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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १८ 
सभावृ ांत 

दनांक – २०.६.२०१८                     वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुन-२०१८ ची मा.महापािलका सभा 
बुधवार द.२०.६.२०१८ रोजी दुपार  २.०० वा.महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 
७) मा.अ नी संतोष जाधव 
८) मा.सार का िशवाजी स ते 
९) मा.वसंत भाकर बोराटे 
१०) मा.बुड सुवणा वकास 
११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
१३) मा.डोळस वकास ह र ं  
१४) मा.उंडे ल मण ध डू 
१५) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१६) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१९) मा.बारसे यांका वण 
२०) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
२१) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२२) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२३) मा.लांडगे र व ल मण 
२४) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२५) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२६) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२७) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

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

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

 
यािशवाय मा. दलीप गावडे- .अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-

नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-मु यलेखाप र क, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.पठाण-सहशहर 
अिभयंता,  मा.दुरगूडे, मा.िचतळे, मा.खोराटे, मा.बोदडे, मा.राऊत-सहा.आयु , 
मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.िनकम, मा.लडकत -कायकार   अिभयंता, मा.िशंदे-
शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

                                  ----------- 
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
मा.नगरसिचव – मा.महापािलका सभा कायपिञका मांक-१८ म ये ऐनवेळचे 
वषय...... 
मा.राहुल कलाटे – मा.महापौर साहेब, ऐनवेळचे वग करणाचे वषय आहेत याची 
सगळया नगरसेवकांना मा हती दयावी कोणाचा िनधी कोठे वळवला आहे. आयु ांनी 
सगळयाची मा हती दयावी.      
मा.नगरसिचव-  आता ऐनवेळचे वषय फ  दाखल क न यायचे आहेत. 
मा.महापौर- हे वषय आपण दाखल क न घेतलेतर  या यावर आप याला चचा 
क नच िनणय घेता येणार आहे. यावेळेस वषय सभागृहात वाचणार यावेळेस 
मा हती क न या.   
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मा.राहुल कलाटे – मा.महापौर साहेब, २६३ कोट चे वग करणाचे वषय आहेत कळू 
दयाना कोणा या वॉडातील दलेले आहेत ते. मा हती क न घेवूनच दाखल करानां. 
तु ह  १० ट के बजेट वग करण करता.   
मा.महापौर-   वषय फ  दाखल क न यायचे आहेत, तहकूब िमट ंगम ये हे वषय 
दाखल क न घेता येणार नाह त. तु हांला एक दवस यावर अ यास करता येईल.  
मा.राहुल कलाटे – मा.महापौर साहेब, अजडयावर वग करणाचेच वषय आहेत. तसे हे 
सु दा अजडयावर येवू दया वषय. सगळयांना कळू दया कुठला िनधी कुठे नेला. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वा त वक 
पाहता शासनाची अकुशलता सांगयची का बजेट मांडताना काह  वेगळया प दतीने 
मांड या गेल. कारण अशा कारचे वग करण महापािलके या इितहासाम ये तर  असं 
केल गेलेल नाह . ह  कोणती प दत आहे. एखादया वषयाला बजेट पाह जे या 
वषयाम ये आपण असं वग करण केलतर एकवेळेस समजू शकतो. परंतु २५०-२५० 
कोट चे वग करण असणार, ह कोणती प दत आहे. मग तु ह  अस करा क  एक 
पेशल जीबी सभा घेवून या सभेम ये पुण बजेट मांडा. हणजे या बजेटला 

मा यता दली आहे याला काय अथ आहे. बजेट आणताना वेगवेगळ आणायच, 
कसतर  करायच आ ण असे २५०-२५० कोट चे वग करणाचे वषय आणायचे हे 
महापािलके या इितहासाम ये पह यांदा होतय. मग आता हे भारतीय जनता पाट च 
अपयश हणायच का शासनाचा आ ह  िनषेध करायचा का अशाच प दतीन मनमानी 
सभागृह चालवणार आहेत. एक दोन वषयाला वाढवून घेतलीतर आ ह  समजू शकतो. 
आमची सहावी टम आहे ह . स ावीस वषाम ये कधी सु दा अशा कारच वग करण 
झालेल नाह . ह  कोणती प दत आहे. एकावेळेला स ा असताना पञकाराकडे उपसूचना 
दली उपसूचना दली असं हणायच, आता येक िमट ंगला उपसूचना आहे, आ ण 
एवढ  लांबलचक जंञी असते. मग आम या टाईमाला उपसूचनांम ये ाचार हायचा 
आ ण तुम या टाईमाला उपसूचनांम ये तुमची पचन या चालू होते यािशवाय तुमच 
पचन होत नाह . कोट  कोट चे टडर वाटता यावे, कोट  कोट  पयाचे एकाच वेळेला 
टडर काढता यावे, या या मागचा हेतूच असा आहे एवढे बजेट आणलतर एकाच 
वेळेला टडर काढायचे. या महापािलकेत दहा बारा ठेकेदार आहेत यांना वाटायचे, रंग 
करायची. तु हांला वषय आणायचेच आहेत तर १ के खाली कशाला आणता. हा 
शेवटचा मह ना आहे का पुढ या मह यात इले शन आहे. नेमक काय आहे. तु हांला 



8 
 
वषय आणायचेच तर अजडयावर येवू दयानां. चार पाच लोकांनी िमळून लॅिनंग 
करायच, ठरवून आणायच आ ण ठरवून कामकाज करायच हे यांच ठरलेलं आहे. मग 
कसला अ यास, बोलू दयायच नाह . आता बोलू दल हे आमच नशीब आहे. ेसम ये 
ह  बातमी आली होती क  महापौरांचा बदल होणार आहे, आमची इ छा नाह  तुमचा 
बदल हावा. कदािचत तमु या प ाच धोरण असु शकतं. मा.महापौर साहेब, लोकशाह  
प दतीने कामकाज क  दयात. लोकशाह चा आवाज बंद क  नका. थायी सिमतीला 
आता एकतर मह ना झाला आहे. कदािचत थायी सिमतीम ये स मा. सद य जे अती 
अ यासू आहेत, म डगेर  तर खुपच अ यासू आहेत यामुळे म डगेर ंची आयड या मला 
दसते ह . आता काय झाल िसमाता या वॉडात तु ह  राहता. यामुळ िसमाताईनी 
कती कोट चे काम केले यापे ा दोन तर  कोट ने जा त करायचे असे काह तर  
चाललेल दसतंय. तुम या चुरशीम ये महापािलकेच वाटोळ क  नका, रंगा क  नका 
आ ण अजून ाचार क  नका. हणुन तु ह  हा वषय रे युलर अजडयावर आणा 
अशी वनंती आहे महापौर साहेब. कदािचत तुमची ह  शेवटची िमट ंग असेल, य गत 
योगेश बहल हणून हणतो क  तुम यात बदल हावा अशी आमची मुळ च इ छा 
नाह  परंतु तुम या प ा या धोरणाम ये असं होत असेलतर महापौर साहेब हे तुम या 
डो यावर खापर फोडून घेवू नका. कारण महापौर हणून मीह  काम केलं आहे. 
यामुळे मिलदा खातील दुसरे आ ण नाव तुमच खराब होईल.  

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. १ के खाली 
पाच वषय काल या टॅ ड ंगम ये मंजूर क न महापािलका सभेकडे िशफारस केलेली 
आहे. मला सांगायला या ठकाणी खुप आनंद वाटतो क  २६४ कोट  ८७ लाखाचे 
वग करणाचे वषय आपण या ठकाणी आणलेले आहेत हे कोणा याच भागातून, 
वॉडातून कोण या कार या िनधीतून एक पया सु दा आ ह  या ठकाणी पळवलेला 
नाह . पळवला असेलतर मी नगरसेवक पदाचा राजीनामा देईल. वषय दाखल क न 
या, चचा करताना आपण चचा करा. मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क  

कोणा याच वॉडातून हे पैसे पळवलेले नाह त. अखच त र कम माग या वषाची आहे 
यातून वग करण केलेल आहे. यामुळे हा वषय आपण दाखल क न यावा. जी चचा 

करायची आहे ती पुढ या दोन दवसात िमट ंग घेणार आहोत या यात चचा करा. 
या यात काय वरोध करायचा आहे तो करा. मा.महापौर साहेब, वनंती आहे क   

या ठकाणी वषय दाखल क न यावेत.  
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मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागहृ. खरतर िनंदा 
वाटती क  काय अस मला वाटायला लागल. आ यजनक वषय सभागृहाम ये आलेला 
आहे. १ के खाली एवढा मोठा २६४ कोट चा वषय आण याचे कारण आदरणीच आमचे 
योगेश बहल यांनी सांगीतलेल आहे. म डगेर  साहेबांच मी अिभनंदन करतो क  तु ह  
खुलासा दयायचा य  केला, तु हांला कोणी खुलासा मागीतलेला न हता. आज 
सभागृहाम ये जो वषय आलेला आहे तो १ के खाली आण याची गरज नाह . मला 
वाटते आजचे जे दो ह  अजडे बघीतलेतर सगळे वग करणाचे वषय आहेत. हणून 
रा वाद  काँ ेस या वतीने माझी आप याला वनंती आहे क  हे वग करणाचे वषय 
रतसर डॉकेटवर येवू दया. काह  एवढ  मोठ  घाई नाह . आता पावसाळा आहे आ ण 
आता वषय आणून उदया मंजूर क न काम चालू होणार नाह त. आज आयु  पण 
नाह त. हे वषय कुठले आणलेत कोणा या भागातून नेलेत मा हती नाह , आता 
म डगेर  साहेब हणतात नेले नाह . पण आ हांलातर  कळू दयात कोणा या वॉड मधले 
पैसे आले आहेत. कुठले पैसे घेतलेत ते तर  कळू दया. हणून आमची वनंती आहे 
क  या वषयाला आमचा वरोध राह ल. ऐनवेळचा वषय आणलेला आहे तो दाखल 
क न घेवू देणार नाह त. यायचा असेलतर नेते हणलेत आ ह  बघु काय करायच ते. 
आ हांला मा हती आहे स या भाजपची दादागीर  चालू आहे. असं जर काह  असेलतर 
आमचा या वषयाला वरोध आहे. आमचा वरोध न दवून तु हांला वषय दाखल 
करायचा तर करावा.  
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरंतर द ा 
काका आ ण योगेशभाई मला क पना आहे क  तु ह  वरोधी प ाम ये आहात आ ण 
उठल क  भारतीय जनता पाट वर टका केली पाह जे हा खरंतर तुमचा धम आहे. 
तु ह  हणला क  वलास म डगेर  आ ण िसमाताईम ये पधा आहे, अशा प दतीची 
प र थती शंभर ट के नाह . दुसर  गो  अशी आहे क  महापौर ह  दुसर  जीबी शंभर  
ट के  घेणार आहेत. यामुळे माझी एक वनंती आहे क  काका तु ह  या प दतीने 
बोललात तुमचा आवाज दाबायचा, खरंतर तु हांला बोलायला संधी िमळते. या 
सभागृहाम ये कोणाचाह  आवाज दाबला जात नाह . हे स मा.सभागृह आहे या 
सभागृहाम ये योगेश बहल गे या यानंतर तु ह  या सभागृहाम ये वरोधी प नेते 
झालात. मला मा हती आहे क  तु हांला वरोधीप  नेता झा या या नंतर मी कती 
वरोधी बोलतो हे करायच आहे का. खरतर आज आ ह  तुमच ऐकलं. आयु  साहेब 
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या ठकाणी नाह त हणून आपण दोन दवसान सभा यायच कबुल केलं. मला असं 
वाटत क  अशीह  प र थती नाह  क  भारतीय जनता पाट ची स ा महापािलकेम ये 
आहे हणून सगळेच वषय दादागीर ने केले जातात अशी प र थती नाह , तुमच 
सु दा आ ह  ऐकलच नां आ ण ऐकतोत तुमच. यामुळे अशी प र थती तु ह  समजू 
नका क  आ ह च मन या मनाच करतो. तु ह  जे सांगता ते सु दा या सभागहृाम ये 
ऐक याचा य  करतो. जगताप साहेब, माझी वनंती आहे तु ह  ंजे १ के खाली वषय 
दाखल करणार आहेत याची एक एक त सगळया गटने यांना दया. सगळया 
नगरसेवकांना दया. तो वषय दाखल के या या नंतर आपण चचा करा. आपण आता 
वषय दाखल क न या. मग या सभेच काय करायच ते आपण ठरवू. वषय दाखल 
क न या. 
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. ड पी 
डे हलपमट या हेडव न आपण आज वग करणासाठ  जे वषय सभागृहासमोर आणलेत 
याम ये योगेश बहल तुमचा फार मोठा हात आहे, कारण आपण माग यावष  

बजेट या वरोधात हायकोटात गेलात आ ण हायकोटाने िनणय दला आ ण हणून 
आज खरतर वग करणाचे वषय सभागृहापुढे आहेत. ड पी डे हलपमटम ये कोणा या 
वॉडातले ड पी र ते, कुठला र ता घेतला हे िन तपणे सगळया सभागृहाला मा हती 
झाल पाह जे, याम ये दुमत अस याच काह  कारण नाह  आ ण कोणाचच नसल 
पाह जे. स ाधार  हणून माझ पण नसेल, चेअरमन हणून ममता गायकवाडांच सु दा 
नसल पाह जे. जर एखादया वभागाच, एखादया भागाच तु हांला जर का या ठकाणी 
डे हलपमट करायच असेलतर ते सगळ कडे समसमान झाले पाह जे. आ ण यासाठ  
जर का वरोधी प ाची मागणी असेलतर िन त पणे मा.महापौर साहेब, वषय दाखल 
क न घेत यानंतर सु दा द ा काका जर तुम या भागाला याय िमळाला नाह तर 
वरोध करायला तु ह  मोकळेच आहात. का वरोध करायचा क  आम या भागाला 
याय दला नाह  हणून वरोध करा. आता दाखल क न घे यास वरोध केलातर पुढे 

काह च होणार नाह  हेह  तीतकेच खरे आहे. वराधी प  हणून तुमची मागणी एकदम 
यो य आहे. परंतु या ठकाणी या सगळयाचे जनक योगेश भाई आहेत यां यामुळे हा 
खरतर वषय सभागृह पुढे आलेला आहे. यापुव  सु दा सगळे वग करणाचे वषय 
थायी सिमतीला होत होते. आ ण तो अिधकार हायकोटाने काढून थायी मधुन वषय 

जीबी पुढे आला पाह जे आ ण जीबीने याला मा यता दयायची. यामुळे तुमची 
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आमची सगळयांची आथ क पॉवर वाढलेली आहे याच भान सगळया नगरसेवकांना 
आसलच पाह जे. आता आपण ठरवणार आहोत. जर समसमान वकास नाह  झालातर 
तीत याच ताकद न वरोध करायची जबाबदार  तुमचीच आहेनां. पण होवूतर दया, 
हाय या आ दजर वरोध केलातर काह च होणार नाह . आ ण तु हांला जर वाटल क  
तु हांला याय िमळत नाह तर १०० ट के वरोध करा. आमच काह च हणण 
याम ये नसणार. तर  मा.महापौर साहेब, वषय आपण दाखल करावा. २२ तारखेला 

जे होईल ते आपण बघणारच आहोत. आता वषय दाखल क न यावा.  
मा.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमचा वरोध 
न दवून यावा. 
मा.महापौर-  वषय मंजूर करताना तु ह  वरोध न दवा. दाखल कर याचे वषय 
वाचावेत. 
(मा.नगरसिचव यांनी दाखल करावया या वषयांचे वाचन केले.)    
मा.महापौर-  सगळयांना ऐनवेळ या वषयां या डॉकेट या ती दया यात. 
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मुळात हा 
वषय आता योगेशभाईनी सांगीत या माणे जीबीला येथून माग या काळात हा वषय 
येत न हता. िसमाताईनी याचा खुलासा कर याचा य  केला. जगताप साहेब आमची 
मागणी अशी आहे क , पुव  ह  था न हती, तुमच हणण आहे क  कोटाचा िनणय 
आहे तो आ हांला कळू दया. कोटाचा िनणय काय झाला आहे. १ के खाली कुठले 
वषय नेमके घेता येतात. १ के खाली कुठले वषय यायचा अिधकार आहे. तु हांला 
वषय यायचा तर शंभर ट के या पंरतु तु ह  एका बाजुला सभा तहकूब करता दुस-
या बाजुला १ के खाली वषय घेता. जवळपास १८ वेळा सभा तहकूब झाली आहे. शंभर 
ट के दांजली वाह ली पाह जे. पुव  अशा प दतीने सभा तहकूब हायची यावेळेला 
तु ह  टका करायचे क  सभा तहकूब क  नका आ ण आज याच अनुकरण तु ह  
करता. कदािचत आयु ांना या यापे ा मह वाच काम असेल हणुन ते गेले असतील. 
परंतु तु ह  सभा चालवा. एका बाजूला १ के खाली वषय आणायचा आ ण दुस-या 
बाजूला सभा तहकूब करायची ह  यो य प दत नाह . १ के खाली तु ह  कुठले वषय 
घेतात याचा खुलासा करावा. तु हांला एवढ  घाई होतीतर सभा आ दच यायची होती. 
आम या सगळयांचा समज होणार थायी सिमतीचा सद य ताव आला.  
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मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मी असे 
सांगीतल क  मा.आयु  साहेबांचा वग करणाचा ताव थायी सिमतीम ये दाखल 
झाला थायी सिमतीने ठराव क न मा.महापािलका सभेकडे १ के खाली दाखल क न 
घे याची िशफारस केलेली आहे.  
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आयु ांनी 
वषय दाखल केलेला आहे तर पुव चा आयु ांचा वषय काय आहे आ ण थायी 
सिमतीने यात काय बदल केलेला आहे. हे सभागृहाला कळू दयावे.  
मा.महापौर – जगताप साहेब संदभ वाचून सवाना या या ती दया यात. 
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द ुसरा वषय 
असा आहे क , मगाशी वलासरावानी सांगीतल क  कोणा याह  वॉडातील पैसे वग करण 
केले नाह त मागची जी िश लक आहे ती कुठ यातर  वॉडातीलच िश लक असणार 
आहे. येक नगरसेवकांची एवढ च अपे ा आहे मग तो आम या प ाचा असु दयात 
क  तुम या प ाचा असु दयात या या वॉडातील वग करण झालतर या या कामाला 
खळ बसणार आहे. याचा खुलासा हो याची गरज आहे. या यामुळे तु ह  घाईघाईने 
हा वषय मंजुर क  नका.  
मा.महापौर-  हा वषय १ के खाली जर  घेतलातर  या यावर चचा कर यासाठ  
तु हांला येईल यावेळेस तु ह  थांबवू पण शकता कंवा मंजुर पण क  शकता. आता 
फ  वषय दाखल क न घेतो.   
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय पुण 
वाचावा यो य असेलतर सगळेजण अनुमती देतील. 
(मा.नगरसिचव यांनी लेखा वभागाकड ल डॉकेटचे वाचन केले.) 
मा.महापौर-  जगताप साहेब तु ह  सगळयांना या या ती देवून टाका. 
मा.राहूल कलाटे - मा.महापौर साहेब, १ के खाली वषय दाखल कर याचा अिधकार 
आप याला आहे का आयु ांना आहे याचे लेर फकेशन दयावे. 
मा.नगरसिचव - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. स मा.सद यांनी 
मागणी के या माणे महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या अनुसूची करण २ 
िनयम १ के नुसार मा.आयु  साहेबांना, मा. थायी सिमतीला व मा.प रवहन सिमतीला 
१ के चे वषय मा.महापािलका सभेम ये दाखल कर याचे अिधकार आहेत. या याम ये 
प रवहन सिमती नस यामुळे मा.आयु  साहेब कंवा मा. थायी सिमती १ के खाली 
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वषय दाखल क  शकतात. मा. थायी सिमतीने अशा कारे ठराव केलेला आहे. 
मा.आयु  साहेबां या वषयपञानुसार ठराव क न मा.महापािलका सभेकडे १ के खाली 
वषय दाखल क न घे याची वनंती केलेली आहे. आ ण थायी सिमती या 
वनंतीनुसार हे वषय सभागृहाम ये मी वाचलेले आहेत.  
मा.महापौर- हे वषय दाखल कर यासाठ  आलेले आहेत, वषय यावेळेस येईल 
यावेळेस तु हांला वरोध करायचातर वरोध क  शकता. वषय वाचावेत.                            

       
१) तातड चे कामकाजासंबंधातील मा. थायी सिमती ठ. .२८२४ द. १९/६/२०१८ 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची 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.  

 

 

२) तातड चे कामकाजासंबंधातील मा. थायी सिमती ठ. .२८२५ द. १९/६/२०१८ 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची 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) तातड चे कामकाजासंबंधातील मा. थायी सिमती ठ. .२८२६ द. १९/६/२०१८ 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची 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.  
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४) तातड चे कामकाजासंबंधातील मा. थायी सिमती ठ. .२८२७ द. १९/६/२०१८ 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची 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.  
 

५) तातड चे कामकाजासंबंधातील मा. थायी सिमती ठ. .२८२८ द. १९/६/२०१८ 
सभा कामकाजात दाखल क न घेणेची 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.द ाञय साने - मा.महापौर साहेब, १ के खाली वषय आलेले आहेत याला सेना, 
रा वाद  आ ण मनसे यांचा वरोध न दवून वषय करावेत कंवा तु हांला काय करायच 
ते कराव. आम या तीघांचा वरोध न दवून यावा.  
 मा.महापौर साहेब, ज मू का मीर मधील पुलवामा े ात अितरे यांशी झाले या 
चकमक त जवानांचे िनधन तसेच कै. राधाबाई तुकाराम बो-हाडे- ी अ ण तुकाराम 
बो-हाडे, माजी नगरसेवक यां या मातो ी याचें दु :खद िनधन झा याने यानंा 

दांजली वाहून या ठकाणी आयु  साहेब नाह त यांना काह  मह वाचे काम अस या 
कारणान जनरल बॉड  अतीशय मह वाची असताना सु दा ते शहरा या काह  कामासाठ  
बाहेर गेलेल आहेत यामुळे आजची सभा द.२२/६/२०१८ दु. ३.०० वा पयत तहकूब 
कर यात यावी अशी सूचना मी मांडतो.      
मा.जावेद शेख – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
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मा.महापौर- आजची सभा शु वार द.२२/६/२०१८ दु .३.०० वा.पयत तहकूब करणेत 
येत आहे.     

------------ 
 

                                           
(िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 

                                                महापौर 
                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  -४११ ०१८.    
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १८ 
सभावृ ांत 

( द.२०/६/२०१८ (दु .२.००) ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – २२.६.२०१८                     वेळ – दुपार  ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/६/२०१८ (दु .२.००)  (माहे जुन-२०१८) 
ची तहकूब मा.महापािलका सभा शु वार द.२२.६.२०१८ रोजी दुपार ३.०० 
वा.महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 
७) मा.अ नी संतोष जाधव 
८) मा.सार का िशवाजी स ते 
९) मा.वसंत भाकर बोराटे 
१०) मा.बुड सुवणा वकास 
११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  
१३) मा.उंडे ल मण ध डू 
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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 याकंा वण 
१९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
२०) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२१) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२४) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२५) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२६) मा.ॲड. िनतीन ाने र लांडगे 
२७) मा.सावळे िसमा र वं  
२८) मा.ल ढे न ता योगेश 
२९) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
३०) मा.लांडे व ांत वलास 
३१) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३२) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 
३३) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३४) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३५) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३६) मा.मंगला अशोक कदम 
३७) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
३८) मा.अ नी िभमा बोबडे 
३९) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
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४०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४१) मा.भालेकर वण महादेव 
४२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
४३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४५) मा.घोलप कमल अिनल 
४६) मा.उ म काश कदळे 
४७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
४८) मा.जावेद रमजान शेख 
४९) मा.यादव मीनल वशाल 
५०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५१) मा. मोद कुटे 
५२) मा.राजू िमसाळ 
५३) मा.बाबर शिमला राज ू
५४) मा.अिमत राज  गावडे 
५५) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५६) मा.खानोलकर ा महेश 
५७) मा.भ डवे संिगता राज  
५८) मा.मोरे र महादू भ डवे 
५९) मा.ढाके नामदेव जनादन  
६०) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६१) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६२) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
६३) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६४) मा.अपणा िनलेश डोके 
६५) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
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६६) मा.गावडे राज  तानाजी 
६७) मा.जय ी वसंत गावडे 
६८) मा.कोमल दपक मेवानी 
६९) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
७०) मा.सुल णा राजू धर 
७१) मा.शाम गणपतराव लांडे 
७२) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
७३) मा.कदम िनक ता अजुन 
७४) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७५) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७६) मा.नढे वनोद जयवंत 
७७) मा.पाडाळे िनता वलास 
७८) मा.काळे उषा दलीप 
७९) मा.पवार मिनषा मोद 
८०) मा.बारणे अचना तानाजी 
८१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
८२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
८३) मा. ॲड.भोसले सिचन सुरेश 
८४) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 
८५) मा.बारणे माया संतोष 
८६) मा.िनलेश हरामण बारण े
८७) मा.वाघमारे अ नी व म 
८८) मा.दशले रेखा राजेश 
८९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
९०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
९१) मा.ममता वनायक गायकवाड 
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९२) मा.कामठे तुषार गजानन 
९३) मा.क पटे सं दप अ ण 
९४) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
९५) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
९६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
९७) मा.चं कांत बारकु नखाते 
९८) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
९९) मा.कुटे िनमला संजय 
१००) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
१०१) मा. व ठल उफ नाना काटे 
१०२) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
१०३) मा.मुंढे उषा अंकुश 
१०४) मा.कदम शिशकांत गणपत 
१०५) मा.लोखंडे चंदा राज ू
१०६) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
१०७) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०९) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
११०) मा.नवनाथ द ू जगताप 
१११) मा.संतोष बबन कांबळे 
११२) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
११३) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
११४) मा.हषल म छं  ढोरे  
११५) मा. वाबळे संजय म हारराव   
११६) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
११७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
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११८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 
११९) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा.गावडे- .अित.आयु  (२), मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.झगडे, 
मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर, मा.राऊत -सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.िशंदे – 
शासन अिधकार , ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.कांबळे, मा.ओंभासे मा.ग टूवार-

कायकार  अिभयंता, मा.दांगट- शासन अिधकार , मा.माने-भांडार अिधकार , 
पीएमपीएमएल 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.महापािलका सभा - १६ द. २०/४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम   
करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
         ------ 
मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव  
                मांडते.  
             वषय मांक – १ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु     

       संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/ ेसर-८/८७/ 
                २०१८ द.११/०५/२०१८ 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६६६ द.१६/५/२०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना वभागामाफत 
अपंग क याणकार  योजने अंतगत अपंगां या सवागीण वकासासाठ  व वध कार या 
क याणकार  योजना राब व यात येतात. ‘झेप पुनवसन क ’ िचंचवड ह मितमंद व 
गितमंद मुलांसाठ  िश ण, िश ण व व वध कार या थेरपी देणार  सामा जक 
सं था असुन या सं थेने दनांक ०२/०२/२०१८ या प ा वये कै.अंकुश बो-हाडे 
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व ालय से.२४ ािधकरण िनगड  ह इमारत वापरासाठ  वनामु य िमळणेकामी 
मागणी केली आहे. तर  या सं थेने मागणी केलेली जागा भुिम जंदगी वभागाने 

तावात नमुद मु े करारना यात नमुद क न झेप या सं थेला ३ वष कालावधीसाठ  
वापर करणेकामी नाममा  भा याने देणेस मा यता देणते येत आहे. 
मा.अचना बारणे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- शासनाचे 
वतीने कै. अंकुश बो-हाडे व ालय, से. २४ ािधकरण िनगड  ह  इमारत ‘झेप 
पुनवसन क ’ िचंचवड या मितमंद व गितमंद मुलां या िश ण व िश णासाठ  काम 
करणा-या सामा जक सं थेस नाममा  भा याने ३ वष कालावधीसाठ  देणेस मा यता 
ावी असे ता वत केलेले आहे. 

तथापी पंपर  िचंचवड शहराम ये न यान े पोलीस आयु ालय थापन 
होत आहे यामुळे या पोलीस आयु ालयासाठ  व यांचे इतर वापरासाठ  मा. पोलीस 
आयु  यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे खालील ३ ठकाणी शासक य भा याने 
जागा उपल ध क न देणेसाठ  वनंती केलेली आहे. 

