

0          
9,337,000  

21 भाग .२ जाधववाडी 
मधील िविवध र त े
अ ायावत प दतीन ेकरण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   106             
50,000,000  

0                  
7,000  

           
9,330,000  

0          
9,337,000  
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22 भाग .२ िचखली 
गावठाण मधील िविवध 
र त ेअ ायावत प दतीन े
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   107             
50,000,000  

0                  
7,000  

           
9,330,000  

0          
9,337,000  

23 भाग . २  िचखली 
जाधववाडी कुदळवाडी 
म य े ठक ठकाणी फुटपाथ 
व िड हाईडरस करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   109             
20,000,000  

0                  
7,000  

           
3,700,000  

0          
3,707,000  

24 भाग . २   िचखली 
गावठाण मधील र त े
अ यावत प दितन ेकरण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   112           
100,000,000  

0          
10,000,000  

           
8,674,000  

0        
18,674,000  

25 भाग . २ िचखली 
जाधववाडी कमानी पासून 
आहेर वाडी चौका पयतचा 
र ता व या प रसरातील 
र त ेअ यावत प दितन े
करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   113           
150,000,000  

0          
10,000,000  

         
18,000,000  

0        
28,000,000  

26 भाग . 2 िचखली दे  
आळंदी र ता गट . १११ 
त ेमधला पेठा गट न ं402 
पयतचा 18 मीटर डी. पी. 
र ता िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   62   147           
150,000,000  

0           
5,000,000  

         
23,000,000  

0        
28,000,000  

27 भाग . 2 मधील गट न ं
198 दे  आळंदी त ेगट न ं
160 वडाचा मळा पयत 
18 मी.डी. पी.  र ता 
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   62   148           
100,000,000  

0           
5,000,000  

         
13,600,000  

0        
18,600,000  
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28 भाग . 2 मोशी गट . 
1252 िशवर ता त ेगट न ं
752 (पुण ेनािशक हायवे) 
पयतचा 30  मीटर डी. पी. 
र ता िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   63   149           
400,000,000  

0           
5,079,000  

         
30,000,000  

0        
35,079,000  

29 भाग . 2 मधील 
आर ण . 1/163 
िवकसीत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   115           
100,000,000  

0                  
7,000  

         
18,600,000  

0        
18,607,000  

30 भाग . २ िचखली 
जाधववाडी कुदळवाडी 
मधील ता यात आले या 
आर णां या जागांना 
िसमा भत बांधण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   110             
40,000,000  

0                  
7,000  

           
7,400,000  

0          
7,407,000  

31 भाग . 2 मोशी बो-
हाडेवाडी मधील 
आर णां या जागा 
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   61   103           
100,000,000  

0                  
7,000  

         
18,600,000  

0        
18,607,000  

32 भाग . 2 िचखली 
मधील आर ण . 
१/१२७ व अ. . १/१४१ 
िवकसीत करण.े   

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   181             
40,000,000  

0                  
7,000  

           
7,462,000  

0          
7,469,000  

33 भाग , २ िचखली 
मधील आर ण . 
१/१४३ व १/१४२ 
िवकसीत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   182             
40,000,000  

0           
5,000,000  

           
2,469,000  

0          
7,469,000  

34 भाग . २ िचखली 
मधील आ. . १/१३३,  
१/१३४. १/१३५, १/१३६ 
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   183             
40,000,000  

0           
5,000,000  

           
2,469,000  

0          
7,469,000  
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35 भाग . २ िचखली 
मधील आ. . १/१३८,  
िवकसीत करण.े  

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   184             
50,000,000  

0                  
7,000  

           
9,330,000  

0          
9,337,000  

36 भाग .८ येथील संत 
नगर चौक येथ ेअंडरपास 
बनिवण े 

निवन कामे   0        
120,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

37 भाग .८ येथील पाईन 
िसटी चौक येथ ेअंडरपास 
बनिवण े

निवन कामे   0        
120,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

38 भाग .८ ठक ठकाणी 
खडी मु माचे र त ेकरण.े   

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   34   188           
100,000,000  

0           
7,000,000  

         
23,000,000  

0        
30,000,000  

39 भाग .८ येथील पेठ 
.३ ित पती चौक येथील 

तुलसी हाई स समोरील 
र ता त ेपेठ .१ ला 
नािशक हायवे पयत 
जोडणारा १२ मीटर डी पी 
र ता िवकिसत करण.े   

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   54     83             
30,000,000  

       
100,000,000  

          
3,500,000  

         
18,700,000  

0        
22,200,000  

40 भाग . 8 यशवंतराव 
च हाण चौक त ेिव े र 
चौकापयतचा र ता 
अ ायवत प दतीन ेकरण.े    

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   62   124           
400,000,000  

0           
7,000,000  

         
24,900,000  

0        
31,900,000  

41 भाग . 8  येथील संकेत 
हॉ टेल त ेमराठा चबस 
पयतचा र ता अ ायावत 
प दतीन ेकरण.े    

थाप य 
िवशेष 
योजना  

   62   125           
300,000,000  

0           
7,000,000  

         
25,000,000  

0        
32,000,000  
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42  भाग . 8 मधील 
ता यात आले या जागेवर 
िवरंगुळा क  बांधण.े  

थाप य 
उ ान  

 280   116             
10,000,000  

0              
500,000  

           
5,000,000  

0          
5,500,000  

43  भाग . 8 मधील 
ता यात आले या जागेवर 
उ ान िवकसीत करण.े  

थाप य 
उ ान  

 280   115             
20,000,000  

         
50,000,000  

          
1,500,000  

         
10,000,000  

0        
11,500,000  

44  . .८ म य ेन ान े
होणा-या दवाखा याम ये 
िवदयुत िवषयक काम े
करण.े    

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

351 26            
10,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  

45  . .८ मधील संकेत 
हॉटेल त ेमराठा चबस ऑफ 
कॉमस पयतचा र ता 
काँ टी करण करण े
अंतगत िवदयुत िवषयक 
काम ेकरण.े    

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

352 34            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  

46  . .८ मधील ती पती 
चौक त ेिव े र चौक 
पयतचा र ता 
काँ टीकरण करण ेअंतगत 
िवदयुत िवषयक काम े
करण.े    

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

352 36            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  

47  . .८ संत नगर चौकात 
Under pass  करण ेया 
कामांअंतगत वदयुत 
वषयक काम करण.े    

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

352 38            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  
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48  . .८ पाईन िसटी 
चौकात Underpass  
करण ेया कामांतगत 
वदयुत वषयक काम 
करण.े  

 थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम ेकरणे   

352 39            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,900,000  

0          
5,000,000  

49  . .८ मधील गुळवेव ती, 
S Block MIDC प रसरा 
मधील दवाब ी 
यव थेचे नुतनीकरण 
करण ेव आव यकते 
नुसार वदयुत वषयक 
काम ेकरण.े२०१९-२०  

 सावजिनक 
सुरि तता   

311 39              
5,000,000  

0              
700,000  

           
1,500,000  

0          
2,200,000  

50  . .८ मधील से. ७ त े
१० MIDC प रसरा 
मधील दवाब ी 
यव थेचे नुतनी करण 
करण ेव आव यकते 
नुसार वदयुत वषयक 
काम ेकरण े (सन 
२०१९-२०) 

 सावजिनक 
सुरि तता   

311 40              
5,000,000  

0              
700,000  

           
1,500,000  

0          
2,200,000  

51  . .८ मधील   J -Block 
MIDC प रसरामधील 
दवाब ी यव थेच े
नुतनीकरण करण ेव 
आव यकते नुसार 
वदयुत वषयक काम े
करण े(सन २०१९-२०)     

 सावजिनक 
सुरि तता   

311 41              
5,000,000  

0              
700,000  

           
1,500,000  

0          
2,200,000  
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52  . .८ म य ेिववीध 
ठकाणी सीसीटी ही 

बसिवण.े        

 सावजिनक 
सुरि तता   

311 31            
18,000,000  

0              
100,000  

           
5,000,000  

0          
5,100,000  

53  . .८  मधील 
उदयानांम य े
िवदयूतिवषयक 
नुतनीकरणाची कामे करण े      

 उ ान े 328 4              
7,500,000  

0              
700,000  

           
3,000,000  

0          
3,700,000  

54  . .८ म य ेिववीध 
चौकात काश व था 
करणेव अनुषंगीक कामे 
करण े       

 हायमा ट 
दव े

बसिवण े  

339 10            
50,000,000  

0              
850,000  

           
1,000,000  

0          
1,850,000  

55  प३भाग . ८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ग लॉक, 

र ता दुभाजक व रोड 
फ नचर िवषयक कामे 
करण े  

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

56  भाग . ८ म य े
ठक ठकाणी फूटपाथ , 

दुभाजक व र ता 
सुशोिभकरणाची कामे 
करण े  

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

57  भाग . ८ मधील से टर 
न.ं १ मधील भूखंड . ३ 
(वै णोदेवी शाळेसमोरील ) 
म य ेअ ावत उ ान, 
ब उ ेशीय हॉल व 
अनुषंिगक काम ेकरण े  

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  

58  भाग . ८ मधील मु य 
र त ेअ ावत प दतीन े
करण े  

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0          
20,000,000  

0        
20,000,000  
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59  पपरी येथील 
कै.अ णासाहेब मगर 
टेिडयम समोरील 

इमारतीम य ेमे.कोटासाठी 
फ नचर व इतर थाप य 
िवषयक कामे करण े  

 निवन कामे     0          
50,000,000  

0          
25,000,000  

0        
25,000,000  

60   
पपरी चचवड मनपा या 

रेकॉड मचे 
िडजीटलायझेशन तसेच 
द ताऐवज (Document) 
सुर ीत जतन करणेकरीता 
ऑडोमेटेड डॉ युमट 
मॅनेजमट िस टीम 
यंञणेसाठी केबीनेट 
फ नचर व इतर अनुषंगीक 
काम ेकरण.े     
  

 िवशेष 
योजना  

51 16          
500,000,000  

       
200,000,000  

          
1,000,000  

         
69,000,000  

0        
70,000,000  

61  उपकरण खरेदी   भांडार 
महसुली  

142 38 0   400000000                    
-    

       
200,000,000  

       
150,000,000  

0       
350,000,000  

62  मंुबई बगलोर ुतगती 
महामाग लगत व पपरी 
चचवड मनपा ह ीतील 

१२.०० मी ंद सेवा र ता 
िवकिसत करण ेव 
अनुषंिगक काम ेकरण े  

 निवन कामे     0        
980,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  
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63  वाकड येथील सािवि बाई 
फुल ेउ ानत ेवाकड 
ह ीपयत ४५.०० मी. ं द 
र यावर उ ाणपुल / 
रोटरी/ पादचारी / ेड 
सेपेरेटर तसेच हजवडी 
पयत इिल हेटेड (वाकड 
इिल हेटेड  वे )  व े
बांधण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना  

44 77       
5,000,000,000  

0        
100,000,000  

                      -            
10,000,000  

       
90,000,000  

64  पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
इमारतीमागील I to R 
म य ेता यात आले या 
भुखंडावर निवन 

शासक य इमारत बांधण े
व अनुषंिगक कामे करण े  

थाप य 
िवशेष 
 योजना  
निवन 
 कामे   

 
 
 
 
 

 0     
2,000,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

65  चचवड आर ण . १८१ 
ड नुसार पपरी चचवड 
िबझनेस सटर उभारण े 

थाप य 
िवशेष 
योजना  
निवन कामे   

 
 
 

 0     
5,000,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

66  भाग . १५ आकुड  सब 
िड ी ट सटर भागातील 
आरि त भुखंडा या 
थाप य िवषयक कामे 

करण े  

 िवशेष 
योजना  

   53  67          
100,000,000  

0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

         
5,000,000  

67  पुण-ेआळंदी र यापासुन 
च-होली लोहगाव 
ह ीपयत या िवकास 
आराख ातील र याच े
उवरीत काम ेकरण े  

 UTF  
निवन कामे   

 
 

 
 

0        
500,000,000  

0          
80,000,000  

0        
80,000,000  

68  बोपखेल फाटा त े दघी 
जकात नाका पयत या 
र याचे ंदीकरण क न 
मजबुतीकरण करण े  

 UTF  506 44          
830,000,000  

0        
106,690,000  

0          
80,000,000  

       
26,690,000  
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69  राजमाता िजजाऊ 
उ ाणपुलाखालील सेवा 
र त ेUrban Street 
Desing नुसार िवकसीत 
करण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना  

46 136          
200,000,000  

       
450,000,000  

         
10,000,000  

         
26,300,000  

0        
36,300,000  

70  पुण-ेनािशक 
महामागावरील पांजरपोळ 
चौक त ेपुण ेआळंदी 
पयतचा िवकास 
आराख ातील र ता 
िवकिसत करण े(९० मी. 
ं द)   

 थाप य 
िवशेष 
योजना  

42 31       
1,000,000,000  

0        
226,300,000  

0          
26,300,000  

      
200,000,000  

71  भाग . ३ मोशी येथील 
गट .७५ त े१३७ 
पयतचा ३० मी 
िड.पी.र ता िवकिसत 
करण.े(Shivajiwadi)  

िवशेष 
योजना 

25 161          
300,000,000  

0           
5,000,000  

         
15,000,000  

0        
20,000,000  

72  भाग . च-होली येथील  
संत ाने र व संत 
नामदेव महाराज यांचे 
भेटीवर आधारीत 
समुहिश प या परीसरात 
संत ाने र सृ ी  तयार 
करण.े  

िवशेष 
योजना 

55 106          
100,000,000  

       
150,000,000  

          
5,000,000  

         
10,000,000  

0        
15,000,000  

73  भाग .३ येथील पुण े- 
नािशक र ता त ेस ह 

.५७५, 
६६४,५०८,५०६ पयतचा 
३० व १८ मी िड.पी. र ता 
िवकिसत करण.े  

िवशेष 
योजना 

22 100          
500,000,000  

0          
10,000,000  

         
15,000,000  

0        
25,000,000  
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74  भाग .३ वडमुखवाडी 
गावठाण (सह .१२) त े
च-होली गावठाण (स ह 

.४६९) पयतचा १८ मी. 
िड.पी. र ता िवकसीत 
करण े 

िवशेष 
योजना 

22 107          
400,000,000  

0          
10,000,000  

         
15,000,000  

0        
25,000,000  

75  भाग .७ च-होली 
येथील साईनाथ कॉलनी, 
अ यनगर व परीसरातील 
र तेिवकिसत करण.े  

िवशेष 
योजना 

23 115          
100,000,000  

0           
5,000,000  

         
10,000,000  

0        
15,000,000  

76  भाग .३ येथ े१८ 
मी.डी.पी. र ता िवकिसत 
करण.े ( डुडूळगाव 
स.न.ं२१६ त े२१२)  