१) महा मा फुले व ालय, ेमलोक पाक, िचंचवड 

२) कै. अंकुश बो-हाडे व ालय, से. २४ ािधकरण िनगड  

३) मौजे भोसर  ािधकरण से टर १० येथील लब हाऊस व हॉक  
ाऊंड 

सबब मा. पोलीस आयु  यांना वर ल माणे सुच वले या जागा माणे यांचे 
कायालयाचे संचलन सुलभ हो याचे ीने या जागा यांना भा याने देणे आव यक 
आहे. याकर ता ‘झेप पुनवसन क ’ िचंचवड या साम जक सं थेस कै. अंकुश बो-हाडे 
व ालय, से. २४ ािधकरण िनगड  येथील जागे ऐवजी जुने ड . वाय. पाट ल कॉलेज 
(तां क व ालय), मासुळकर कॉलनी, पंपर , पुणे ह  इमारत ३० वष कालावधीसाठ  
मुळ तावातील मु े करारना यात नमुद क न वापर करणेकामी नाममा  भा याने 
देणेस मा यता देणेत यावी तसेच वर ल अ. . १ ते ३ माणे मनपा या जागा/इमारती 
िनयो जत पंपर  िचंचवड पोलीस आयु ालयासाठ  भा याने दे यात यावी. भाग . ८ 
मधील लब हाऊस पोलीस खा याला नाममाञ दराने न देता मा.आयु  ठरवतील ती 
अ य कुठलीह  जागा दे यास मा यता देणेत यावी. 
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मा.ल मण उंडे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देतो. 
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह खरतर हा 
वषय सामा जक बाब डोळयासमोर ठेवनू या ठकाणी आणलेला आहे. झेप पुनवसन 
क , िचंचवड यांना आपण कै. अंकुश बो-हाडे महा वदयालय से. २४ ािधकरण या 
सं थेला ह  इमारत आपण यांना नाममा  दराने तीन वषासाठ  देत आहोत. 
पोलीसांना कती वष कालावधीसाठ  देणार आहेत.  
मा. महापौर - उपसूचना यव थत वाचा. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह खरतर 
झेप ह  सं था मतीमंद मुलांसाठ  काम करत.े या सं थेला माग या टँड ग किमट या 
मा यमातून कै.अंकुश बो-हाडे जी शाळा आहे िनगड  पोलीस टेशन या  इथ ती जागा 
आपण फायनल केली आहे. आ ण आता सवसाधारण सभे या समोर हा वषय आला 
आहे. परंत ुपोलीस किमशनर ऑफ स आप या शहराम ये हो या या ीने तीन ते 
चार जागा आप याला इिमजीएट मािगत या हो या. पाच वषा या करारासाठ . 
या याम ये ेमलोक पाकम ये किमशनर बसणार आहेत. आता जी शाळा आपण 
िनगड तील आहे या शाळेम ये यांचे ह यारे आ ण पोलीसांचे जे सा ह य आ ण काह  
पोलीस असतील ती जागा. द ुसरे से टर ०९ आ ण १० म ये आपले लब हाऊस 
ािधकरणाने बांधलेले आहे आप याकडे आहे या जागा इिमजीएटली मािगत या 

हो या. मोकळ  जागा ािधकरणाची ५० एकर आप या शहराम ये यांनी दोन तीन 
ठकाणचे लोकेशन फायनल केले होते. वशेषत: पाईनरोड या पलीकडची जी 
ािधकरणाची जागा आहे. कंवा गायरानम ये शासना या या जागा आहेत या 
यांनी मािगत या हो या. यामुळे झेप या जागी आपण चज क न कै. अंकशराव  

बो-हाडे शाळा ह  जी आहे ती शाळा आपण पोलीस किमशनरांसाठ  देतोय. दुसर जी 
जागा आहे ९ आ ण १० मधली. १० मधील मला असं वाटत ंक  चांग या प दतीच ं
लब हाऊस के यामुळे ती जागा महापािलके या ता यात असली पा हजे. आ ण से टर 

नंबर ९ मधील ािधकरणाने बांधलेली जी जागा आहे. हणजे एसीपी, ड सीपी 
या ठकाणी बसू शकतील. यांना आता आपण तीन जागा पोलीस मु यालयासाठ  

इिमजीएट हया या माण ेक न देतोय. आ ण झेपला मासुळकर कॉलनीम ये आपला 
डा वभाग होतोय डा वभाग ती जागा आहे. खरतर  प ह यांदा  आपण हटल ं

होत क , ितथ ंकाह  अडचणीमुळे केलं न हत.ं यामुळे ितथली जागा आपण िश ट 
करतोय. अशा प दतीची ह  जागा आहे. मा.महा मा फुलेची शाळा सु दा आता आपण  
जीबीला ठराव के यािशवाय भूिम जंदगी यांना देऊच शकत नाह . यामुळे  महा मा 
फुले शाळा, कै. अंकुशराव बो-हाडे शाळा आ ण लब हाऊस अशा तीन ठकाण या 
जागा आपण पोलीस मु यालयाला देतोय.  
मा. महापौर - यव थत क फम करा.    



24 
 
मा.राहुल कलाटे - महापौर साहेब, पोलीस आयु ालयासाठ  आमचा कोणताह  वरोध 
नाह . परंत ुतु ह  या मुलांची.....   
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह खरतर 
आम या वॉडामधले हे लब हाऊस आहे ते संपुण शहरातले सुंदर लब हाऊस 
ािधकरणाने बांधलेले आहे आ ण ते जर का आपण पोिलसांना देणार असूतर काय 

उपयोग आहे साहेब. लब हाऊस का देतोय. आम या इथ जी खेळाची मैदाने आहेत 
ितथ मंद र होणार आ ण जथं खेळाची मैदाने आहेत ती पोिलसांना देणार आहात. 
मोकळा भूखंड दयानां आमचे काह  हणणे नाह . माझा वरोध आहे याला, प नेते 
साहेब, माझा वरोध आहे कारण मला याबाबतीत वचारले गेलेले नाह . मी या 
भागाची नगरसेवक आहे. मी गे या १५ वषापासून या वॉडाचे नेतृ व करते. तु हाला 
काय दयायच असेल ना तर तु ह  आ हाला वचारायला तर  पा हजे ना. अस नाह  
चालणार साहेब. लब हाऊस नाह  देता येणार. मग मुलांना खेळ यासाठ  ठेवायच तर  
काय आपण. पोिलसांना दे याबाबत माझी अ जबात मनाई नाह . दुसरं दया ना बांधून. 
अहो साहेब आम याकडे इतक  मंद रे झालीत ना लहान मुलांना खेळ यासाठ  कुठेच 
जागा नाह . दोन वष झाले ते महापािलके या ता यात येऊन. महापािलकेला  हॅडओ हर 
करणेसाठ  मी ािधकरणाम ये याचा पाठपुरावा केलाय. चालणार नाह  मा. महापौर 
साहेब माझा याला वरोध आहे. माझा वरोध न दवून या मा. महापौर साहेब आ ण 
करायच नाह .  
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह पोलीस 
किमशनर ऑ फस या ठकाणी शहराम ये लवकरात लवकर सु  होणार आहे. या 
संदभात तीन-चार जागा दे याचा ताव या ठकाणी समोर मा यतेसाठ  आला आहे. 
आता आम या भिगनी िसमाताई या या वषयासंदभात बोल या ते से टर ९ म ये 
दोन डांगण ेआप याकडे आहेत. से टर ९ म ये एक आहे. से टर ४ म ये एक 
आहे. से टर १० म ये खंडेव ती झोपडप ट  आहे. या यासमोर एक लब हाऊस 
आहे. दो ह  डांगण े देऊ नये अशी मी पण वनंती या ठकाणी आयु  साहेब 
यां याकडे केली होती. खंडेव ती समोरची जी लब हाऊस आहे तो या ठकाणी 
दे याचा ताव आहे. फ  मी प ीकरण या ठकाणी दल आहे.  
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. या 
शहराम ये पोलीस आयु ालय हावे अशी सवच नागर कांची इ छा आहे. पण मला 
साहेब आप याला सुचवावयाचे आहे क  आपण  नाममा  दराने पाच वषासाठ  
हणताय. आपण एवढ शी कारवाई केली तर पोिलसांना आपण करोडो पये देतोय. मी 

मगाशीच तु हाला सांिगतले क  अनिधकृत बांधकामाना कारवाई करताना तु ह  यांना 
तीन-तीन कोट  पये देता. तर  कुठेतर  यांचे ठ क आहे आप यासाठ च आहे  
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आप याच शहराच र ण होणार आहे. परंत ुनाममा  दराने देत असताना नाममा  
या याम ये हटले आहे ना.नाममा  भाडयाने/दराने असच यां याम ये हटले 

आहेना या याम ये. तर एक कडे आपण यांना करोडो पयांचे पेमट पण करतोय.  
यावेळेस  तु ह  कती भाडे घेणार आ ण साहेब या िचंचवड मधील शाळेचा आ ण 
या नागर कांचा चंड वरोध आहे यासाठ . कुठेतर  यां यासाठ  य  करा ना. 

नाह तर यांना पाठवा नवीन शाळेत. कुठेतर  या ह  लहान मुलांसाठ  माग या 
जीबी या वेळेस ती मुले दवसभर बाहेर बसली होती. ह  जर अशीच रा हली तर यांचे 
एक वष शै णक वष वाया जाईल. तर  कुठेतर  या मुलांचे शै णक वष वाया जाऊ 
नये यासाठ  आपण सवानी दखल यावी. ती मुले परवा दवसभर या जीबी या बाहेर 
बसलेली होती. यांनी याच वषयावरती प ीकरण दयावे. तर  आ हाला स व तर 
मा हती दयावी. या िचंचवड या शाळे या मुलांचे काय. हे सव सभागृहाला कळावे 
तसेच यांचे शै णक वष वाया जाऊ नये याची काळजी मा. आयु  साहेब तु ह  
यावी अशी मी वनंती करतो.           

मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आता 
जो वषयी चचा चाल ूआहे फ  तो  झेपचा जो आहे तो   नाममा  आहे. बाक  सव 
तीन ह  वषय आपण देणार आहोत ते सरकार  जे भाडे असेल ते सरकार  भाडे 
यां या पोलीस खा याकडून आपण घेणार आहोत. मला वाटत मी तो  वषय वाचला 

होता हणून या ठकाणी सांग याचा य  केलाय, ध यवाद. 
मा. िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- भाग . 
८ मधील लब हाऊस पोलीस खा याला नाममाञ दराने न देता मा.आयु  ठरवतील 
ती अ य कुठलीह  जागा दे यास मा यता देणेत यावी.  

मा. व ांत लांडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन देतो.     
मा.मिनषा पवार -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकार या आहेत. 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह मा.आयु  
साहेब मला एक  वचारावयाचा आहे क  नाममा  भाडयाची ो ह जन आप या 
ऍ टम ये आहे काय. देता येईल काय नाममा  भाडयाने. हणजे दयावे याब दल 
नाह . फ  ो ह जन आहे काय. दे याब लचा वरोध नाह . ऍ टम ये ो ह जन आहे 
का एवढ च मा हती दयावी. ो ह जन असेलतर ठक आहे.    
मा. महापौर :- उपसूचनेसह हा वषय मंजुर करणेत येत आहे. 
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     यानंतर उपसूचनां माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक - २१२            वषय मांक – १ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु     

       संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .भु ज/ ेसर-८/८७/ 
                २०१८ द.११/०५/२०१८ 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६६६ द.१६/५/२०१८ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या नागरव ती वकास योजना 
वभागामाफत अपंग क याणकार  योजने अंतगत अपंगां या सवागीण वकासासाठ  
व वध कार या क याणकार  योजना राब व यात येतात. ‘झेप पुनवसन क ’ िचंचवड 
ह मितमंद व गितमंद मुलांसाठ  िश ण, िश ण व व वध कार या थेरपी देणार  
सामा जक सं था असुन या सं थेने दनांक ०२/०२/२०१८ या प ा वये कै.अंकुश बो-
हाडे व ालय से.२४ ािधकरण िनगड  ह इमारत वापरासाठ  वनामु य िमळणेकामी 
मागणी केली आहे. तर  या सं थेने मागणी केलेली जागा भुिम जंदगी वभागाने 

तावात नमुद मु े करारना यात नमुद क न झेप या सं थेला ३ वष कालावधीसाठ  
वापर करणेकामी नाममा  भा याने देणेस मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी 
असलीतर  शासनाचे वतीने कै. अंकुश बो-हाडे व ालय, से. २४ ािधकरण िनगड  ह  
इमारत ‘झेप पुनवसन क ’ िचंचवड या मितमंद व गितमंद मुलां या िश ण व 
िश णासाठ  काम करणा-या सामा जक सं थेस नाममा  भा याने ३ वष 

कालावधीसाठ  देणेस मा यता ावी असे ता वत केलेले आहे. 
तथापी पंपर  िचंचवड शहराम ये न याने पोलीस आयु ालय थापन 

होत आहे यामुळे या पोलीस आयु ालयासाठ  व यांचे इतर वापरासाठ  मा. पोलीस 
आयु  यांनी पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडे खालील ३ ठकाणी शासक य भा याने 
जागा उपल ध क न देणेसाठ  वनंती केलेली आहे. 

 

१) महा मा फुले व ालय, ेमलोक पाक, िचंचवड  
२) कै. अंकुश बो-हाडे व ालय, से. २४ ािधकरण िनगड  
३) मौजे भोसर  ािधकरण से टर १० येथील लब हाऊस व हॉक  

ाऊंड 
सबब मा. पोलीस आयु  यांना वर ल माणे सुच वले या जागा माणे यांचे 

कायालयाचे सचंलन सुलभ हो याचे ीने या जागा यांना भा याने देणे आव यक 
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आहे. याकर ता ‘झेप पुनवसन क ’ िचंचवड या साम जक सं थेस कै. अंकुश बो-
हाडे व ालय, से. २४ ािधकरण िनगड  येथील जागे ऐवजी जुने ड . वाय. पाट ल 
कॉलेज (तां क व ालय), मासुळकर कॉलनी, पंपर , पुणे ह  इमारत ३० वष 
कालावधीसाठ  मुळ तावातील मु े करारना यात नमुद क न वापर करणेकामी 
नाममा  भा याने देणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच वर ल अ. . १ ते ३ 
माणे मनपा या जागा/इमारती िनयो जत पंपर  िचंचवड पोलीस आयु ालयासाठ  

भा याने दे यास व यापैक  भाग . ८ मधील लब हाऊस पोलीस खा याला 
नाममाञ दराने न देता मा.आयु  ठरवतील ती अ य कुठलीह  जागा दे 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.क णा िचंचवडे - मा. महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माण ेठराव 
मांडते. 
                                                     वषय मांक – २ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु  

              संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                     .लेखा/६/का व/५७८१/२०१८ द.१५/०५/२०१८ 
                २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६६८ द.१६/५/२०१८ 
 

    कायकार  अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१५/०५/२०१८ चे 
तावा वये सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील ब े य कायालय थाप य 

वभागा या वशेष योजना येथील थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  
तरतुद ठेव यात आलेली अस याने सदर लेखािशषा वर ल संभा य होणारा खच 
वचारात घेता  र. .५०,००,०००/- वभागाअंतगत वग करण करणेकामी कायकार  
अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१५/०५/२०१८ चे तावा वये सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कातील ब े य कायालय थाप य वभागा या वशेष योजना येथील थम 
ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस याने  सदर 

लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता र. .५०,००,०००/- वभागाअंतगत 
वग करण करणेबाबत ता वत केलेले आहे. वग करणाचा तपशील पुढ ल माणे. 
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अ.
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव  पानांक अ.
. 

लेखािश
ष 

सन २०१८-१९ ची 
मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद  

१. वकास िधकरणा ह तील 
पेठ .३२ येथे वायू दुषण 
िनयं ण यं णेसह गॅसवर 
आधा रत आधुिनक शव 
दा हनीसह मशानभूमी 
वकसीत करणे 

४८९ १ मशा
नभूमी 

२,००,००,००० ० ३०,००,००० 

२. रावेत सव नं.७५ ते भ डवे 
बाग पयतचा (२बी आर ट  
एस फडर ट) १८ मी ं द 
र ता वकिसत करणे. 

१८ ७ वशेष 
योजना 

१४,००,००,००० ० २०,००,००० 

३. . .१६ ह लगत देहूरोड 
कॉ टोनमट बोड ह तील 
िशतळानगर येथील 
मशानभूमी मधे व ुत/ 
डझेल/ गॅस दा हनी बस वणे 
व थाप य वषयक कामे 
करणे. 

४९ ६५ वशेष 
योजना 

० ५०,००,००० ० 

 एकूण     ५०,००,००० ५०,००,००० 
 

तर  वर ल माणे कायकार  अिभयंता थाप य वभाग यांनी ता वत 
केलेनुसार र. .५०,००,०००/- वग करण करणसे मा यता देणेत य़ेत आहे.  
मा. कमल घोलप - मा. महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.िभमाबाई फुगे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- क ेञीय 
कायालय मु यालयाम ये सन २०१८-१९ या अंदाजाम ये कामा या तरतुद म ये 
खालील माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत यावी. 
अ. . कामाचे नाव पान 

. 
अ.
. 

लेखािश
ष  

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद 
लाख 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

 घट करावयाची 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ  लागणार  
तरतुद र कम 
पये 

 वाढ        
१ भाग .३८ 

म ये नुरमोह ला 
प रसरातील 

१२० १५ डांबर  
र ते 

१,००,००० ३,६०,००० - ४,६०,००० 
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र यांचे 
डांबर करण करणे.  

२ भाग . ३८ 
म ये अंतगत 
र ते वकसीत 
करणे.   

१२० १६ डांबर  
र ते 

१,००,००० ३,६०,००० - ४,६०,००० 

३ भाग . ४० एच 
ए कॉलनी 
जवळ ल र ते 
डांबर करण करणे 

२४७ ३७ डांबर  
र ते 

५०,००० ११,२५,००० - ११,७५,००० 

 घट        
४ भाग . ९ 

मधील 
व ठलनगर येथे 
वाचनालय इमारत 
बांधणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे.   

१२७ १६ इमारत 
योजना 

१०,००,००० - १०,००,०००  

५ भाग . ९ 
मधील नेह नगर 
येथील ना यालगत 
र यावर जॉगींग 
ॅक बन वणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे.   

१३० ४५ थाप
य 
वषय
क 
कामे 
करणे  

१०,००,००० - ८,४५,००० १,५५,००० 

 एकूण    २२,५०,००० १८,४५,००० १८,४५,००० २२,५०,००० 
 
तसेच मनपा या सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात थाप य वषयक कामां या 

अंदाजपञक य तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत यावी.  
 

अ
.

. 

कामाचे नाव लेखािशष  पा.
. 

अ.
. 

सन २०१८-१९ 
ची 
अंदाजपञक य 
तरतुद  

वाढ   घट  सन २०१८-१९ 
चा सुधार त 
अंदाज 

१ के.एस.बी. 
चौकातील ेड 
सेपरेटर या 
भागातील रटेनींग 
वॉल बांधणे  

वशेष योजना 
(वाहतूक 
सुधारणा 
वषयक कामे 
करणे व 
पा कग जागा 

४४ ६७ ५०००००० ७०००००० - १२०००००० 
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वकसीत करणे   
)  

२ के.एस.बी. चौकात 
उ डाणपुल बांधणे. 

वशेष योजना 
( पंपर  िचंचवड 
प रसरात 
ठक ठकाणी 
लायओ हर 

उ डाणपुल     
) व ेड 
सेपरेटर बांधणे. 

१३ १० ५०००००० - ५०००००० ० 

३ भ  श  चौक 
येथे ेड सेपरेटर 
व उ डाणपुल 
बांधणे 

वशेष योजना 
( पंपर  िचंचवड 
प रसरात 
ठक ठकाणी 
लायओ हर 

उ डाणपुल     
) व ेड 
सेपरेटर बांधणे. 

१४ १४ ३३००००००० - २५००००० ३२७५००००० 

४ िनगड  ते दापोड  
र याचे पंपर  
चौक ते िनगड  
हॉटिम स 
प दतीने दु ती 
करणे.     

वशेष योजना 
वाहतुक 
सुधारणा 
वषयक कामे 
करणे व 
पा कग जागा 
वकिसत 
करणे.     

४३ ३१ १००००० ५००००० - ६००००० 

                                 एकूण ३४०१००००० ७५००००० ७५००००० ३४०१००००० 
 
     तसेच भाग  १२ तळवडे, पीनगर, वेणीनगर हा दाट लोकव तीचा भाग 
असून भौगोलीक या व तृत (मोठा) आहे. १९९७ म ये सदरचा भाग पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये समा व  करणेत आलेला असून, अ ापपयत 
कोणतेह  आर ण, ड पी र ते, वकसीत करणेत आलेले नाह त. सदरचा भाग हा रेड 
झोन बाधीत असून, दरवष  रेडझोन या नावाखाली वकास कामांना िनधी दला जात 
नाह . परंतू सदर भागाम ये राहणारे नागर क मनपा या िनयमा माणे सव कारचे कर 
भरत असून यांना कोण या कार या सोयी सु वधा (उदा. डांगण,े उ ान, हाँ पीटल, 

सां कृतीक क , र ते इ.) पुर व या जात नाह त. तथापी अ त वातील व ता यात 
असले या र ते व मशानभुमी नादु त झाले अस याने ते नुतनीकरण करणे 
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अ याव यक आहे. यामुळे भागातील नागर कां या आरो या या ीने व शहरा या 
सुशोिभकरणात भर पडणेसाठ  सदरची कामे करण े अ याव यक आहे. तर  सदर 
कामांना आपले तरावर िनधी उपल ध क न देऊन िन वदा या करणेस मा यता 
देणेत यावी.  
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अ. . कामाचे नाव पान . अं. . लेखािशष  सन २०१८-१९ 
अंदाजपञकात 
असणार  
र कम 
(अंदाजपञक
य र कम) 

सन 
२०१८-
१९ 
मधील 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावया
ची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

शेरा 

 वशेष योजना           
१ भाग  १२ 

तळ डे येथे 
न याने 
मशानभुमी 

बांधणे (भाग 
२) 

२८ २१४ ८) ह जन 
२००५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ  व ुत 
खच 
जलिन सार
ण खच इ 
अनुषंगीक 
कामे करण े 

५००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० अ त वातील 
मशानभुमी  

चे नुतनीकरण 
करण े 

२ भाग  १२ 
वेणीनगर 

३८ २०७ ९) रोड 
पे हमट 

१०००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० अ त वातील 
२४ मी ड  
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चौक ते 
तळवडे चौक 
मु य 
र याचे 
फुटपाथ व 
डांबर करण 
करणे  

मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे करण े 

पी र याचे 
३.३ कमी 
लांबीचा 
मनपा या 
ता यातील र ता 

३ भाग  १२ 
मधील 
ता यात 
आलेले ड 
पी र ते 
वकसीत 
करणे  

३९ २०८ ९) रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे करण े 

१०००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० तळवडे येथील 
राण ेइंड ट ज 
जवळ ल 
बाठेव तीकडे 
जाणारा 
 १२ मी ड  पी 
र ता  
शेतक-यांनी  
प  अ व ब 

भ न दले 
असून  
जागा ता यात 
घेणेची कायवाह   
चालू आहे.  



34 
 

४ भाग  १२ 
तळ डे 
येथील 
योतीबानगर 

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

३९ २०९ ९) रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे करण े 

५००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० तळवडे येथील 
सोनवण े
व तीचा 
अ त वातील 
२४ मी ड  पी 
र ता 
ं द करण करण,े 
शेतक-यांनी 
प  अ व ब 

भ न दल े
असून जागा 
ता यात 
घेणेची कायवाह  
चालू आहे. 

५ भाग  १२ 
तळवडे गाव 
ते 
मशानभुमी 

१२ मी. ड . 
पी. र ता 
वकसीत 

३९ २१० ९) रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 

२००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० तळवडे 
मशानभुमीकडे 

जाणा-या 
अ त वातील 
र याचे 
डांबर करण 
करण े
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करणे  अंतगत 
कामे करण े 

६ भाग  १२ 
वेणीनगर 
पीनगर 

तळवडे येथे 
काँ ट र ते 
तयार करण े 

३९ २१२ ९) रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे करण े 

१०००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० पीनगर येथील 
िशवशंभो 
सोसायट  
घारजाई 
मं दराजवळ ल 
प रसर 
व ता या 
भालेकर पाक 
येथील अंतगत 
अ त वातील 
र यांचे 
काँ ट करण 
करण े

 एकूण        ४२००००००० ० ४२०००००० ० ४२००००००   
     

  तसेच भाग . ३ च-होली, मोशी हा भाग भौगोिलक या फार मोठा आहे. सदर भागात वकास आराख यातील अस याने व 
र ते वकिसत करणेकर ता मनपाचा सन २०१८ -१९ चा अंदाजप क थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, जलिन:सारण कर ता एक त शासक य 
मा यता घेणेत आलेली आहे. तथा प मनपा स याचा धोरणानुसार व ुत वषयक कामे थाप य वषयक कामात समावेश क  नये 
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सदरची व ुत वषयक कामे वतं  काढणेबाबत मा.आयु  सो। यांनी आदेश काढले आहेत. स थतीत थाप य वभागाचा अंदाजप क 
तयार करणेचे काम चालू आहे. तथा प व ुत वषयक कामाचे नाव अंदाजप कात समा व  करणेची आव यकता आहे. तर  सोबत 
प ानुसार व ुत वषयक कामास सुधार त नाव,े सुधार त शासक य मा यता व सुधार त तरतुद स  मा यता देणेत यावी. 

 

अ.  मुळ कामाचे नाव मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

मुळ तरतुद 
२०१८-१९ 

 थाप य 
वषयक 

कामासाठ  
सुधार त 
शासक य 
मा यता 

 थाप य 
वषयक 

कामासाठ  
सुधार त 
तरतुद  

सुधार त कामाचे 
नाव ( व ुत 
कामासाठ  ) 

व ुत वषयक 
कामासाठ  
सुधार त 
शासक य 
मा यता 

व ुत 
वषयक 

कामासाठ  
सुधार त 
तरतुद  

१ भाग . ३ च-
होली येथील 
स ह नं.१३१ 
येथील 
आय.टू.आर या 
बद यात  
ता यात  
आले या 
मनपा या 

२५००००००० ५०००००० ७००००००० ४५००००० भाग . ३ च-
होली येथील 
स ह नं.१३१ 
येथील 
आय.टू.आर या 
बद यात  
ता यात  
आले या 
मनपा या 

३५०००००० ५००००० 
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जागेवर ल 
जलतरण 
तलावाचे काम 
करणे. (ट पा २) 

जागेवर ल 
जलतरण 
तलावाचे  
वदयुत वषयक 
कामे करणे.  

२ भाग . ३ च-
होली येथील 
आर ण  
२/८१खेळाचे 
मैदान वकिसत 
करणे .(ट पा २) 

१०००००००० ५०००००० ८००००००० ४५००००० भाग . ३ च-
होली येथील 
आर ण  
२/८१खेळाचे 
मैदान वकिसत 
करणे व  
वदयुत वषयक 
कामे 
करणे.(ट पा २) 

३५०००००० ५००००० 

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

८००००००० ५०००००० ७००००००० ४५००००० भाग . ३ च-
होली येथील 
मशानभुमी 
वकिसत करणे 
व 
वदयुत वषयक 

३००००००० ५००००० 
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कामे करणे. 
(ट पा - २) 

४ भाग . ६ 
येथील मोशी- 
आळंद  र ता -  
गायरान र ता - 
कुदळेव ती - 
आर ण 
.१/२१४  ते 

आळंद  
र यापयत 
वकास 
आराख यातील 
र ता वकिसत 
करणे  (गट . 
३६३ ते २५१) 

३०००००००० ३००००००० ३०००००००० २९५००००० 
 

भाग . ६ 
येथील मोशी- 
आळंद  र ता -  
गायरान र ता - 
कुदळेव ती - 
आर ण 
.१/२१४  ते 

आळंद  
र यापयत 
वकास 
आराख यातील 
र ता वकिसत 
करणे  वदयुत 
वषयक कामे 
करणे. (गट . 
३६३ ते २५१) 

३५०००००० ५००००० 

५ भाग . ६ 
मोशी  येथ े

२५००००००० १००० ७००००००० १००० भाग . ६ 
मोशी  येथे 

१००००००० ० 
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अ नशामक क  
बांधण े 

अ नशामक क  
बांधणे ( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे) 

६ भाग .३ 
येथील पुणे - 
नािशक र ता ते 
स ह .५७५, 
६६४,५०८,५०६ 
पयतचा ३० व 
१८ मी ड.पी. 
र ता वकिसत  
कामे करणे. 

५०००००००० ५०००००० ४५००००००० ४५००००० भाग .३ 
येथील पुणे - 
नािशक र ता ते 
स ह .५७५, 
६६४,५०८,५०६ 
पयतचा ३० व 
१८ मी ड.पी. 
र ता वकिसत 
व वदयुत 
वषयक कामे 
करणे. 

४००००००० ५००००० 

७ भाग . ७ च-
होली येथील 
चो वसावाड , 
वडमुखवाड  १८ 
मी. र ता 

३५००००००० ४००००००० ३०००००००० ३९५००००० भाग . ७ च-
होली येथील 
चो वसावाड , 
वडमुखवाड  १८ 
मी. र ता 

३५०००००० ५००००० 
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वकसीत करणे. 
(स.नं-१४९ ते 
१५७) 

वकसीत करणे 
वदयुत व 
वषयक कामे 
करणे. (स.न-ं
१४९ ते १५७) 

८ . .३ च-होली 
स ह .७ ते 
मनपा ह  
पयतचा वकास 
आराख यातील 
३० मी र ता 
वकिसत करणे. 

५०००००००० १००००००० ५०००००००० ९०००००० . .३ च-होली 
स ह .७ ते 
मनपा ह  
पयतचा वकास 
आराख यातील 
३० मी र ता 
वकिसत करणे( 
वदयुत वषयक 
कामे करणे). 

४००००००० १०००००० 

९ च-होली येथील 
स ह .२५४ ते 
२२८ पयतचा १२ 
मी र ता 
वकिसत करण े

२०००००००० ५०००००० २०००००००० ४५००००० च-होली येथील 
स ह .२५४ ते 
२२८ पयतचा १२ 
मी र ता 
वकिसत करणे 
( वदयुत 

३५०००००० ५००००० 
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वषयक कामे 
करणे.) 

१० भाग . ३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.१५ ते च-

होली स. .९४० 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

३०००००००० ९२६०००० ३०००००००० ८३३४००० भाग . ३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.१५ ते च-

होली स. .९४० 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३५०००००० ९२६००० 

११ भाग .३ 
मोशी - आळंद  
र ता ते 
डुडूळगाव 
गावठाणा 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 

३०००००००० ५०००००० ३०००००००० ४५००००० भाग .३ 
मोशी - आळंद  
र ता ते 
डुडूळगाव 
गावठाणा 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 

३५०००००० ५००००० 
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वकिसत करणे. वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

१२ भाग .३ 
मोशी येथील 
गावठाण, 
ल मीनगर ( 
द ण -उ र ) 
भागातील र ते 
वकिसत करणे.  

१०००००००० ५०००००० १०००००००० ४५००००० भाग .३ 
मोशी येथील 
गावठाण, 
ल मीनगर ( 
द ण -उ र ) 
भागातील र ते 
वकिसत 
करणे( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.)  

३५०००००० ५००००० 

१३ भाग .३ 
येथील साईनाथ 
कॉलनी, 
अ यनगर व 
पर सरातील र ते 
वकिसत  करणे. 

१०००००००० १००००००० १०००००००० ९०००००० भाग .३ 
येथील साईनाथ 
कॉलनी, 
अ यनगर व 
पर सरातील र ते 
वकिसत  

३५०००००० १०००००० 
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करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

१४ भाग .३ च-
होली येथील 
स.नं.७२ ते १६३ 
व १६१ ते २८० 
पयतचा २४ 
मी.ड .पी.र ता 
वकिसत करणे. 

३०००००००० ५०००००० ३०००००००० ४५००००० भाग .३  
च-होली येथील 
स.नं.७२ ते १६३ 
व १६१ ते २८० 
पयतचा २४ 
मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३५०००००० ५००००० 

१५ . . मोशी 
डुडुळगाव येथील 
ता यात 
आले या जागेवर 
ाथिमक शाळा 

इमारत बांधणे. 

२०००००००० ५०००१००० २००००००० ४९५०१००० 
 

. . मोशी 
डुडुळगाव येथील 
ता यात 
आले या जागेवर 
ाथिमक शाळा 

इमारत 
बांधणे.( वदयुत 

१००००००० ५००००० 
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वषयक कामे 
करणे.) 

१६ भाग .३  
च-होली येथील 
चो वसावाड   
येथे अ नशामन 
क  बांधणे. 

२५००००००० १०००००० १५००००००० ९००००० भाग .३  
च-होली येथील 
चो वसावाड   
येथे अ नशामन 
क  
बांधणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

१००००००० १००००० 

१७ भाग .३  
च-होली येथील 
स ह .११० ते 
स ह .१०० 
मनपा 
ह पयतचा ३० 
मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.(ट पा-२) 

६०००००००० ५०००००० ५५००००००० ४५००००० भाग .३ 
 च-होली येथील 
स ह .११० ते 
स ह .१०० 
मनपा 
ह पयतचा ३० 
मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.(ट पा-
२)( वदयुत 

५००००००० ५००००० 
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वषयक कामे 
करणे.) 

१८ भाग -०३ 
डुडुळगाव येिथल 
मशानभुमी 
वकिसत करणे. 

७००००००० ५०००००० ७००००००० ४५००००० भाग -०३ 
डुडुळगाव येिथल 
मशानभुमी 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

५०००००० ५००००० 

१९ भाग .३ 
च-होली येथील 
स ह .३०१ ते 
स ह 
.३१५पयत या 

१८ मी व २४ 
मी ड.पी. 
र याचे उवर त 
कामे करण े

३०००००००० ५०००००० ४०००००००० ४५००००० भाग .३  
च-होली येथील 
स ह .३०१ ते 
स ह 
.३१५पयत या 

१८ मी व २४ 
मी ड.पी. 
र याचे उवर त 
कामे 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 

३००००००० ५००००० 
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करणे.)        
२० भाग -०३  

च-होली येथील 
च-होली मु य 
र ता (आझाद 
नगर) ते 
काळजेवाड  
पयतचा १८ मी. 
ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

२०००००००० ५०००००० २०००००००० ४५००००० भाग -०३  
च-होली येथील 
च-होली मु य 
र ता (आझाद 
नगर) ते 
काळजेवाड  
पयतचा १८ मी. 
ड .पी. र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२००००००० ५००००० 

२१ भाग -०३ 
वडमुखवाड  
येिथल स.न-ं१२३ 
ते स.न-ं१८० 
(९० मी. र ता) 
पयतचा ड .पी. 
र ता वकिसत 

२०००००००० ५०००००० २०००००००० ४५००००० भाग -०३ 
वडमुखवाड  
येिथल स.न-ं१२३ 
ते स.न-ं१८० 
(९० मी. र ता) 
पयतचा ड .पी. 
र ता वकिसत 

२००००००० ५००००० 
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करणे. करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२२ भाग .३ 
मोशी येथील गट 
२५२ ते ६१२ 
पयतचा 
३०मी.ड .पी.र ता 
वकिसत करणे. 

२५००००००० ५०००००० २५००००००० ४५००००० भाग .३ 
मोशी येथील गट 
२५२ ते ६१२ 
पयतचा 
३०मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२५०००००० ५००००० 

२३ भाग .३  
च-होली येथील 
स ह .११ ते 
स ह .८७ 
पयत या २४ मी 
व १८ मी ड.पी. 
र याचे उवर त 
कामे 

५०००००००० ५०००००० ४५००००००० ४५००००० भाग .३ 
च-होली येथील 
स ह .११ ते 
स ह .८७ 
पयत या २४ मी 
व १८ मी ड.पी. 
र याचे उवर त 
कामे 

५००००००० ५००००० 
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करणे.(ट पा-२) करणे.(ट पा-
२)( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२४ भाग .३ 
वडमुखवाड  
गावठाण (सह 
.१२) ते  

च-होली गावठाण 
(स ह .४६९) 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 
वकसीत करणे. 

४०००००००० ५०००००० ३५००००००० ४५००००० भाग .३ 
वडमुखवाड  
गावठाण (सह 
.१२) ते 

च-होली गावठाण 
(स ह .४६९) 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 
वकसीत 
करणे( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

४००००००० ५००००० 

२५ भाग .३ 
डुडूळगाव येथील 
गट .१८९ते 
मोशी आळंद  

१५००००००० ५०००००० १५००००००० ४५००००० भाग .३ 
डुडूळगाव येथील 
गट .१८९ते 
मोशी आळंद  

२००००००० ५००००० 
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र ता १८ 
मी.ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

र ता १८ 
मी.ड .पी. र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२६ भाग . ३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.१०३ ते ९९ 

पयतचा १८ मी 
ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

२०००००००० ५०००००० १६००००००० ४५००००० भाग . ३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.१०३ ते ९९ 

पयतचा १८ मी 
ड.पी. र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२००००००० ५००००० 

२७ भाग .३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.९१ ते स ह 

४०००००००० ५०००००० ३५००००००० ४५००००० भाग .३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.९१ ते स ह 

३५०००००० ५००००० 
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.५९ पयतचा 
२४ मी ड.पी. 
र ता वकिसत 
करणे. 

.५९ पयतचा 
२४ मी ड.पी. 
र ता वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२८ भाग . ३ 
मोशी येथील 
पुणे - नािशक 
र ता गट .५१ 
ते १५३ पयतचा 
१८ मी. 
ड.पी.र ता 
वकिसत करणे. 

४०००००००० ५०००००० ३५००००००० ४५००००० भाग . ३ 
मोशी येथील 
पुणे - नािशक 
र ता गट .५१ 
ते १५३ पयतचा 
१८मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३५०००००० ५००००० 

२९ भाग . ३ 
मोशी येथील गट 
.७५ ते १३७ 

पयतचा ३० मी 

३०००००००० ५०००००० ३०००००००० ४५००००० भाग . ३ 
मोशी येथील गट 
.७५ ते १३७ 

पयतचा ३० मी 

३००००००० ५००००० 
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ड.पी.र ता 
वकिसत करणे. 

ड.पी.र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३० भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील आर ण 
.२/३२  येथे 

खेळाचे मैदान 
वकिसत करण े

५००००००० ५०००००० ४५०००००० ४५००००० भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील आर ण 
.२/३२  येथे 

खेळाचे मैदान 
वकिसत 
करणे( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.). 

१००००००० ५००००० 

३१ भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील ता यात 
आले या 
आर णावर 
खेळाचे मैदान व 

१०००००००० ५०००००० ७५०००००० ४५००००० भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील ता यात 
आले या 
आर णावर 
खेळाचे मैदान व 

६०००००० ५००००० 
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यायाम शाळा 
बांधणे. 

यायाम शाळा 
बांधणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३२ भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील आर ण 
.२/५२ येथे 

खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे. 

५००००००० ५०००००० ४५०००००० ४५००००० भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील आर ण 
.२/५२ येथे 

खेळाचे मैदान 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.)                        

६०००००० ५००००० 

३३ भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण . 
२/६९ येथे 
करसंकलन 
इमारत बांधणे. 

१०००००००० ५०००००० १०००००००० ४५००००० भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण . 
२/६९ येथे 
करसंकलन 
इमारत 
बांधणे.( वदयुत 

५०००००० ५००००० 



53 
 

वषयक कामे 
करणे.) 

३४ भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण 
.२/१०३ 

(पठारेमळा ) 
येथे शाळा 
इमारत बांधणे. 

५००००००० ५०००००० ५००००००० ४५००००० भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण 
.२/१०३ ( 

पठारेमळा ) येथे 
शाळा इमारत 
बांधणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

५०००००० ५००००० 

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

२५००००००० १००००००० २०००००००० ९५००००० भाग . ३ 
साईमं दर 
कोतवालवाड , 
च-होली गावठाण 
उ. भागातील 
र ते वकसीत 
करणे.( व ुत 
वषय़क कामे 
करणे.) 

५००००००० ५००००० 
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 एकुण ८६५००००००० २९०२६२००० ७६०५०००००० २७२२३६०००   ९५२०००००० १८०२६०००
  

            
                   तर  वर ल प ानुसार थाप य व व ुत वषयक कामास सुधार त नावे,सुधार त शासक य मा यता व सुधार त 
             तरतुद स मा यता देणेत यावी. 
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मा.िनमला गायकवाड - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  
मा.क णा िचंचवडे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 
ठराव मांक – २१३                                     वषय मांक – २ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु  

              संदभ– १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक  
                       .लेखा/६/का व/५७८१/२०१८ द.१५/०५/२०१८ 
                  २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६६८ द.१६/५/२०१८ 

 
              कायकार  अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१५/०५/२०१८ चे  

तावा वये सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील ब े य कायालय थाप य 
वभागा या वशेष योजना येथील थम ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  
तरतुद ठेव यात आलेली अस याने सदर लेखािशषा वर ल संभा य होणारा खच 
वचारात घेता  र. .५०,००,०००/- वभागाअंतगत वगकरण करणेकामी कायकार  
अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१५/०५/२०१८ चे तावा वये सन २०१८-१९ या 
अंदाजप कातील ब े य कायालय थाप य वभागा या वशेष योजना येथील थम 
ाधा याने करावया या कामासाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात आलेली अस याने  सदर 

लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता र. .५०,००,०००/- वभागाअंतगत 
वग करण करणेबाबत ता वत केलेले आहे.  वग करणाचा तपशील पुढ ल माणे. 

 

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव  पानांक अ.
. 

लेखािश
ष 

सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद  

१. वकास िधकरणा ह तील 
पेठ .३२ येथे वायू दुषण 
िनयं ण यं णेसह गॅसवर 
आधा रत आधुिनक शव 
दा हनीसह मशानभूमी 
वकसीत करणे 

४८९ १ मशा
नभूमी 

२,००,००,००० ० ३०,००,००० 

२. रावेत सव नं.७५ ते भ डवे १८ ७ वशेष १४,००,००,००० ० २०,००,००० 
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बाग पयतचा (२बी आर ट  
एस फडर ट) १८ मी ं द 
र ता वकिसत करणे. 

योजना 

३. . .१६ ह लगत देहूरोड 
कॉ टोनमट बोड ह तील 
िशतळानगर येथील 
मशानभूमी मधे व ुत/ 
डझेल/ गॅस दा हनी बस वणे 
व थाप य वषयक कामे 
करणे. 

४९ ६५ वशेष 
योजना 

० ५०,००,००० ० 

 एकूण     ५०,००,००० ५०,००,००० 
 

तर  वर ल माणे कायकार  अिभयंता थाप य वभाग यांनी ता वत 
केलेनुसार र. .५०,००,०००/- वग करण करणसे मा यता देणेत य़ेत आहे. तसेच क 
ेञीय कायालय मु यालयाम ये सन २०१८-१९ या अंदाजाम ये कामा यातरतुद म ये 

खालील माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ
.

. 

कामाचे नाव पान . अ.
. 

लेखािश
ष  

सन २०१८-१९ 
ची तरतुद लाख 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

 घट 
करावयाची 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
साठ  
लागणार  
तरतुद र कम 
पये 

 वाढ        
१ भाग .३८ 

म ये नुरमोह ला 
प रसरातील 
र यांचे 
डांबर करण करणे.  

१२० १५ डांबर  
र ते 

१,००,००० ३,६०,००० - ४,६०,००० 

२ भाग . ३८ 
म ये अंतगत 
र ते वकसीत 
करणे.   

१२० १६ डांबर  
र ते 

१,००,००० ३,६०,००० - ४,६०,००० 

३ भाग . ४० एच 
ए कॉलनी 
जवळ ल र ते 
डांबर करण करणे 

२४७ ३७ डांबर  
र ते 

५०,००० ११,२५,००० - ११,७५,००० 

 घट        
४ भाग . ९ 

मधील 
१२७ १६ इमारत 

योजना 
१०,००,००० - १०,००,०००  
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व ठलनगर येथे 
वाचनालय इमारत 
बांधणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे.   

५ भाग . ९ 
मधील नेह नगर 
येथील ना यालगत 
र यावर जॉगींग 
ॅक बन वणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे.   

१३० ४५ था 
प य  
 
वषय
क 
कामे 
करणे  

१०,००,००० - ८,४५,००० १,५५,००० 

 एकूण    २२,५०,००० १८,४५,००० १८,४५,००० २२,५०,००० 
 
तसेच मनपा या सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात थाप य वषयक कामां या 

अंदाजपञक य तरतुद म ये वाढ/घट कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  पा.
.. 

अ.
. 

सन २०१८-
१९ ची 
अंदाजपञक
य तरतुद  

वाढ   घट  सन २०१८-
१९ चा 
सुधार त 
अंदाज 

१ के.एस.बी. 
चौकातील ेड 
सेपरेटर या 
भागातील रटेनींग 
वॉल बांधणे  

वशेष 
योजना 
(वाहतूक 
सुधारणा 
वषयक 
कामे करणे 
व पा कग 
जागा 
वकसीत 
करणे   )  

४४ ६७ ५०००००० ७०००००० - १२०००००० 

२ के.एस.बी. चौकात 
उ डाणपुल बांधणे. 

वशेष 
योजना 
( पंपर  
िचंचवड 
प रसरात 
ठक ठकाणी 
लायओ हर 

उ डाणपुल     

१३ १० ५०००००० - ५०००००० ० 
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) व ेड 
सेपरेटर 
बांधणे. 

३ भ  श  चौक 
येथे ेड सेपरेटर 
व उ डाणपुल 
बांधणे 

वशेष 
योजना 
( पंपर  
िचंचवड 
प रसरात 
ठक ठकाणी 
लायओ हर 

उ डाणपुल     
) व ेड 
सेपरेटर 
बांधणे. 

१४ १४ ३३००००००० - २५००००० ३२७५००००० 

४ िनगड  ते दापोड  
र याचे पंपर  
चौक ते िनगड  
हॉटिम स 
प दतीने दु ती 
करणे.     

वशेष 
योजना 
वाहतुक 
सुधारणा 
वषयक 
कामे करणे 
व पा कग 
जागा 
वकिसत 
करणे.     

४३ ३१ १००००० ५००००० - ६००००० 

                                 एकूण ३४०१००००० ७५००००० ७५००००० ३४०१००००० 
  
          तसेच भाग  १२ तळवडे, पीनगर, वेणीनगर हा दाट लोकव तीचा 
भाग असून भौगोलीक या व तृत (मोठा) आहे. १९९७ म ये सदरचा भाग पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह म ये समा व  करणेत आलेला असून, अ ापपयत 
कोणतेह  आर ण, ड पी र ते, वकसीत करणेत आलेले नाह त. सदरचा भाग हा रेड 
झोन बाधीत असून, दरवष  रेडझोन या नावाखाली वकास कामांना िनधी दला जात 
नाह . परंतू सदर भागाम ये राहणारे नागर क मनपा या िनयमा माणे सव कारचे कर 
भरत असून यांना कोण या कार या सोयी सु वधा (उदा. डांगण,े उ ान, हाँ पीटल, 
सां कृतीक क , र ते इ.) पुर व या जात नाह त. तथापी अ त वातील व ता यात 
असले या र ते व मशानभुमी नादु त झाले अस याने ते नुतनीकरण करणे 
अ याव यक आहे. यामुळे भागातील नागर कां या आरो या या ीने व शहरा या 
सुशोिभकरणात भर पडणेसाठ  सदरची कामे करण े अ याव यक आहे. तर  सदर 
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कामांना आपले तरावर िनधी उपल ध क न देऊन िन वदा या करणेस मा यता 
देणेत येत आहे.   
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अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अं. . लेखािशष  सन २०१८-१९ 
अंदाजपञकात 
असणार  
र कम 
(अंदाजपञक
य र कम) 

सन 
२०१८-
१९ 
मधील 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावया
ची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

शेरा 

 वशेष योजना           
१ भाग  १२ 

तळ डे येथे 
न याने 
मशानभुमी 

बांधणे (भाग 
२) 

२८ २१४ ८) ह जन 
२००५ (सेवा 
वा हनीचे 
थलांतर 

करणे 
स लागार 
फ  व ुत 
खच 
जलिन सार
ण खच इ 
अनुषंगीक 
कामे करण े 

५००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० अ त वातील 
मशानभुमी  

चे नुतनीकरण 
करण े 

२ भाग  १२ 
वेणीनगर 

३८ २०७ ९) रोड 
पे हमट 

१०००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० अ त वातील 
२४ मी ड  
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चौक ते 
तळवडे चौक 
मु य 
र याचे 
फुटपाथ व 
डांबर करण 
करणे  

मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे करण े 

पी र याचे 
३.३ कमी 
लांबीचा 
मनपा या 
ता यातील र ता 

३ भाग  १२ 
मधील 
ता यात 
आलेले ड 
पी र ते 
वकसीत 
करणे  

३९ २०८ ९) रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे करण े 

१०००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० तळवडे येथील 
राण ेइंड ट ज 
जवळ ल 
बाठेव तीकडे 
जाणारा 
 १२ मी ड  पी 
र ता 
शेतक यांनी  
प  अ व ब 

भ न दले 
असून  
जागा ता यात 
घेणेची कायवाह   
चालू आहे.  
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४ भाग  १२ 
तळ डे 
येथील 
योतीबानगर 

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

३९ २०९ ९) रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे करण े 

५००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० तळवडे येथील 
सोनवण े
व तीचा 
अ त वातील 
२४ मी ड  पी 
र ता 
ं द करण करण,े 
शेतक-यांनी 
प  अ व ब 

भ न दल े
असून जागा 
ता यात 
घेणेची कायवाह  
चालू आहे. 

५ भाग  १२ 
तळवडे गाव 
ते 
मशानभुमी 

१२ मी. ड . 
पी. र ता 
वकसीत 

३९ २१० ९) रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 

२००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० तळवडे 
मशानभुमीकडे 

जाणा-या 
अ त वातील 
र याचे 
डांबर करण 
करण े
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करणे  अंतगत 
कामे करण े 

६ भाग  १२ 
वेणीनगर 
पीनगर 

तळवडे येथे 
काँ ट र ते 
तयार करण े 

३९ २१२ ९) रोड 
पे हमट 
मँनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसा
र र ते 
सुधारणा 
अंतगत 
कामे करण े 

१०००००००० ० ७०००००० ० ७०००००० पीनगर येथील 
िशवशंभो 
सोसायट  
घारजाई 
मं दराजवळ ल 
प रसर 
व ता या 
भालेकर पाक 
येथील अंतगत 
अ त वातील 
र यांचे 
काँ ट करण 
करण े

 एकूण        ४२००००००० ० ४२०००००० ० ४२००००००   
     

  तसेच भाग . ३ च-होली, मोशी हा भाग भौगोिलक या फार मोठा आहे. सदर भागात वकास आराख यातील अस याने व 
र ते वकिसत करणेकर ता मनपाचा सन २०१८ -१९ चा अंदाजप क थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, जलिन:सारण कर ता एक त शासक य 
मा यता घेणेत आलेली आहे. तथा प मनपा स याचा धोरणानुसार व ुत वषयक कामे थाप य वषयक कामात समावेश क  नये 
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सदरची व ुत वषयक कामे वतं  काढणेबाबत मा.आयु  सो। यांनी आदेश काढले आहेत. स थतीत थाप य वभागाचा अंदाजप क 
तयार करणेचे काम चालू आहे. तथा प व ुत वषयक कामाचे नाव अंदाजप कात समा व  करणेची आव यकता आहे. तर  सोबत 
प ानुसार व ुत वषयक कामास सुधार त नाव,े सुधार त शासक य मा यता व सुधार त तरतुद स  मा यता देणेत येत आहे. 

 

अ.  मुळ कामाचे नाव मुळ 
शासक य 

मा यता र. . 

मुळ तरतुद 
२०१८-१९ 

 थाप य 
वषयक 

कामासाठ  
सुधार त 
शासक य 
मा यता 

 थाप य 
वषयक 

कामासाठ  
सुधार त 
तरतुद  

सुधार त कामाचे 
नाव ( व ुत 
कामासाठ  ) 

व ुत वषयक 
कामासाठ  
सुधार त 
शासक य 
मा यता 

व ुत 
वषयक 

कामासाठ  
सुधार त 
तरतुद  

१ भाग . ३  
च-होली येथील 
स ह नं.१३१ 
येथील 
आय.टू.आर या 
बद यात  
ता यात  
आले या 
मनपा या 

२५००००००० ५०००००० ७००००००० ४५००००० भाग . ३  
च-होली येथील 
स ह नं.१३१ 
येथील 
आय.टू.आर या 
बद यात  
ता यात  
आले या 
मनपा या 

३५०००००० ५००००० 
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जागेवर ल 
जलतरण 
तलावाचे काम 
करणे. (ट पा २) 

जागेवर ल 
जलतरण 
तलावाचे  
वदयुत वषयक 
कामे करणे.  

२ भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण  
२/८१खेळाचे 
मैदान वकिसत 
करणे .(ट पा २) 

१०००००००० ५०००००० ८००००००० ४५००००० भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण  
२/८१खेळाचे 
मैदान वकिसत 
करणे व  
वदयुत वषयक 
कामे 
करणे.(ट पा २) 

३५०००००० ५००००० 

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

८००००००० ५०००००० ७००००००० ४५००००० भाग . ३  
च-होली येथील 
मशानभुमी 
वकिसत करणे 
व 
वदयुत वषयक 

३००००००० ५००००० 
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कामे करणे. 
(ट पा - २) 

४ भाग . ६ 
येथील मोशी- 
आळंद  र ता -  
गायरान र ता - 
कुदळेव ती - 
आर ण 
.१/२१४  ते 

आळंद  
र यापयत 
वकास 
आराख यातील 
र ता वकिसत 
करणे  (गट . 
३६३ ते २५१) 

३०००००००० ३००००००० ३०००००००० २९५००००० 
 

भाग . ६ 
येथील मोशी- 
आळंद  र ता -  
गायरान र ता - 
कुदळेव ती - 
आर ण 
.१/२१४  ते 

आळंद  
र यापयत 
वकास 
आराख यातील 
र ता वकिसत 
करणे  वदयुत 
वषयक कामे 
करणे. (गट . 
३६३ ते २५१) 

३५०००००० ५००००० 

५ भाग . ६ 
मोशी  येथे 

२५००००००० १००० ७००००००० १००० भाग . ६ 
मोशी  येथे 

१००००००० ० 
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अ नशामक क  
बांधण े 

अ नशामक क  
बांधणे ( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे) 

६ भाग .३ 
येथील पुणे - 
नािशक र ता ते 
स ह .५७५, 
६६४,५०८,५०६ 
पयतचा ३० व 
१८ मी ड.पी. 
र ता वकिसत  
कामे करणे. 

५०००००००० ५०००००० ४५००००००० ४५००००० भाग .३ 
येथील पुणे - 
नािशक र ता ते 
स ह .५७५, 
६६४,५०८,५०६ 
पयतचा ३० व 
१८ मी ड.पी. 
र ता वकिसत 
व वदयुत 
वषयक कामे 
करणे. 

४००००००० ५००००० 

७ भाग . ७  
च-होली येथील 
चो वसावाड , 
वडमुखवाड  १८ 
मी. र ता 

३५००००००० ४००००००० ३०००००००० ३९५००००० भाग . ७  
च-होली येथील 
चो वसावाड , 
वडमुखवाड  १८ 
मी. र ता 

३५०००००० ५००००० 
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वकसीत करणे. 
(स.नं-१४९ ते 
१५७) 

वकसीत करणे 
वदयुत व 
वषयक कामे 
करणे. (स.न-ं
१४९ ते १५७) 

८ . .३ च-होली 
स ह .७ ते 
मनपा ह  
पयतचा वकास 
आराख यातील 
३० मी र ता 
वकिसत करणे. 

५०००००००० १००००००० ५०००००००० ९०००००० . .३ च-होली 
स ह .७ ते 
मनपा ह  
पयतचा वकास 
आराख यातील 
३० मी र ता 
वकिसत करणे( 
वदयुत वषयक 
कामे करणे). 

४००००००० १०००००० 

९ च-होली येथील 
स ह .२५४ ते 
२२८ पयतचा १२ 
मी र ता 
वकिसत करण े

२०००००००० ५०००००० २०००००००० ४५००००० च-होली येथील 
स ह .२५४ ते 
२२८ पयतचा १२ 
मी र ता 
वकिसत करणे 
( वदयुत 

३५०००००० ५००००० 
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वषयक कामे 
करणे.) 