िवशेष 
योजना 

23 117          
300,000,000  

0          
10,000,000  

         
15,000,000  

0        
25,000,000  

77  भाग . ३ मोशी येथील 
मोरया कॉलनी फाितमा 
नगर, खा देशनगर, संत 

ाने र नगर इ. ठकाणच े
र त ेअदयावत प दतीन े
िवकसीत करण.े  

िवशेष 
योजना 

25 156          
250,000,000  

0           
5,000,000  

         
15,000,000  

0        
20,000,000  

78  भाग . ३  च- होली, 
मोशी येथील उवरीत 
ठकाणचे र त ेअदयावत 

प दतीन ेिवकसीत करण.े   

िवशेष 
योजना 

25 157          
200,000,000  

       
300,000,000  

                 
1,000  

         
15,000,000  

0        
15,001,000  

79  भाग .३ च-होली येथील 

स ह .११० ते स ह .१०० 
मनपा  ह ीपयतचा ३० 
मी.डी.पी.र ता िवकिसत 

करणे.(ट पा-२)  

िवशेष 
योजना 

22 103          
600,000,000  

0          
10,000,000  

         
15,000,000  

0        
25,000,000  
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80  भाग . ३ च-होली 
येथील स.न.ं७२ त े१६३ व 
१६१ त े२८० पयतचा २४ 
मी िड.पी. र ता िवकिसत 
करण.े  

िवशेष 
योजना 

23 119          
500,000,000  

0           
5,000,000  

         
20,000,000  

0        
25,000,000  

81  दघी-बोपखेल भाग . 
४ येथील दघी पि म 
भागामधील माऊली नगर, 
साई पाक, िशवनगरी, 
भारतमातानगर येथील 
स ह न.ं ६९,८६, 
८४,८५,७३,७२, ७५,७६ 
मधील र त ेडांबरीकरण 
करण.े  

िवशेष 
योजना 

25 164            
50,000,000  

0              
100,000  

         
15,000,000  

0        
15,100,000  

82  दघी-बोपखेल भाग . 
४ येथील दघी पुव 
भागामधील गावठाण, 
चौधरी पाक, काटे व ती, 
गायकवाडनगर, 
िवजयनगर, णवाल पाक 
मधील र त ेडांबरीकरण 
करण.े  

िवशेष 
योजना  

25 165            
50,000,000  

0              
100,000  

         
15,000,000  

0        
15,100,000  

83  वॉड .४ दघी येथील 
आर ण .२/१२२ म ये 
शाळा इमारत बांधण.े  

िवशेष 
योजना  

52 42            
50,000,000  

       
150,000,000  

          
1,000,000  

         
10,000,000  

0        
11,000,000  

84  भाग .४ दघी–
बोपखेल मधील 
आय.टु.आर. अंतगत 
ता यात आले या जागेत 
ब उ ेशीय इमारत बांधण े

िवशेष 
योजना  

53 44            
50,000,000  

0              
100,000  

         
10,000,000  

0        
10,100,000  
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व जागा िवकिसत करण.े   

85  वॉड .४ मधील बोपखेल 
येथील ब उ ेशीय 
इमारतीचा िव तार करण े
व अनुषंिगक कामे 
करण.े(फेज २)   

निवन काम              
10,000,000  

0 0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

86  भाग . १० मोरवाडी 
गावठाण प रसरातील र त े
कॉ टीकरण करण.े  

 िवशेष 
योजना  

33 168          
250,000,000  

0           
1,000,000  

           
9,000,000  

0        
10,000,000  

87  भाग . १० मोरवाडी 
हाडा येथील संपुण र त े
माट वॉड या धत वर 

अ ायावत प दतीन ेिसमट 
कॉ ट करण.े   

 िवशेष 
योजना  

33 169          
350,000,000  

0           
1,000,000  

           
9,000,000  

0        
10,000,000  

88  भाग .१० मधील बड 
हॅली उ ानाची थाप य 

िवषयक  कामे करण े  

 थाप य 
उ ान   

277 31            
10,000,000  

0           
1,500,000  

           
5,000,000  

0          
6,500,000  

89  भाग .१० मधील 
मोक या जागेवरील 
उ ानाम ये िवरंगुळा क  
बांधण ेव उ ानाची 
उव रत काम ेकरण.े  

 थाप य 
उ ान   

277 43            
10,000,000  

0           
2,500,000  

           
2,500,000  

0          
5,000,000  

90  भाग . १० राजष  
शा  उ ानाचे पुनिवकास 
करण.े  

 थाप य 
उ ान   

277 47            
20,000,000  

0           
1,000,000  

           
6,000,000  

0          
7,000,000  
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91  जुना भाग .९ मधील 
िशव शा  शंभो 
उ ानातील मोक या 
जागेत िज ॅिशयम हॉल 
बांधण ेव इतर थाप य 
िवषयक कामे करण े  

 थाप य 
उ ान   

285 222            
30,000,000  

0           
5,000,000  

           
2,500,000  

0          
7,500,000  

92  भाग . ५७ (नवीन 
भाग ३१) पपळे गुरव 

मधील काटे पुरम चौक त े
मनपा शाळा पयतचा र ता 
अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण े 

 डांबरी 
र त े  

254 26            
50,000,000  

0          
15,000,000  

           
5,000,000  

0        
20,000,000  

93  भाग . ५७ (नवीन 
भाग ३१) पपळे गुरव 

मधील बँक ऑफ महारा  
त ेओरीयाना 
इमारतीपयतचा र ता 
अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण े 

 डांबरी 
र त े  

254 25            
50,000,000  

0          
27,000,000  

           
3,000,000  

0        
30,000,000  

94  भाग . ५८ नवी 
सांगवी येथील र याची 
िवशेष दु ती कामे करण.े  

 डांबरी 
र त े  

254 24              
3,000,000  

         
10,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

95  पपळे गुरव भाग . ५७ 
येथील मु य व अंतगत 
र याचे हॉटिम स 
प दतीन ेडांबरी करण 
करण.े  

 िवशेष 
योजना   

24 149            
30,000,000  

0          
15,000,000  

           
2,500,000  

0        
17,500,000  

96  पपळे गुरव येथील भाग 
. ५७ येथील िवनायक 

नगर, कवड ेनगर, व इतर 
भागात पे ह ग लॉक 
बसवीण ेव अ यावत 

 दगडी 
फरशी  

258 35            
50,000,000  

0              
200,000  

         
10,000,000  

0        
10,200,000  
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प दतीन ेिवकसीत करण.े  

97  पपळे गुरव भाग . ५७ 
येथील र या या कडेन े
पे ह ग लॉक बसवीण ेव 
अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण.े  

 दगडी 
फरशी  

258 34            
50,000,000  

0              
500,000  

         
10,000,000  

0        
10,500,000  

98  पपळे गुरव भाग . ५७ 
मधील आ. . ३४७ खेळाचे 
मैदान िवकसीत करण े

े क गॅलरी िवकसीत 
करण ेव ापारी गाळे 
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

24 143            
40,000,000  

0           
1,500,000  

           
5,000,000  

0          
6,500,000  

99  भाग . ३१ ांती चौक 
त ेशिन मं दर पयतचा 
र ता अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

33 158            
50,000,000  

0           
5,000,000  

           
5,000,000  

0        
10,000,000  

100  भाग . ३१ 
प रसरातील मु य र त े
अ यावत प दतीन े
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

33 159          
250,000,000  

0           
1,000,000  

         
20,000,000  

0        
21,000,000  

101  भाग . ३१ मधील 
फेमस चौक त ेशिन मं दर 
र ता UTWT प दतीन े
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

39 307            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

102  भाग . ३१ मधील ढोरे 
फॉम त ेफेमस चौक र ता 
UTWT प दतीन ेिवकसीत 
करण े 

 िवशेष 
योजना  

39 308            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  
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103  भाग . ३१ मधील काटे 
पुरम त ेकृ णा चौक र ता 
UTWT प दतीन ेिवकसीत 
करण े 

 िवशेष 
योजना  

39 309            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

104  भाग . ३१ मधील 
कृ णा चौक त ेसाई चौक 
र ता UTWT प दतीन े
िवकसीत करण े 

 िवशेष 
योजना  

39 310            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

105  भाग . ३१ मधील साई 
चौक सांगवी पोलीस चौक  
र ता UTWT प दतीन े
िवकसीत करण े 

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

39 311            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

106  भाग . ३१ मधील एम 
के हॉटेल त ेकृ णा चौक 
र ता अ याधुिनक प दतीन े
िवकसीत करण े 

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

39 312            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

107  भाग . ३१ नवी 
सांगवी पपळे गुरव 
िमलीटरी ह ी लगतचा 
र ता िवकसीत करण,े ट पा 
१  

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

39 313            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

108  भाग . ३१ आर ण 
मांक ३४४ व ३४४अ 

िवकसीत करण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

39 314            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

109  भाग . ३१ मधील र त े
अ याधुिनक प दतीन े
िवकसती करण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

40 315            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  
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110  भाग . ३१ नवी 
सांगवी पपळे गुरव 
िमलीटरी ह ी लगत 
पावसाळी गटस बांधण े  

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

26 193            
50,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

111  . . २९ पपळेगुरव 
येथील सुदशननगर, 
जवळकरनगर, महारा  
कॉलनी व इतर 
प रसरातील र त े
अदयावत प दतीन े
िवकसीत करण.े     

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

20 49          
150,000,000  

0              
100,000  

         
19,900,000  

0        
20,000,000  

112  . . २९ पपळेगुरव 
येथील गुलमोहर कॉलनी व 
इतर प रसरतील र त े
अदयावत प दतीन े
िवकसीत करण.े    

 थाप य 
िवशेष 
योजना   

20 50          
150,000,000  

0              
100,000  

         
19,900,000  

0        
20,000,000  

113  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १६ मधील 

रावेत व कवळे 
प रसरातील र त ेदु ती 
करण.े      

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

535 15              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

114  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १६ मधील 

मामुड  व िवकासनगर 
प रसरातील र त ेदु ती 
करण े 

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 16              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

115  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये िविवध 

कंप या व मनपा या 
िविवधा माफत खोदलेल े
ख े चर डांबरीकरणान े

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 17              
5,000,000  

0                  
1,000  

           
3,500,000  

0          
3,501,000  
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दु त करण े 

116  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये ख े व 

चर को डिम स प दतीन े
बुजिवण े 

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 18              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

117  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ मधील 

प रसरातील र त ेदु त 
करण.े    

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 19              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

118  सन २०१९-२० क रता 
भाग .२२ मधील 

िविवध कंप या व 
मनपा या िविवधा माफत 
खोदलेले ख े चर बुजिवण े
व थाप य िवषयक कामे 
करण े 

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 20              
4,000,000  

0                  
1,000  

           
2,500,000  

0          
2,501,000  

119  सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील 

प रसरातील र त ेदु त 
करण.े    

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

536 21              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

120  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 

मनपा इमारत ची देखभाल 
दु तीकरण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

538 27              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  
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121  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 

मनपा शाळा इमारत ची 
देखभाल दु ती करण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

538 28              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

122  सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 
ेमलोक भागातील 

आर णा या जु या 
िसमा भती काँ ट या 
करण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 29              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

123  सन २०१९-२० क रता 
भाग .१७ म ये 

फुटपाथ, नाला, 
टॉमवॉटर, चबस व 

पे ह ग लॉकची दु ती 
करण.े   

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 30              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

124  सन २०१९-२० क रता 
भाग .१८ मधील मनपा 

इमारत ची देखभाल 
कचरल ऑडीट मधील 

अहवाला माणे दु ती 
करण.े   

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 31              
6,000,000  

0                  
1,000  

           
4,000,000  

0          
4,001,000  

125  सन २०१९-२० क रता 
भाग .१८ मधील मनपा 

शाळा इमारत ची देखभाल 
दु ती करण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 32              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  
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126  सन २०१९-२० क रता 
भाग .१८ म ये 

फुटपाथ, नाला, 
टॉमवॉटर, चबस व 

पे ह ग लॉकची दु ती 
करण े 

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 33              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

127  सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ म ये िविवध 
ठकाणी टॉमवॉटर इतर 
थाप य िवषयक कामे 

करण.े   

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 34              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

128  सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील 

मनपा इमारत ची देखभाल 
दु ती करण.े     

 ब ेि य 
काया. 
थाप य 

महसुली  

539 35              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

129  भाग मांक ३२ मधील 
दश या िवधी घाटाचे 
नुतनीकरण करण.े     

 निवन कामे     0          
70,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

130  भाग मांक ३२ मधील 
सांगवी प रसरातील मु य 
र त ेअ ावत प दतीन े
िवकिसत करण.े      

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

131  भाग मांक ३२ मधील 
सांगवी प रसरातील 
अंतगत र त ेअ ावत 
प दतीन ेिवकिसत करण.े      

 निवन कामे     0        
100,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

132  भाग मांक ६०  येथील 
सांगवी गावठाण, 
ल मीनगर,  ममता नगर 
भागाच ेमॉडेल वॉड 
प दतीन ेिवकिसत करण.े      

 िवशेष 
योजना   

23 132            
50,000,000  

0           
4,000,000  

0            
3,000,000  

         
1,000,000  
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133  भाग . ३२ मधील एम. 
एस. काटे चौकालगतचा 
नाला बंदी त करण.े  

 ह भाग 
 निवन कामे   

 
 

            
50,000,000  

0 0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

134  भाग . ३२ मधील नॅशनल 
कुल (शुभ ी िब ड ग) ते 
पायसर पुलापयतचा व 

प रसरातील र ता 
अ याधुिनक प दतीने िवकिसत 
करणे.  

 िवशेष  
योजना    

 
३३ 

 
१६३ 

         
100,000,000  

0          
30,000,000  

0          
10,000,000  

       
20,000,000  

135  भाग .३२ सांगवी 
मधील जलतरण तलावाचे 
आधुिनक प दतीन े
नुतनीकरण करण ेव इतर 
अनुषंिगक थाप य 
िवषयक कामे करण.े  

 ह भाग 
 निवन 
काम े  

 
 

            
50,000,000  

0 0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

136  भाग  २३ मधील 
पवारनगर चौक २ त े
राघव  मठ पयत या 
र याचे कॉ टीकरण 
करण.े  

 निवन   
काम े  

  0        
150,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

137  भाग  २३ मधील 
पवारनगर चौक २ त ेबी 
आर टी एस पयत या 
र याचे कॉ टीकरण 
करण.े  

 निवन 
काम े  

  0          
50,000,000  

0           
75,00,000  

0        
75,00,000 

138  भाग  २३ मधील 
भगवती पा स त ेिवजय 
ेडस पयत या र याचे 

कॉ टीकरण करण.े  

 निवन कामे     0          
50,000,000  

0          
75,00,000 

0        
75,00,000 

139  भाग  २३ मधील 
अशोक सोसायटी त ेबी 
आर टी एस पयत या 
र याचे कॉ टीकरण 

 निवन कामे     0          
50,000,000  

0          
75,60,000 

0        
75,60,000  
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करण.े  

140 भाग .१८ म ये 
तानाजीनगर कािलकामाता 
मं दर त ेमोरयागोसावी 

डा संकुल त ेकाळेवाडी 
पयत या मु य र याचे 

ॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 

४८ १६          
250,000,000  

0           
2,500,000  

         
17,500,000  

0        
20,000,000  

141 भाग  १८ मधील 
चचवड काळेवाडी 

पूलापासून भाटनगर 
एस.टी.पी पय त १८ मी 
र याचे नदी कडेस 
गॅिबयन वॉल बांधण े

िवशेष 
योजना 

४८ १७            
85,000,000  

0           
9,000,000  

         
11,000,000  

0        
20,000,000  

142 भाग  १८ मधील 
मोरया हॉ पीटल त े
यशोपुरम ि ज पपरी 
चचवड लक रोड अबन 

ीट िडझाईन नुसार 
िवकसीत करण े

िवशेष 
योजना 

४९ ३७            
30,000,000  

0           
4,000,000  

           
6,000,000  

0        
10,000,000  

143 भाग  १८ म ये 
ब उ ेिशय पो स 
कॉ ले स बांधण े

िवशेष 
योजना 

५१ १९          
110,000,000  

0           
1,000,000  

           
9,000,000  

0        
10,000,000  

144 भाग  ८ ेनेज लाईन 
जलिन:सारण निलका 
टाकणे व दु ती करणे . 