१० भाग . ३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.१५ ते च-

होली स. .९४० 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

३०००००००० ९२६०००० ३०००००००० ८३३४००० भाग . ३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.१५ ते च-

होली स. .९४० 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३५०००००० ९२६००० 

११ भाग .३ 
मोशी - आळंद  
र ता ते 
डुडूळगाव 
गावठाणा 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 

३०००००००० ५०००००० ३०००००००० ४५००००० भाग .३ 
मोशी - आळंद  
र ता ते 
डुडूळगाव 
गावठाणा 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 

३५०००००० ५००००० 
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वकिसत करणे. वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

१२ भाग .३ 
मोशी येथील 
गावठाण, 
ल मीनगर ( 
द ण -उ र ) 
भागातील र ते 
वकिसत करणे.  

१०००००००० ५०००००० १०००००००० ४५००००० भाग .३ 
मोशी येथील 
गावठाण, 
ल मीनगर ( 
द ण -उ र ) 
भागातील र ते 
वकिसत 
करणे( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.)  

३५०००००० ५००००० 

१३ भाग .३ 
येथील साईनाथ 
कॉलनी, 
अ यनगर व 
पर सरातील र ते 
वकिसत  करणे. 

१०००००००० १००००००० १०००००००० ९०००००० भाग .३ 
येथील साईनाथ 
कॉलनी, 
अ यनगर व 
पर सरातील र ते 
वकिसत  

३५०००००० १०००००० 
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करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

१४ भाग .३  
च-होली येथील 
स.नं.७२ ते १६३ 
व १६१ ते २८० 
पयतचा २४ 
मी.ड .पी.र ता 
वकिसत करणे. 

३०००००००० ५०००००० ३०००००००० ४५००००० भाग .३  
च-होली येथील 
स.नं.७२ ते १६३ 
व १६१ ते २८० 
पयतचा २४ 
मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३५०००००० ५००००० 

१५ . . मोशी 
डुडुळगाव येथील 
ता यात 
आले या जागेवर 
ाथिमक शाळा 

इमारत बांधणे. 

२०००००००० ५०००१००० २००००००० ४९५०१००० 
 

. . मोशी 
डुडुळगाव येथील 
ता यात 
आले या जागेवर 
ाथिमक शाळा 

इमारत 
बांधणे.( वदयुत 

१००००००० ५००००० 
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वषयक कामे 
करणे.) 

१६ भाग .३  
च-होली येथील 
चो वसावाड   
येथे अ नशामन 
क  बांधणे. 

२५००००००० १०००००० १५००००००० ९००००० भाग .३  
च-होली येथील 
चो वसावाड   
येथे अ नशामन 
क  
बांधणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

१००००००० १००००० 

१७ भाग .३  
च-होली येथील 
स ह .११० ते 
स ह .१०० 
मनपा 
ह पयतचा ३० 
मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.(ट पा-२) 

६०००००००० ५०००००० ५५००००००० ४५००००० भाग .३ 
 च-होली येथील 
स ह .११० ते 
स ह .१०० 
मनपा 
ह पयतचा ३० 
मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.(ट पा-
२)( वदयुत 

५००००००० ५००००० 
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वषयक कामे 
करणे.) 

१८ भाग -०३ 
डुडुळगाव येिथल 
मशानभुमी 
वकिसत करणे. 

७००००००० ५०००००० ७००००००० ४५००००० भाग -०३ 
डुडुळगाव येिथल 
मशानभुमी 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

५०००००० ५००००० 

१९ भाग .३ 
च-होली येथील 
स ह .३०१ ते 
स ह 
.३१५पयत या 

१८ मी व २४ 
मी ड.पी. 
र याचे उवर त 
कामे करण े

३०००००००० ५०००००० ४०००००००० ४५००००० भाग .३  
च-होली येथील 
स ह .३०१ ते 
स ह 
.३१५पयत या 

१८ मी व २४ 
मी ड.पी. 
र याचे उवर त 
कामे 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 

३००००००० ५००००० 
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करणे.)        
२० भाग -०३  

च-होली येथील 
च-होली मु य 
र ता (आझाद 
नगर) ते 
काळजेवाड  
पयतचा १८ मी. 
ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

२०००००००० ५०००००० २०००००००० ४५००००० भाग -०३  
च-होली येथील 
च-होली मु य 
र ता (आझाद 
नगर) ते 
काळजेवाड  
पयतचा १८ मी. 
ड .पी. र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२००००००० ५००००० 

२१ भाग -०३ 
वडमुखवाड  
येिथल स.न-ं१२३ 
ते स.न-ं१८० 
(९० मी. र ता) 
पयतचा ड .पी. 
र ता वकिसत 

२०००००००० ५०००००० २०००००००० ४५००००० भाग -०३ 
वडमुखवाड  
येिथल स.न-ं१२३ 
ते स.न-ं१८० 
(९० मी. र ता) 
पयतचा ड .पी. 
र ता वकिसत 

२००००००० ५००००० 
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करणे. करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२२ भाग .३ 
मोशी येथील गट 
२५२ ते ६१२ 
पयतचा 
३०मी.ड .पी.र ता 
वकिसत करणे. 

२५००००००० ५०००००० २५००००००० ४५००००० भाग .३ 
मोशी येथील गट 
२५२ ते ६१२ 
पयतचा 
३०मी.ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२५०००००० ५००००० 

२३ भाग .३  
च-होली येथील 
स ह .११ ते 
स ह .८७ 
पयत या २४ मी 
व १८ मी ड.पी. 
र याचे उवर त 
कामे 

५०००००००० ५०००००० ४५००००००० ४५००००० भाग .३ 
च-होली येथील 
स ह .११ ते 
स ह .८७ 
पयत या २४ मी 
व १८ मी ड.पी. 
र याचे उवर त 
कामे 

५००००००० ५००००० 
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करणे.(ट पा-२) करणे.(ट पा-
२)( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२४ भाग .३ 
वडमुखवाड  
गावठाण (सह 
.१२) ते  

च-होली गावठाण 
(स ह .४६९) 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 
वकसीत करणे. 

४०००००००० ५०००००० ३५००००००० ४५००००० भाग .३ 
वडमुखवाड  
गावठाण (सह 
.१२) ते 

च-होली गावठाण 
(स ह .४६९) 
पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता 
वकसीत 
करणे( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

४००००००० ५००००० 

२५ भाग .३ 
डुडूळगाव येथील 
गट .१८९ते 
मोशी आळंद  

१५००००००० ५०००००० १५००००००० ४५००००० भाग .३ 
डुडूळगाव येथील 
गट .१८९ते 
मोशी आळंद  

२००००००० ५००००० 



77 
 

र ता १८ 
मी.ड .पी. र ता 
वकिसत करणे. 

र ता १८ 
मी.ड .पी. र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२६ भाग . ३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.१०३ ते ९९ 

पयतचा १८ मी 
ड.पी. र ता 
वकिसत करणे. 

२०००००००० ५०००००० १६००००००० ४५००००० भाग . ३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.१०३ ते ९९ 

पयतचा १८ मी 
ड.पी. र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२००००००० ५००००० 

२७ भाग .३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.९१ ते स ह 

४०००००००० ५०००००० ३५००००००० ४५००००० भाग .३ 
चो वसावाड  
येथील स ह 
.९१ ते स ह 

३५०००००० ५००००० 



78 
 

.५९ पयतचा 
२४ मी ड.पी. 
र ता वकिसत 
करणे. 

.५९ पयतचा 
२४ मी ड.पी. 
र ता वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

२८ भाग . ३ 
मोशी येथील 
पुणे - नािशक 
र ता गट .५१ 
ते १५३ पयतचा 
१८मी.ड .पी.र ता 
वकिसत करणे. 

४०००००००० ५०००००० ३५००००००० ४५००००० भाग . ३ 
मोशी येथील 
पुणे - नािशक 
र ता गट .५१ 
ते १५३ पयतचा 
१८ मी. 
ड .पी.र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३५०००००० ५००००० 

२९ भाग . ३ 
मोशी येथील गट 
.७५ ते १३७ 

३०००००००० ५०००००० ३०००००००० ४५००००० भाग . ३ 
मोशी येथील गट 
.७५ ते १३७ 

३००००००० ५००००० 
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पयतचा ३० मी 
ड.पी.र ता 
वकिसत करणे. 

पयतचा ३० मी 
ड.पी.र ता 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३० भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील आर ण 
.२/३२  येथे 

खेळाचे मैदान 
वकिसत करण े

५००००००० ५०००००० ४५०००००० ४५००००० भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील आर ण 
.२/३२  येथे 

खेळाचे मैदान 
वकिसत 
करणे( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.). 

१००००००० ५००००० 

३१ भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील ता यात 
आले या 
आर णावर 

१०००००००० ५०००००० ७५०००००० ४५००००० भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील ता यात 
आले या 
आर णावर 

६०००००० ५००००० 
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खेळाचे मैदान व 
यायाम शाळा 
बांधणे. 

खेळाचे मैदान व 
यायाम शाळा 
बांधणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३२ भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील आर ण 
.२/५२ येथे 

खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे. 

५००००००० ५०००००० ४५०००००० ४५००००० भाग . ३ 
वडमुखवाड  
येथील आर ण 
.२/५२ येथे 

खेळाचे मैदान 
वकिसत 
करणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.).                        

६०००००० ५००००० 

३३ भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण . 
२/६९ येथे 
करसंकलन 
इमारत बांधणे. 

१०००००००० ५०००००० १०००००००० ४५००००० भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण . 
२/६९ येथे 
करसंकलन 
इमारत 

५०००००० ५००००० 
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बांधणे..( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

३४ भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण 
.२/१०३ 

(पठारेमळा ) 
येथे शाळा 
इमारत बांधणे. 

५००००००० ५०००००० ५००००००० ४५००००० भाग . ३  
च-होली येथील 
आर ण 
.२/१०३ ( 

पठारेमळा ) येथे 
शाळा इमारत 
बांधणे.( वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.) 

५०००००० ५००००० 

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

२५००००००० १००००००० २०००००००० ९५००००० भाग . ३ 
साईमं दर 
कोतवालवाड , 
च-होली गावठाण 
उ. भागातील 
र ते वकसीत 
करणे.( व ुत 
वषय़क कामे 

५००००००० ५००००० 
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करणे.) 
 एकुण ८६५००००००० २९०२६२००० ७६०५०००००० २७२२३६०००   ९५२०००००० १८०२६०००

  
            
                   तर  वर ल प ानुसार थाप य व व ुत वषयक कामास सुधार त नावे,सुधार त शासक य मा यता व सुधार त 
             तरतुद स 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. 
                                                  ------                 
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मा.शिमला बाबर – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 
ठराव मांक – २१४                                    वषय मांक – ३ 
दनांक – २२.६.२०१८          वभाग – मा.आयु  

         संदभ -  १) मा.राज  गावडे, मा.राजू िमसाळ यांचा ताव.   
                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६७२ द.१६/५/२०१८ 
 

        कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमती ह  मुंबई सावजिनक 
व त यव था अिधिनयम, १९५० (सन १९५० या मुंबई अिधिनयम .२९) अ वये 
पुणे वभाग, पुणे येथील सावजिनक व त यव था न दणी कायालयात न दणीकृत 
सं था असून या सिमती माफत पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या े ात ािधकरण 
िनगड  येथे कै.मा.ना. यशवंतरावजी च हाण यांचे भ य मारक, गोर ग रब-अनाथ व 
अपंगासाठ  अ यािसका (व तीगृह) सां कृितक भवन, ंथालय व वाचनालय, 
यायामशाळा, आयुव दक उपचार क  इ. बांधणेचे िनयोजन असुन सदरचे बांधकाम 
चालु आहे. सदर बांधकामा कर ता र. .५ कोट  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
देणगी देणेबाबत कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमतीने वनंती केली आहे. 
व.यशवंतरावजी च हाण यांनी पंपर  िचंचवडसह संपुण महाराष भर राब वले या 

औ ोिगक धोरणांमुळेच पंपर  िचंचवडसह संपुण महारा भर छोटे-मोठे उ ोगधंदे सु  
होऊन अ पावधीतच पंपर  िचंचवडसह प रसरातील गावांचे पांतर मो या औ ािगक 
वसाहतींम ये झाले. यां यामुळेच ह  नगर  रा ीयच न हेतर आंतररा ीय तरावरती 
नावा पास आली व.यशवंतरावजी च हाण यांनी राब वले या औ ोिगक आ ण 
सहकार धोरणांमुळेच लाखो हातांना रोजगार िमळाला. छो या-मो या उ ोगांना चालना 
िमळाली, यापा-यांना यापार िमळाला. यांचे हेच ऋण फेड याचे औिच य िमळावे 
तसेच यां या कायाची ेरणा व फूित भावी पढ तील युवकांना िमळावी हणून यांचे 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ात मारक असणे गरजेचे आहे. हणूनच 
कै.मा.ना. यशवंतराव च हाण यांचे महापािलका े ात भ य मारक उभे रहावे 
याक रता महापािलकेमाफत कै.मा.ना.यशवंतरावजी च हाण मारक सिमतीस र. .५ 
कोट  देणगी व पात दे यास मा यता देणते य़ेत आहे. 
मा.शैलजा मोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
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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.उषा उफ माई ढोरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
ठराव मांक – २१५                                    वषय मांक – ४ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु  

       संदभ – १)  मा.महापािलका आयु  यांचे  
                  .लेखा/का व/०६/५८२८/२०१८, द.१५/०५/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६८७ द.२३/५/२०१८ 
 

       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल पाणीपुरवठा वभागाकड ल काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेल ेआहे. तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे. यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली 
नाह . अशा कामां या बलांची ३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली 
नाह . यामुळे तावात नमुद माणे वभागा अंतगत र कम पये १,७३,०५,०००/- 
(अ र  र. . एक कोट  याह र लाख पाच हजार फ ) वग करण करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .१,७३,०५,०००/-) 

मा.कमल घोलप -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

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.उषा उफ माई ढोरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
 
 



85 
 
ठराव मांक – २१६                                     वषय मांक – ५ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु  

       संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/का व/०६/५८२७/२०१८,  
                 द.१५/०५/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६८८ द.२३/५/२०१८ 
 

       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल पाणीपुरवठा वभागाकड ल काह  
कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे. तसेच नवीन भाग रचनेमुळे काह  कामांचा 
समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे. यामुळे या कामांवर तरतूद झालेली नाह . 
अशा कामां या बलांची ३१/०३/२०१८ पयत अदायगी होऊ शकलेली नाह . यामुळे 

तावात नमुद माणे वभागा अंतगत र कम पये २९,९५,०००/-(अ र  र. . 
एकोणतीस लाख पंचा णव हजार फ ) वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२९,९५,०००/-) 

मा.क णा िचंचवडे  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

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.उषा उफ माई ढोरे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
ठराव मांक – २१७                                     वषय मांक – ६ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु  

         संदभ –१)  मा.महापािलका आयु , यांचे  
                   .लेखा/६/का व/५९५४/२०१८, द.१८/०५/२०१८ 
             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६९५ द.२३/५/२०१८ 
 

       सह शहर अिभयंता यांनी यां याकड ल जलिन:सारण ग, ब े य 
कायालयांकड ल काह  कामांवर तरतूद  करणे राहून गेलेले आहे. तसेच नवीन भाग 
रचनेमुळे काह  कामांचा समावेश इतर भागांम ये झालेला आहे. यामुळे या कामांवर 
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तरतूद झालेली नाह . अशा कामां या बलांची ३१/०३/२०१८ पयत बलांची अदायगी 
होऊ शकलेली नाह . तावात नमुद माणे वभागाअंतगत र कम पये 
४७,५०,०००/-वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

(वाढ/घट र. .४७,५०,०००/-) 

मा.कमल घोलप -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

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.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल 
माणे ठराव मांडते. 

ठराव मांक – २१८                                     वषय मांक – ७ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु  

        संदभ –१) मा.अित र  आयु , यांचे  
                 . था/ब /५जा/का व/८४/२०१८, द.१७/०५/२०१८ 
            २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २६९८ द.२३/५/२०१८ 
 

    भाग .२१ ( भागाचे नाव-दळवीनगर) आर ण .२७५ म ये शाळा इमारत 
बांधणेकामी आदेश ठेकेदार यांना संदभ .२ नुसार दे यात आलेले होते. सदर 
कामांतगत शाळे या प ह या ट याचे (तळ मजला + पा कग) काम कर यात येणार 
होते. सदर काम करताना शाळे समोर ल र या या ले हल माणे जो याची ले हल 
द ड मीटर इतक  ठर व यात आलेली होती. तथापी शाळे या भूिमपुजना या काय मात 
त कािलन उप मु यमं ी मा. अ जत दादा पवार यांनी  जवळच नाला अस यामुळे 
ना या या HFL नुसार सदरची जो याची ऊंची वाढ व यात यावी  अशा सुचना द या 
हो या यानुसार सदर जो याची उंची ना या या HFL पे ा  १.७ मी.  वाढ व यात 
आली. यामुळे जो याम ये भराई कर या या प रमाणात मो या माणात वाढ झाली. 
सदरचे अंदाजप क तयार करताना कॉ ट व ट लचे प रमाण तळ मजला व पा कग 
या क रता लागणा  या प रमाणानुसार पकड यात आले होते. तथापी आरसीसी 
डझायनर यांनी शाळे या ित ह  मज या या भारानुसार फाउंडेशन,कॉलम व बीम 
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डझाईन केले. यामुळे लागणा  या कॉ ट व ट लचे प रमाणात वाढ झाली. कामाचे 
अंदाजप क तयार करताना ४५० व ६०० मीटर यासचे पाईल पकड यात आले 
होते.तथापी आरसीसी डझायनर ने ७५० िमिल मीटर यासाचे पाईल १२ ठकाणी 
दले. यामुळे पाईल फाउंडेशन क रता लागणा  या र कमेत वाढ झाली.व कामा या 
मुळ अंदाजप कात जागेभोवती सीमािभंत बांधनेचे ता वत न हते.तथापी शाळा 
तातड ने चालू करावयाची झा यास सीमािभंत बांधणे गरजेचे आहे.मुळ अंदाजप कातील 
बाबींचे प रमाण व याची र कम व य ात कामावरती लागले या प रमाणाची व 
यासाठ  लागले या र कमांचा तावात नमुद तपशीला माण े ेमलोक पाक िचंचवड 

येथील महा मा योितबा फुले इं जी मा यम शाळे या इमारती म ये पोिलस 
आयु ालय कर याचे िनयो जत आहे. व तेथील शाळा दळवीनगर येथील या कामांतगत 
बांधकाम चालू असले या शाळेत थलांत रत कर याचे िनयो जत आहे. सदर शाळेचे 
काम पूण करावयाचे झा यास वषयां कत कामा या अंदाजप क य र कमेत र कम 
.१,१८,००,०००/- इतक  वाढ होऊन सुधा रत अंदाजप क य र कम .४,१०,००,०००/- 

इतक  होते. तसेच सदर कामा या खचात वाढ होऊन सदर कामाचा खच मा य िन वदा 
दरानुसार र कम .९१,७०,९७०/- ने वाढून र कम .३,१८,००,०००/- इतका होतो. 
ठेकेदाराचा मंजुर िन वदा दर १६.९२%कमी अस याने सदर कामाचे सुधा रत 
अंदाजप क तयार करणे म.न.पा. या फाय ाचे आहे. दळवीनगर येथील शाळे या 
इमारतीत शाळा चाल ूकरणेसाठ  सदरचे अंदाजप क सुधा रत करणे आव यक आहे. 
तर  भाग .२१ ( भागाचे नाव - दळवीनगर) आर ण .२७५ म ये शाळा इमारत 
बांधणेकामी सुधा रत शास कय मा यता र कम .४,१०,००,०००/- (वाढ व 
अंदाजप क य र कम .१,१८,००,०००) व सुधा रत खच मा य िन वदा दरानुसार र कम 
.३,१८,००,०००/- (वाढ व खचाची र कम .९१,७०,९७०/-) इत या खचास व 
या माणे र कम .१,००,००,०००/- शहर वकास आराख यातुन या कामावर वग 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.शारदा सोनवण े-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  

मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, या वषयाला आमचा वरोध आहे. ेमलोक 
पाकला आमचा वरोध आहे. आमचा वरोध न दवून यावा. 

मा.महापौर- द ाञय साने यांचा वरोध न दवून वषय मंजूर करणेत येत आहे.       
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यानंतर सदर ठराव मतास टाकणते आला असता— 
 

      अनुकूल - ८०                                  ितकूल- ०१ 
     अशी मते पडली व सदर ठराव बहुमताने मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
                                  ------                             
मा.अनुराधा गोरखे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

                                        वषय मांक – ८ 
दनांक – २२.६.२०१८          वभाग – मा.आयु  

    संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/शअ/तां/४/९२/२०१८  
              द.०९/०५/२०१८ 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २७४५ द.६/६/२०१८ 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यांमधून भुिमगत 
सेवावा ह या टाक यासाठ  मनपाकडे व वध शासक य/िनमशासक य तसेच खाजगी 
सं थकडून र ता खोदाई परवानगीसाठ  करणे वेळोवेळ  सादर होत असतात. सदर 
सेवावा ह या नग रकां या सोयीसाठ  आव यक अस याने महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमातील कलम २३९ अ वये सदर सं थांना यांचेकड ल भुिमगत सेवावा ह या 
टाक यासाठ  र ता खोदाई परवानगी महापािलकेमाफत दे यात येते. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम २४१(२) अ वये संबंिधत कंपनीकडून सदर 
खोदलेला र ता दु त कर यासाठ  जो खच येईल तो वसूल करावयाचा आहे. यासाठ  
सदर खोदलेले र ते दु तीसाठ  मनपाने दर िन त केले असून सदर दर वेळोवेळ  
सुधा रत कर यात येतात. मनपा या सदर चिलत दरानुसार र ता दु तीपोट  येणारा 
खच संबंिधत कंपनीकडून आगाऊ भ न घे यात येतो. स : थतीत सदर र ते दु ती 
शु काम ये र ता दु ती खच अंदाजे सरासर  र. .६,५००/- व मनपा अिधभार 
सरासर  र. .३,०००/- असे ती मी. माणे आकार यात येतो. यानुसार अ ाप पयत 
सव खाजगी, शासक य/ िनमशासक य सं थांना (महारा  रा य वज वतरण कंपनी 
मया दत वगळून) यां या सेवावा ह या टाक यासाठ  वर ल माणे शु क आका न 
र ता खोद यासाठ  परवानगी दे यात येत आहे. खोदले या र यामुळे वाहतुक स 
होणारा अडथळा व यामुळे होणारे अपघात टाळ या या ट कोनातून तसेच 
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नाग रकां या सुर त वाहतुक साठ  मनपास रतसर िन वदा या क न, सदर 
खोदले या र यांची दु ती तातड ने करावी लागते. 

            महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांची मागणी- 

          कायकार  अिभयंता, म.औ. व.म. यांचे कड ल प  
.उ.अ./ था/IFMSA0664/2018 द.४/१/२०१८ प ाचे अवलोकन होणेस वनंती. 

सदर प ाम ये कायकार  अिभयंता, मऔ वम यांनी पं.िचं. औ ोिगक े ातील जु या 
जलवा ह या बदल या संदभात परवानगी वषयी द.२०/१२/२०१७ या पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या सवसाधारण सभेम ये िनणय घेणेकामी वनंती केली होती. तर  
अ ापपावेतो पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ या सव साधारण सभेम ये काय 
िनणय झाला ते अ ाप कळ व यात आलेले नाह . तर  आपण आप या तरावर यो य 
तो िनणय घेऊन परवानगी संदभात कायवाह  वर त करावी, जेणे क न सदर ल काम 
लवकरात लवकर सु  करता येईल व उ ोजकांतफ  येणा-या पा या या त ार  द ू र 
करता येतील, असे कळ वलेले आहे. 
 यानुषंगान,े इकड ल प  . था/श.अ./तां/४/३२/२०१८ द.३१/१/२०१८ 
अ वये कायकार  अिभयंता, मऔ वम यांना अ ापपावेतो महानगरपािलके या 
मा.महापािलका सभेम ये पंपर  िचंचवड औ ोिगक े ातील जु या जलवा ह या 
बदल या संदभात परवानगीबाबत िनणय घे याबाबतची कायवाह  कर यात आलेली 
नाह . सबब स : थतीत मनपा या चिलत प दती माणे खोदाईची परवानगी घेऊन 
कायवाह  कर यात येणे बाबत कळ वलेले आहे. 
 उप अिभयंता, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांचेकड ल प  .उ.अ./ 
IFMNS/A56045/2018 द.१२/२/२०१८ चे अवलोकन होणेस वनंती. सदर प ा वये 
उप अिभयंता, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांनी “मऔ वम े ामधील व 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील काह  जु या जलवा ह या बदल याचे काम 
चालू कर यासाठ  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकाकडे र ते खोद काम करणेसाठ  
परवानगी मािगतलेली आहे. सदर र ते मऔ व महामंडळाचे मालक चे असून र ते 
द ु ती व देखभखालीसाठ  पंपर  िचंचवड नवनगरपािलकेस ह तांतर त करणेत आलेले 
आहेत. तर  मऔ वम े ामधील जु या जलवा ह या बदल यासाठ  र त े खोदकाम 
शु क प रग णत करताना मनपा अिधभार लावू नये”, असे कळ वलेले आहे. 
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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील र यात बा  सं थ या भूिमगत 
सेवावा ह या टाकणेसाठ  र ता खोदाईस परवानगी देणेसाठ  र ता पुववत करणे या 
शु क व  मनपा अिधभार आकार या बाबतचे धोरण द.९/५/२००७ या मा य 

ता वये िन त केलेले आहे.  सदरचे धोरण िन त करताना “ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह म ये महापािलका र ते बांधणे व वेळोवेळ  र ते सु थतीत 
ठेवणेकामी मो या माणावर भांडवली खच करते.  अशा र यावर ब-याचवेळ  
यावसायीक हेतुन केबल लाई स/ टेलीफोन लाई स/ इले क लाई स व अ य सेवा 
वा ह या टाकणेसाठ  र ता खोदाईस परवानगी संबंिधत सं था/ कंपनी महापािलकेकडे 
मागतात. सदर र यावर केबल/ लाई स टाक यावर सदर सं था/ कंपनी यांना 
यातुन मो या माणावर महसूल िमळतो. सदर सं था/कंपनी मनपा या र यावर 

सदर यावसाियक यवहार करताना नफा कम वतात व मनपा मा  र यावर मो या 
माणावर भांडवली खच करते. सदर भांडवली खच काह  माणात वसूल हावा 

याक रता अशा सं था/ कंपनी यांना र ता खोदाईस परवानगी देताना मनपा अिधभार 
लाव यात यावा.  व हा अिधभार खोदाईसह र ते पुववत कर याचे मनपाचे वह त दरा 
खेर ज अला हदा असावा.”असे सदर या तावात नमुद आहे. 
 यानुसार, महापािलका े ातील र यात महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी 
वगळून सव बा  सं थकडून र ता पुववत कर याचे शु क व मनपा अिधभार आका न 
र ता खोदाईस परवानगी दे यात येत होती. 
 तथा प- १) महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यांचेकडून त कालीन 
मा.पालकमं ी व ऊजा मं ी, महारा  रा य, यांचे बैठक तील सुचनेनुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका व पुणे महानगरपािलका यांनी  र. .१५००/- व तदनंतर र. .२३००/- 
ती मी. या माणे एक त शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी देणेचे धोरण 

िन त केले होते. महारा  शासनाचे नगर वकास वभागाने प   .संक ण-
२९१५/ . .३७८/न व-२० द .१८ माच २०१६ अ वये कळ वले नुसार 
“महानगरपािलका  नगरपािलका े ात भुिमगत वज वाह नी टाक यासाठ  नागपुर 
महानगरपािलका आ ण महा वतरण यांचेत Road reinstatement बाबत झालेला 
सामंज य करारनामा नमुना समजून यानुसार सामंज य करारानुसार कायवाह  क न 
अनुपालन अहवाल शासनास सादर करणेबाबत”कळ वले आहे. यानुसार,  
द.२२/१२/२०१७ या मा.आयु  यांचा मा य ताव,  मा. महापािलका सभा ठराव 
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.१३१ द.०५/०२/२०१८ व महारा  रा य व ुत वतरण कंपनी यांचे बरोबर 

महापािलकेने  केले या  द.२८/२/२०१८ रोजी या सामंज य करारा नुसार महारा  
रा य व ुत वतरण कंपनी यांचेकड ल भूिमगत सेवावा ह या टाकणेसाठ  याच 
सं थेने  मनपाने वह त केले या विनदेशा माणे र ते दु त क न  पुववत 
कर या या अट स  अिधन राहून व फ   र. .१००/-  ित मी. या  माणे पयवे ण 
शु क आका न र ता खोदाईस परवानगी दे याबाबचे धोरण िन त झालेले आहे. 
 २) महारा  शासनाकड ल द.१७/०५/२०१३ या प ानुसार द.१/४/२००६ या 
शासन िनणयानुसार या नेटव कग अिभकता/सं था (OFC केबल टाकणा-या)  
शासनाची रतसर परवानगी घेऊन महापािलकेकडे परवानगी िमळणेकामी मागणी 
करतील अशा अिभकता/सं थांचे तावाबाबत शासन िनणय द.१/४/२००६ म ये 
नमुद माणे सूट देणेबाबत चा आदेश द.३/७/२०१३ रोजी पार त झालेला आहे. 
यानुसार सदर आदेशा या  दनांका पासून या नेटव कग कंप या शासनाची 

परवानगी घेऊन  र ता खोदाईसाठ  अज करतील अशा नेटव कग कंप यांकडून मनपा 
अिधभार न घेता  फ  र ता पुववत कर याचे शु क आका न र ता खोदाईस 
परवानगी दे यात येत आहे. (उदा. रलाय स जओ इ फोकॉम िल., वोडाफोन से युलर 
िल., भारती एअरटेल इ याद  नेटव कग कंप या). 
 महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांनी प  
.उ.अ./IFMNS/A56045/2018 द.१२/२/२०१८ अ वये “सदर र ते म औ व 

महामंडळाचे मालक चे असून र ते द ु ती व देखभालीसाठ  पपंर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस ह तांर त कर यात आलेले आहेत. तर  मऔ वम, े ामधील जू या 
जलवा ह या बदल यासाठ  र ते खोदकाम शु क प रग णत करताना मनपा अिधभार 
लावू नये,” अशी वनंती केलेली आहे. 
 महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाने महापािलकेकडे औ ोिगक े ातील र ते 
देखभाल व दु तीसाठ  ह तांतर त केलेले आहे.  सदर र यांची जागा मालक  ह  
महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांची अस याने सदर ठकाणी याच सं थे या 
भूिमगत सेवावा ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार न घेता फ  र ता दु ती शु क 
घेऊन  तसेच, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांना  यां या जागा मालक  
यितर  महापािलका काय े ात भूिमगत सेवाव ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार व 
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र ता दु ती शु क आका न सदर सं थेस र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे 
धोरण िन त करणेसाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  
 तर , महारा  औ ोिगक वकास महामंडळाने महापािलकेकडे औ ोिगक े ातील 
र ते देखभाल व दु तीसाठ  ह तांतर त केले या जागेत याच सं थे या भूिमगत 
सेवावा ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार न घेता फ  र ता द ु ती शु क आका न,  
तसेच, महारा  औ ोिगक वकास महामंडळ यांना  यां या जागा मालक  यितर  
महापािलका काय े ात भूिमगत सेवाव ह या टाकणेसाठ  मनपा अिधभार व र ता 
द ु ती शु क आका न सदर सं थेस र ता खोदाईस परवानगी देणेबाबतचे धोरणा मक 
िनणयाकामी मा यता देणेची मा.आयु  यांची मागणी असली तर  सदरचा वषय द र  
दाखल करणेस मा यता देणेत येत आहे.   
मा.शिमला बाबर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा. वलास म डगेर  – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ द र  दाखल करणेत यावा 
अशी सूचना मी मांडत.े 
मा.सागर आंगोळकर  – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
     यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

ठराव मांक – २१९                                     वषय मांक – ८ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु  

    संदभ - १) मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/शअ/तां/४/९२/२०१८  
              द.०९/०५/२०१८ 
           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २७४५ द.६/६/२०१८ 
 

             वषय मांक ८ द र  दाखल करणेत येत आहे.  
 

 अनुकूल- ८१         ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

         -----  
मा.अचना बारण-े मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते.    
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                                                     वषय मांक – ९ 
दनांक – २२.६.२०१८           वभाग – मा.आयु  

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व 
                   /का व/१५/१२९/२०१८ द. ०८/०५/२०१८  

      पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील आ. . ८७ 
ाथिमक शाळा या योजनाथ आर त असून सदरचे आर त ४० आर े ावर 

तां क शाळा ( आय.ट .आय.) वकसीत कर यात आलेली आहे. 

तथापी  क  सरकारने Skill Development Skill India हा मह वाचा उप मा 
अ वये महानगरपािलके या आय.ट .आय. वषयां कत आय.ट .आय. सं थेस अिधक 
स म व अ ायावत करणे गरजेचे अस याने यास अनुस न आय.ट .आय. सं थे या 
५ ते ६ यवसाय िश णास जागा अपुण पडत अस याने जागा उपल धतेचे िनयोजन 
करणे आव यक आहे. यास अनुस न पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास 
योजनेतील आ. . ८७ ाथिमक शाळा या योजना अंतगत वकसीत झाले या  
तां क शाळा  ( आय.ट .आय.) लगत या मौजे पंपर  मिधल स.नं. १३९ या मे. 
अमृते र ट यांचे मालक या िमळकतीमिधल मोकळ  जागा ( OS.) व िनवासी 
वभागामिधल जागा सुमारे ३८०० चौ. मी. े  तां क शाळा  ( आय.ट .आय.) 
व तारसाठ   महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
ाथिमक शाळा  व तार योजनाथ आर त के यास क  सरकारने Skill 

Development Skill India हा  मह वाचा उप म राब व यासाठ , तसेच याबाबतचे 
अ थापना वषयक कामकाज पहा यासाठ  सोईचे होणार आहे. 

      तर  पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील आ. . ८७ 
ाथिमक शाळा या योजनाथ आर त जागेलगतची मौजे पंपर  मिधल स.नं. १३९ 

या िमळकतीमिधल मोकळ  जागा (OS.) व िनवासी वभागामिधल सुमारे ३८०० चौ. 
मी. जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
ाथिमक शाळा व तार योजनाथ आर त करणेसाठ या फेरबदलाची सव वैधािनक 

कायवाह  कर यास व फेरबदल ताव शासनास सादर करणेबाबत आयु ांना ािधकृत 
कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
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मा.मिनषा पवार-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िस.स.नं. ६६३३, स.नं. ९९ येथील ३६७४.९० चौ.मी. ेञावर वसले या झोपडप ट क रता 
स.नं. १०९ पै व ११० पै, आर ण . ७९ येथे पुनवसन योजना राब व याक रता 
झोपडप ट  पुनवसन ािधकरणाने . झोपु ा/तां/९४०/२०१८, द.३०/०५/२०१८ रोजी 
मा.आयु  यांना सकारा मक अिभ ाय कळ वला आहे. सदरचे झोपडप ट  ेञ 
(िस.स.नं.६६३३) हे वकास आराखडयाम ये Open Space दश वलेले अस यामुळे Not 

Buildable आहे यामुळे सदर जागेवर पुनवसन योजना राबवू शकत नाह  SRA    
िनयमावलीमधील िनयम . SR-15(3):(a), (b) SR-3(3): (i), SR-3(3): (ii) अ वये 
सदर क प खाजगी वकसकामाफत राब वणे श य होणार आहे. यामुळे मनपास 
पुनवसनासाठ  कोणताह  खच येणार नाह . सदर झोपडप ट  धारकांना िनयमानुसार 
मोफत घरे िमळतील, खाजगी वकसकामाफत स.नं. १०९ पै व ११० पै आर ण . ७९ 
येथे झोपडप ट  पुनवसन योजना राब व यासाठ  झोपडप ट  पुनवसन िनयमावलीतील 
िनयम एसआर-१२ नुसार झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण (SRA ) यांना मनपामाफत 
नाहरकत माणपञ देणेस मा यता देणेत यावी पुढ ल कायवाह  कर याचे संपुण 
अिधकार मा.आयु  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना दे यास मा यता देणेत 
यावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे आकुड  
येथील िस.स.नं.५१०१ पै.,५१०२ पै. या िमळकतीम ये आ. . २७९  Non Conforming 

Industries साठ  ८००० चौ.मी. ेञावर आर ण ता वत केलेले आहे. आकुड  भाग 
. १४ म ये खेळाचे मैदान उपल ध नाह  यामुळे सदर आर ण महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये खेळाचे मैदान या योजनाथ 
आर त करणेसाठ या फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  कर यास व फेरबदल 

ताव शासनास सादर करणेबाबत आयु नां ािधकृत कर यास मा यता देणेत यावी. 
तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . ७७४ द. २०/११/२०१५ नुसार “ या 
िमळकतधारकांचे िमळकतीचे ेञ ० ते ३०० चौ.मी. पयत आहे अशा बािधत छोटया 
छोटया िमळकतधारकांना १०० % दलासा र कम व यानुसार मोबदला देणेस मा यता 
आहे. 
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 मनपा काय ेञात सन २०१० पासून पुररेषेची आखणी कर यात आलेली आहे. 
महारा  शासन अिधसूचना नगर वकास वभाग . ट पीएस-
१८१६/ . .५७३/१६/न व-१३ दनांक १४/०३/२०१७ नुसार या ठकाणी आर ण 
वकासनास कायदेशीर बाधा आहे अथवा वकासनाम परवानगी नाह , अशी 
आर ण/र यासाठ  जागा ता यात घेणेक रता संबंिधत जागा मालकास ट .ड .आर. 
िनयमावलीतील िनयम . ४.१.१. नुसार तयार होणारे ट .ड .आर. पे ा ५० %  
ट .ड .आर. अनु ेय आहे. 

 भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भूसंपादन करावया या जागेसाठ  संपादनाखाली 
असले या ेञफळाचा वचार न करता चालू शी गणकानुसार दु पट र कम अदा 
करणेत येते. मनपा माफत खाजगी वाटाघाट ने मोबदला देणेस सदरचा िनयम लागू 
करणे अ यायकारक असून, मा.महापािलका सभा ठराव . ७७४ द.२०/११/२०१५ 
नुसार कायवाह  होणेस मा यता देणेत यावी.    

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन 
करतांना संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करतांना मा.महापािलका सभा ठराव 
. ३९९ द.२१/११/२०१३ नुसार व मा.महापािलका सभा ठराव . ७७४ 
द.२०/११/२०१५ नुसार कायवाह  करणेत येत आहे. यानुसार या िमळकतधारकांचे 
िमळकतीचे हे ेञ ० ते ३०० चौ.मी. पयत अशा बािधत छोटया छोटया 
िमळकतधारकांना १०० % दलासा र कम व यानुसार मोबदला दला जातो. तसेच 
या िमळकतधारकांचे िमळकतीचे हे ेञ ३०१ चौ.मी. पासून पुढे आहे अशा बािधत 

छोटया / मोठया िमळकतधारकांना १०० % दलासा र कम ऐवजी ३० % व यानुसार 
मोबदला दला जातो. परंतु महानगरपािलकेस आव यक असणारे र ते व आर णे 
बाधीत ेञ हे बहुतांशी छोटे छोटे भूखंडधारक/शेतकर /क कर  यांचे असतात. संगी 
३०१ पासून पुढे असलेले ेञ हे बहुदा एकिञत खरेद चे अस याने सातबारावर समाईक 
ेञात न द वलेले असतात. अशा सामाईक ेञात मोडणा-या िमळकतधारकांना 
वनाकारण वाटणी क न सातबाराची फोड करणे म ा  होत आहे. सदर बाबीस 
वनाकारण वलंब होत आहे. संगी खच क ठरत आहे. तर  अशा सामाईक र या ३०० 
चौ.मी.चे आत वाटयास येणा-या ेञातील बाधीत िमळकतधारकांना सु दा वर नमुद 
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के यानुसार छोटे िमळकतधारक समजून   १०० % दलासा र कम व यानुसार 
मोबदला देणेस मा यता देणेत यावी.   
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.अचना बारणे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
ठराव मांक :२२०                                  वषय मांक : ९                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                                वभाग  -  मा.आयु    
 

          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .नर व 
                   /का व/१५/१२९/२०१८ द. ०८/०५/२०१८  

      पंपर  िचचंवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील आ. . ८७ 
ाथिमक शाळा या योजनाथ आर त असून सदरचे आर त ४० आर े ावर 

तां क शाळा   (आय.ट .आय.) वकसीत कर यात आलेली आहे. 

तथापी  क  सरकारने Skill Development Skill India हा मह वाचा उप मा 
अ वये महानगरपािलके या आय.ट .आय. वषयां कत आय.ट .आय. सं थेस अिधक 
स म व अ ायावत करणे गरजेचे अस याने यास अनुस न आय.ट .आय. सं थे या 
५ ते ६ यवसाय िश णास जागा अपुण पडत अस याने जागा उपल धतेचे िनयोजन 
करणे आव यक आहे. यास अनुस न पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास 
योजनेतील आ. . ८७ ाथिमक शाळा या योजना अंतगत वकसीत झाले या  
तां क शाळा   ( आय.ट .आय.) लगत या मौजे पंपर  मिधल स.नं. १३९ या मे. 
अमृते र ट यांचे मालक या िमळकतीमिधल मोकळ  जागा ( OS.) व िनवासी 
वभागामिधल जागा सुमारे ३८०० चौ. मी. े  तां क शाळा   ( आय.ट .आय.) 
व तारसाठ   महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
ाथिमक शाळा  व तार योजनाथ आर त के यास क  सरकारने Skill 

Development Skill India हा  मह वाचा उप म राब व यासाठ , तसेच याबाबतचे 
अ थापना वषयक कामकाज पहा यासाठ  सोईचे होणार आहे. 

      तर  पंपर  िचंचवड शहरा या सुधा रत मंजूर वकास योजनेतील आ. . ८७ 
ाथिमक शाळा या योजनाथ आर त जागेलगतची मौजे पंपर  मिधल स.नं. १३९ 
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या िमळकतीमिधल मोकळ  जागा (OS.) व िनवासी वभागामिधल सुमारे ३८०० चौ. 
मी. जागा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
ाथिमक शाळा व तार योजनाथ आर त करणेसाठ या फेरबदलाची सव वैधािनक 

कायवाह  कर यास व फेरबदल ताव शासनास सादर करणेबाबत आयु ांना ािधकृत 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िस.स.नं. ६६३३, स.नं. ९९ येथील 
३६७४.९० चौ.मी. ेञावर वसले या झोपडप ट क रता स.नं. १०९ पै व ११० पै, आर ण 
. ७९ येथे पुनवसन योजना राब व याक रता झोपडप ट  पुनवसन ािधकरणाने . 

झोपु ा/तां/९४०/२०१८, द.३०/०५/२०१८ रोजी मा.आयु  यांना सकारा मक अिभ ाय 
कळ वला आहे. सदरचे झोपडप ट  ेञ (िस.स.नं.६६३३) हे वकास आराखडयाम ये 
Open Space दश वलेले अस यामुळे Not Buildable आहे यामुळे सदर जागेवर 
पुनवसन योजना राबवू शकत नाह  SRA िनयमावलीमधील िनयम . SR-15(3):(a), 
(b) SR- i3(3): ( ), SR- i i3(3): ( ) अ वये सदर क प खाजगी वकसकामाफत 
राब वणे श य होणार आहे. यामुळे मनपास पुनवसनासाठ  कोणताह  खच येणार 
नाह . सदर झोपडप ट  धारकांना िनयमानुसार मोफत घरे िमळतील, खाजगी 
वकसकामाफत स.नं. १०९ पै व ११० पै आर ण . ७९ येथे झोपडप ट  पुनवसन 
योजना राब व यासाठ  झोपडप ट  पुनवसन िनयमावलीतील िनयम एसआर-१२ नुसार 
झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण (SRA ) यांना मनपामाफत नाहरकत माणपञ देणेस 
मा यता देणेत येत असुन पुढ ल कायवाह  कर याचे संपुण अिधकार मा.आयु  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांना दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे आकुड  येथील िस.स.नं.५१०१ 
पै.,५१०२ पै. या िमळकतीम ये आ. . २७९  Non Conforming Industries साठ  
८००० चौ.मी. ेञावर आर ण ता वत केलेले आहे. आकुड  भाग . १४ म ये 
खेळाचे मैदान उपल ध नाह  यामुळे सदर आर ण महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये खेळाचे मैदान या योजनाथ आर त 
करणेसाठ या फेरबदलाची सव वैधािनक कायवाह  कर यास व फेरबदल ताव 
शासनास सादर करणेबाबत आयु नां ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
तसेच मा.महापािलका सभा ठराव . ७७४ द. २०/११/२०१५ नुसार “ या 
िमळकतधारकांचे िमळकतीचे ेञ ० ते ३०० चौ.मी. पयत आहे अशा बािधत छोटया 



98 
 
छोटया िमळकतधारकांना १०० % दलासा र कम व यानसुार मोबदला देणेस मा यता 
आहे. 

 मनपा काय ेञात सन २०१० पासून पुररेषेची आखणी कर यात आलेली आहे. 
महारा  शासन अिधसूचना नगर वकास वभाग . ट पीएस-
१८१६/ . .५७३/१६/न व-१३ दनांक १४/०३/२०१७ नुसार या ठकाणी आर ण 
वकासनास कायदेशीर बाधा आहे अथवा वकासनास परवानगी नाह , अशी 
आर ण/र यासाठ  जागा ता यात घेणेक रता संबंिधत जागा मालकास ट .ड .आर. 
िनयमावलीतील िनयम . ४.१.१. नुसार तयार होणारे ट .ड .आर. पे ा ५० %  
ट .ड .आर. अनु ेय आहे. 

 भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भूसंपादन करावया या जागेसाठ  संपादनाखाली 
असले या ेञफळाचा वचार न करता चालू शी गणकानुसार दु पट र कम अदा 
करणेत येते. मनपा माफत खाजगी वाटाघाट ने मोबदला देणेस सदरचा िनयम लागू 
करणे अ यायकारक असून, मा.महापािलका सभा ठराव . ७७४ द.२०/११/२०१५ 
नुसार कायवाह  होणेस मा यता देणेत येत आहे.    

 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन 
करतांना संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करतांना मा.महापािलका सभा ठराव 
. ३९९ द.२१/११/२०१३ नुसार व मा.महापािलका सभा ठराव . ७७४ 
द.२०/११/२०१५ नुसार कायवाह  करणेत येत आहे. यानुसार या िमळकतधारकांचे 
िमळकतीचे हे ेञ ० ते ३०० चौ.मी. पयत अशा बािधत छोटया छोटया 
िमळकतधारकांना १०० % दलासा र कम व यानुसार मोबदला दला जातो. तसेच 
या िमळकतधारकांचे िमळकतीचे हे ेञ ३०१ चौ.मी. पासून पुढे आहे अशा बािधत 

छोटया / मोठया िमळकतधारकांना १०० % दलासा र कम ऐवजी ३० % व यानुसार 
मोबदला दला जातो. परंतु महानगरपािलकेस आव यक असणारे र ते व आर णे 
बाधीत ेञ हे बहुतांशी छोटे छोटे भूखंडधारक/शेतकर /क कर  यांचे असतात. संगी 
३०१ पासून पुढे असलेले ेञ हे बहुदा एकिञत खरेद चे अस याने सातबारावर समाईक 
ेञात न द वलेले असतात. अशा सामाईक ेञात मोडणा-या िमळकतधारकांना 
वनाकारण वाटणी क न सातबाराची फोड करणे म ा  होत आहे. सदर बाबीस 
वनाकारण वलंब होत आहे. संगी खच क ठरत आहे. तर  अशा सामाईक र या ३०० 
चौ.मी.चे आत वाटयास येणा-या ेञातील बाधीत िमळकतधारकांना सु दा वर नमुद 
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के यानुसार छोटे िमळकतधारक समजून १०० % दलासा र कम व यानुसार मोबदला 
देणेस 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. वकास डोळस -  मा.महापौर साहेब वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                                    वषय मांक : १०                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                                वभाग  - मा.आयु    
 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                    लेखा/०६/का व/५७६१/२०१८ द.१५/५/२०१८  
 
  शहर अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१०/०५/२०१८ चे तावा वये सन 
२०१८-१९ या अंदाजप कातील इ े य कायालय थाप य मु यालय व भागाकड ल 
थम ाधा याने करावया या ब-याच या वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात 

आलेली अस याने  सदर लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता खालील 
कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून र.  ३,७०,०००/-  िनधी उपल ध क न दे यास 
मा.महापौर यांनी .महापौर/का व/५८३/२०१८ द.९/५/२०१८ प ा वये मंजूर  दलेली 
आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील खालील माणे आहे. 

 
अ.  उप 

लेखािशष 
अथवा 
कामाचे 
नाव 

पानांक अ.
 

लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ भाग . 
३१ दघी 
येथील 
मनपा 

१६७ १९ इमारतयोजना  ३,७०,०००/-  
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इमारतीची 
थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे 

२ महापौर 
वकास 
िनधी   

४१ - महापौर िनधी  ५,००,००,०००/- ० ३,७०,०००/- 

      ३,७०,०००/- ३,७०,०००/- 
 

तर  वर ल माण े शहर अिभयंता  थाप य कायालय यांनी ता वत 
केलेनुसार व मा.महापौर यांनी द. ०९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  
३,७०,०००/- वग करण करणेस आदेश . लेखा/०६/का व/५७६२ /२०१८ 
द. १५/०५/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे.   

मा.राज  लांडगे -  मा.महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- िन वदा 
नोट स . ६२/१/२०१६-१७, िन वदा नोट स . ६२/४/२०१६-१७  नवी सांगवी, पंपळे 
गुरव जुने भाग . ५६,५७ व ५८ मधील थाप य वषयक चालू कामे व िनयो जत 
कामे नवीन भाग रचने माणे भाग . ३१ म ये नगरसद य यांचे सुचनेनुसार व 
आव यकतेनुसार क न घेणेस मा यता देणेत यावी. सदरची कामे प रसरातील 
नागर कांक रता असून सदर कामे सद यांनी सुिचत केले माणे करणेस मा यता देणेत 
यावी. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू  मा. महापौर साहेब, उपसूचनेला मी अनुमोदन 
देतो. 

मा. वकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.                      

मा.भाऊसाहेब भोईर -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह 
तुम या  चान पणाला खरच दाद दली पा हजे.  मला आज कळल क  ो रासाठ  
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तीन-चार तास का दले. नंतर तुमचे डायरे ट वषय कसे भरभरतात ते दसतय. 
उपसूचनां या संदभात मागील कालखंडाम ये आ ह  यावेळेस वरोधात होतो, स ेत 
न हतो मी वैय क. परंतु उपसूचना या प दतीने चालले या आहेत मग एक काम 
करा ना एक पेशल सभा खास उपसूचनांसाठ  ठेवा ना. तु ह  येक वषयाला जर 
उपसूचना देत असालतर या सभागृहाचे गांभीय काय राहते. तु ह  अगोदरच वषय 
आणताना तु हांला कोण वरोध करतय, स ा तुमची आहे. सभागृहाम ये चंड बहुमत 
आहे. मग तु ह  याचा अ यास क न या उपसूचनाचं यो यर या वषयाम ये पांतर 
क न वषय आणाना कोण वरोध करतय. आता अचानक तु ह  उपसूचना 
सांिगत यानंतर या यावर आ ह  काय स व तर भा य करणार. काय ते यो य आहे 
का अयो य आहे का. कोणत आर ण आहे. २१९ मांक  कोणाला मा हती आहे इथ.ं  
महापौर हे चाललेले आहे ते चुक चे चाललेले आहे. उपसूचनेला आमचा वैय क र या 
नाह  रा वाद या वतीने मी वरोध न द वतो या ठकाणी.  येक वेळेस काय चाललेले 
आहे हे. येक गो ीला काह  तर  आहे. येक वषयाला उपूसचना.  
महानगरपािलके या पाक गला उपसूचना दया ना. अधा भाग वकून टाका. तर  हे 
चुक चे आहे. हे यो य नाह  एवढच सांगतो आ ण थांबतो.  
मा. महापौर :-  उपसूचनेसह हा वषय मंजुर करणेत येत आहे.  
     यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक - २२१                                   वषय मांक : १०                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                                वभाग  - मा.आयु    
 
          संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                    लेखा/०६/का व/५७६१/२०१८ द.१५/५/२०१८  

शहर अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१०/०५/२०१८ चे तावा वये सन 
२०१८-१९ या अंदाजप कातील इ े य कायालय थाप य मु यालय व भागाकड ल 
थम ाधा याने करावया या ब-याच या वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात 

आलेली अस याने  सदर लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता खालील 
कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून र.  ३,७०,०००/-  िनधी उपल ध क न दे यास 
मा.महापौर यांनी .महापौर/का व/५८३/२०१८ द.९/५/२०१८ प ा वये  मंजूर  
दलेली आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील खालील माण ेआहे 
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अ.  उपलेखािशष 

अथवा 
कामाचे 
नाव 

पानांक अ.  लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ भाग . 
३१ दघी 
येथील 
मनपा 
इमारतीची 
थाप य 
वषयक 
कामे करण े

१६७ १९ इमारत 
योजना 

 ३,७०,०००/-  

२ महापौर 
वकास 
िनधी   

४१ - महापौर 
िनधी  

५,००,००,०००/- ० ३,७०,०००/- 

      ३,७०,०००/- ३,७०,०००/- 
 
तर  वर ल माण े शहर अिभयंता  थाप य कायालय यांनी ता वत 

केलेनुसार व मा.महापौर यांनी द. ०९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  
३,७०,०००/- वग करण करणेस आदेश . लेखा/०६/का व/५७६२ /२०१८ 
द. १५/०५/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली अस याने याचे 
अवलोकन करणेत येत आहे. तसेच िन वदा नोट स . ६२/१/२०१६-१७, िन वदा 
नोट स . ६२/४/२०१६-१७  नवी सांगवी, पंपळे गुरव जुने भाग . ५६,५७ व ५८ 
मधील थाप य वषयक चालू कामे व िनयो जत कामे नवीन भाग रचने माणे भाग 
. ३१ म ये नगरसद य यांचे सुचनेनुसार व आव यकतेनुसार क न घेणेस मा यता 

देणेत येत आहे. सदरची कामे प रसरातील नागर कांक रता असून सदर कामे सद यांनी 
सुिचत केले माणे करणेस मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी.  
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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.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, वषय माक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक - २२२                                  वषय मांक : ११                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                                वभाग  - मा.आयु  

               संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                         लेखा/०६/का व/५७६४/२०१८ द.१४/५/२०१८  
 

शहर अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१०/०५/२०१८ चे तावा वये सन 
२०१८-१९ या अंदाजप कातील क े य कायालय थाप य मु यालय व भागाकड ल 
थम ाधा याने करावया या ब-याच या वकास कामासंाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात 

आलेली अस याने सदर लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता खालील 
कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून र.  ९,३०,०००/-िनधी उपल ध क न दे यास 
मा.महापौर यांनी महापौर/का व/५८२/२०१८ द.९/५/२०१८ प ा वये  मंजूर  दलेली 
आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील खालील माणे आहे 

अ.  उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

पानांक अ.  लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ 

. . ४१ 
मधील मु य 
र याचे 
फुटपाथ 
वकसीत 
करणे 

११३ २२ 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

१०,०००/- ८,६०,०००/-  

 २ 
. . ४१ 

मधील 
खराळवाड  

१०६ ८ नाला 
ेिनंग १०,२०,०००/- ७०,०००/-  
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ना याची 
दु तीची 
कामे करणे 

३ महापौर 
वकास िनधी ४१ - महापौर 

िनधी ५,००,००,०००/-  ९,३०,०००/- 

     एकूण ९,३०,०००/- ९,३०,०००/- 

    तर  वर ल माण े शहर अिभयंता  थाप य कायालय यांनी ता वत केलेनुसार 
व मा.महापौर यांनी द. ०९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  ९,३०,०००/-
वग करण करणेस  आदेश . लेखा/०६/का व/ ५७६३  /२०१८ द.१५ /०५/२०१८ 
अ वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली अस याने केले या कायवाह चे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

मा. बाब ूमा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू 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.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, वषय माक १२ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडते. 
ठराव मांक - २२३                                   वषय मांक : १२                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                                वभाग  - मा.आयु  
               संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                         लेखा/०६/का व/५७६६/२०१८ द.१५/५/२०१८  

शहर अिभयंता, थाप य वभाग यांनी द.१०/०५/२०१८ चे तावा वये सन 
२०१८-१९ या अंदाजप कातील फ े य कायालय थाप य मु यालय व भागाकड ल 
थम ाधा याने करावया या ब-याच या वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेव यात 

आलेली अस याने  सदर लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता खालील 
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कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून र.  ३०,७५,०००/-  िनधी उपल ध क न दे यास 
मा.महापौर यानंी महापौर/का व/५८१/२०१८ द.९/५/२०१८   प ा वये मंजूर  दलेली 
आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील खालील माणे आहे. 