जलिन:सार
ण 
 िवभाग  
 निवन कामे 

 
 
 

 0        
2,00,00,000  

0          
90,00,000  

0        
90,00,000 



175 
 

,   

145 व ताद िवठोबा गावडे 
जलतरण तलावाची खोली 
कमीक न इतर थाप य 
िवषयक अनुषंिगक काम े
करण े

थाप य 
 निवन कामे 

 
 

 0          
10,000,000  

0            
3,500,000  

0          
3,500,000  

146 भाग  १३ से टर  २२ 
येथील इं दरानगर 
प रसरात थाप य िवषयक 
देखभाल दु ती व 
समाजमंदीर दु तीची 
काम ेकरण े 

झोिनप ु
 थाप य 
 निवन 
काम े

 
 
 

 0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

147 भाग  १३ से टर  २२ 
येथील िवलासनगर 
प रसरात थाप य िवषयक 
देखभाल दु ती व 
समाजमंदीर दु तीची 
काम ेकरण े 

झोिनप ु
 थाप य  
निवन कामे 

 
 
 

 0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

148 भाग  १३ से टर  २२ 
येथील िम लदनगर 
प रसरात थाप य िवषयक 
देखभाल दु ती व 
समाजमंदीर दु तीची 
काम ेकरण े 

झोिनपु  
थाप य  

निवन कामे  

 
 
 

 0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

149 भाग  १३ से टर  २२ 
येथील राजनगर प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु ती व समाजमंदीर 
दु तीची काम ेकरण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन कामे 

  0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  
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150 भाग  १३ से टर  २२ 
प रसरातील ब मजली 
इमारती या प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची काम ेकरण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन कामे 

  0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

151 भाग  १३ से टर  २२ 
प रसरातील बी १ त े१५ 
इमारती या प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल 

दु तीची काम ेकरण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन कामे 

  0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

152 भाग  १३ से टर  २२ 
प रसरातील र त े
आव यकतेनुसार हाँटिम स 
प तीन ेडांबरीकरण करण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन कामे 

  0            
5,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

153 भाग  १३ से  २२ 
प रसरातील िम लदनगर 
येथील मोक या जागेत 
कंपाऊंड वाँल दु ती व 
आव यकतेनुसार थाप य 
िवषयक करकोळ देखभाल 
दु ती करण े 

झोिनपु 
थाप य 

निवन 
कामे  

  0            
7500000  

0            
5000000  

0          
5000000  

154 भाग  १३ यमुनानगर 
जलतरण तलावासाठी 
अ छादन करण े 

थाप य 
फ भाग 
निवन 
काम े

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

155 भाग  १३ मधील 
िविवध डांगण ेव मैदान े
िवकसीत करण े 

थाप य 
फ भाग 
निवन 
काम े

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  
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156 भाग  १३ मधील 
वेश ारे आव यकतेनुसार 

िवकसीत करण ेव 
सभोवताल या प रसरात 
थाप य िवषयक कामे 

करण े 

थाप य 
फ भाग 
निवन 
काम े

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

157 भाग  १३ मधील ि कम 
न ं६ व  ि कम न ं१२ 
प रसरात निवन पे ह ग 
लाँक बसिवण े 

थाप य फ 
भाग 

निवन कामे 

  0          
10,000,000  

0            
1,000,000  

0          
1,000,000  

158 भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील बड हॅली येथ ेलेझर 
शो क रता आव यक कामे 
करण.े 

िव ुत 
उ ान ेअ 

भाग  

३२७ १          
500,000,000  

0          
56,702,485  

0          
14,800,000  

       
41,902,485  

159 अ े ीय कायालयतील 
िनगडी ािधकरण 
उपिवभागामधील 
आव यक चौका म य े
सावजिनक सुरि ितत े
क रता CCTV  बसिवण ेव 
िनयं क पोिलस ठाण ेकडे 
जोडण.े 

साव. 
सुर ीतता 

३०८ १              
4,189,120  

0              
174,000  

           
1,500,000  

0          
1,674,000  

160 अ भाग  काय े ातील 
आव यक चौकाम ये 
सावजिनक सुर े या दृ ीने 
सीसीटी ही यं णा बसिवणे 
व सबंिधत िनयंि त 
पोलीस ठा याला जोडण.े 

साव. 
सुर ीतता 

३०८ २              
6,747,447  

0              
281,000  

           
3,000,000  

0          
3,281,000  

161 अ ेि य कायालय व इतर 
आव यक ठकाणी 
सीसी ट ही यं णा बसिवणे  

साव. 
सुर ीतता 

३०८ ३              
8,243,175  

0              
343,000  

           
5,500,000  

0          
5,843,000  
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162 भाग .२६ मोहननगर 
भागातील चौकात व 
आव यक या ठकाणी 
CCTV बिसवण.े 

साव. 
सुर ीतता 

३०८ ४              
8,970,897  

0              
373,000  

           
4,000,000  

0          
4,373,000  

163 मनपाचा मैलाशु ीकरण 
क  व पंप हाऊस म ये 
आव यकतेनुसार CCTV 
यं णा उभारण.े (भाटनगर 
STP) 

साव. 
सुर ीतता 

३०८ ६              
1,852,853  

0 0              
600,000  

0             
600,000  

164 भाग . १९मिधल वॉड 
सटर मिधल िव ुत 
िवषयक कामे करण.े  

इमारत , 
शाळा, 
शॉप ग 
सटर  

३२० ७            
10,000,000  

0 0              
200,000  

0             
200,000  

165 फ भागात ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े 

िवशेष 
योजना 

३१ ११५            
50,000,000  

0          
10,000,000  

         
10,000,000  

0        
20,000,000  

166 भाग  ११ मधील 
पुणानगर येथील स े  १८ 
सीडीसी मधील मोकळी 
जागा  ४ पयटन क ा या 
धत वर िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

५७ १९          
250,000,000  

0          
20,000,000  

         
20,000,000  

0        
40,000,000  

167 भाग  11 मधील 
कोयनानगर शरदनगर 
येथील र याचे 
डांबरीकरण करण े 

िवशेष 
योजना 

३७ २४९            
10,000,000  

0           
3,000,000  

           
3,000,000  

0          
6,000,000  

168 भाग  ११ मधील 
वामी िववेकानंद हाँल त े

थरमँ स चौकाकडे 
जाणा या र याचे UTWT 
प तीन ेकाँ टीकरण 
करण े 

िवशेष 
योजना 

३७ २५०          
150,000,000  

0              
100,000  

         
10,000,000  

0        
10,100,000  
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169 भाग  11 मधील 
नेवाळेव ती हरगुडेव ती 
पवारव ती तुळजाईव ती 
इ यादी ठकाणचे र यांचे 
डांबरीकरण करण े 

िवशेष 
योजना 

३७ २५१            
15,000,000  

0           
3,000,000  

           
7,000,000  

0        
10,000,000  

170 भाग  11 मधील 
ि वेणीनगर त ेकुदळवाडी 
चौक पाईन र याचे 
डांबरीकरण करण ेव 
अनुषंगीक काम ेकरण े

िवशेष 
योजना 

३७ २५३            
40,000,000  

0           
8,000,000  

           
2,000,000  

0        
10,000,000  

171 भाग  ११ म ये 
हे ेव ती येथील मनपा 

शाळा  ९२ इमारतीच े
िव तारीकरण करण े 

िवशेष 
योजना 

५५ १०८            
50,000,000  

0           
2,000,000  

           
8,000,000  

0        
10,000,000  

172 भाग   11 मधील 
नेवाऴेव ती / पवारव ती 
येथ ेनाला ेन ग करण े 

नाला े नग २०१ १०            
10,000,000  

0           
5,000,000  

           
2,000,000  

0          
7,000,000  

173 भाग  ११ म ये िविवध 
ठकाणी र यांची 

हाँटिम स प तीन े
देखभाल दु तीची कामे 
करण े 

फ ेि य 
थाप य 

महसुली 

५७० १५              
5,000,000  

0                  
1,000  

           
3,000,000  

0          
3,001,000  

174 भाग  ११ मधील 
नेवाळेव ती हरगुडेव ती 
पवारव ती व इतर 
प रसरातील र यांची 
देखभाल दु तीची कामे 
करण े 

फ ेि य 
थाप य 

महसुली 

५७० १६              
4,500,000  

0                  
1,000  

           
2,500,000  

0          
2,501,000  

175 भाग  ११ मधील 
डांबरी र यांची दु ती 
करण े 

फ ेि य 
थाप य 

महसुली 

५७० १७              
5,000,000  

0                  
1,000  

           
3,000,000  

0          
3,001,000  
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176 भाग  ११ मधील 
कृ णानगर फुलेनगर 
पुणानगर व इतर 
प रसरातील 
थाप यिवषयक करकोळ 

देखभाल दु तीची कामे 
करण े 

महसुली ५७२ १४              
3,000,000  

0                  
1,000  

           
2,000,000  

0          
2,001,000  

177 भाग  ११ मधील 
शरदनगर नेवाळेव ती 
हरगुडेव ती व इतर 
प रसरातील 
थाप यिवषयक करकोळ 

देखभाल दु तीची कामे 
करण े 

महसुली ५७२ १५              
4,500,000  

0              
244,000  

           
2,500,000  

0          
2,744,000  

178 भाग .२९ पपळे गुरव 

मधील भाऊनगर, िशवनेरी 
कॉलनी व इतर प रसरातील 
पे ह ग लॉक व थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २२              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

179 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील मोरया पाक, 

कार कॉलनी व इतर 
प रसरातील पे ह ग लॉक 
व थाप य िवषयक कामे 
करण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २३              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

180 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील तुळजाभवानी नगर, 
साईनाथनगर, गणेशनगर 
व इतर प रसरातील 
पे ह ग लॉक व टॉम 
वॉटर लाईनची थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २४              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  
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181 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील िभमाशंकरनगर, 
अभंग कॉलनी व इतर 
प रसरातील टॉम वॉटर 
लाईनची व इतर थाप य 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २५              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

182 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील गु ा चाळ व 
आदशनगर व इतर 
प रसरात थाप य िवषयक 
काम ेकरण.े 

थाप य 
िवषयक 
काम ेकरणे 
(निवन 
काम) 

१६५ २६              
2,500,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

183 पपळे गुरव भाग .२९ 
मधील मनपा या 
इमारत ची रंगरंगोटी करण े
व इतर थाप य िवषयक 
काम ेकरण.े 

प-
अंदाजप क 

ाथिमक व 
दु यम 
िश ण 
मु यालय 
(निवन 
काम) 

४८४ २              
1,500,000  

0              
300,000  

             
700,000  

0          
1,000,000  

184 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील मशानभूमी येथील 
उवरीत थाप य िवषयक 
काम ेकरण.े 

प-
अंदाजप क 
मशानभुमी 

(निवन 
काम) 

४८५ १            
12,500,000  

0              
400,000  

           
5,000,000  

0          
5,400,000  
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185 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील वैदूव ती म य े
संडास लॉक बांधण.े 

प-
अंदाजप क 
संडास व 
मुता-या 
(निवन 
काम) 

४८६ ४              
2,000,000  

0                
10,000  

             
990,000  

0          
1,000,000  

186 भाग .२९ पपळे गुरव 
येथील गंगो ीनगर, 
िवजयनगर, भालेकरनगर, 
साईनाथनगर, 
तुळजाभवानीनगर, सुवण 
पाक, गु द नगर, 
पंचरत गर व इतर 
उवरीत प रसरातील र त े
अ ावत प दतीन ेिवकसीत 
करण.े 

िवशेष 
योजना 
(निवन 
काम) 

३६ २३८          
300,000,000  

0              
200,000  

         
19,800,000  

0        
20,000,000  

187 भाग .२९ पपळे गुरव 
मधील उवरीत र यांचे 
कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 
(निवन 
काम) 

३६ २३९          
300,000,000  

0              
200,000  

         
19,800,000  

0        
20,000,000  

188 भाग .२९ पपळे गुरव 
येथील सुयनगरी व इतर 
प रसरातील र याच े
कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 
(निवन 
काम) 

३६ २४१          
100,000,000  

0              
200,000  

           
9,800,000  

0        
10,000,000  

189 भाग .५६ वैदूव ती 
जवळकरनगर येथील 
खेळाचे मैदान या 
आर णाम ये िविवध 

कार या खेळप ा 
िवकसीत करण ेव इतर 

िवशेष 
योजना 
(चालू काम) 

५२ ३३            
30,000,000  

0           
8,770,000  

           
1,230,000  

0        
10,000,000  
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थाप य िवषयक 
अनुषंिगक काम ेकरण े

190 थेरगाव स.न.ं९ येथ े 
ब उ ेशीय 
इमारत बांधण.े (ट पा – 
२) 

ग भाग 
नवीन कामे 
 
 

 
 
 

 
 
 

0        
150,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

191 अ े ीय कायालया 
अंतगत भाग   
१४,१५,१६,१७,१८ 
मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ १ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

192 अ े ीय कायालया 
अंतगत भाग   
८,१०,१९,२५,२६,२७ 
मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ २ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

193 ब े ीय कायालया अंतगत 
भाग  

२०,२१,२२,२३,२४,४२,
५२ मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ३ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 
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194 ब े ीय कायालया अंतगत 
भाग   ४९,५०,५१,५३ 

मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ४ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

195 क े ीय कायालया 
अंतगत भाग  
५८,५३,६०,६१,६२,६४ 
मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ५ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

196 ड े ीय कायालया अंतगत 
भाग  ४६,४७,४८,५४ 

मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ६ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

197 ड े ीय कायालया अंतगत 
भाग  . 

४३,४४,४५,५५,५६,५७ 
मधील अनिधकृत 
बांधकामावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची मिशनरी पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ७ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 

198 इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग . 

६,२९,३४,३५,३६ मधील 
अनिधकृत बांधकामावर 
कारवाई करणेकामी 
िविवध कारची मिशनरी 
पुरिवण े

बांधकाम 
परवानगी 
व अना. 
बांध.  

५९७ ८ 0 0           
1,551,923  

0            
1,551,923  

0 
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199 अ ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन कामे 

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

200 ब ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन कामे 

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

201 क ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन कामे 

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

202 ड ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन कामे 

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

203 ई ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन 
काम े

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

204 फ ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन 
काम े

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  
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205 ग ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन 
काम े

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

206 ह ेि य कायालया मधील 
अनिधकृत बांधकामांवर व 
अित मणावर कारवाई 
करणेकामी िविवध 

कारची यं सामु ी 
पुरिवण े 

बांधकाम 
परवानगी 
नवीन 
काम े

  0            
2,500,000  

0            
1,551,923  

0          
1,551,923  

207 भाग .२१ पपरी 
येथील साध ूवासवानी 
उ ान व इतर उ ानात 
थाप य िवषयक कामे 

करण.े 

थाप य 
उ ान  

२८७ २४९              
2,400,000  

         
10,000,000  

          
1,600,000  

           
4,400,000  

0          
6,000,000  

208 भाग .२१ पपरी 
मधील मनपाच ेिविवध 
इमारत वर सोलर िस टीम  
बसिवण.े 

िवदयूत ग 
भाग 

निवन काम 

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

209 भाग ं .२१ म ये 
एल.ई.डी. दव ेबसिवण.े 

िवदयूत ग 
भाग 

निवन काम 

  0          
10,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

210 भाग ं .२१ मधील 
िविवध चौकात व  मनपाच े
इमारतीम य ेसी.सी.टी ही 
यं णा बसिवण.े 

िवदयूत ग 
भाग 

निवन काम 

  0          
25,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

211 भाग ं .२१ मधील 
मनपाचे  शाळा 
इमारतीम य ेवॉटर 
युरीफ़ायर बसिवण.े 

िवदयूत ग 
भाग 

निवन काम 

  0            
5,000,000  

0            
3,000,000  

0          
3,000,000  
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212 भाग .२१ पपरी 
मधील वीर अिभम य ूचौक 
त े पपळे सौदागर 
पुलापयत चा ३० मी 
ं दीचा र याच े

कॉ टीकरण  करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६४          
100,000,000  

       
150,000,000  

          
5,000,000  

           
5,000,000  

0        
10,000,000  

213 भाग .२१ पपरी 
मधील बालामल चाळ, 
भैरवनाथ नगर,भीमनगर 
व इतर प रसरातील 
अंतगत चा ३० मी ं दीचा 
र याचे कॉ टीकरण  
करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६५            
70,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  

214 भाग .२१ पपरी 
मधील वैभवनगर  र याच े
कॉ टीकरण  करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६६            
50,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  

215 भाग .२१ पपरी 
येथील एच. बी. लॉक व 
इतर प रसरातील र यांच े 
कॉ टीकरण  करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६७          
100,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  

216 भाग .२१ पपरी 
येथील शा ी गाडन व 
इतर प रसरातील र यांच े  
कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६८          
100,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  

217 भाग .२१ 
पपरीगावठाण व 

प रसरातील   र याचे 
कॉ टीकरण  करण.े 

िवशेष 
योजना 

६३ १६९            
50,000,000  

0           
3,000,000  

           
5,000,000  

0          
8,000,000  
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218 भाग . २१ येिथल 
पपरीगाव व पपरी कॅ प 

प रसरात सुलभ शौचालय 
बांधण.े (सन २०१९-२० 
क रता) 

प.अंदाजप
क काम ेग 

ेि य 

४९३ १            
20,000,000  

0              
100,000  

           
5,000,000  

0          
5,100,000  

219 भाग . २१ पपरी म य े
िविवध ना यांची 
दु तीची  काम ेकरण.े 
(सन २०१९-२० क रता) 

नाला े नग २२६ १              
2,500,000  

         
25,000,000  

          
2,000,000  

           
3,000,000  

0          
5,000,000  

220 निवन भाग .२१ पपरी 
अशोक िथएटर 
प रसरातील व भागातील 
इतर प रसरातील ाम 
वॉटर लाईन व चबस या 
दु तीची काम ेकरण ेव 
इतर अनुषंिगक कामे करण.े 

ग भाग 
महसुली 
निवन कामे  

- - 0            
1,000,000  

0              
700,000  

0             
700,000  

221 भाग  १२ मधील २४ 
X ७ पाणीपुरवठा करीता 
व इतर सेवा 
वािह यांकरीता खोदलेले 
चर दु त करण ेव इतर 
ठकाणी डांबरीकरण करण े  

ग भाग 
िवशेष 
योजना 

३८ २८२            
20,000,000  

0           
1,000,000  

           
2,500,000  

0          
3,500,000  

222 भाग  १२ 
योतीबानगर प रसरातील 

अ ती वातील र त े
िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

३८ २८३            
25,000,000  

0           
2,500,000  

           
2,500,000  

0          
5,000,000  

223 भाग  १२ पीनगर 
तळवड ेप रसरातील 
अ ती वातील र त े
िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

३८ २८४            
25,000,000  

0           
2,500,000  

           
2,500,000  

0          
5,000,000  

224 भाग  १२ ि वेणीनगर 
सहयोगनगर प रसरातील 
अ ती वातील र त े

िवशेष 
योजना 

३८ २८५            
30,000,000  

0           
2,000,000  

           
2,500,000  

0          
4,500,000  
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िवकसीत करण े 

225 भाग . १२, 
ि वेणीनगर चौक त े
तळवड ेचौक मु य र याच े
फुटपाथ व डांबरीकरण 
करण.े 

िवशेष 
योजना 

३१ १२०          
100,000,000  

0          
30,900,000  

0          
10,000,000  

       
20,900,000  

226  महारा  रा यातील 
पारंपारीक कला व 
सां कृितकवर आधारीत 
आकुड  ना गृहाम ये 
कलािच  रेखाटण ेव 
अनुषंगीक काम ेकरण.े  

िवदयुत 
िवभाग फ 

भाग  
निवन काम 

  0            
2,500,000  

0              
500,000  

0             
500,000  

227  पपरी चचवड साय स 
पाक ट पा - २” 
िवकसीकरण करण े 

साय स 
पाक 

361 2          
100,000,000  

0          
17,500,000  

0              
500,000  

       
17,000,000  

228 खेळणी खरेदी  साव. 
उ ान े 

१२२ १५ 0 0           
4,600,000  

         
10,000,000  

0        
14,600,000  

229 खेळणी दु ती व देखभाल  साव. 
उ ान े 

१२२ १६ 0 0           
8,050,000  

           
5,000,000  

0        
13,050,000  

230 . . १५ म य ेभ  श  
येथील पुण ेमहानगर 
प रवहन महामंडळ िल. 
बस थानकांम ये चा जग 
पॉ टसाठी िव ुत िवषयक 
काम ेकरण े(सन २०१९-
२०)  

िव ुत मु य 
का. उ  व 
लघुदाब 
पोल व 
तारा 
हलिवण े(अ 

भाग) 

३३४ २          
150,000,000  

0                
10,000  

         
50000000  

0        
50010000  
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231 . . १५ म य ेभ  श  
येथील पुण ेमहानगर 
प रवहन महामंडळ िल. 
बस थानकांम ये चा जग 
पॉ टसाठी िव ुत िवषयक 
काम ेकरणेसाठी स लागार 
िनयु  करण े 

िव ुत मु य 
का. उ  व 
लघुदाब 
पोल व 
तारा 
हलिवण े(अ 

भाग) 

३३४ ३              
3,000,000  

0           
1,500,000  

             
500,000  

0          
2,000,000  

232 फेरीवाला सव ण व  
अंमलबजावणी अंतगत 
सव ण, फेरीवाला 
मॅनेजमट लॅन तयार करण,े 
अंमलबजावणी सप ट , 
परवाना वसुली व 
अित मन िनयं ण, 
फेरीवाला िश ण व 
NULM योजनेशी सांगड 
घालण े 

भूिम , 
जदगी 

िवभाग 
महसुली 
खच नवीन 
लेखाशीष 
फेरीवाला 
सव ण व 
अंमल.  

निवन  
काम 

 0 0 0          
50,000,000  

0        
50,000,000  

233 पपरी चचवड 
महानगरपािलका माफत 
न ान ेबांधणेत येणा-या 
िजजामाता पपरी, 
आकुड , मासुळकर कॉलनी 

णालयासाठी ETP 
उभारण े 

पयावरण 
अिभ. अ 
भांडवली 

२९२ ४६            
50,000,000  

0           
5,000,000  

         
30,000,000  

0        
35,000,000  

234 मनपा या घनकचरा 
येसाठी Waste to 

Energy लांट उभारण े 

पयावरण 
अिभ. 

४४६ ५       
2,500,000,000  

0        
200,000,000  

0          
30,000,000  

      
170,000,000  
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235 . . ६ मोहननगर व 
प रसराताली र यांची 
खडीकरणान ेव बी.बी.एम. 
प दतीन ेसुधारणा करण े 

क भाग 
निवन कामे 
खडीमु मा

चे र त े 

  0          
35,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

236 . . ६ मोहननगर व 
प रसरातील र यांची 
डांबरीकरणान ेसुधारणा 
करण े 

क भाग  
निवन कामे 
डांबरी र त े 

  0          
15,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

237 . . ६ धावडेव ती मधील 
आर ण . ४३२ ला 
िसमा भत बांधण ेव 
थाप य िवषयक कामे 

करण े 

िवशेष 
योजना  

५० २१/५          
400,000,000  

           
5,000,000  

           
5,000,000  

0        
10,000,000  

238 ड ट बीन खरेदी  आरो य 
िवभाग 
नवीन 
लेखािशष 
ड ट बीन 
खरेदी करण े 

  0  
400,000,000 

0        
100,000,000  

0       
100,000,000  

239 मनपा या घनकचरा 
येसाठी Waste to 

Energy लांट उभारण े 

पयावरण 
अिभ. 

४४६ ५       
2,500,000,000  

0        
200,000,000  

0          
50,000,000  

      
150,000,000  

240 फ नचर सामान खरेदी 
करण े 

फ नचर 
सामान 
खरेदी  

१३८ ८ 0 100,000,000           
50,000,000  

         
30,000,000  

0        
80,000,000  

240 A शालेय फ नचर खरेदी  शालेय 
फ नचर  

३०४ ब२४ 0 0 5060000 14940000 0 20000000 
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240 B शाळासाठी अधुिनक फळे 
( ीनबोड) खरेदी 

शाळासाठी 
अधुिनक 
फळे 
( ीनबोड)  

३०४ ब२४ 0 0 1500,000 2500000 0 4000000 

241 गणवेश खरेदी  गणवेश 
खरेदी  

१३८ ७ 0 50,000,000           
14,950,000  

         
15,050,000  

0        
30,000,000  

242 सावजिनक ठकाणी / 
महािव ालय ठकाणी 
महािव ालयाम ये 
नाममा  दरान ेसॅिनटरी 
नॅपक न पुरिवणेकामी , 
वे ड ग अँ ड िड पोज ग 
यं  पुरिवण े 

महसुली 
मिहला व 
बालक या
ण योजना  

३३१ ४६ 0 0 0          
28,000,000  

0        
28,000,000  

243 डा ायाम सािह य 
खरेदी  

डा 
िवभाग  

ायाम 
सािह य 
खरेदी  

१२४ 8 अ 0 0          
15,000,000  

         
30,000,000  

0        
45,000,000  

244 भाग . ९ संभाजीनगर 
येथील आर ण . 
जी.पी.१३२ (बस ट मनल 
) िवकसीत करण े 

िवशेष 
योजना 

५८ ३८       
1,200,000,000  

0          
20,000,000  

           
5,000,000  

0        
25,000,000  

245 भाग . १० मधील 
थरमॅ स चौक त ेक तुरी 
माकट र ता कॉ टीकरण 
करण े 

िवशेष 
योजना 

३३ १६४          
250,000,000  

0           
1,000,000  

         
14,000,000  

0        
15,000,000  

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

िवशेष 
योजना 

३३ १६६          
250,000,000  

0              
500,000  

         
14,500,000  

0        
15,000,000  

247 तळवड ेयेथील गायरान 
जागे या िसमा भतीची 
दु तीची काम ेकरण े 

थाप य 
उ ान  

२८६ २३४            
30,000,000  

0           
3,000,000  

0              
500,000  

         
2,500,000  
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248 भाग .१२ तळवड े
येथील आ. .१/५२ व 
१/५३ येथ ेउ ान,मैदान 
इ. िवकिसत करण.े 

थाप य 
उदयान 
निवन कामे 

  0        
300,000,000  

0              
500,000  

0             
500,000  

249 भाग .१० शा  
महाराज यां या पुत या 
माग ेशा  सृ ीचे उव रत 
काम ेकरण े

थाप य 
उ ान  

२७७ ४२          
100,000,000  

0            
4,000,000  

         
16,000,000  

0        
20,000,000  

250 बोपखेल येथ ेमुळा नदीवर 
पुल बांधण े 

िवशेष 
योजना 

४२ ३४          
530,000,000  

       
700,000,000  

         
50,000,000  

0 0 0 

251 भाग .२५ ताथवड े
येथील िजवननगरकडून 
मुंबई-बगलोरकड ेजाणारा 
२४.०० मी. ं द डी.पी. 
र ता िवकसीत करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २०३          
200,000,000  

       
300,000,000  

               
10,000  

         
10,000,000  

0        
10,010,000  

252 भाग .२५ ताथवड े
येथील आर ण .एम.२१ 
म य ेआ वत वाहनतळ 
िवकसीत करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २०४          
100,000,000  

       
150,000,000  

               
10,000  

           
9,990,000  

0        
10,000,000  

253 भाग .२५ वाकड येथील 
चौधरी पाक प रसरातील 
डी.पी. र त ेअ ावत 
प दतीन ेिवकसीत करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २०९          
100,000,000  

       
300,000,000  

               
10,000  

         
10,000,000  

0        
10,010,000  

254 भाग .२५ वाकड येथील 
कळमकर व ती त ेि टीन 
सोसायटी मधून स ह 
न.ं१६९ पासून स ह 
न.ं१७२ कडे जाणारा 
१८.०० मी. ं द डी.पी. 
र ता कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २११          
150,000,000  

       
300,000,000  

             
100,000  

         
10,000,000  

0        
10,100,000  
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255 भाग .२५ वाकड येथील 
स ह न.ं१४१ पासून 
२४.०० मी. डी. पी. 
रोडला जोडणारा स ह 
न.ं१४३ मधील १८.०० 
मी. डी.पी. र ता िवकसीत 
करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २१२          
150,000,000  

       
200,000,000  

             
100,000  

           
7,500,000  

0          
7,600,000  

256 भाग .२५ म ये 
आव यकतेनुसार र त े
कॉ टीकरण करण.े 

िवशेष 
योजना 

३५ २१३          
200,000,000  

       
500,000,000  

               
10,000  

         
10,000,000  

0        
10,010,000  

257 वाकड येथ ेआर ण 
.३/१८ येथ ेउ ान 

िवकसीत करण.े 

िवशेष 
योजना 

२८२ १४५            
50,000,000  

         
90,000,000  

         
22,400,000  

         
17,600,000  

0        
40,000,000  

258 बी.आर.टी.एस. कॉरीडोर 
.३ वाकड येथील पुण-े

बगलोर महामागावरील 
पुलापासून हजवडी 
ह ीपयत र ता िवकसीत 
करण.े या कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 
निवन कामे  