अ.
 

उपलेखािशष 
अथवा कामाचे 
नाव 

पानां
क 

अ.  लेखािशष सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ 

. .१ 
पीनगर 

प रसरात 
ाँम वाँटर 

लाईन टाकण े

१८४ ८ सरफेस 
गटस ५,२७,६०७/- ८,००,०००/-  

२ 

.  १ 
पीनगर 

तळवडे येथील 
च हाण व ती 
म ये पे ह ंग 
लाँक 
बस वणे 

१९० १४ 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५,२७,६१७/- ८,००,०००/-  

३ 

.  १ 
पीनगर 

काँलनी मधील 
व वध वाँड 
तर य कामे 

करणे 

१९७ ४ इमारत 
योजना ३,६३,१६२/- १,२५,०००/-  

४ 

. .१ 
पीनगर 

प रसरातील 
मनपा 
इमारतीची 
दु ती 
वषयक कामे 
करणे 

१९३ ४ 

डांबर  
र ते 
करकोळ 
दु ती 

४,२४,६१८/- १,५०,०००/-  
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५ 

. . २ 
वेणीनगर 

मधील 
थाप य 

 वषयक 
करकोळ 
देखभाल 
दु तीची 
कामे करणे 

५७७ १९ सरफेस 
गटस ४,२२,८५०/- १,५०,०००/-  

६ 

.  २ 
वेणीनगर 

मधील 
सहयोगनगर 
भागातील 
टाँवरलाईनचे  
कडेने ाँम 
वाँटर लाईन 
टाकणे 

१८५ २६ 
ाथिमक 

व दु यम 
िश ण 

४,२४,७१४/- १,५०,०००/-  

७ 

. .१ 
पीनगरमधील 

संत 
तुकारामनगर 
प रसरातील 
पे ह ंग लाँक 
दु ती करण े

१९० १३ 
दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

५,१४,०००/- ७,८०,०००/-  

८ 

. .२ 
वेणीनगर 

म ये वाँड 
तर य 

योजनेअंतगत 
कामे करण े

१२७ ५ वॉड तर
य योजना ३,२१,८२१/- १,२०,०००/-  

९ महापौर 
वकास िनधी ४१ - महापौर 

िनधी ५,००,००,०००/-  ३०,७५,०००/- 
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 एकूण    ३५,२६,३८९/- ३०,७५,०००/- ३०,७५,०००/- 

तर  वर ल माण े शहर अिभयंता  थाप य कायालय यांनी ता वत 
केलेनुसार व मा.महापौर यांनी द.०९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  
३०,७५,०००/- वग करण करणेस  आदेश . लेखा/०६/का व/५७६५/२०१८ द. १५ 
/०५/२०१८ अ वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली अस याने केले या कायवाह चे 
अवलोकन करणेत येत आहे.  

मा.अनुराधा गोरखे- मा. महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देते. 

      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.उषा मुंढे - मा. महापौर  साहेब वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माण ेठराव मांडते.  
 
ठराव मांक - २२४                                   वषय मांक : १३                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                                वभाग  - मा.आयु  

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. . 
                   लेखा/०६/का व/६२१९/२०१८ द.२२/५/२०१८  
 
 शासन अिधकार  िश ण मंडळ यांनी द.  १९/०५/२०१८ चे 

तावा वये पंपर  िचचंवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील 
िश ण मंडळ  वभागातील व ा याना द रे व पावसाळ  साधने उपल ध होणे अ यंत 
गरजेचे व आव यक आहे.  परंतु या लेखािशषावर अपुर  तरतूद ठेव यात आलेली 
अस याने व वाढ घट करावया या  लेखािशषावर ल संभा य होणारा खच वचारात घेता 
िश ण मंडळा या खालील कामांसाठ  महापौर वकास िनधीतून र.  २,६५,००,०००/-
  िनधी उपल ध क न दे यास मा.महापौर यांनी महापौर/का व/६२५/२०१८ 
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द.१९/५/२०१८   प ा वये मंजूर  दलेली आहे. वग करणां या र कमांचा तपशील 
खालील माणे आहे. 
 
 

अ.  कामाचे 
नाव 

पान 
मांक 

अ.  सन २०१८-१९ 
ची मुळ तरतूद 

लेखािशष 
 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

१ 
व ाथ  
द रे व 
पाटया 

२९७ २१ २५,००,०००/- 
व ाथ  
द रे व 
पाटया 

७०,००,०००/- ० 

२ पावसाळ  
साधने २९७ २२ ० पावसाळ  

साधने १,६०,००,०००/- ० 

३ बालवाड  
द रे ३०१ ८ ० बालवाड  

द रे ३५,००,०००/-  

४ 
महापौर 
वकास 
िनधी 

  ५,००,००,०००/- महापौर 
िनधी ० २,६५,००,०००/- 

 एकूण     २,६५,००,०००/-  २,६५,००,०००/- 

  

तर  वर ल माण े शासन अिधकार  िश ण मंडळ यांनी ता वत केलेनुसार 
व मा.महापौर यांनी द. १९/५/२०१८ चे प ाचे िशफारसीनुसार र.  २,६५,००,०००/-
 वग करण करणेस  आदेश . लेखा/०६/का व/६२२०/२०१८ द.  २४/०५/२०१८ 
अ वये मा.आयु  यांनी मा यता दलेली अस याने केले या कायवाह चे अवलोकन 
करणेत येत आहे. 

मा. शारदा सोनवण े- मा. महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देते.  

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर 
िश णमंडळाम ये नविनवािचत या सद यांची िनयु  झाली यांचे मनापासून हाद क 
अिभनंदन, वागत करतो. बरोबर स वावष आप याला उलटून गेलेले आहे आ ण 
िश ण मंडळ हे महापािलकेचे, पंपर  िचंचवड शहराचा मु य क बंद ु आहे. आयु  
साहेब, काह  गो ी या दड वषाम ये घड या आ ण या याम ये िश णमंडळ िनयु  
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झाले आहे या यामुळे आ ह  सु दा या गो ीकडे ल  दले न हते. परंत ु या 
सभागृहासमोर  काह  गो ी तुम यासमोर आणण ेखुप मह वाचे आहे. या याम ये एक 
गो  अशी आहे क  िश ण मंडळ २०१७-१८ या शै णक वषाम ये बेकायदेशीर र या 
कुठलाह  आदेश नसताना व कुठलाह  िनकष नसतानी चांग या आ ण सु थतीत 
असले या ४३ शाळांच ेएक ीकरण आपण केलेले आहे आ ण २३ शाळा कायम व पी 
बंद केले या आहेत. महापौर साहेब, ाथिमक िश णापासून कोणीह  वंिचत न राहता 
मोफत िश ण वाडया, व यांपयत गरज ू वदया यापयत ने याचे महानगरपािलकेचे हे 
स चे धोरण आहे. पण या शाळा बंद कर यामागचा आपला आ ण शासनाचा नेमका 
उ ेश काय होता? हे अजुन कळलेले नाह . तर  बंद केले या या शाळा आहेत या 
बंद केले या शाळे या आ ण चाल ूअसले या शाळे या या बाबत एक ह  उदाहारण  
हणजे सुधारलेले याबाबतचे एक तर  उदाहरण तु ह  आ हाला देऊ शकता काय? या 

आपण बंद क न काय फायदा झाला याचा आप याला. सदर या बंद केले या शाळा 
हो या आ ण शाळे या बद याम ये यातून िश का या वेगवेगळया प दतीने बद या 
के या. हणजे शै णक वष संपलेनंतर आपण िश कां या बद या क  शकतो. परंत ु
म येच सगळया िश कां या बद या के या गे या. नेमके या या मागचे धोरण आ ण 
या या मागची न क  व तु थती काय हे आ हाला कळू शकली नाह . महापौर साहेब, 
एक करणा या नावाखाली संबंिधत िश कां या बद या कराय या व पु हा याच 
िश कां या सोयीनुसार याच शाळाम ये बद या कराय या यावर काह  तर  हणजे 
या शाळेम ये बदली करायची आ ण परत याच शाळेम ये या िश काची  बदली 

करायची. न क  या या मागे काय आहे. हे पण अजुन समजले गेलेले नाह . ऐन 
प र े या वेळेस के हाह  आपण बदली क  शकत नाह . परंत ुशासनाचा असा काह  
आदेश आहे का क  िश कांची बदली ए ल मे म ये करायची. आपण सगळया बद या 
ए ल, मे, जुन म ये केले या आहेत. महापौर साहेब, आवार  साहेबाचंी शासनाने 
पदो नती क न महानगरपािलकेने कायमु  केली न हती यांची. आ ण याबाबत 
आम या मनसेचा एक पदािधकार  पंपर  चौकाम ये बसला आ ण या यानंतर 
यां यावर कारवाई केली आ ण यांना हल व यात आले. पण सलग तीन म हने 
यां यावर कारवाई झालेली न हती. आपण तो अिधकार  आप या पाशीच ठेवलेला 

आहे. आपले जे धोरण आहे तीस वदया या या मागे एक िश क. आपण साठ 
वदया या या मागे एक िश क देतोय. या या मागचे कारण काय. या यामुळे 
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गुणव ा खरच सुधारेल का? शासन िनणयानुसार तीस वदया या या मागे एक िश क 
असणे गरजेचे आहे. आ ण िश क बदल यामुळे, या आदला बदलीमुळे भरपूर 
वदया याचे नुकसानह  झालेले आहे. मा. महापौर साहेब, मा या से टर नंबर २२ 
मधील शाळा एक ीकरण के यामुळे  एक घटना घडली. अचानकच शाळा एक  केली 
आ ण मुले आ ण मुली एक  बसू लाग या. परंत ुएक घटना या दवशी अशी वाईट 
घडली क  एक मुलगा कंट यूय एक मुलीचे मागे जात होता आ ण वेळोवेळ  िश कांनी 
दबाव देऊन सु दा तो वदयाथ  थांबला नाह . दुस-या, ितस-या दवशी या 
वदया याने येऊन  या  मुलीला  बांबूने मारले. हणजे  से टर  २२ सारखी शाळा 
ह  पुण भरग च शाळा आहे. जथं बसायला सु दा वग नाह त. अशा शाळांचे सु दा 
तु ह  एक ीकरण क न आज या ठकाणी क बून ठेवले आहे. अ रश: मुले बाहेर 
बसलेले आहेत. मग या याकडे आपण गांिभयाने का ल  दले गेले नाह . आ ण 
वेळोवेळ  मग आवार  साहेब असतील संबंिधत जे सहा यक आयु  यांची बदली 
झाली. यांना मी नेवून दाख वले तर  सु दा या यावर कोण याह  कारची त ार 
कंवा कोण याह  कारची हालचाल झालेली नाह . महापौर साहेब,  मी तु हाला  नं  
वनंती करतो क  से टर नंबर २२ ची जी शाळा आहे ती पु हा पुववत करावी अशी मी 
मागणी करतो आ ण सवात मह वाची गो  हणजे हे आरोप नाह त. आता न याने 
िश ण मंडळाची थापना होते. तर  या चुका मागे झाले या आहेत या पुढे होऊ 
नयेत अशी मी अपे ा य  करतो आ ण थांबतो, ध यवाद.  
मा.तुषार हंगे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. आज 
वदयाथ  सुर ा यावर शासनाचा काह  नवीन जीआर आला आहे का हे कळवावे. 
याच माण े यां या सुर ेब ल आपण काय काय उपाययोजना करतोय हे कळवावे. 
याच माण ेआता आपण येक शाळेम ये सीसी ट ह  बस वलेले आहेत ते चालू 

आहेत का. याच माण ेत ारपेट  बस वली आहे का याचा िश णमंडळाने खुलासा 
करावा. नवीन जीआर आला आहे काय सुर ेसाठ  याचा िश णमंडळाने खुलासा करावा. 
तो जीआर आप याकडे िमळाला आहे आ ण तो काय व पाचा आहे.  
मा. एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. खरतर 
िश णमंडळा या चचला कमी वेळ िमळाला आहे. सचीन मगाशी तु ह  या प दतीने 
काह  गो ी सांिगत या. प ह यांदाच िश ण मंडळाचे सव या सव नऊ सद य 
या ठकाणी थापीत झालेले आहेत आ ण मला खा ी आहे क  सगळे िश णसिमती 
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महापािलकेचा िश णाचा दजा सुधार याचा ामा णक पणाने य  करतील. आ ण  
खर  प र थती आहे. मा. बाब ूनायर यांनी सु दा या संदभात खूप चांगली सूचना 
दलेली आहेत. आ ण मला अस वाटते क  महापािलके या शाळेचा दजा सुधारला 
पा हजे अस ं सव स मा. नगरसद यांनह  वाटते. तीसची पटसं या आ ण साठ या 
पटसं ये या संदभाम ये सचीनराव तु ह  काह  सुचना के या. ब-याच वेळेस ह   
प र थती या महापािलके या ीने अशी होती क  औंधची जी शाळा होती. एका-एका 
वगाम ये तीसची पटसं या जर हटल ंएक िश क आहे अशा प दतीची प र थती 
होती. यावेळेस आपण एकदंर त या शाळेची संपुण पटसं या बिघतली तर ४८ 
पटसं या आ ण ०६ िश क. हणजे एका िश का या वाटयाला ०८ वदयाथ . याह  
प दतीने झोपडप ट म ये लम म ये राहणारा मुलगा हणल क  दोन तीन वदयाथ  
ितथ.ं ब-याच वेळेस तीसची पटसं या हा िनकष लावला. पटसं या तीसची आ ण मुले 
येतात १५. हणजे आपण जर बिघतल तर ३५ झाल ंक  दोनदोन १७,१८ चे वग 
करायचे. आपण कधी कधी एकच वचार करतो क  महापािलके या शाळा हया आपण 
िश कांसाठ  चालवतोय क  महापािलके या शाळा आपण गर बां या मुलांसाठ  
चालवतोय. जे हा आपण एखादया वगाम ये २५ बाके असतील तर या याम ये 
आरामाम ये तु ह  ५० लोक बसू शकतात. आ ण एक िश क खरतर एक िश क हा 
५० मुलांना कं ोल क  शकतो. आप या सगळयांचा ामा णक ीकोन हा िश णा या 
संदभाम ये असा असला पा हजे क  महापािलके या शाळे या िश कांना अजुन 
आप याला काय े िनंग देता येईल. महापािलके या शाळे या मा यमातून आज आपण 
सेमी इं लश या मा यमातून अजुन काय करता येऊ शकते. खरतर माझी तु हाला 
सव स मा. सद यांना वनंती आहे. हणजे एका नगरसेवकांने जर  या शाळेचे 
पालक व घेतल ंतर  या शाळेम ये जाऊन बसायला सु वात केली तर िश कां या 
अडचणी काय आहेत मुलां या अडचणी काय आहेत यांचा शै णक दजा 
सुधार यासाठ  आपण महापािलकेम ये काय काय क  शकतो. तर  मला अस ंवाटत 
क  ख-या अथाने आपण महापािलकेचे तसा जर वचार केला तर जवळपास २५० 
कोट चे बजेट वषाला आपण महापािलके या शाळांवर वापरतो. या २५० कोट ं या 
बजेटम ये पगाराचा जर  मोठा भाग असला तर आपण खरच या मुलांना आपण 
बिघतल तर िनगड मधले यमुनानगरचे उदाहरण या. हणजे आप याकडे शाळा आहे 
ती. पीनगरची ाथिमक शाळेम ये गद  हायची. आता काह  ठकाणी फ  भ न 
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सु दा ती मुले ाय हेट शाळेम ये जातात. मराठ  मा यमाची जर  असली तर  आ ण  
महापािलके या शाळे या एका मुलावर आपण कमान प नास हजार खच क न सु दा 
आप या शाळेमधे ऍडमीशन कोणी घेत नाह , ह  प र थती आहे साहेब. माझी वनंती 
आहे क  िश ण सिमतीचे सव िनवडून आलेले सद य आहेत. यांची िनवड झालेली 
आहे. माझी या िनिम ाने सगळया पदािधका-यांना वनंती आहे क  महापािलके या 
शाळेकडे बघ याचा लोकांचा ीकोन बदलणे आ ण या िश कांनी मनापासून आ ण 
खरतर एखादया शाळेम ये जर ६० पे ा जा त पटसं या असेल तर आपण वग वाढव ू
असे काह  कं पलशन नाह  ल ात ठेवा. पण या शहरामध या लोकांना चांग या दजाचे 
िश ण िमळाले पा हजे. या यासाठ  आपण एक य  केला होता. आ ण मला असं 
वाटत क  िश ण े ाम ये प ह या वष  योग होत नाह . हणजे १० वषाच हजन 
जर आप या शाळेच ठेवलतर, दहा वषाचा काय म जर आपण चांग या प दतीने 
आखला तर महापािलके या शाळेचा दजा ५ वषानंतर आप या ी ेपात येऊ शकतो. 
या यासाठ  आपण य  करतोय. माझी खाञी आहे क  या िनिम ाने आपण य  

कर या या ीने चांग या प दतीने क . पुढ या आठवडाभरा या काळाम ये िश ण 
सिमतीचे सव पदािधकार , सगळया प ा या गटने यांबरोबर आपण बैठक क न एक 
चांगल असं आपण पुढ या काळाम ये िश णाचे धोरण ठरऊन महापािलके या शाळांचा 
दजा सुधार यासाठ  आपण अ यंत ामा णकपणे य  क . एवढच सांगतो आ ण मा. 
महापौरांना वनंती करतो क  खरतर हा वषय वेगळया प दतीचा आहे, हा वषय मंजुर 
क न पुढचा वषय यावा.  
 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. कमल घोलप - मा. महापौर  साहेब वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माण ेठराव 
मांडते. 
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ठराव मांक - २२५                                  वषय मांक : १४                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                                वभाग  - मा.आयु  
          संदभ – १) मा.अित र  आयु  यांचेकड ल .िशमं/९/का व/७७/२०१८  
                    द.१४/५/२०१८   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळेतील 
व ा याक रता सन २०१७-२०१८ क रता पी.ट .बुटांचा व दोन जोडस सॉ स पुरवठा 
करणेबाबत या कामासाठ  शालेय बूट चे दारातच पी.ट .बूट पुरवठादार मे. संत रो हदास 
चम ोग व चमकार वकास महामंडळ (महारा  शासनाचा उप म) तयार असलेने यास 
मा. अित र  आयु  सो.यांचे कड ल दनांक २१/०३/२०१७ चे मंजरू ताववा वे 
मा यता दे यात आली आहे. मे. संत रो हदास चम ोग व चमकार वकास महामंडळ 
(महारा  शासनाचा उप म) यांना पुरवठा आदेश देणेत आले असून याकामी येणा-या 
खचास िश ण मंडळ सभा ठराव .७१० दनांक २८/११/२०१६ अ वये मा यता 
दे यात आली आहे व िश ण मंडळ ठराव .७३४ म ये पी.ट .बूट व मोजे वाटप 
कारणेकामी येणा-या खच ८५,००,०००/- (र. .पं याऐंशी लाख .) फ  व य  
येणा-या खचास, याकामी येणारा अपे त खचास शासक य मा यता घेणेत आली 
आहे. तर  या कामासाठ  होणा-या खचास मा यता घेणेकामी पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या िश ण मंडळाकड ल ाथिमक शाळेतील व ा याक रता देणेत 
आलेले पी.ट . शूज पुरवठा करणेबाबत या कामासाठ  सन २०१७-१८ कर ता मे. संत 
रो हदास चम ोग व चमकार वकास महामंडळ यांना पुरवठा आदेश देणेत आले असून 
या कामासाठ  र. . १,०७,०३,४८२/- इतके रकमेचे बील सादर केले असे. यापैक  
पुरवठाधारकास िश ण मंडळ सभा मंजूर ठराव .७३४ दनांक ५/१/२०१७ अ वये 
आथ क वष सन २०१७-२०१८ म ये र. . ८५,००,०००/- अदा करणेत आली असून 
उवर त र. . २२,०३,४८२/- इतका खच अदा करणे बाक  आहे. तर  मे. संत रो हदास 
चम ोग व चमकार वकास महामंडळ यांना पी.ट . शुजचा पुरवठा केले या कामाचे 
िश लक बील र. . २२,०३,४८२/- फ  िश ण मंडळ अंदाजपञक सन २०१८-१९ 
मधील लेखािशष वदयाथ   पादञाणे व सॉ स या लेखािशषाव न अदा करणेकामी व 
होणा-या खचास मा यता देणेत येत आहे.      
मा.उषा उफ माई ढोरे - मा. महापौर साहेब ठरावास अनुमोदन देते. 
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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. नामदेव ढाके - मा. महापौर  साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माण ेठराव 
मांडतो. 
 
ठराव मांक - २२६                                  वषय मांक : १५                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                               वभाग  - मा.आयु  
 
               संदभ – १) मा.अित र   आयु  (२) यांचेकड ल जा. . 
                         वभाअक/३/का व/१६२/२०१८ द.७/६/२०१८   
 

 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  करणे (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.  
४,८८,९५,०००/-  व ९,०७,७५,०००/-  असे एकुण र.  १३,९६,७०,०००/- 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.        



115 
 

            व छ महारा  अिभयान ( नागर  ) अंतगत महापािलकेने दनांक 
३१/०५/२०१८ अखेर केले या कायवाह ची मा हती खालील माण े

                                                   
             प “अ” 

महानगरपािलकेचे नाव       पंपर  िचंचवड 
      महानगरपािलका 

 

शेरा 
ज हा               पुण े  
वैय क शौचालय बांधकामासाठ  अज 
केले या कुटंुबांची सं या १३५९७  
क  शासनाचे “ व छ भारत अिभयान” या 
संकेत थळावर अपलोड करणेत आले या 
एकूण अजाची सं या  

१३३९६  

मंजूर अजाची एकूण सं या १०८२४  

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

वैय क घरगुती 
शौचालय मनपा बांधकाम- ६९६४ 

एकुण बांधकाम पुण-
१०२६६ 

सी.एस.आर(एनजीओ) 
माफत  बांधकाम  -
३३०२ 

बांधकाम पूण झाले या 
शौचालयांची सं या 

सामुदाियक 
शौचालय ४६५ सीटस 

म हला–२०३िसटस 
कामकाज पूण 

पु ष–२६२ िसटस 
कामकाज पूण 

िनगत करणेत आलेला 
प हला ह ा ७५७४ लाभाथ  

GOI+GOM=४५४.४४ 

                  
लाख 

     GOI = २०००/-
व  

GOM=४०००/- ह सा 
ULB  =   १५१.४८ लाख ULB  =२०००/- ह सा 

 एकुण              ६०५.९२ 
लाख  
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        सबब, महापािलकेकडून राब वणेत येत असले या व छ महारा  अिभयान 
(नागर ) अंमलबजावणीचा आढावा अवलोकन करणेत आला.  
मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब-ू 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. िभमाबाई फुगे  - मा. महापौर  साहेब, वषय मांक १६ वर मी पुढ ल माण े
ठराव मांडते. 
ठराव मांक - २२७                                 वषय मांक : १६                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                              वभाग  - मा.नगरसिचव  
 

वधी सिमती   
 

          अ)  दनांक ०६/०४/२०१८ व द.०९/०४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
              करणेत येत आहे.  
          ब)  दनांक १०/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत  
              येत आहे.  
          क)  दनांक १८/०५/२०१८, दनांक २५/५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम  
              करणेत येत आहे.  
 
मा.िनमला गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

िनगत करणेत आलेला 
दुसरा ह ा ६६५९ लाभाथ  

GOI+GOM=३९९.५४ 

                लाख 

     GOI = २०००/-व  

  GOM=४०००/-
ह सा 

  ULB  =१३३.१८ लाख    ULB  =२०००/-
ह सा 

 एकुण      ५३२.७२ लाख  
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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. िभमाबाई फुगे  - मा. महापौर  साहेब, वषय मांक १७ वर मी पुढ ल माण े
ठराव मांडते. 
ठराव मांक - २२८                                 वषय मांक : १७                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                              वभाग  - मा.नगरसिचव  

मा.म हला व बालक याण सिमती      
        

       अ) दनांक ०३/०४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.  
  ब) दनांक १०/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.   
 
मा.िनमला गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  
         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.िभमाबाई फुगे - मा. महापौर  साहेब, वषय मांक १८ वर मी पुढ ल माण ेठराव 
मांडते. 
ठराव मांक - २२९                                  वषय मांक : १८                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                               वभाग  - मा.नगरसिचव  
 

मा. डा, कला, सा ह य व सां कृितक सिमती    
 

        अ) दनांक २३/०२/२०१८ व द.९/०३/२०१८ चा सभावृ ांत कायम 
           करणेत येत आहे.    
        ब) दनांक २३/०३/२०१८ व द.१३/०४/२०१८ चा सभावृ ांत कायम 
           करणेत येत आहे.    
       क) दनांक १०/०५/२०१८ चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     



118 
 
मा.िनमला गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.  
         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. वलास म डगेर  - मा. महापौर साहेब, वषय मांक १९ वर मी पुढ ल माण ेठराव 
मांडतो. 

                                      वषय मांक : १९                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                               वभाग  - मा.आयु   

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                   .लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/६/२०१८ 
                २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२८२४ द.१९/०६/२०१८ 
    ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचे दनांक २०/६/२०१८ चे  
                   पञ.          

            शहर अिभयंता अ व फ े य कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ 
चे तावा वये सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले 
अस याची श यता आहे. यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच 
वत रत कर यात आलेले आहे. वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम 
िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक 
राहणेचे श यता आहे.  भाग/मु यालयातील भांडवली/ महसुली/ वशेष योजना/प 
अंदाजप क यातून र कम पये २११,५६,८३,१००/- वग करण करणे श य आहे तर  अ 
व फ े ीय कायालयासाठ  तावात नमूद माणे वग करण क न िमळणेची वनंती 
केली होती. यानुसार शहर अिभयंता यांनी ता वत केलेनुसार महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे 
िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार 

तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणसे व सन २०१८-१९ या 
भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भांडवली/महसूली प अंदाजप कातील 
वभागां या अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद अ व फ े ीय 
र. .२११,५६,८३,१००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .२११,५६,८३,१००/-) 

मा.ल मण उंडे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.                            
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मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. आज या 
या ऐनवेळ या वाचले या वषयाम ये मा या भागातील आपण तीन र ते घेतलेले 
आहेत. या तीन र यांसाठ  जवळपास १०० ते १२५ कोट  पये आपण देणार आहोत.    
वग करणाचा वषय आहे मा. आयु  साहेब, एक कडे आपण पे हर लॉक बस वताना 
सु दा बीफोर आ टर केले आहे, िनयम लावला, पे हर लॉक खराब झालेत का कती 
ट के खराब झाले, कसे झाले, काय झाले, फोटो काढा आ ण फोटो काढ यानंतर तुमच ं
सॅट सफॅ शन असेल तरच पे हर लॉक बसवावयाचे. या ठकाणी जुने काढून नवीन 
बसवावयाचे नाह तर जुने आहेत तसेच राहू दयायचे. मग पाच लाखा या, दहा लाखा या 
इत या छोटया छोटया कामाम ये आपण इतके काटेकोरपणे ल  घातले असेल तर 
मग १०० ते १२५ कोट या र याम ये आपण कती ल  घालायला पा हजे होते. 
किमशनर साहेब, मी तु हालाच वचारते. ताव तुमचा आहे. काल वेगवेगळया 
वृ प ांनी मला फोन केले यांनी सांगीतल िसमाताई तुमची भूक कती. कती कोट च 
काम करायचे तु हाला, तु ह  थांबणार आहेत क  नाह त. माझा काय दोष होता. मी 
आले होते का हे तु हाला सुचवायला. मी आले होते का हे सुचवायला तु हाला.    
तु ह  हे र ते बिघतलेत का? र याला एकह  ख डा नाह . र याचे ं द करण जस 
आहे जस पा हजे नकाशा माण ेझालेले आहे. दो ह  बाजून ेफूटपाथ आहेत. ॉम वॉटर 
लाईन आहे, े नेज लाईन आहे,  र याला एकह   ख डा नाह . तर  तु ह  ते घेतलेत 
आ ण जर तुमच ंधोरण ठरल होत ंक  ािधकरणा या ए रयामधले असणारे र ते ितथले 
आर ण े हे ािधकरणाने वकिसत करायचे आहे. मग इथ ंहे तु ह  का घेतल. आयु  
साहेब, उ र अपे त आहे तुम याकडून. किमशनर साहेब, मला उ र हवे आहे 
तुम याकडून का केलेत तु ह  हे. तु ह  करता आ ण मी का भोगायचं. कुणा या सुपीक 
डो याची क पना ह . १०० ते १२५ कोट  पये तु ह  इथं टाकलेत. ड पी डे हलप होता 
तर का करता हा खेळ तु ह . चांगले र ते खोदायचे या यावर परत कॉ ंट करण 
करायचे. अरे, जथ र ते झालेले नाह त ितथ र ते करा ना. कोण आडव येतय 
तु हाला. तमाशा करता का तु ह  आमचा. कोणी सुच वले हे तु हाला. किमशनर 
साहेब, तु ह  हे का केलेत. आज वृ प ाम ये सकाळ सार या वृ पञाला, पुढार , 
सामना या वृ पञाला फोटोसह त बात या लाग या आहेत. का कशासाठ  केलेत हे. 
कशाला हे करायच. तुमची चूक साहेब आमचं पॉ ट कल कर अर बरबाद करायला 
िनघालेत. का केलेत किमशनर साहेब मला उ र हव आहे. तु ह  उ र दया. तु ह    
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उ र दले नाह  तर मी इथून उठू देणार नाह . तु ह  केबीनम ये गेलातर तुम या 
केबीनसमोर मी मांड  घालून बसेन, मला उ र हव आहे. का केलत तु ह  हे. खेळ 
समजलात आ हाला का, यांनी सांगू देत ना. ते काय कुकूल बाळ थोड आहेत, 
किमशनर आहेत. मला किमशनर साहेबांकडून उ र हवय. किमशनर साहेब तु ह  उ र  
दयायचय. मा. महापौर साहेब, मी आप याला वनंती करते क  तु ह  किमशनर यांना 
सांगा, का केले यांनी हे. एकदा जर आपल धोरण ठरलेले आहे तर अशा कारचे र ते 
आपण का घेतलेत. आ ण ािधकरणाम ये जर खासक न जर आपलं धोरण ठरलेले 
असेलतर मग का करता हे. ितथ र ता छोटा आहे, अित मण झाले आहे, ७ फुटाचा 
र ता आहे, १० फुट, २० फुट, ३० फुट जागेवर आहे. खूप जा त वदळ आहे. मग तो ६० 
फुटाचा जायला तु ह  क  शकतो.  अित मण झालेले अस यामुळे तु ह  हे काढून तो 
र ता क  शकता. करा ना, काह च वषय नाह . पण या र यावर एकह  खडडा 
नाह , याच ं द करण ड पी या र या माण ेझालेल आहे मग हे का? र ता खोदायचा 
आ ण काँ ट टाकायचे, एवढच का केल. आ हांला वचारल का तु ह .  तु हाला काय 
वाटल, आ ह  गोटया खेळायला येतो का. काय करतो आ ह  इथ.ं काय करतो आ ह  
इथ सांगा आ हाला. काय करायला येतो आ ह  इथं, सांगा तर  मला. तु हाला काय 
वाटत, या खुच वर होतोना साहेब, त ड दाबून बु यांचा मार रोज सहन करायचे. 
किमशनर साहेब, मला उ र हव आहे. मा. महापौर आपणास वनंती करते किमशर 
साहेबांना उ र दायला सांगा. मा. महापौर साहेब, मी काह  आताच लगेच िनवडून 
आलेली नाह . मला याचे उ र पा हजे. मला अजून या यावर बोलायच ेआहे. यांनी 
प हले उ र दयावे. यांना प हले बोलायला लावा. यांना खुलासा दयायला सांगा यांनी 
हे र ते का घेतलेत. जर तुमच ंएक धोरण ठरलेले असताना  ािधकरणाचे र ते तु ह  
का घेतलेत. आ ण जर या वॉडाचे आ ह  नगरसेवक असु तर तुमचे काम नाह  का 
माग या वष या सगळया सम या आहेत. ड पी डे हलपमटवरती यावेळेस आ ह  
काम करत होतो मंगलाताई तु हाला सु दा माझे फोन होते क  काय काम सुचवायचे 
आहे ते आ हाला सांगा. येकाला वचारले गेल. भागांम ये ह  आ ह  बैठका 
लाव या हो या. आता काय चाललय, दादािगर  आ ण कशाची करतोय आपण. मा. 
महापौर साहेब, माझी वनंती आहे मला प हला खुलासा पा हजे. यांना खुलासा 
दयायला सांगा. यांचा खुलासा झालेनंतर मला परत बोलायचे आहे. आयु ांचे डॉकेट 
आहे हणून आयु ांना वचारते. तस नसंत तर मी तु हाला वचारल नसत. किमशनर 
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साहेब, डॉकेट तुम या सह चे आहे. डॉकेट तुम या सह च आहे. किमशनर साहेब तु ह  
सांग ूशकत नाह त क  खुलासा कोणी दयायचा. महापौर साहेब, डॉकेटवर सह  कोणाची 
आहे. डॉकेटवर सह  कोणाची आहे आयु ांची आहे. आयु ांनी सांगावे. तु ह  आयु ांना 
खुलासा दयायला सांगा मी बसते आ ण खुलासा झा यावर मला परत बोलायच आहे.   

मा. महापौर - ठ क आहे. मा. आयु  यांनी खुलासा करावा.  
मा. आयु  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आताच स मा. 
नगरसे वका मॅडमनी जो  वचारलेला आहे या या अनुषंगाने यांनी दोन उप  
वचारलेले आहेत. एक- हया र यांची थती चांगली असताना हा र ता का िनवडला. 
आ ण दुसरा  यांनी वचारलेला आहे क  या संदभाम ये धोरण असताना या 
प दतीची कामे का घेतलेली आहेत ती ािधकरणाकडन र याची मागणी केलेली 
असताना. या संदभात प हली बाब आहे या याम ये मी सभागृहास सादर क  
इ छतो क  एखादा वषय यावेळेला तांिञक वभागाकडून आम याकडे येत असतो 
यावेळेला तां क वभागाने या र याची गरज आहे, आव यकता आहे. याची 

पडताळणी केलेली असणे अपे त असते आ ण यामुळे िसट  इं जिनअर यां या 
वभागाकडन हा वषय यावेळेला आम याकडे पूटअप होतो यावेळ  यांनी याची 
पाहणी केलेली आहे अशी अपे ा असणार. यामुळे िसट  इं जिनअर यांनी याबाबतीत 
तां क मत य  करावे. तथा प, या वषया या बाबतीत दुसर बाब मी सभागृहासमोर 
सादर करतो आहे. सदर वषय आता मॅडमन ेमांडले क  हे र ते ािधकरण भागातील 
आहेत. आपले धोरण तेच आहे क  प ह या थम ािधकरण भागातील र ते जर  
ािधकरणा या िनधीतून आपण काम क न घेऊ शकलो तर या यावरती काम 

करायचे आहे. यामुळे तशा अनुषंगाने आपण ािधकरणाकडे प  दलेल ं आहे.  
ािधकरणाकडून जर िनधी उपल ध झाला तर ामु याने ािधकरणाकडून उपल ध 

होणा-या िनधीतून हे काम आपण क न घेणार आहोत. अ यथा या सवसाधारण सभेची 
मा यता िमळाली तर गरजेनुसार आप या िनधीतून हे काम कर यात येईल. तथा प 
जी बाब आताच िनदशनास आलेली आहे क  कामाची खरच आव यकता आहे का, या 
संदभात थम तां क मागदशन ते तांिञक मत हे िसट  इं जिनअर यांनी य  
के यानंतर मी याबाबतीत माझं मत स या तर  राखून ठेवत आहे. याकर ता 
अनुमती िमळावी. स मा.महापौर साहेब, तांिञक मत हे िसट  इं जिनअर यांनी 
याबाबतीतल य  के यानंतर मी याबाबतीत माझ मत य  क  शकतो.  
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मा.अंबादास च हाण (शहर अिभयंता) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव 
स मा.सभागृह. भाग मांक ८ येथील संकेत हॉटेल ते मराठा चबर ऑफ कॉमस 
पयतचा र ता अदयावत प दतीने करण.े याबाबतची र याची मा हती अशी आहे क  
एकूण १५०० मीटर लांबी आहे. ड पीची ं द  ३०.५ मीटर आहे.  स याची अ त वातील 
डांबर करणाची ं द  १२ मीटर आहे आ ण स याचा र ता हा ३०.५० मीटरपयतचा  
ं द करणाचा ताव आहे. दुसरा ताव भाग मांक ८ मधील इं ायणीनगर येथील 
र याची ं द  इं ायणी चौक ते संत ाने र डा संकुल ते ित पती चौकापयतचा  
र ता अदयावत प दतीने करणे. स याची र याची लांबी २ हजार मीटर आहे. नंतर 
र याची ५०० मीटर ड पी ं द  १५ मीटर आहे. उव रत १५०० मीटरचा र ता २४ 
मीटरचा आहे. र याची ड पीची ं द  ह  २४ मीटर आहे. स याची अ त वातील 
डांबराची ं द  ह  १४ मीटर आहे. सदर र याचे ८ वषापुव  डांबर करण कर यात 
आलेले आहे. यानंतर र यावर डांबर करणासाठ  खच करणेत आलेला नाह . 
या यामुळे हा र ता धर यात आलेला आहे. तीन नंबरचा र ता आहे भाग मांक ८ 

मधील ित पती चौक ते व े र चौकापयतचा र ता अदयावत प दतीने करणे. 
स याची र याची लांबी आहे १५०० मीटर. र याची ड पीची ं द  आहे २४ मीटर. 
स याची अ त वातील डांबर करणाची ं द  आहे १० मीटर. ं द करणाचा ताव 
कर यात आलेला आहे. आ ण आता या दोन व तीन कामासाठ  येणारा ७० कोट चा 
खच िमळावा हणून आपण मा. आयु  साहेबां या सह ने मु य कायकार  अिधकार , 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकारणाकडे पैशाची मागणी केलेली आहे. हे 
आ यानंतर आपण ह  पुढची कायवाह  करणार आहोत.  
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. पंपर  
िचंचवड महापािलके या थाप य वभागाकडून शहरातील वकास कामासांठ  २११ कोट  
वग करणाचा वषय चचला सभेसमोर आहे. भाग मांक ८ जो माझा इं ायणीनगरचा 
आहे. याम ये तीन जे र ते आपण सुच वलेले आहेत. सुच व या अगोदर आयु ांना 
आपण प  दले होते. या ठकाणी दोन जी कामे आहेत इं ायणी चौक ते संत ाने र 

डा संकुल ते ित पती चौकापयतचा र ता अदयावत प दतीने करणे से टर २ म ये 
आहे. दुसरा भाग ८ मधील ित पती चौक ते व े र चौकापयतचा र ता अदयावत 
प दतीने करणे या कामासाठ  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां यामाफत 
िनधी उपल ध क न देणेबाबत मागणी आपण आयु  साहेबांकडे केली होती यानुसार 
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आयु  साहेबांनी-क /ेका व/ क प/८/१०/२०१८ या प ा ारे द. १२/६/२०१८ मु य 
कायकार  अिधकार , पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां याकडे जे आपले 
धोरण आहे ािधकरण भागात या र यांसाठ  आपण ािधकरणाकडून िनधी उपल ध 
क न यावा अशा कारची मागणी आमदार ल मणभाऊ जगताप यांनी य  केली 
होती. यानुसार या दो ह  कामांचे एक ३० कोट  आ ण द ुसरे ४० कोट  असे एकूण ७० 
कोट  इतका खच अपे त धरलेला होता. यानुसार या प ा ारे सदरचा खच 
ािधकरणाकडून यावा अशी मागणी केलेली आहे. यानंतर सदरची र कम मनपा 

कोषागरात जमा कर यात यावे. काम पुण झालेनंतर सदर रकमेचे समायोजन 
कर याची कायवाह  करणेत येईल असे मनपास अवगत करावे अशा कारचे आयु  
साहेबांनी प  दले आहे ते १३ जुन २०१८ रोजी. आपण मु य कायकार  अिधकार , 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यां याकडे तो अज सुपूत केला. परंत ुसदरचे 
ती ह  र त ेहे २००८ ते २००९ या आिथक वषाम ये या र याच डांबर करण केल गेल.  
जवळपास ९ ते १० वषाम ये या र याचे कोण याह  कारचे डांबर करण केले गेलेले 
नाह . ित पती चौक ते यदशनी शाळेचा एक कॉनर आहे याला आपण मोरया चौक 
नाव दलेले आहे. तेवढयाच भागाचे फ  मध या काळाम ये डांबर करण केलेले आहे. 
बाक  या ती ह  र यांचे जवळपास ९ वषाम ये कोण याह  कारचे डांबर करण केलेले 
नाह . आम या भागाला दो ह  बाजूने ॉफ क असते. दो ह  बाजूला से टर ७ असेल, 
से टर १० असेल, एमआयड सीचा एस लॉक असेल, ड य ू लॉक असेल, एफटू लॉक 
असेल. संपूण इं ायणी भागाला ती ह  बाजूने एमआयड सीचा ए रया आहे. दुस-या 
बाजूला पुण-े नािशक हायवे या ठकाणी आहे. या दो ह  बाजूला इंड ज अस याने 
या भागाम ये ये-जा याची वाहतूक आहे. हेवी कची वाहतूक या भागातून कायम 
व पी होत असते. २०११-१२ साली पोिलसांकडे आपण मागणी केली होती क  या 

भागातील हेवी ॉफ क बंद करावे अशा कारचे याकाळचे ड सीपी ी.च हाण 
यां याकडे आपण ती मागणी केली होती. परंत ु या यावर ऑबजे शन घेऊन ते गडर 
बस व याचे या ठकाणी िनर त करणेत आलं. या ठकाणी आमची मागणी होती 
या माणे या ठकाणी हेवी क बंद झाले. या ठकाणी अनेक शाळा आहेत, यदशनी 

शाळा आहे, वामी समथ इं लश मेड यम शाळा आहे. वामी समथ इं लश मेड यम 
शाळा या ठकाणी सन २००८-०९ साली एक अपघात झाला याम ये एक लांडगेनगर 
म ये राहणार  आठ वषाची मुलगी मृ यूमुखी पडली. या वामी समथ शाळा आ ण 
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संत ाने र डा संकुला या समोर चंड माणात पावसाळयाम ये पा याची 
साठवणूक होते. या र या या दो ह  बाजूला पा हलेतर वामी समथ शाळेसमोर 
र ता कमी ं द चा आहे यामुळे एका बाजूला ॉम वॉटर लाईन आहे ती बंद आहे. 
दो ह  बाजूला फूटपाथ आहे तो पण २००८ साली केलेला आहे. यानंतर कुठ याह  
कारचे पे ह ंग लॉक बदल याचे काम केले गेलेले नाह . दो ह  बाजूला इंड ंज 

आ ण हायवे अस यामुळे हे काम कर यासाठ  सुच वले होते परंत ुसुच वत असताना 
आपण कायकार  अिभयंता आ ण शहर अिभयंताना प  दलेले आहे. ािधकरणाकडून 
जर पैसे िमळाले तरच हा र ता या ठकाणी करणेत यावा. अशा कारचे प  सु दा 
आपण या ठकाणी दलेले आहे. मा. आयु  यांना वनंती आहे क  कुठ याह  कारचा 
गडबड घोटाळा नाह य. यामुळे य  पाहणी आपण के हाह  क  शकता. मागचे १० 
वष या ठकाणी माझी प ी नेतृ व कर त होती. याच भागाचे पुण नेतृ व आ ह  
केलेल ंआहे. या वष  भारतीय जनता पाट ची स ा आली. मी या ठकाणी सभागृहाम ये 
आलो. यामुळे या र याची सव क पना आप याला आहे. काह  माणाम ये खुप 
ठकाणी र ता खराब आहे. जर एकदा कॉ ंट र ता आपण केला तर  २० ते २५ वष 
या र याला पहावे लागणार नाह . अशा कारची या ठकाणी प र थती आहे. 
हणून या ठकाणी महापौर साहेब, आपण हा वषय चचनंतर मंजुर स यावा अशा 
कारची वनंती आहे, ध यवाद. 

मा. व ांत लांडे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह. जो आता 
वषय मा याआधी िसमाताईनी कंवा वलासभाऊ म डगेर ंनी मांडलेला आहे. साहेब, 
मला तु हाला सांगायचे अस आहे क  ितथ ंआता ऑलरेड  चांगला र ता आहे, हणजे 
कुठेह  ख डे नसतील कंवा काह ह  नसेल तर  पण स मा. सद यांनी जो आ ह 
मांडलाय क  ितथ ंकॉ ंटचा र ता करणे गरजेचे आहे. पण तोच िनधी आपण जर 
द ुसर कडे भागात वापरलातर, ब-याच ठकाणी खूप कमतरता आहे. हणजे 
िसमाता नाह  मा हती आहे, ल ढेता नाह  मा हती आहे. पण तो ितथ ंयूज केला पा हजे 
कंवा बाक  कुठ याह  भागाम ये जथे खुप कमी डे हलपमट झालेली आहे ितथ ंयूज 
केला पा हजे असं माझ ामा णक मत आहे. आ ण मुळात ितथ आता वाईड करायला 
ह  मला ऑ शन दसत नाह . हणजे आता िसमाता नी सांिगतल, तु ह  ितथ ंयेऊन 
स ह करा आ ण मग िनणय या आमची काह ह  हरकत नाह . डे हलपमट झाली 
पा हजे. आ ह  या गो ींला सहमत आहोत. पण कुठे तो िनधी यूज केला पा हजे. 
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याचीह  तु ह  थोड  शहािनशा क न िनणय यावा ह  मी वनंती करतो आ ण या 
वषयाला माझा वरोध राह ल. हे मी सांगून थांबतो, ध यवाद.     
मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह.   
खरतर या महानगरपािलकेची परंपरा आहे. कोण याह  वकास कामासाठ , कोणताह  
य  असो, प िनहाय कधीह  याचा वचार केला गेला नाह . जो िनधी असतो जी 
अ यंत आव यक बाब असते आजपयत अस ंकधीह  घडले नाह . स ेत अस या-या 
मंडळ ंनी कोण िशवसेनेचत, कोण भारतीय जनता प ाचेत अशी या ठकाणी वगवार  
केली नाह . मी आज िसमाताई बोल या हणून फार आनंद य  करतोय, असे नाह . 
आमची लढाई कर यासाठ  आ ह  समथ आहोत. पण यांनी नगरसेवक हणून जी 
भूिमका घेतली याब ल यांचे अिभनंदन मी करतो. व तु थती अशी आहे क  याच 
ठकाणी आयु ांचा ताव आहे. मला वाटत क  ह  िमट ंगच संपवलीतर हा वषयच 
संपनू जाईल. फार व तारपुवक बोल याची गरज नाह . आयु ांनी प  श दांम ये 
मत य  केले आहे क  ािधकरणाचा जर िनधी उपल ध झालातर हया िनधीची  
आ हाला कदािचत आव यकता पडणार नाह . मग एवढा अ टाहास का. हया 
पंचवा षक मधली ह  शेवटची जनरल बॉड  आहे का. तु ह  ऐनवेळेला सु दा तातड ने 
ठराव क  शकता. म डगेर  साहेबांनी बोलले. यांना ह  आ ह  कामे सांगत असतो. 
आमचे वषय टँड गम ये मंजुर होत असतात. म डगेर  साहेब या ठकाणी कोणाचाह  
हेतूपुर सर कंवा असा काह  तर  ीकोण ठेवून आ ह  सभागृहाम ये शेवटपयत या 
वषयाला वरोध कर यासाठ  थांबलो आहोत असे मुळ च नाह . पण पारदशकता तु ह  
जी हणता, अशी कोणती घटना घडली आहे क  हे जर रोड झाले नाह  आता हा काय 
रोड लगेच द ुबईला जोडणार आहेत काय ताबडतोब. कशासाठ  हे तु ह  सगळ 
चालवलय. आयु  साहेब वत: बोलले. ािधकरणाकडून िनधी उपल ध झा यानंतर या 
िनधीची आव यकता नाह . मग जी आव यकता आहे यावर सोलूशन काढा. अहो 
पाक ग करायच आहे. एवढा मोठा डेमो घेतला. या गो ीवर डेमो दाखवा ना. या 
सगळयांना बोलवून या. सांगा का ह  आव यकता आहे. आ ह  ठामपणे तुम या 
पाठ मागे उभा राहू. अंधारात ठेवून आ ण या गो ीचे तु हाला वाटत क  काह च 
नाह तर संशया पद वातावरण िनमाण क न तु ह  काय शहराचा वकास केला, 
कशासाठ , काय गरज आहे. आज पावसाळा सु  झालेला आहे. लगेच ताबडतोब 
वकऑडर देऊन काम चाल ूकरणार नाह त. परत तो ए सटशन मागणार. या दवशी 
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वकऑडर दली यानंतर दोन म हने पाऊस पडला. हणून मला वाढ व र कम दया. 
मला वाटत क  या ठकाणी प नेते एकनाथ पवार, आमचे प ाचे गटनेते द ा साने, 
मनसेचे सिचन िचखले, राहुल कलाटे यांची सिमती नेमून यांनी य  पाहणी करावी. 
आ ण खरच गरज आहे का. आ ण तातड ने जनरल बॉड  बोलवावयाची झाली तर 
बोलावता येते. या शहराला आज फार मोठे काह  तर  घडलय आ ण घडणार असं िच  
उभ कर यापे ा या याम ये पारदशकता आणा ना. नाह तर  हेत ूतुमचा तोच आहे 
पारदशकता. महापौर साहेब, हे करायच असेल ना तर ताबडतोब जनरल बॉड  बोलावून 
तु हाला लगेच १५ दवसांम ये, ८ दवसांम ये घेता येते. का एवढ  घाई करताय. 
आ ण आयु  बोलतात आयु ांचा ताव आहे. या वॉडा या नगरसे वका िसमाताई 
बोलतात. व ांत लांडे बोलतोय. काह ंना बोलायचय पण ते आम याजवळ बोलतात. 
याच भागामधले आहेत मी नाव ंसांगणार नाह  काळजी क  नका. परंत ुया सगळया 

प र थती भान ठेवून तु ह  करायची काय गरज आहे मा. महापौर साहेब. कशाला 
जाता जाता नाह  ते उदयोग करताय तु ह . अ जबात क  नका तु ह . या ठकाणी 
माझी सभागृहाला वनंती आहे क  आयु ांचा मान ठेवा. आयु ांनी ताव िल हलेला 
आहे. आयु ांचे डॉकेट आहे. आयु ांची सह  आहे आ ण यानुसार या ठकाणी वषयाला 
वरोध नाह य मी परत एकदा सांगतो वकासाला कधीच वरोध नाह य. २०० -३०० 
कोट  काय, चार हजार कोट म ये २०० कोट  ठ क आहेत. पण गरज नसताना तु ह  
शहराला जनतेला का वेठ स धरताय. तुमचा जो धम आहे पारदशकतेचा याच पा व य 
ठेवा आ ण आ हालाह  या पापात सहभागी क न घेऊ नका. नाह तर आमचा ह  
वरोध राह ल.   
मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह.   
किमशनर साहेब, तु ह  जोपयत सांगणार नाह त, ह  तरतूद तु ह  झरो झरो केली.  
जस आता भाऊसाहेबांनी सांिगतल ं ह  काय शेवटची िमट ंग नाह . यांना तु हाला 
करायच असेल तर या र याची सव प ीय गटने यांची, प कारांची हजीट यायची. 
स मा. िसट  इं जिनअर साहेब, काय बोलतोय आपण, काय सांगताय तु ह . एक वष 
आपण बरोबर काम केले आहे. कमान खोट तर  सांगू नका. साहेब, एका बाजूने 
ािधकरणाने अलॉट केलेला लॉट आहे वामी समथ शाळेचा. या याबरोबर 

ए झॅ टली समोर महानगरपािलकेचे आंतररा ीय दजाचे डांगण आहे. आ ण दो ह  
लॅन पास क न बांधलेले आहेत. एक फूट हालायला सु दा जागा नाह . खोटं बोलतात 
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तुमचे अिधकार . लाज वाटली पा हजे यांना. कुठेह  ं द करण करायला जागा नाह , 
जागाच नाह . समोर जर तु ह  आलात एसएनएस या जीम या समोर सगळयांनी 
ािधकरणाकडून लॅन पास क न बंगले बांधले आहेत. कोणाचे काढणार. २०१६ ला 

ितथे डांबर करण झाले आहे. इले शनचे अिधकार  आता इथ ंसभागृहाम ये नाह त. ते 
जर असते तर यांनी पण सांिगतल ंअसत.ं चार वेळा फूटपाथ उखाडला आ ण नवीन 
नवीन केला तु ह . कोणाला िशकवताय. एक जर तु ह  धोरण केल असेल तर  या 
धोरणावर तु ह  ठाम रहा. मग िसमा सावळे असू दे, वलास म डगेर  असू दे नाह तर 
भाऊसाहेब भोईर असू दे, का ठाम राहात नाह त तु ह . आज अस हटल क  असं, 
उदया अस हटल ंक  असं, सारख हालत राहता. नुसते हेच र ते नाह त तर द ुसरे 
ािधकरणाचे पण र ते आहेत. लोकांनी स ा आ हांला या यासाठ  नाह  दली साहेब. 

जोडयाने मारतील लोकं तु ह  र ता खोदायला लागलात आम या इथतर. आ ण जो 
पयत साहेब हजीट होत नाह  ना आ ण तु ह  ह  तरतूद झरो कर त नाह  तोपयत 
मी नाह  ऐकणार साहेब. आ ण जर तु ह  तुम या ज वर अडून रा हलात तर मी 
कती ज  आहे हे सांगायला मला काह  जा त वेळ लागणार नाह .  तुमच ेअिधकार  
खोटं बोलतात. एकच याम ये स य आहे क  या ठकाणी आपण आता तो वॉलीट  
सकलचा जो र ता घेतलाय. या या आधीच े कती वष चाल ूआहेत  या या आधीची 
तीन वष चाल ूआहेत ना. या इं ायणीनगरमधला जो र ता यायचा तो या आमची 
या र यासाठ  अ जबात मनाई नाह . परंत ुसाहेब ितथून जर आलात तु ह , तो जर 

र ता आता तु ह  खोदयला घेतलातर आ हाला इं ायणीनगरमधून ये यासाठ  र ता 
नाह . आम याकडे यायला र ता नाह . आ ण ितथ ंजर का आता तु ह  आलात तर 
सगळया कंप याच अित मण आहे ते १०० ट के अित मण काढा. काह  हणण े
नाह . परंत ुआता जथ ंतो इं ायणीनगरमधला आतला र ता आहे या र याला मी 
हात लाव ूदेणार नाह . खोटं काम क  देणार नाह . खोटं बोलून रेटून बोललेतर यां या 
कंबारडयात लाथ घात यािशवाय शांत बसणार नाह , हे यानात ठेवा. वषभर मनमानी 
सहन केली. इथून पुढे सगळयांना सांगते. जे काम करायचय चांगल करायच, नीट 
करायच नाह तर गाठ मा याशी आहे. तु ह  आता काय करणार आहात ते तु ह  
ठरवा. आज तु हाला जीबीम ये ठरवावं लागेल. जर तर वर जीबी चालणार नाह . 
आ हाला तु ह  सांगायच ािधकरणाकडून िनधी आला तरच मी करेन, नाह तर नाह  
करणार. तु ह  जाह र करा. दोन िमिनटात आपला वाद संपेल. किमशनर साहेब, 
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किमशनर साहेब, तुमचे डॉकेट आहे. यांनी मा य क  दया ना. महापौर साहेब, यांनी 
जाह र क  देत. मला प ने यांकडून नकोय. डॉकेट नगरसद यांनी ठेवलेल नाह . 
शासन आंधळेपणाने काम करतय महापौर साहेब. अहो दडशे ते दोनश े कोट या 

उपसूचना सभागृहाम ये मांडतोय आपण. या उपसूचनांवरती आ ह  जीव तोडून भांडत 
होतो ना. काय ठेवले आहे िश लक तु ह  आमच. काय ठेवले आहे िश लक तु ह  
आमचे. किमशनर साहेब, तु ह  खुलासा देणार आहात क  नाह . तु ह  खुलासा देणार 
असाल तर मला खाली बसायला लागेल. तु ह  सांगायच तु ह  जाह र करायच. महापौर 
साहेब यांनी खोटेपणाने का केले. यांनी खोटेपणाने का केले. यांनी खोटे का केले. 
का केले खोटे यांनी. बदनामी भ न येते का महापौर. महापौर बदनामी भ न येते का. 
बदनामी भ न येते का. महापौर बदनामी भ न येते का तु ह  सांगा ना. महापौर 
बदनामी भ न येते का तु ह  सांगा ना. ऐका ना महापौर यांना सांग ू देत ना. तु ह  
यांना सांगा यांनी जाह र कराव.ं यांनी सांगू देत इथ झरो झरो तरतूद केली, ते 

करणार नाह त. यांनी जीबीत सांगू देत, माझ काह  हणण ंनाह .  
मा.एकनाथ पवार - महापौर साहेब, खरतर या िनिम ाने मा या सगळया वरोधी  
प ा या नगरसेवकांना उकळया फुट या असतील. महापौर साहेब, मी तु हाला वनंती 
करतो क  ताई हणतात या माण ेआपण ािधकरणाकडूनच हे र ते क न घेऊ. 
किमशनर साहेब, माझी तु हाला वनंती आहे क  आता या र यासाठ  आपण जी 
तरतूद केलेली आहे. या ठकाणी ािधकरणाचे अशा प दतीने तरतूद वग करण क न 
उपसूचना घेऊन हा वषय महापौर साहेब संपवून टाका.  