  0          
25,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

259 भाग .२५ वाकड येथील 
स ह न.ं१३२ मधून 
जाणारा २४.०० मी. 
ं दीचा डी.पी. र ता 

िवकसीत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 
निवन कामे 

  0        
300,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

260 भाग .२५ वाकड येथील 
आर ण .४/२३ म ये 
शाळा इमारत बांधण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 
निवन कामे 

  0        
300,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  
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261 पपरी येथील 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
पुतळा प रसरात िभमसृ ी 
तयार करण े(ब) युर स 
बसिवण े 
 

थाप य 
उ ान 

२४ १५४          
150,000,000  

0           
2,000,000  

           
4,500,000  

0          
6,500,000  

262 पपरी सौदागर येथील 
आ. . ३६१/अ येथ ेउ ान 
िवकसीत करण े 

थाप य 
उ ान 

२८१ १४०            
50,000,000  

0           
1,000,000  

           
9,000,000  

0        
10,000,000  

263 ध रावेत र यावरील 
वाय जं शन त े ध 
हॉ पीटल दर यानची 
र यामधील अती उ दाब 
वािहनी हलिवण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम े 

३५२ ३          
100,000,000  

0           
2,500,000  

           
7,500,000  

0        
10,000,000  

264 . ं . २६ वाकड- पपंळे 
िनलख मधील अंतगत 
र याचे कॉ टीकरण 
करण े या कामांतगत 
िव ुत िवषयक कामे करण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम े 

३५४ २२            
50,000,000  

0           
1,000,000  

           
4,000,000  

0          
5,000,000  
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265 भाग .२६ वाकड- पपळे 
िनलख मधील िववीध 
आर ण ेिवकसीत करण े

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम े 

३५४ २३            
50,000,000  

0           
1,000,000  

           
5,000,000  

0          
6,000,000  

266 ध रावेत र यावरील 
पाक ि ट समोरील सब वे 
ला बाधा करणारी अती 
उ दाब (132KV) वािहनी 
हलिवण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे निवन 
काम े

  0          
30,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

267 भाग .२६ वाकड- पपळे 
िनलख मधील पपळे 
िनलख मशानभुमी 
िवकसीत करण ेया 
कामांतगत िव ुत िवषयक 
काम ेकरण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
कामे निवन 
काम े

  0          
30,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

268 भाग .२६ वाकड- पपळे 
िनलख मधील क पटेव ती 
मशानभुमी िवकसीत 

करण ेया कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करण.े 

िव ुत मु य 
का. 
थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 

  0          
30,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  
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कामे निवन 
काम े

269 . . २६ पपळे िनलख 
मशानभूमी िवकसीत व 

इतर थाप य िवषयक 
अनुषंिगक काम ेकरण े
(ट पा . २)  

थाप य 
िव. योजना 
निवन कामे 

  0          
50,000,000  

0            
2,500,000  

0          
2,500,000  

270 . . २६ मधील मनपा 
शाळेची सुधारणा क न 
इतर थाप य िवषयक 
काम ेकरण े 

थाप य 
िव. योजना 
निवन कामे 

  0          
10,000,000  

0            
2,000,000  

0          
2,000,000  

271 भाग . १३ मधील 
पाईन रोड 

दुभाजकामधील 
उ ानासाठी िचखली 
मैलाशु दीकरण क ापासून 
िचकन चौक पयत 
पाईपलाईन टाकण े 

थाप य 
उदयान 
निवन कामे 

  0          
15,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

272 भाग  १ िचखली येथील 
सान ेकाँलनी ीगणेश 

ाने री कृ णाई ाज ा 
व सान ेइंड ीज 
प रसरातील 
र याचेहाँटिम स प तीन े
डांबरीकरण कऱण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २६७ 0 0           
2,500,000  

           
2,500,000  

0          
5,000,000  

273 भाग  १ िचखली येथील 
सान ेचौक त ेिशवरकर 
चौक र याचे हाँटिम स 
प तीन ेडांबरीकरण कऱण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २६८ 0 0           
4,000,000  

           
6,000,000  

0        
10,000,000  
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274 भाग  १ िचखली मधील 
पाटीलनगर धमराजनगर व 
गणेश काँलनी प रसरातील 
र यांच ेहाँटिम स प तीन े
डांबरीकरण कऱणे  

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २६९ 0 0           
2,000,000  

           
3,000,000  

0          
5,000,000  

275 भाग  १ मधील वाघ  ूसाने 
चौक ते नेवाळेव ती काँनर ते 
गणेशनगर काँनर पे ह ग 
लाँक बसिवणे व दु ती 

करणे  

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २७२ 0 0           
2,000,000  

           
3,000,000  

0          
5,000,000  

276 भाग  १ मधील 
रामदासनगर व इतर 
प रसरात पे ह ग लाँक 
बसिवण ेव दु ती करण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २७३ 0 0           
2,000,000  

           
3,000,000  

0          
5,000,000  

277 भाग  १ िचखली मधील 
अंतगत र त ेहाँटिम स 
प तीन ेदु ती करण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २७७ 0 0           
1,000,000  

           
5,000,000  

0          
6,000,000  

278 भाग  १ मधील वाघ  ुसाने 
चौक ते चचेचा मळा र ता 
िवकास आराख ानुसार 
िवकसीत करण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २७८ 0 0           
1,000,000  

           
5,000,000  

0          
6,000,000  

279 भाग  १ िचखली 
धनगरबाबा मंदीर त े
केशवनगर पयत नाला 
बांधण े 

थाप य 
िवशेष कामे  

३८ २८० 0 0           
1,000,000  

           
1,500,000  

0          
2,500,000  

280 भाग .१ िचखली येथील 
गट न.ं१६५३,१६५४ 
मधील आर ण . १/८८ 
अ, मनपा उपयोगासाठी 
याम य ेउ ान, खेळाचे 
मैदान, मंडई िवकिसत 
करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0        
100,000,000  

0          
10,000,000  

0        
10,000,000  

281 भाग .१ िचखली येथील 
आर क .१/१०१ खेळाचे 

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
20,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  
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मैदान िवकिसत करण.े 

282 भाग .१ िचखली येथील 
आर ण .१/१०८, उ ान 
िवकिसत करण.े 

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
50,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

283 भाग .१ िचखली येथील 

आर क .१/११७ करकोळ 

बाजार िवकिसत करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

   0          
50,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

284 भाग .१ िचखली येथील 
राधा वामी आ म त ेसान े
चौक पयत डी पी र ता 
िवकिसत करण.े 

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
50,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

285 भाग . १ िचखली 
येथील सोनावणेव ती त े
रामदासनगर र याचे 
ं दीकरण क न िवकिसत 

करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
50,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

286 भाग . १ हे ेव ती, 
मोरेव ती अंतगत िविवध 
वािह यासाठी खोदलेले 
र त ेमजबुतीकरण क न 
डांबरीकरण करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
30,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

287 भाग .१ िचखली येथील 
सोनवणेव ती, 
रामदासनगर तसेच 
औ ोिगक प रसरातील 
िविवध वािह यासाठी 
खोदलेले र त ेमजबुतीकरण 
क न डांबरीकरण करण.े  

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
30,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  
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288 भाग . १ िचखली 
येथील धमराज नगर व 
बगव ती म ये िविवध 
वािह यासाठी खोदलेले 
र त ेमजबुतीकरण क न 
डांबरीकरण करण.े 

थाप य 
िवशेष कामे 
निवन कामे 

  0          
30,000,000  

0            
5,000,000  

0          
5,000,000  

289 भाग . २ गट . ५४४ 
बो-हाडेवाडी येथ ेआरि त 
जागेवर उ ान िवकसीत 
करण े 

थाप य 
उ ान 

२८१ १२८            
20,000,000  

            0                          
500,000  

           
4,500,000  

                      
-    

         
5,000,000  

290 भाग . १२, 
ि वेणीनगर चौक त े
तळवड ेचौक मु य र याच े
फुटपाथ व डांबरीकरण 
करण.े 

िवशेष 
योजना 

३१ १२०          
100,000,000  

0          
30,900,000  

0          
20,000,000  

       
10,900,000  

291 िचखली येथ े३२० 
द.ल.िल. मतेचे 
जलशु दीकरण क  बांधण े
व इतर अनुषंिगक कामे 
करण े 

पाणीपुरवठा 
िवशेष 
योजना िनधी  

२६१ 5 अ 0 0        
280,000,000  

0          
50,000,000  

      
230,000,000  

292 डॉ बाबसाहेब 
आंबेडकर पुतळा त ेहॉक  
टेिडयम पयतचा र ता  

कॉ टीकरण करण ेअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे करण े 

थाप य 
क प 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 
काम े(क 

भाग) 

३५२ ३७            
60,000,000  

0              
100,000  

           
4,000,000  

0          
4,100,000  

293 क े ीय कायालय अंतगत 
नेह नगर मशानभूमी येथ े
िव ुत दािहनी /गॅस  
दािहनी बसवण े . 

लोकारो य ३२४ ११            
20,000,000  

0              
100,000  

           
5,000,000  

0          
5,100,000  
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294 क ेि य कायालय अंतगत 
म यवत  भांडार, िविवध 
इमारतीमध ेCCTV यं णा  
बसवण.े (सन२०१९-२०) 

सावजिनक 
सुरि तता  

३११ ३५            
10,000,000  

0              
700,000  

           
5,000,000  

0          
5,700,000  

295   ९ म ये खराळवाडी  
येथ ेिविवध चौकात 
CCTV  यं णा बसवण.े 
(सन२०१९-२०) 

सावजिनक 
सुरि तता  

३११ ३६            
20,000,000  

0              
700,000  

           
5,900,000  

0          
6,600,000  

296 सन २०१७-१८ क रता  
मनपा भवन गोल माकट 
उपिवभागातील उ ानातील  
िविवध कारचे  बोअरवेल  
वइतर पंपाचे  देखभाल 
दु ती करणे. 

क िवदयुत 
करकोळ 

दु ती व 
देखभाल  
निवन कामे 

 -  - 0 0                       -                210,000  0             
210,000  

297   9 नेह नगर येथील जुनी 
शाळा इमारत पाडून निवन 
इमारत बांधणे.व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे  

( िव ुतिवषयक कामे) 

थाप य 
क प  

अंतगत  
िवदयुत 
िवषयक कामे 
(क भाग) 

३५१ १५            
10,000,000  

0              
100,000  

           
1,800,000  

0          
1,900,000  

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

क भाग 
िवशेष यो. 
निवन कामे   

   40,00,00,000 0 10,00,000 0 10,00,000  

298 भाग . २० येथील पु.ल. 
देशपांडे आिण सट एथोनी 
उ ानांचे नुतनीकरण करणे व 
इतर उ ानाची थाप य 
िवषयक कामे करणे  

थाप य 
उ ान  

२८८ २७९            
20,000,000  

0           
4,000,000  

           
6,000,000  

0        
10,000,000  

               थाप य िव.यो.पानांक २९ अ. .५७ कामा या नावात . .२ बो-हाडेवाडी िवनायक नगर, मोशी येथे छ.संभाजी महाराज व सरसेनापती हंबीरराव मोिहते यांचा पुतळा उभारणे कामी अनुषंगीक कामे करणे’  
               या माणे बदल करणेस मा यता दे यात येत आहे.    
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299 . . २० मधील सुधारे 
उ ान िवकिसत करण ेव 
पयावरण सं कार उ ान 
आिण इतर उ ानांची 
थाप य िवषयक कामे 

करण े 

थाप य 
उ ान  

२८९ २८३              
5,000,000  

         
50,000,000  

          
3,000,000  

           
7,000,000  

0        
10,000,000  

300  सन २०१८-१९ अखच त कामामधून िश लक र म   0 0     
2,104,114,000  

0 0  

301  भूसंपादन िनधी    २७४ 3 0 0     
1,400,000,000  

0           
70,000,000  

   
1,330,000,000  

  एकुण           
5,74,59,50,869  

    
2,74,66,29,384  

       
39,25,15,384  

 

    

               तर  वर ल माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार सन २०१८-१९ मधील महसुली अंदाजप कातील िश लक राहणा-या र.  
२१०,४१,१४,०००/-  र कमेची सन २०१९-२० या आरंिभचे िश लकेत वाढ क न तसेच तसेच महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप काचा सं  
गोषवारा मधील अखेरची िश लक र. . ३०,२४,१२,६००/-  मधुन र. . २५ कोट   या माणे महसुली अंदाजप कातून एकुण र कम पये  २३५,४१,१४,०००/-  
र कम कलम १०३ अनुसुची 'ड' मधील करण  ७ तरतूद २(१)  नुसार या या कामांसमोर र. . ३९,२५,१५,३८४/-  वाढ /घट करणेस व सन २०१९-२० 
या महसुली / भांडवली व 'प' अंदाजप कात न वन कामाचा समावेश करणेस, न वन व जूने कामांना र. . २३५,४१,१४,०००/-  मधून वाढ व तरतूद देणेस 

व सुधार त शासक य मा यतेस तसेच सन २०१९-२० या भांडवली/महसुली 'प' अंदाजप कातील  वभागां या अंतगत वग करण कर यास  मा यता दे यात 
येत आहे.  तसेच  पंत धान आवास योजनेसाठ  घटक .१ अंतगत राब वणेत येणा या PCSSIHDP क पांतगत दापोड  येथील गुलाबनगर, जयिभम 
नगर, महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर व िलंबोरे चाळ क पांचे पुनवसन / पुनिनमाण करणे ता वत आहे.  

     वर ल क पाक रता मा. थायी सिमती ठराव .१२६५, द.०८/११/२०१७ अ वये मे. M.M. Project Consultants Pvt. Ltd. यांची िन वदा पूव व 
िन वदा प ात कामांसाठ  स लागार हणून नेमणूक करणेस मा यता दलेली आहे. या वभागाकड ल . था/लेखा/१/का व/२९२/२०१८, द.३०/०५/२०१८ 
अ वये स लागारास कामाचे आदेश दे यात आलेले आहे. 

     मा.शहर सुधारणा सिमतीने ठराव .४०, द.०३/०१/२०१९ अ वये स लागाराने सादर केले या क पा या संक पनेस व क प कंमत र. .१७५७ 
कोट स मा यता दलेली आहे.   

    सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये क शासन पुर कृत योजना मधील पंत धान आवास योजना या लेखािशषातगत अ. .१४ पंत धान आवास 
योजना (इतर) या लेखािशषावर नवीन कामांसाठ  र. .४,५३,००,०००/- तरतुद आहे.  
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    वषयां कत काम सन २०१९-२० चे अंदाजप काम ये कामा या नावाचा समावेश नस याने तसेच सदर क पासाठ  अंदाजप क तयार करणे, 
ड .पी.आर. तयार क न शासनाची मा यता घेणे आव यक अस याने सदर कामा या नावासह तरतुद असणे आव यक आहे.  

    तसेच सदर क पा या स लागार फ  साठ  सन २०१९-२० या अंदाजप कात तरतुद नस याने सन २०१९-२० साठ  न याने र. .२,००,००,०००/- 
इतक  तरतुद करणेस व क शासन पुर कृत योजना लेखािशषावर ल पान .५१०, अ. .१४ पंत धान आवास योजना (इतर) या कामावर ल 
र. .४,५३,००,०००/- न याने अंतभुत करावयाचे कामा या नावावर करणेस मा यता देणेत येत आहे.     

 
 

अ.
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ. . अंदाजप क य र म सन २०१८-१९ चा 
सुधारीत अंदाज 

सन २०१९-२० ची 
तरतुद 

 लेखािशष – पंत धान आवास योजना      

१४ पंत धान आवास योजना (इतर) ५१० १४ ० ४,७२,००,००० ० 

१४ 
(अ) 

पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१ अंतगत 
राबिवणेत येणा या PCSSIHDP क पांतगत 
स लागार यांचेमाफत गुलाबनगर, जयिभम नगर, 
महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर, लबोरे चाळ,  

 दापोडी क पाचे पुनवसन / पुन नमाण करणे. 

५१० १४ 
(अ) 

१७,५७,००,००,००० ० १,००,००,००० 

१४ 
(ब) 

पंत धान आवास योजनेसाठी घटक .१ अंतगत 
राबिवणेत येणा या PCSSIHDP क पांतगत 
स लागार यांचेमाफत गुलाबनगर, जयिभम नगर, 
महा मा फुले नगर, िस दाथ नगर, लबोरे चाळ,  
दापोडी क पाचे पुनवसन / पुन नमाण करणे 
( क प स लागार फ  अदा करणे) 

५१० १४ 
(ब) 

४१,२८,९५,००० ० ३,५३,००,००० 

एकुण   १७,९८,२८,९५,००० ४,७२,००,००० ४,५३,००,००० 
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      तरी वरील माणे लेखािशषातगत कामाचे नावाचा अंतभाव क न यावर वरील माणे तरतुद करणेस मा यता दे यात येत आह.े  तसेच पपरी चचवड 

महानगरपािलकेमाफत  पंत धान आवास योजनेअंतगत (EWS) िविवध ठकाणी आ थकदृ ा द ुबल घटकांसाठी घरकुल योजना राबिवणे क पामधील कामांना सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कात तरतुद   ठेवणे आव यक अस याने सदर तरतुदीस मा यता देणेत येत आह.े 
 

अ . . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  

वॉड . कामाची 
अंदाजपञक य र म 

सन २०१९-२० 
चा अंदाज 

 वाढ घट सन २०१९-२० चा 
मुळ अंदाज 

 लेखािशष- थाप य 
िवशेष योजना 
(एच.ओ/सी.ई.)   

      

५९/७९ िचखली से. . १७ व 
१९ येथे आ थकदृ या 
दुबल घटकांसाठी या 
(EWS)गृह क पाम ये 
िववीध आर णे 
िवकसीत करणे     

११ ४००००००० ० ३०००००० ० ३०००००० 

६०/८१ िचखली से. . १७ व 
१९ येथे आ थकदृ या 
दुबल घटकांसाठी या 
EWS)गृह क पाम ये 
टाऊनहॉल व ंथालय 
आर णिवकसीत करणे    

११ १०७३००००० ५००००००० ० १५००००० ४८५००००० 

६०/८२ िचखली से. . १७ व 
१९ येथे आ थकदृ या 
दुबल घटकांसाठी या 
EWS)गृह क पाम ये 
भाजीमंडईचे आर ण 
िवकसीत करणे      

११ ६००००००० ११५००००० ० १५००००० १००००००० 

 एकूण  २०७३००००० ६१५००००० ३०००००० ३०००००० ६१५००००० 
 
                    तसेच सन २०१९-२० या अंदाजपञकात न याने काम समा व  करणे व तरतूद त वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ.
. 

कामाचे नाव अंदाजपञक य 
र कम 

 लेखािशष  पान 
.अ. . 

सन २०१९-
२० ची 
तरतूद 

वाढ घट सन २०१९-
२० चा 
सुधार त 
अंदाजपञक 

१ पंपर  िचंचवड 
शहरातील अनािधकृत 
पा कग केले या, 
वाहतूक स अडथळा 
करणा-या तसेच 
िनयम भंग करणा-या 
वाहनांवर कारवाई 
करणेकामी दोन चाक  
व चार चाक  
वाहनांसाठ  येक  
दोन अ याधुिनक 
वयंचिलत HYD वाहने 

मािसक भाडे त वावर 
घेणे         

५.०० कोट  थाप य वशेष 
योजना  

- - ५०.०० लाख  ५०.०० 
लाख 

२ भ  श  उदयानाची 
िसमािभंत आधुिनक 
प दतीने वकसीत 
करणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करणे    

२०.. कोट  थाप य वशेष 
योजना  

४७/१३९ २.०० कोट  - ५०.०० लाख १.५० कोट  

 एकूण    २.०० कोट  ५०.०० लाख ५०.०० लाख २.०० कोट  
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 भाग . २६ वाकड- पंपळे िनलख मधील औंध रावेत र यावर ल पाक ट सोसायट  समोर थाप य वभागामाफत सबवे चे बांधकाम सु  
केले आहे. परंतु सदर सबवे या बांधकामात EHV 132 KV एक टॉवर अडथळा कर त अस याने सबवेचे बांधकाम पुण होऊ शकत नाह  व यामुळे 
सदरचा सवे नागर कांचे वापरास खुला करता येत नाह . सदर ठकाणचे रहदार चे माण बघता सदरचा EHV 132 KV एक टॉवर वर त हल वणे 
अ याव यक आहे. याकर ता महापारेषण कंपनीने अंदाजे १.६२ कोट  पयांचे अंदाजपञक मनपास दलेले आहे. सदरचे काम तातड ने करणे आव यक 
असून याकर ता आव यक र. .१.६२ कोट  यांस शासक य मा यता देणेत येत आहे तसेच या कामाचा खच याच ठकाणचे सबवे या बांधकामाकर ता 
कर यात आले या तरतुद मधुन, औंध रावेत र यावर ल साई चौक येथील उ डाण पुलास बाधा करणार  EHV 132 KV लाईन हल व याचे काम करणार  
एज सी यांचेकडुनच हे काम मनपाने यापुव  वकृत केले या िनवीदा दराने िनयमांनुसार रतसर करारनामा क न व अनामत र कम घेऊन वर त 
क न घे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच ब ेञीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम ये सदर सन 
२०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२०चे मुळ अंदाजपञकातील खालील नमद महसुली कामांना पुरेशी तरतूद नस याने अखिचत रकमेमधुन वग 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नाव लेखािशष  अंदाजपञक य 
र कम 

२०१८-१९ मुळ 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०१८-१९ ची 
एकूण आव यक 
तरतूद 

शेरा 

१ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १६ मधील 

रावेत व कवळे 
प रसरातीलर ते दु ती 
करणे  

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

२ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १६ मधील 

मामुड  व वकासनगर  

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  
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प रसरातीलर ते दु ती 
करणे    

३ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये 
व वध कंप या व 
मनपा या व वध 
वभागामाफत खोदलेले 
ख डे चर डांबर करणाने 
दु त      करणे    

महसुली ५०००००० १००० ३५००००० ० ३५०१०००  

४ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये 

ख डे व चर 
को डिम स प दतीने 
बुज वणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

५ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ मधील 

रावेत व कवळे 
प रसरातील र ते 
दु ती करणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

६ सन २०१९-२० क रता महसुली ४०००००० १००० २५००००० ० २५,०१,०००  
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भाग . २२ मधील 
ववीध कंप या व 
मनपा या ववीध 
वभागामाफत खोदलेले 
ख डे चर बुज वणे व 
थाप य वषयक काम 

करणे    

७ सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील  

प रसरातील र ते 
दु ती करणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

८ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 

मनपा इमारतीची देखभाल 
दु ती करणे    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

९ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मनपा 

शाळा इमारतीची 
देखभाल दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१० सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ मधील 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  
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ेमलोक भागातील 
आर णा या जु या 
सीमािभंती काँ ट या 
करणे    

११ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १७ म ये 

फुटपाथ, नाला, टोम 
वॉटर, चबस व पे हंग 
लॉकची दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१२ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ मधील 

मनपा इमारतीची 
देखभाल चरल 
ऑड ट मधील 
अहवाला माणे दु ती 
करणे    

महसुली ६०००००० १००० ४०००००० ० ४००१०००  

१३ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ मधील 

मनपा शाळा इमारतीची 
देखभाल दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  
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१४ सन २०१९-२० क रता 
भाग . १८ म ये 

फुटपाथ, नाला, ॉम 
वॉटर चबस व पे ह ंग 
लॉकची दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१५ सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ म ये 
ववीध ठकाणी ॉम 
वॉटर व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे       

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

 

१६ सन २०१९-२० क रता 
भाग . २२ मधील 

मनपा इमारतीची 
देखभाल दु ती करणे   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१७ अखिचत र कम   ० ३६०००००० ० ३६०००००० ०  

 एकूण  ५४०००००० ३६०१६००० ३६०००००० ३६०००००० ३६०१६०००  

               

        वर ल सव कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकाम ये उपरो  नमुद केले माणे या या  

      कामांचे समोर ल रका याम ये दश वलेली तरतूद  उपल ध करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

        तसेच ब ेञीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम ये सदर सन २०१८-१९ या सुधार त 
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      अंदाजपञकातील खालील नमुद कामांना पुरेशी तरतूद नस याने व भागाकड ल खालील कामांमधून वग करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

   

अ. . कामाचे नाव लेखािशषक  अंदाजपञक य 
र कम 

२०१८-१९ मुळ 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०१८-१९ 
ची एकूण 
आव यक 
तरतूद 

शेरा 

१ जु या तालेरा हॉ पटल 
इमारत पाडून नवीन 
इमारत बांधणे  

वशेष 
योजना  

७१५०००००० ५००००००० ३१८००००० ० ८१८०००००  

२ भाग . २० 
िचंचवडेनगर म ये 
बजलीनगर येथे 
अंडरपास करणे    

वशेष 
योजना  

१०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५००००००  

३ थेरगाव . . ५० म ये  
सुनधाम शेजार  १८ 

मी.ड .पी.र यास 
थेरगाव िचंचवड पुल 
बांधणे  

वशेष 
योजना  

३८००००००० ५००००००० ० १५०००००० ३५००००००  

४ ांतीवीर चापेकर 
वाडया या तीस-या 

वशेष 
योजना  

१२००००००० ३०००००० ० १५००००० १५०००००  
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ट याची कामे करणे 

५ . . २३ म ये 
अदयावत मशानभूमी 
बांधणे 

वशेष 
योजना  

१०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५००००००  

६ िचंचवड येथील 
मंगलमुत  वाडा, 
चापेकर िश पसमुह, 
मोरया गोसावी मं दर 
पासून ते थेरगाव बोट 
लब पयतचा प रसर 

सुशोिभकरण करणे.     

वशेष 
योजना  

१७०००००००० ५०००००० ० २५००००० २५०००००  

७ वकास ािधकरण 
ह तील पेठ . ३२ येथे 
वायु दुषण िनयंञण 
यंञणेसह गॅसवर आधार त 
आधुिनक शवदा हनीसह 
मशानभूमी वकसीत 

करणे.       

प अंदाज  १०००००००० १६०२४००० ० २०००००० १४०२४०००  

८ िचंचवड काळेवाड  
पुलापासून भाटनगर 
एसट पी पयत १८ मी 

वशेष 
योजना  

१८००००००० ५५०००००० ४२००००० ० ५९२०००००  
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र ता वकसीत करणे.   

९ ब भागात ठक ठकाणी 
सुशोिभकरणाची कामे 
करणे    

वशेष 
योजना  

८००००००० ५००००० ० ५००००० ०  

१० भाग . २२ येथील 
चापेकर बंधू 
उ डाणपुलाचे 
सुशोिभकरण करणे.  

वशेष 
योजना  

३००००००० ६०००००० ० १५००००० ४५०००००  

११ भाग . १८ म ये 
चापेकर चौकात पादचा-
यांसाठ  भुयार  माग 
वकसीत करणे.  

वशेष 
योजना  

१८००००००० २५००००० ० १०००००० १५०००००  

१२ चापेकर उ डाणपुल 
वनीरोधक यंञणा 

उभारणे 

वशेष 
योजना  

८००००००० ५००००० ० ५००००० ०  

 

१३ भाग . ४७ स ह नं. 
१२४ म ये िनयो जत 
१८ मी. व १२ मी. ं द 
र याचे व इतर 
उवर त र यांचे कामे 

वशेष 
योजना  

५००००००० २५००००० ० ८००००० १७०००००  
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करणे   

१४ भाग . ४६ म ये 
न याने ता यात आलेले 
र ते WBM व BBM 
प दतीने र ते वकसीत 
करणे.  

भांडवली १००००००० ३२००००० ० ७००००० २५०००००  

 एकूण  ३८२५०००००० २५४२२४००० ३६०००००० ३६०००००० २५४२२४०००  

         

      वर ल सव कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त अंदाजपञकाम ये उपरो  नमुद कले माणे या या कामांचे समोर ल रका याम ये 
दश वलेली तरतूद उपल ध करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

               तसेच सन २०१९-२०  या अंदाजप काम ये शासक य मा यता देणेत येत आहे नागर कां या सोई या ीने सदरची कामे करणे आव यक  

        अस याने यांस मा यता देणेत येत आहे.     

 

अ. . कामाचे नांव अंदाजप क य र कम . आव यक तरतुद र कम . 

१ भाग .१९ मधील दा गाडन,गावडे पाक 
पर सरातील र ते काँ ट करण करणे. 

१० कोट  १ कोट  

२ भाग .१९ म ये   ठक ठकाणी गॅ ज १ कोट  ५० लाख 
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बस वणे 

३ भाग . १९ पंपर  येथे भाजी मंडई वकसीत 
करणे 

२० कोट  १ कोट  

४ भाग .१९ मधील ए पायर सोसायट  मधील 
नाला लॅब टाकुन बं द त करणे. 

३ कोट  ७५ लाख 

५ भाग .१९ भोईर कॉलनी र ता काँ ट करण 
करणे. 

१० कोट  १ कोट  

 

                  तसेच  भाग मांक ७ मधील वकास आराखडयातील खालील नवीन वकास कामे अंदाजप कात समावेश करणेस व शासक य मा यता देणेत येत  

        आहे. 
 
 

अ.
. 

कामाचे नांव पान 
. 

अ. . लेखािश ष कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सुधार त कामाची 
अंदाजप क य 

र कम 

सन 
२०१९-
२० ची 
मुळ 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
कराव
याची 
तरतुद 

सन २०१९-२० 
साठ  एकुण 

सुधार त तरतुद 

१ भाग .७ भोसर  येथील 
छ पती िशवाजी महाराज 
शाळेशेजार ल जागेम ये 

० ० वशेष 
योजना 

१०००००००० १०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
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बहुउ ेशी हॉल बांधण े

२ भाग .७ भोसर  
गावठाण येथील भैरवनाथ 
शाळेची जुनी इमारत पाडुन 
बहुउ ेशीय हॉल बांधणे 

० ० वशेष 
योजना 

१०००००००० १०००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 

 एकुण    २०००००००० २०००००००० ० १०००००००  १००००००० 

           तसेच भाग .६ मधील कामे अंदाजप कात समा व  करणेस व कामास शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच आव यक तरतूद ‘शहर  

          वकास आराखडास ’ या लेखािशषामधून करणेस मा यता दे यात येत आहे.   

अ. . कामाचे नांव  लेखािशष  शासक य र. . कामास आव यक तरतुद 
र. . 

१ भाग .६ मधील र ता ं द करण व व वध क पां या  

कामास अडथळा ठरणा-या म.रा. व..कं िल.चे फडर 
पलर,लघुदाब व उ चदाब खांब व तारा हल वणे व इतर 
व ुत वषयक कामे करणे.  

उ चदाब / लघुदाब पोल व 
तारा हल वणे 

७५००००० २५००००० 

 एकुण  ७५००००० २५००००० 

 

              तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात खालील त यात नमुद केले या वकास कामांना तरतुद वग करण कर या या तावास मा यता देणेत  
          येत आहे. 
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अ.
. 

उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नांव  

लेखािश ष बजेट 
पान . 

बजेट 
अ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सुधार त 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सन 
२०१९-२० 
मुळ 
तरतुद 

वाढ घट सन २०१९-२ 
साठ  
सुधा रत 
तरतुद  

शेरा 

१ ग े ीय 
कायालयातील 
न याने ता यात 
येणा-या उ ानां या 
आर त जागांना 
िसमािभंत बांधणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे.  

थाप य 
उदयान 

२८७ २५७ ५००००००० ५००००००० ५००००० १९५०००००  २००००००० अ. .व न 
वग 

  एकुण   ५००००००० ५००००००० ५००००० १९५०००००  २०००००००  

 

               तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागामधील सन २०१८-१९ या सुधा र त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कातील खालील कामांना  

         पुरेशी तरतुद नस याने अखच त र कमेमधुन वग करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नांव लेखािशष पान 
. 

अनु.
. 

अंदाजप क य 
र कम 

२०१८-१९ मुळ 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करा
वया
ची 
तरतु
द 

सन २०१८-१९ ची 
एकुण आव यक 
तरतुद 

शेरा 

१ भाग .१७ म ये  

िशवनगर  भागात व वा हेकरवाड  
वशेष 
योजना 

२७ २१ १५००००००० २००००००० ५००००००० ० ७०००००००  
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भ डवेव ती भागात र याचे 
काँ ट करण करणे. 

२ भाग .१७ बला हॉ पटल पासून 
वा हेकरवाड  पयतचा र ता दो ह  बाजुनी 
पदपथ तसेच सायकल क करणे. 

वशेष 
योजना  

२७ २२ २०००००००० ५०००००० १०००००००० ० १०५००००००  

३ भाग .१६ वा हेकरवाड  येथे ािध 
करणाकडुन आले या जागेवर स लागार 
नेमणे व शाळा इमारत बांधण े

वशेष 
योजना 

४९ २५ २०००००००० ७५००००० २००००००० ० २७५०००००  

  एकुण    ५५००००००० ३२५००००० १७००००००० ० २०२५०००००  

           
 

           वर ल सव कामांसाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२० या मूळ अंदाजपञकाम ये उपरो  नमूद केले माणे या या कामां या 
समोर ल रका यांम ये दश वलेली तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेत येत आहे.  तसेच सन २०१९-२० या मुळ अंदाजप कात थाप य वषयक वकास 
कामा या अंदाजप काम ये कामाचे नांव समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचे नांव लेखािश 
ष 

पान 
. 

अनु
. . 

मुळ 
तरतुद 

अंदाज
प क य 
र कम 

सन २०१९-
२० ची 
तरतुद 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१९-
२० ची 
तरतुद 

वाढ घट  

१ भाग .२० येथील शंकरवाड  
ना यापासून जे.जे. लास या 
पाठ मागे रे वे कडेने १२.०० 
मी.ड .पी.र ता वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

नवीन 
काम  

 ० ० ७००००००० १००००००० ५००००००  
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२ भाग .२० येथील ोमा 
शेजार ल मोकळ  जागा वकसीत  
करणे. 

वशेष 
योजना 

नवीन 
काम 

 ० ० १०००००००० ५०००००० १००००००  

३ भाग . २० येथील 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा 
संकुल अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

नवीन 
काम  

 ० ० १०००००००० ५०००००० १००००००  

४ भूसंपादन िनधी  २७४ ३  १४००००००००   ७०००००० ७०००००० 

 एकुण        ७०००००० ७०००००० 

             

             तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये पाणीपुरवठा वभाग क े ीय कायालया अंतगत खालील नवीन कामांचा समावेश करणसे मा यता  

      देणेत येत आहे व सदर कामांना  शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नांव लेखािशष भाग /मु यालय शासक य मा यता र कम 

१ भाग .६ म ये व वध ठकाणी  

ड .आय.लाईन टाकणे व दु ती व 
षयक कामे करणे. 

योजना िनधी  मु यालय ४५००००० 

२ पांजरपोळ टाक व न वतरण होणा-या 
भागात पाईपलाईन टाकणे व दु ती 
वषयक कामे करणे. 

योजना िनधी मु यालय ४५००००० 

 



220 
 

,   

              तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप काम ये थाप य क े ीय कायालया अंतगत खालील नवीन कामांचा  

        समावेश  करणेस मा यता देणेत येत आहे. सदर कामां या शासक य रकमेस व तरतुद स मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ. . उप लेखािशष अथवा कामाचे नांव लेखािशष भाग / 
मु यालय 

शासक य मा यता 
र कम 

सन २०१९-२०ची 
तरतूद 

१ भाग .६ मधील ना यां या कडेने संर क जाळ  बस वणे 
व ना यांची सुधारणा करण े

नाला े िनंग मु यालय ४५,००,००० २५,००,००० 

२ भाग .६ मोहन नगर व प रसरातील र यांची 
खड करणाने व बी.बी.एम प दतीने सुधारणा करणे. 

वशेष योजना मु यालय ३,५०,००,००० १,७०,००,००० 

३ भाग .६ मोहननगर व प रसरातील र यांची 
डांबर करणाने सुधारणा करणे 

वशेष योजना मु यालय १,५०,००,००० ८०,००,००० 

४ भाग .६ मधील पुणे नािशक र या या प म भागात 
काँ ट पे हंग व थाप य वषयक कामे करणे 

थाप य वषयक 
कामे 

मु यालय ६०,००,००० ४०,००,००० 

५ भाग .६ मधील पुणे नािशक र या या पूव भागात 
काँ ट पे हंग व थाप य वषयक कामे करणे 

थाप य वषयक 
कामे 

मु यालय ४५,००,००० २५,००,००० 

 

     तसेच सन २०१९-२० या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या वकास कामांना तरतूद वग करण कर यास मा यता देणेत येत आहे 
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अ. . उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

लेखािशष बजेट 
पान 
. 

बजेट 
आ. . 

मुळ 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सुधा रत 
शासक य 

मा यता 
र कम . 

सन २०१९-
२० मूळ 
तरतूद 

वाढ  घट सन २०१९-
२० साठ  
सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ भाग .५ मधील 
सखुबाई गबाजी गवळ  
उ ानाचे नुतनीकरणे 
करणे व े क 
गॅलर चे उव रत 
कामेकरणे 

थाप य 

उ ान 

२८३ १८४ १५०००००० १५०००००० ४०००००० ४०००००० ० ८०००००० अ. . व न 
वग 

२ भाग .५ म ये 
आंबेडकर उ ान 
समाज मं दर बांधणे 
व इतर थाप य 
वषयक कामे करणे. 

थाप य 
उ ान 

२८३ १८५ ६०००००० ८०००००० १०००००० ४००००००  ५०००००० अ. . व न 
वग 

 

       तसेच भाग ३ च-होली/मोशी येथे ववध ठकाणी ड .पी.र यांची कामे चालू आहेत. तथा प खालील वकास कामात तेथील थािनक नाग रकांचे 
घरे, व हर  इ याद  मुळे काह  माणात जागा ता यात ये यास वलंब होत आहे व अडथळे आहेत. यामुळे सदर चालू ड .पी.र याचा कामातून भागातील 
ता यात आलेले ड.पी. र ते/नॉन डपी र ते वकिसत करणे/ डांबर करण करणेची मागणी येथील थािनक नाग रक कर त अस याने सदर वकास कामातून 
भागातील ता यात आलेले ड .पी र ते/नॉन ड पी र ते वकिसत व डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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१) भाग .७ च-होली,पठारे मळा,ड .वाय.पाट ल कॉलेज वकास आराखडयातील ३० मी ं द या र याचे उव रत थाप य वषयक कामे करणे. िन वदा 
.(३०/६४-२०१७-१८) 

२) भाग .६ मोशी येथील मोशी आळंद  र ता ते इं ायणी नद (केळगाव पूल) पयतचा १८ मी ड  पी र ता वकिसत करणे.(४३/३-२०१७-१८) 
३) भाग .७ च-होली येथील पुणे-आळंद  र ता ते दाभाडे व ती येथील वकास आराखडयातील ३०/४५ मी ड  पी र ता वकािसत करणे(ट पा २) िन वदा 

.(३०/२०-२०१७-१८) 
४) भाग .७ च-होली,द नगर (काळ िभंत र ता) वकास आराखडयातील र ता १८ मी वकिसत करणे. िन वदा .(५२/०२-२०१७-१८) 
५) भाग .०३ च-होली येथील च-होली मु य र ता (आझाद नगर) ते काळजेवाड  पयतचा १८ मी.ड .पी र ता वकसीत करणे.िन वदा .(५५/२-२०१८-

१९) 
६) भाग .३ येथील आदशनगर मधील ड.पी.र ते वकिसत करणे.िन वदा .(४७/२-२०१७-१८) 
७) . .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. िन वदा .(३०/१०-२०१७-१८) 
     तसेच उपरो  वर ल वकास कामातील पाणीपुरवठा वभाग, वदयुत वभाग, जलिन:सारण वभागातील िश लक रकमेतून थाप य वषयक कामे 
करणेस व कामांचा थळबदल क न भागातील ता यात आलेले ड .पी.र ते व नॉन ड .पी.र ते वकिसत व डांबर करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.            

तसेच ग भाग मधील मनपा चा सन २०१९-२० या न वन अंदाजप कात नाग रकां या मागणी व वकासा या ीने वशेष योजना लेखािशषाम ये खालील 
न वन कामांचा समावेश क न यासाठ  सन २०१९-२० या आिथक वषाम ये कामे काढणेकामी आव यक तरतूद करणेस  व खालील कामास तरतूद वाढ घट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे नाव 

लेखािशष अंदाजप क य मुळ 
शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शा.मा यता 

सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 

वाढ घट सन २०१९-२० 
साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

  पानांक अनु .       

भाग .२३ 
मधील पवारनगर 
चौक २ ते राघव  

वशेष योजना - - ० १५००००००० ० ५००००००० ० ५००००००० 
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साठे पयत या 
र याचे 
काँ ट करणे करणे 
भाग .२३ 

मधील पवारनगर 
चौक २ ते बी आर 
ट  एस पयत या 
र याचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष योजना - - ० ५००००००० ० ४००००००० ० ४००००००० 

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

वशेष योजना - - ० ५००००००० ० ४००००००० ० ४००००००० 

भाग .२३ 
मधील अशोक 
सोसायट  ते बी 
आर ट  एस 
पयत या र याचे 
काँ ट करणे करणे 

वशेष योजना - - ० ५००००००० ० ४००००००० ० ४००००००० 

        १७०००००००  
     ३०००००००० ० १७००००००० १७००००००० १७००००००० 

 
                तसेच भाग .२७ मधील खालील कामास वाढ व तरतुद वाढवून देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. . कामाचे नाव लेखािशष मुळ तरतूद वाढ व तरतूद एकूण तरतूद 

१ रहाटणी भाग .२७ मधील प रसरातील र यावर ल 
दवाब ीचे खराब गंजलेले पोल बदलणे 

थाप य क पातगत 
व ुत वषयक कामे ग 
भाग 

१,००,००,०००/- ५०,००,०००/- १,५०,००,०००/- 

 
       तसेच खालील नमूद केलेली कामांचा सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात समावेश असून नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची 
कामे करणे आव यक आहे.तर  खालील माणे न वन कामांची उपसुचना सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . लेखािशष/कामाचे नाव पानांक कामाचा 
अनु. . 

लेखािशष/ 
कामाचे 
नाव 

अंदाजप क य 
र कम 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद  

२०१९-२० ची 
सुधा रत 
तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद र कम 
पये 

घट 
करावयाची 
तरतुद 
र कम 

१ . ..२७ रहाटणी येथील 
तापक रनगर, बळ राज कॉलनी व 
गावठाण येथील अंतगत र यांचे 
काँ ट करण करणे. 

३९ २९२ वशेष 
योजना 

२०००००००० ५०००००० २००००००० १५०००००० ० 

२ भूसंपादन िनधी नगररचना २७४,२७५ ३ -- - १४०००००००० - - १५०००००० 

 एकूण    २०००००००० १४०५००००००  २००००००० १५०००००० १५०००००० 
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     अनुकूल -८१       ितकूल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------ 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- ४२३                                       वषय मांक - ५ 

दनांक- २०/६/२०१९                      वभाग- मा.आयु    
 
     संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल प    
               .कर/मु य/०९/का व/२९८/१९ द.१८/०६/२०१९  
             २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४९०१ द.१९/६/२०१९ 
            ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल दनांक २०/६/२०१९ चे पञ   
 
       रा ीय वधी सेवा ािधकरण, नवी द ली तसेच मा.उ  च यायालय, मुंबई यांचे 
आदेश आ ण पुणे ज हा वधी सेवा ािधकरण यां या िनदशाव न रा ीय 
लोकअदालतीम ये दवाणी/ फौजदार  आ ण त सम लं बत तडजोड यो य करणे, तसेच 
घरप ट , पाणीप ट  संबंधातील करणी मा. यायालयामाफत िनवाडा कर यात येतो. दनांक 
13/07/2019 रोजी रा ीय लोकअदालतीचे आयोजन कर यात आलेले आहे.  याकामी दनांक 
17/06/2019 रोजी दुपार  2.00 वाजता मा.आयु सो यांचे दालनात मा. ी.सी.पी.भागवत सो, 
सिचव, ज हा वधी सेवा ािधकरण व मा. ीम.एस.बी.देसाई, दवाणी यायाधीश व 
यायदंडािधकार  थमवग, पं.िचं.मनपा आकुड  यांचे समवेत आयो जत बैठक म ये दनांक 

13/07/2019 रोजी होणा-या रा ीय लोकअदालतम य े िमळकत कर वसूलीचे करणी मनपा 
शा ती कराम ये 90% सवलत देणेबाबत चचा झाली. महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमामधील अनुसूची ड करण 8 िनयम 51 अ वये शा ती/दंड फ  कंवा वसूलीचा 
खच आयु ास, आप या वे छा िनणयानसुार, िनयम 41 खालील शा ती, कंवा िनयम 50 

खालील फ  कंवा वसूलीचा खच पूणत: कंवा अंशत: माफ करता येईल, अशी तरतूद 
आहे.  सबब दनांक 13/07/2019 रोजी  होणा-या रा ीय लोकअदालतम ये िमळकत कर 
वसूलीची दाखलपूव करणी मनपा शा ती/दंड कराम ये खालील माणे सवलत देणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 
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. 

थकबाक सह संपूण िमळकतकराची एक र कमी 
भरणेकामी कालावधी 

मनपा कर शा तीम ये देणेची माफ / सवलत 
ट केवार  

1 
 दनांक 13/07/2019 रोजी रा ीय         
लोकअदालतीचे दवशी 

भरणा दनांकापयत आकारणेत आले या 
मनपाकर शा ती/दंड र कमेचे 90% 

       
       उ  नमूद माणे रा ीय लोकअदालतीचे दवशी थक त र कम एकरकमी वसूल 

हो याचे ीने मनपा शा ती/दंड कराम ये सवलत देणसे व स याचे िमळकतकर संगणक 

णालीम ये आव यक बदल करणसे मा यता देणते येत आहे तसेच पाणीबील थकबाक  
वसुलीस चालना िमळणेसाठ  "जे ाहक दनांक १३/०७/२०१९ पयत पाणी बीलाचे संपुण 
थकबाक  भरतील या ाहकांना द.१३/०७/२०१९ रोजी या मा.लोकअदालती या 
मा यमातून थकबाक या रकमेवर १०% सवलत देणेस व थकबाक  वर ल १०% र कम ह  
दंडा या रकमेपे ा जा त अस यास केवळ दंडाची र कम माफ करणेस तसेच 
लोकअदालती या मा यमातून थकबाक ची र कम ४ समान ह याम ये भरणेस जे 
थकबाक दार तयार  दश वतील यांना थकबाक  वर ल रकमेवर ५% सवलत दे यास व . 

थकबाक  वर ल ५% र कम ह  दंडा या रकमेपे ा जा त अस यास केवळ दंडाची र कम 
माफ करणेस आ ण." वर ल माणे करसंकलन पाणीपुरवठा वभागा माणेच थािनक 
सं था कर (LBT),  आकाश िच ह व परवाना इ. वभागांकड ल देखील अशी थक त करणे 
अस यास मा.लोकअदालत या मा यमातून यांना याजा या रकमेम ये १०% पयत सुट 
दे याचे िनणय घे याचे अिधकार मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  ४११ 
०१८ यांना दान कर यास मा यता देणते येत आहे.  
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
 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.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक- ४२४                                      वषय मांक - ६ 

दनांक- २०/६/२०१९                      वभाग- मा.आयु   
  
         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे कड ल जा. . 
                   .- ड ेका/ व/१/का व/१८०/२०१९. 
                   दनांक- १९/६/२०१९ 
                २) मा.महापािलका आयु  यांजकड ल पञ मांक  
                   ड ेका/ व/का व/१८९/२०१९ द.१९/६/२०१९  
 
         पंपर  िचंचवड मनपा या ह त पुणे बगलु  हायवे. . ४८ मधील वाकड पुल 
ते पुनावळे येथील मु यर ता व स वस रोड वर मनपा तफ  ट लाईट यव था सन 
२००९-१० पासुन करणेत आलेली आहे.  रा ीय महामागावर ल  ट लाईटची उभारणी व 
देखभाल  दु ती करणेची जबाबदार  या खा याची आहे. यामुळे सदरची  दवाब ी 
यव था यांना ह तांर त करणे मनपा या आिथक हताचे आहे. 
         सदर र यावर ल ट लाईट रा ीय महामाग वकास ाधीकरण यांचे कड ल 
िनयु  मे. पी.एस. टोल रोड ा. िलमीटेड यांचे प . . PSTRL/OTH/1001/19-20/ 
672  दनांक १०/०५/२०१९ रोजाचे प ा वये १९५ पोल व याचे डबल ॅकेट तसेच पोल 
फाउंडेशन ह तांतरण क न देणे बाबत कळ वले आहे व याची र कम मनपा कडे जमा 
करणेस मा य असले बाबत कळ वले आहे. 
         सदर ठकणी दनांक १६/०५/२०१९ रोजी य  थळ पाहणी केली असता 
स वस रोड वर ल साह य तसेच मु य र यावर ल दुभाजकातील केवल, जं शन बॉ स, 
एल.ई.ड , सोड यम, मेटल हलाइड फ टंग, हायमा टपोल व यावर ल दवे व इतर व ुत 
साह य कालब  झा याने तसेच याचा हमी कालावधी संपु ात आ याने 
ह तांतरण करता येत नाह . 
        पी.ड लु.ड . चे िनयम पु तीके या पानांक १७१ वर नमुद िनयमावली नुसार 
सदर साह याचे सोबत या त या नुसार मु यांकन केले असता सदर साह याची एकुण 
कंमत  र. . २०,७०,३४८/- ( अ र  र. . वस लाख स र हजार ितनशे अ ठेचाळ स 
फ ) इतक  र कम मनपा कडे जमा करणे आव यक आहे. या नुसार मे. पी.एस. टोल 
रोड ा. िलमीटेड यांनी मनपाचे कोषागरात र. . २०,७०,३४८/- जमा क न ९ मीटरचे 
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१९५ पोल व याचे डबल ॅकेट तसेच पोल फाउंडेशन ह तांतर त करणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 
मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
   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.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक- ४२५                                      वषय मांक - ७ 

दनांक- २०/६/२०१९                      वभाग- मा.आयु   

 
     संदभ-  १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . नर व/का व/३६/९१/२०१९  
               द.१९/६/२०१९  
  २) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ . नर व/का व/३६/९२/२०१९  
               द.१९/०६/२०१९   

         क  शासनाचे देशातील १०० शहराचा वकास माट िसट  हणून वकिसत 
करणेचे धोरणानुसार पंपर  िचंचवड शहराचा माट िसट  म ये समावेश करणेत आलेला 
आहे. सदर योजनतगत शहरातील पंपळे सौदागर व पंपळे गुरव भागाचा Area Based 

Development (ABD) हणुन वकास करणेचे िनयोजन आहे. यानुंषगाने शहरातील पंपळे 
सौदागर व पंपळे गुरव हा प रसर वकिसत करणेकामी संबंिधत कामाचा स व तर 
प रपुण क प अहवाल तयार करणेकामी स लागाराची नेमणुक करणेत आलेली आहे. 
सदर कामांतगत पंपळे गुरव येथील आ. . ३४४ (स थतीतील बॅडिमंटन हॉल व 
जलतरण तलाव) शाळा व मैदान व यालगत असलेला ३४४ (अ) पाक असे आर ण 
आहे. सदर आर णास ०.१५ चटई िनदशांक लागू असून, माट िसट  अतगत सदर भूखंड 
वकिसत करणेकर ता वाढ व चटई िनदशांक आव यक आहे. सदर आर ण एक त क न 
या आर णास मनपा उपयोग (Municipal Purpose) असा फेरबदल के यास १.०० चटई 

िनदशांक िमळू शकेल. असे क प स लागार यांनी या या प ात नमुद केले आहे. तसेच 
पंपळे गुरव येथील स.नं. ४१ पै मधील आर ण . ३४७ खेळाचे मैदान असे मंजुर 
वकास आराख या माणे आर ण आहे. तथा प सदर या आर णात पाक असा फेरबदल 
करणेत यावा असे पंपर  िचंचवड माट िसट  िल. यांनी कळ वले आहे.  
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         तर  माट िसट  योजनतगत वकिसत करावया या आर णांना महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये खालील नमुद केले या 

त या माणे फेरबदल करणे आव यक आहे. 

आर ण 
मांक 

स ह.नं. 

पंपळे गुरव 
आर त े  

मंजुर वकास 
आराख या माणे 

आर ण 

फेरबदल क न 
करावयाचे 
आर ण 

३४४ ४६,४७,४८ पै १.० हे टर 
शाळा व खेळाचे मैदान 

 

मनपा उपयोग 

एकूण े  

२.५ हे टर 
३४४अ ४६,४५,४४ पै १.५ हे टर पाक 

३४७ ४१ पै १.० हे टर खेळाचे मैदान पाक 

        तर  वर ल माणे पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेत 
पंपर  िचंचवड माट िसट  िल. यां या समवेत झाले या द.२७/०३/२०१९ या बैठक या 
सभावृतांता नुसार याम ये महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ कलम ३७ 
अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची व हत कायवाह  पूण क न ताव शासन 
मंजुर तव सादर कर यास मा. महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
     यानंतर सदर ठराव मतास टाकणते आला असता- 
 

    अनुकूल - ८१       ितकूल-० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ------ 
 
 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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ठराव मांक- ४२६                                      वषय मांक - ८ 

दनांक- २०/६/२०१९                     वभाग- मा.आयु   

 
    संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .आमुका/९/का व/१८९/२०१९  
              द.१८/०६/२०१९  
            २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .४८९६ द.१९/६/२०१९   
            ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल दनांक २०/६/२०१९ चे पञ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत शहरातील र ते यां क  प दतीने 
साफसफाईचे कामकाज कर याक रता िन वदा नोट स .२/२०१५-१६ अ वये िन वदा 

ये ारे म.ेड .एम.एंटर ायझेस व म.ेबी. ह .जी.इं डया िल. या २ सं थांना 
द.१/१२/२०१५ ते द.३०/११/२०१७ या २ वष कालावधीक रता कामकाज सोप व यात 
आलेले होते. सदर कालावधी संपु ात आ यानंतर उ  सं थांना मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .२३५७ द.२८/०२/२०१८, ठराव .२७२२ द.३०/०५/२०१८ व ठराव .३४१६ 
द.२३/१०/२०१८ अ वये मुदतवाढ दे यात आलेली होती. सदरची मुदतवाढ 
द.३१/१२/२०१८ अ वये संपु ात आ यामुळे ठराव .४०९८ द.२२/०१/२०१९ अ वये ४ 
म हने कालावधीक रता मुदतवाढ दे यात आलेली होती. तदनंतर न वन िन वदा कामकाज 
सु  कर यास काह  कालावधी लागणार अस यामुळे मा.आयु  यांचेकड ल 
द.२/०४/२०१९ रोजीचे मा य तावा वये द.१/०५/२०१९ ते द.३१/०७/२०१९ अखेर ३ 
म हने कालावधीक रता मुदतवाढ दे यात आलेली आहे. तथा प, आदेश 
.आमुका/९/का व/१६३/२०१९ द.२१/०५/२०१९ अ वये सदरचे कामकाज 
द.१/०६/२०१९ पासून बंद कर यात आले आहे. तथा प, म.ेटंडन अबन सो युश स 
ा.िल. यांचेमाफत शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यां क  प दतीने 

साफसफाईचे कामकाजाक रता िन वदा या राब वणेकामी द.१७/०६/२०१९ रोजी 
मा.आयु ् सो. व मा.सभापती, थायी सिमती यांचेसम  सादर करण कर यात आले. 
सदर सादर करणाम ये शहरातील एकूण १२९२ कमी.र यांचा समावेश असून ६ मी.पे ा 
कमी, ६ ते ९ मी. ं द चे, ९ ते १२ मी. ं द चे, १२ ते १८ मी. ं द चे, १८ ते २४ मी. ं द चे 
व महामाग तसेच बीआरट  र ते अशा व पात वग करण िन वदेम ये कर यात आले 
असून यानुसार साफसफाई करावया या र याची लांबी २७४८ कमी िन त कर यात 
आलेली आहे. सदर र याचे घनतेनुसार साफसफाईचे कामकाज कर याक रता तरतूद 
कर यात आलेली असलेबाबत म.ेटंडन अबन सो युश स ा.िल. यांचेमाफत नमूद 
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कर यात आले आहे. सदर िन वदा कालावधी हा ८ वषाचा असून याक रता ितवष  
अंदाजे र. . ९७ कोट ंचा वा षक खच अपे त आहे. यानुसार िन वदा द तऐवज तयार 
कर यात येत असून यास मा. थायी सिमती सभे या मा यता घेणे आव यक आहे. 
सदर कामकाजाक रता आव यक असले या रोड वीपर मिशनचा तपिशल खालील माण-े  

 

     वर ल वाहनां यित र  छो या व पातील र यांवर साफसफाई कर याक रता रोड 
वीपर वाहनांसमवेत एकूण ५६ िलटर पकसची आव यकता आहे. सदर िलटर पकस हे 

सीएसआर अंतगत उपल ध कर याबाबत चाचपणी करणेबाबत अथवा सीएसआर अंतगत 
सदर िलटर पकस उपल ध न झा यास महानगरपािलकेमाफत ते खरेद  करणेबाबत 
मा.आयु  सो. यांनी सूचना दले या आहेत. सबब, म.ेटंडन अबन सो युश स ा.िल. 
यांचेमाफत शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यां क  प दतीन ेसाफसफाईचे 
कामकाजाक रता तयार कर यात आले या आरएफपी नुसार ८ वष कालावधीक रता 
िन वदा या राब वणेकामी मा.महापािलका सभेकडे शासक य मा यतेस व याकामी 
होणा-या वा षक र. .९७ कोट चे खचास मा यता देणेत येत आहे. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.   

PCMC Mechanised Street Sweeping – Package Wise Sweeping Length (In km) & Mechanised Sweeper 
Required 

Package 
Details 

Heavy 
Mechanise
d Sweeper 

(4-5.6M) 
(in KM) 

Medium 
Mechanise
d Sweeper 

(2-3.5M) 
(in KM) 

Small 
Mechanise
d Sweeper 

(1-2.5M) 
(in KM) 

Total 

Mechanised Sweeper required 
(In Nos.) 

  
Total 

Vehicle 
Required 
(In Nos.) Heavy 

Vehicle 
Medium 
Vehicle 

Small 
Vehicle 

Package 
– 1 

(A & F) 
0.00 106.51 120.15 226.67 0 2 2 4 

Package 
– 2 

(B & D ) 
0.00 112.14 109.46 221.60 0 2 2 4 

Package 
– 3 

(C & E ) 
0.00 100.65 140.39 241.04 0 2 2 4 

Package 
– 4 

(G & h ) 
0.00 103.43 100.08 203.50 0 2 2 4 

Package 
– 5 

(Below 
NH4 ) 

128.78 84.68 44.11 257.57 2 1 1 4 

Package 
– 6 

(Above 
NH4 ) 

137.56 96.84 39.31 273.07 2 1 1 4 

Total 266.34 604.24 553.50 1423.45 4 10 10 24 
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     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. महापौर –  सवाचे आभार मानून आजची सभा संपली असे मी जा हर करतो.  
 
 

   (राहुल गुलाब जाधव) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/६/का व/२७६/२०१९ 
दनांक - ५/७/२०१९ 
 

                                                  
                                       (उ हास बबनराव जगताप)  
                                                   नगरसिचव 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर -४११ ०१८.    
  
त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 

      कायवाह साठ  रवाना.    