[ सभागृहात ग धळ ] 
मा. महापौर -  आयु  साहेब खुलासा करा.  
मा. आयु  :- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, सव स मा.सभागृह आता.....   

[ सभागृहात ग धळ ] 
मा. महापौर -  सवानी जागेवर बसावे. आयु  साहेब खुलासा करतील.  

[ सभागृहात ग धळ ]  
मा.सागर आंगोळकर  -   मा.महापौर साहेब, वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल 
सभेचेवेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
मा.राज  गावडे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर - वषय मांक १९ तहकूब करणेत येत आहे. 
    यानंतर सूचने माणचा ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – २३०                                  वषय मांक : १९                                       
दनांक : २२/०६/२०१८                               वभाग  - मा.आयु   

         संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                   .लेखा/६/का व/७१७४/२०१८ द.१८/६/२०१८ 
                २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .२८२४ द.१९/०६/२०१८ 
    ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचे दनांक २०/६/२०१८ चे  
                   पञ.    
 

          वषय मांक १९ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा.     
 अनुकूल- ८१       ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

      ----- 
मा.िसमा सावळे -  महापौर साहेब, किमशनर साहेब, इथून पुढे मा या भागाम ये 
काह  करायच असेल ना मी एवढ  लेचीपेची नाह  बर का अजून तु ह  कोणीह  येवून 
िनणय याल. मा या इथला िनणय तु ह  घेऊ शकत नाह  साहेब. मला वचार याचं 
काम आहे तुमच.ं किमशनर साहेब तु ह  खुलासा करा.         

[ सभागृहात ग धळ ] 
मा. एकनाथ पवार – मा.महापौर साहेब,  माझी वनंती आहे क  या संदभाम ये या 
वषयाला उपसूचना घेवून वलास म डगेर यां आ ण िसमाताई या वॉडाला जी आपण 
तरतूद....... 
मा. महापौर -   वषय मांक १९ तहकूब केलेला आहे. पुढचा वषय यावा.    

[ सभागृहात ग धळ ] 
       
मा. महापौर - ह  सभा आज शु वार द.२२/६/२०१८ रोजी सायं.८.५० पयत तहकूब 
करणेत येत आहे.     
                                 ------ 
 
                                       (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                          महापौर 
                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                              पंपर  -४११ ०१८.    
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १८ 
सभावृ ांत 

( द.२०/६/२०१८ (दु.२.००) व द.२२/६/२०१८ (दु.३.००)  ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – २२.६.२०१८                     वेळ – सायं ८.५० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२२/६/२०१८ (दु.३.००) (माहे जुन-२०१८) 
ची तहकूब मा.महापािलका सभा शु वार द.२२.६.२०१८ रोजी सायं ८.५० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत 
करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

 

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 
७) मा.अ नी संतोष जाधव 
८) मा.सार का िशवाजी स ते 
९) मा.बुड सुवणा वकास 
१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.डोळस वकास ह र ं  
१२) मा.उंडे ल मण ध डू 
१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
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१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१७) मा.बारसे यांका वण 
१८) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२५) मा.सावळे िसमा र वं  
२६) मा.ल ढे न ता योगेश 
२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२८) मा.लांडे व ांत वलास 
२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 
३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३४) मा.मंगला अशोक कदम 
३५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
३६) मा.अ नी िभमा बोबडे 
३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३८) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
३९) मा.भालेकर वण महादेव 
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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.िचखले सिचन तुकाराम 
४५) मा.जावेद रमजान शेख 
४६) मा.यादव मीनल वशाल 
४७) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
४८) मा.राजू िमसाळ 
४९) मा.बाबर शिमला राज ू
५०) मा.अिमत राज  गावडे 
५१) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५२) मा.खानोलकर ा महेश 
५३) मा.भ डवे संिगता राज  
५४) मा.मोरे र महादू भ डवे 
५५) मा.ढाके नामदेव जनादन  
५६) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
५७) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
५८) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
५९) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६०) मा.अपणा िनलेश डोके 
६१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६२) मा.गावडे राज  तानाजी 
६३) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
६४) मा.सुल णा राजू धर 
६५) मा.शाम गणपतराव लांडे 
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६६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 
६७) मा.कदम िनक ता अजुन 
६८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
६९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७०) मा.नढे वनोद जयवंत 
७१) मा.पाडाळे िनता वलास 
७२) मा.काळे उषा दलीप 
७३) मा.पवार मिनषा मोद 
७४) मा.बारणे अचना तानाजी 
७५) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
७६) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
७७) मा.ॲड. भोसले सिचन सुरेश 
७८) मा.िनलेश हरामण बारण े
७९) मा.वाघमारे अ नी व म 
८०) मा.दशले रेखा राजेश 
८१) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८२) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
८३) मा.ममता वनायक गायकवाड 
८४) मा.कामठे तुषार गजानन 
८५) मा.क पटे सं दप अ ण 
८६) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
८७) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
८८) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
८९) मा.चं कांत बारकु नखाते 
९०) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 
९१) मा.कुटे िनमला संजय 
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९२) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
९३) मा. व ठल उफ नाना काटे 
९४) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
९५) मा.मुंढे उषा अंकुश 
९६) मा.कदम शिशकांत गणपत 
९७) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
९८) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
९९) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१००) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
१०१) मा.नवनाथ द ू जगताप 
१०२) मा.संतोष बबन कांबळे 
१०३) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
१०४) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
१०५) मा.हषल म छं  ढोरे  
१०६) मा. वाबळे संजय म हारराव   
१०७) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
१०८) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 
१०९) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. दिलप गावडे-अित र  आयु  (२) 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.पठाण-सहशहर 
अिभयंता, मा.झगडे, मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर, मा.राऊत -सहा.आयु , मा.पवार- .कायदा 
स लागार, मा.िशंदे – शासन अिधकार , ( ाथिमक िश ण वभाग), मा.लडकत, 
मा.कांबळे, मा.ओंभासे मा.ग टूवार-कायकार  अिभयंता, मा.दांगट- शासन अिधकार , 
मा.माने-भांडार अिधकार , पीएमपीएमएल हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  

                                 ----------- 
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मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.                 
मा.योगेश बहल - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. परवा दवशी 
वषय दाखल कर यापुव  मी असेल, द ाकाका होते, राहूल कलाटे, सिचन िचखले होतो. 
या दवशी सभागृह ने यांना आ ण म डगेर ना आ ह  सवानी आप याला वनंती 

केलेली होती क  ऐनवेळचा एवढया मोठया वग करणाचा वषय आहे तो तु ह  रतसर 
अजडयावर आणा. आमची वनंती तु ह  अमा य केली. तु ह  असं आ हांला सांगीतल 
क  तु ह  आता वषय दाखल क न घेत यावर सु दा तु हांला चचा करता येईल. 
तु हांला िनणय घेता येतील अस आपण सांगीतल. या या मागच कारणच असं होत 
क  येथे एखादया भटजी सारख उपसूचना वाचन चाललेलं आहे. मला खेद वाटत, दु:ख 
वाटत या गो ीवर रा वाद  काँ ेस प ावर या लोकांनी या या मागे टका के या 
हो या या यापे ाह  भयंकर प र थतीम ये हे सभागृह घाणेरडया प दतीन चालल 
जातं. उपसूचनांचा भड मार केला जातो. तुमच हणण होतं क  उपसूचने दारे ाचार 
होतो. आता तु ह  ाचार करता क  काय करता हे तु ह च समजून या. नीट वषय 
वाचत नाह त, नीट वषय समजून घेत नाह त. दोनशे-दोनशे, तीनशे-तीनशे कोट  
पयाचे तु ह  वग करण करता. मा.महापौर साहेब, माझी आता पण तु हांला वनंती 

आहे क  तु ह  हणालात क  वषय मांक १९ तहकूब केला आहे. माझी वनंती आहे 
क  बाक चे अनेक सद य या ठकाणी आहेत यांना यां या वॉडाम ये एक कोट  सु दा 
ठेवलेले नाह त, आ ण शेजार या वॉडाम ये पाच-पाच, दहा-दहा कोट  ठेवलेले आहेत. 
यांना मा हतीच नाह  क  तु ह  काय केलं. तुम या भारतीय जनता पाट या 

नगरसेवकांना सु दा मा हती नाह  कुठला र ता होणार आहे. मग तु ह  र ता करणार 
क  टॅ ड ंगच भल कर यासाठ  तु ह  उपसूचना घेतली आहे. तु ह  तुम या लोकांना 
पण व ासात घेतलेल नाह . आम या प ातली लोक पण आ हांला वचारतात 
पंकज या वॉडाम ये सु दा असंच आहे पलीकड या वॉडाम ये आकरा कोट  ठेवलेले 
आहेत आ ण पंकज या वॉडाम ये एक कोट  ठेवलेले आहेत. माझी वनंती आहे हणून 
मी परवा या दवशी हणलो होतो क  तु ह  इतके दवस चांगल काम केलेल आहे 
आता जाताना तु ह  खापार फोडून घेवू नका. आज तु ह  बघता क  दवसभरात 
िमट ंग चांगली चालवली आ ण शेवट  साद तुम याच लोकांनी तु हांला दलेला आहे. 
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हाच साद वष बणणार आहे तुम यासाठ . आज तुमचे नगरसेवक, आमचे नगरसेवक 
बाक चे िशवसेनेचे असतील, मनसेचे असतील आज कुठ याह  नगरसेवकांना मा हत 
नाह  क  म डगेर नी काय वाचल आहे. एखाद  स यनारायणाची पुजा घालावी अशा 
प दतीने सभागृह चाललेल आहे. हणून माझी वनंती आहे आजची सभाच तु ह  
तहकूब करा. हे सगळे वषय अजडयावर येऊ दयात, सगळयानंा कळू दयात. कुठलेह  
पैसे तु ह  काढलेले नाह त हे मला मा य आहे परंतु जसं आता िसमाताईनी वषय 
घेतला कंवा तु ह  ािधकरणाम ये पैसे वापरले. आहो, हे ािधकरण पीएमआरड म ये 
जाणार आहे. तीथ आमचे पैसे कशाला मातीत घालायचे. ते ािधकरण आम याकड 
पण येणार नाह . अजून एमआयड सीचे र ते घेतलेत का, आम या वॉडात काह  
ठेवलय का नाह  ठेवलय. तुम याच प ा या लोकांना मा हत नाह  क  वॉडातल काय 
ठेवलय आ ण काय काढलय. माझी पण तु हांला वनंती होती क  उपसूचने दारे 
महापािलका सभा चालवणे बंद करा. तु हांला तुमच कॉ फ ड स नाह , तुमच 
कॉ फ ड स गेलंल आहे. येथून पुढेतर तुमच कॉ फ ड स शंभर ट के राहणार नाह . 
कारण आता तुमचे वाद सु  झाले आहेत. जसजसे इले शन येतीलना तसे तुमचे 
गटतट, रोड या आलीकडे, रोड या पलीकडे हा सगळा तमाशा बघायला िमळणार आहे. 
आ ण हणून माझी तु हांला वनंती आहे क  वषय तु ह  रतसर अजडयावर आणा 
आ ण जे उपसूचना वाचतात ती वाचताना पुण वषय वाचा. पुण उपसूचना 
वाच यािशवाय तु ह  वषय घेवू नका. माझी वनंती आहे क  फ  एक वषय तहकूब 
क  नका सगळयाची सगळे वषय तहकूब करा अजडयावर वषय येवू दयात. आ ण 
अजडयावर आ यानतंर तु ह  िनणय या. अशी आमची मागणी आहे. 
मा.एकनाथ पवार- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर 
वषयाच एवढं राजकारण कर याची तशी फारतर गरज न हती. या प दतीने 
वग करण केल गेलं. कोणा या वॉडामधुन एक पया काढून तर शंभर ट के केल गेल 
नाह . सगळयांना याय दे याच काम करतो. परंतु मा.महापौर साहेब, या प दतीने 
सभागृहाम ये दवसभर कामकाज करत असताना खरतर पह यांदा नऊ वाजेपयत या 
सभागृहात बसलो आहोत. या याम ये फार मोठा घोटाळा न हता. कारण क  
ािधकरणाचे पैसे आ या यानंतर आपण हे पैसे वापरणार आहोत. परंतु याह  

संदभाम ये आप या स मा.सगळया सद यां या भावनांचा आदरह  करणं तेवढच 
मह वाच आहे आ ण या सभागृहाची मान ित ा राखणे तेवढच मह वाच आहे. 
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यामुळे मा.महापौर साहेब, मी तु हांला वनंती करतो क  आजची ह  सभा बुधवार 
द.२७/६/२०१८ पयत तहकूब करणेत यावी अशी मी सूचना मांडतो. 
मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, सूचनेला मी अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर – ह  सभा बुधवार द. २७/६/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० पयत तहकूब 
करणेत येत आहे.            
 
                               -----                                                        
 
 
                                      (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                         महापौर 
                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                              पंपर  -४११ ०१८.    
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापािलका सभा 

कायप का मांक – १८ 
सभावृ ांत 

( द.२०/६/२०१८ (दु.२.००) व द.२२/६/२०१८ (दु.३.०० व सायं ८.५०) ची 
तहकूब सभा) 

दनांक – २७.६.२०१८                     वेळ – दपुार  ३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२२/६/२०१८ (साय.८.५०) (माहे जुन-
२०१८) ची तहकूब मा.महापािलका सभा बुधवार द.२७.६.२०१८ रोजी दुपार ३.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत 
करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते.  

१) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे     महापौर 
२) मा.शैलजा अ वनाश मोरे           उपमहापौर  
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड  
४) मा. वीनल क पल हे े 
५) मा.साधना अंकुश मळेकर 
६) मा.द ा य बाबूराव साने 
७) मा.अ नी संतोष जाधव 
८) मा.सार का िशवाजी स ते 
९) मा.बुड सवुणा वकास 
१०) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११) मा.डोळस वकास ह र ं  
१२) मा.उंडे ल मण ध डू 
१३) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 
१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 
१५) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  
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१६) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
१७) मा.बारसे यांका वण 
१८) मा.अ जत दामोदर ग हाण े
१९) मा.बोइनवाड यशोदा काश 
२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 
२१) मा.लांडगे राज  कसनराव 
२२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 
२३) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े
२४) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  
२५) मा.सावळे िसमा र वं  
२६) मा.ल ढे न ता योगेश 
२७) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 
२८) मा.लांडे व ांत वलास 
२९) मा.गीता सुिशल मंचरकर 
३०) मा.राहुल हनुमंतराव भोसले 
३१) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३२) मा.समीर मोरे र मासुळकर 
३३) मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३४) मा.मंगला अशोक कदम 
३५) मा.तुषार रघुनाथ हंगे 
३६) मा.अ नी िभमा बोबडे 
३७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 
३८) मा.संजय बबन नेवाळे 
३९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 
४०) मा.भालेकर वण महादेव 
४१) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े
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४२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े
४३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
४४) मा.घोलप कमल अिनल 
४५) मा.उ म काश कदळे 
४६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 
४७) मा.जावेद रमजान शेख 
४८) मा.यादव मीनल वशाल 
४९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
५०) मा.राजू िमसाळ 
५१) मा.बाबर शिमला राज ू
५२) मा.अिमत राज  गावडे 
५३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 
५४) मा.खानोलकर ा महेश 
५५) मा.भ डवे संिगता राज  
५६) मा.मोरे र महादू भ डवे 
५७) मा.ढाके नामदेव जनादन  
५८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
५९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 
६०) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव 
६१) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
६२) मा.अपणा िनलेश डोके 
६३) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
६४) मा.गावडे राज  तानाजी 
६५) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
६६) मा.कोमल दपक मेवानी 
६७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे 
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६८) मा.सुल णा राजू धर 
६९) मा.शाम गणपतराव लांडे 
७०) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 
७१) मा.कदम िनक ता अजुन 
७२) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 
७३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
७४) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
७५) मा.नढे वनोद जयवंत 
७६) मा.पाडाळे िनता वलास 
७७) मा.काळे उषा दलीप 
७८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 
७९) मा.पवार मिनषा मोद 
८०) मा.बारणे अचना तानाजी 
८१) मा.अिभषेक गो वंद बारण े
८२) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े
८३) मा.ॲड. भोसले सिचन सुरेश 
८४) मा.िनलेश हरामण बारण े
८५) मा.वाघमारे अ नी व म 
८६) मा.दशले रेखा राजेश 
८७) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
८८) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 
८९) मा.ममता वनायक गायकवाड 
९०) मा.कामठे तुषार गजानन 
९१) मा.च धे आरती सुरेश 
९२) मा.क पटे सं दप अ ण 
९३) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 
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९४) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 
९५) मा.सुिनता हेमंत तापक र 
९६) मा.चं कांत बारकु नखाते 
९७) मा.कुटे िनमला संजय 
९८) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 
९९) मा. व ठल उफ नाना काटे 
१००) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 
१०१) मा.मुंढे उषा अंकुश 
१०२) मा.कदम शिशकांत गणपत 
१०३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 
१०४) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
१०५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
१०६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 
१०७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 
१०८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 
१०९) मा.नवनाथ द ू जगताप 
११०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 
१११) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे 
११२) मा.हषल म छं  ढोरे  
११३) मा. वाबळे संजय म हारराव   
११४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 
११५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाबू 
११६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडगे  
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा. वण आ ीकर-अित र  आयु  (१), 
मा. दिलप गावडे-अित र  आयु  (२), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.कंुभोजकर-
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मु यलेखाप र क, मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय –आरो य वैदयक य 
अिधकार , मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.िचतळे, मा.झगडे, मा.खोराटे, मा.द ु रगुडे, 
मा.राऊत-सहा.आयु , मा.साळंुके-मु य उदयान अिध क, मा.िशंदे– शासन अिधकार , 
( ाथिमक िश ण वभाग), मा.सवणे, मा.च हाण, मा.लडकत, मा.भोसले, मा.पाट ल, 
मा.घुंबे, मा.पवार, मा.सुपेकर -कायकार   अिभयंता, मा.दांगट- शासन अिधकार , 
मा.लावंड- कायदा अिधकार  हे  अिधकार   सभेस  उप थत  होते.  
                                 ----------- 
 
मा.महापौर- उप थत  मा.नगरसेवक  व  मा. नगरसे वका, मा.आयु , अिधकार   
वग, प कार, नाग रक  या  सवाचे  वागत  क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  
करणेत  येत  आहे.  
 
मा. वलास म डगेर - मा.महापौर साहेब, कै.कनल जयवंत महाड क- ीनगरमधील 
अनंतनाग ज ात अपघाती िनधन, कै.बालाजी कांबळे  -आळंद  नगरप रषदेचे नगरसेवक,   
कै.ह रओम नराल- ९ वष य मुलाचा वजे या पोलचा करंट बसून मृ यू, कै.आनंदाबाई 
नामदेवराव जाधव, कै.मंगेश गायकर, कै.एकनाथ शंकर भालेकर, कै.बाळा येसू ता हाणे,   
कै.सुलाबाई सखाराम कदम, कै. काश पवार, कै.संजय (अ णा) गणेश गायकवाड,  
कै. वमल ल मण पासलकर. यांचे िनधन झा याने तसेच शहरातील ात-अ ात दवंगत  
य ना  दांजली  वाह यात  यावी.   
मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 
मा.महापौर- सवानी दांजली अपण कर यासाठ  दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
 

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.) 
 

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. काल अ यंत 
द ुदवी घटना घडलेली आहे. अंध य चा नऊ वषाचा मुलगा यांने लाईट पोलला हात 
लाव यामुळे अचानक शॉटसक ट होवून याचा मृ यू झालेला आहे. खरेतर या 
य ला आ ह  रोज जाता येताना पाहायचो. तर  आई वड लांना एकमेव तो मुलगा 
होता आ ण तो यांचा आसरा होता. काल याला अचानक उलट  आ यानंतर यांनी 
लाईट या पोलला हात लावला आ ण शॉटसक ट म ये तो मुलगा दगावला आहे. 
या या वड लांना डोळे न हते, या मुलां या डोळयातून पुण व  बघ याचा ते य  
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करत होते परंतु काळाने घाव घातला. मी नं  वनंती करतो क  या कुटंूबास काह तर  
आथ क मदत िमळावी अशी मी आपणास मागणी करतो. मी सव सभागृहा या वतीने 
यास भावपुण दांजली अपण करतो.  

 

मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सिचन िचखले 
यांनी जो वषय घेतला या वषयाम ये लहान मुलाचे िनधन झालेले आहे. लाईट पोल 

ट लाईटला शॉक लागून याचा मृ यू झाला. याला जबाबदार कोण आहे.  
आयु ांनी याची चौकशी सिमती नेमावे. याम ये जे कोणी तुमचे युिनअर 
जनीअर, ए झ यूट ह जनीअर असतील कोणा या चुक मुळे या पोलला करंट 

चालू राह ला याची सखोल चौकशी हावी. महापािलकेतफ आथ क मदत हावी असे 
सांगीतले आहे. या माणे आप या कमचा-यांना लाभ िमळतो या माणे िमळावा.   
महापिलके या चुक या कामामुळे वायर पडले असेल, पाऊस झालेला असेल परंतु 
िन त याला जबाबदार महापािलका आहे. या मा यमातून या प रवाराला काह  ना 
काह  मोबदला िमळावा. तो प रवार पुणपणे गर ब आहे. तेवढाच यांना एक मुलगा 
होता. भ व यकाळात याला नौकर  लागली असती, नसती तो नंतरचा भाग आहे. परंतु   
या प रवाराचे नुकसान झालेले आहे. या वषयावर आपण सवजण या गर ब 

कुटंूबा या पाठ शी उभे राहून याय िमळवून दयावा अशी अपे ा करतो आ ण 
सिचन या वषयाला अनुमोदन देतो, ध यवाद.   
 

मा.महापौर – सिचन िचखले, जावेद शेख यांनी सांगीतले आहे क  लहान मुलांचा 
ऍ सीडट आप या ट पोलला करंट लागून झालेला आहे यासाठ  मी आयु  
साहेबांना िनदश देतो क  याची सखोल चौकशी क न पुढ ल कारवाई करावी. 
कायदयाम ये बसुन आप याला मदत करता आलीतर ती करावी.  
 

मा.उषा उफ माई ढोरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आपण 
लॅ टक बंद  करतो मी सु दा याच वागतच करते. पण आपण जी काह  धडक 
प दतीने कारवाई चालू केलेली आहे, असेच पुव चे लॅ टक पश या खरेद  केले या 
असतील पण आपण फ  पेपर आऊट केला हणजे सगळेच काह  पेपर वाचतात असे 
नाह . काह  टप-यावाले आहेत, काह  भाजीवाले आहेत, काह  दुकानदार आहेत, तर  मी 
आप याला वनंती करते आपण आयु ांना  सांगावे क   तु ह  एक  स युलर  काढावे  
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आ ण येक वॉडामधला तुमचा आरो य िनर क आहे या आरो य िनर काला 
सांगा कारण ते तर  कुठ काम करतात. तु ह  येक यापा-याला, येक 
द ुकानदाराची अशी हरॅसमट करता याम ये काह  महापािलकेचा मोठेपणा आहे का, 
नाह . तु ह  आम या लोकांना नौक-यातर देत नाह त पण जो तो आपआप या 
प दतीने कुठेतर  दकुान मांडतो आ ण पुव  यांनी लॅ ट क सु  केले या यावर 
कारवाई करायला आपण जाणार आहेत का. बंद करायच आप या हाताम ये आहे शंभर 
ट के आपलाह  याम ये सहभाग राहणार आहे. मा या वॉडाम ये सकाळपासून धडक 
कारवाई चालू झाली आहे. अगद  ओळ ने मतन दणी करतो या प दतीने कारवाई चालू 
झालेली आहे. खरोखरच ह  बाब चुक ची आहे. तु ह  शंभर ट के लॅ टक बंद करा 
पण या प दतीने नको. हे चुक च आहे. आज लोणकर साहेब या कायशाळेला गेलेले 
आहेत क  कशा प दतीने ह  लॅ टकबंद  झाली पाह जे. या यावर अजून िनयमावली 
करायची आहे. तु ह  लगेच लोकां या मागे लागलेले आहेत. आज दुकानदार असो, 
भाजी व े ते असो ते आमचे मतदार आहेत. गोरगर ब आहेत येकाने येका या 
संसाराकरता असे छोटे छोटे द ुकान थाटलेले आहेत. येक ग लीम ये दुकान आहे. 
कोणाचच दुकान असं जोरात चालतय अस नाह  पण नौकर  नस यामुळे ते आपआपले 
बीझनेस करतात. मा.महापौर साहेब, माझी वनंती आहे क  आपण आयु  साहेबांना 
असं सांगा क  तु ह  ऍ शन ज र या पण जसं पुणे महापािलके या महापौरांनी कसं 
सांगीतल, िनवेदन दल या प दतीने आपणह  तसं कराव, आयु ांना सुचना 
करा यात. पुव सुचना देवून नंतर लॅ टक जमा कर याची कंवा या यावर दंड वसुल 
कर याची वनंती करावी. हे थांबलह  पाह जे आ ण लॅ टकमु  झालह  पाह जेत. फ  
सुसं कृतपणे आपण ह  कारवाई करावी, एवढ च वनंती करते. 
मा.महापौर -  पुढ ल सभेचे कामकाज सु  करणेत यावे. 
मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. द.२२/६/२०१८ 
रोजी दहा िमनीटे सभा तहकूब झा यानंतर मा.आयु  साहेबांनी मा याकडे एक पञ 
सादर केलेल आहे. आप या मा यतेने सदरचे पञ मी सभागृहा या िनदशनास आणून 
देत आहे. ‘सभागृहात झाले या चच या अनुषंगाने या वषयाम ये ता वत कर यात 
आले या कामाबाबत फेरपडताळणी कर याक रता वषय मांक १९ ते २३ मागे 
घे यात येत आहेत.’ मा.आयु  साहेबांनी हे वषय मागे घे यासाठ  परवानगी 
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मागीतलेली आहे तथा प यामधील वषय मांक १९ हा यापुव च तहकूब झालेला आहे. 
यामुळे या सभेम ये आप याला वषय मांक २० ते २३ वर वचार करता येईल. 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, आपण सभा तहकूब केली होती व. .१९ तहकूब 
केलेला न हता. 
मा.महापौर-  आपण वषय ं .१९ तहकूब क न सभा तहकूब केली होती. व. . १९ हा 
पुढ या सभेला येईल. आयु  साहेबांनी तस पञ दलेलं आहे क  पुण वषय मागे 
घेणेत यावेत परंतु या या आगोदर व. . १९ तहकूब झालेला आहे.  
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मला खुलासा 
करावा क  तु ह  चार वषय मागे घेणार आ ण एक वषय तहकूब केलेला आहे. तु ह  
हे पाच या पाच वषय मागे यानां. उदया सभागृहाम ये पुढचा वषय आलातर तो 
तु ह  माघार  घेणार आहेत का. पाचह  वषय तु ह  माघार  घेणार आहेत का. 
मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. उप थत 
केलेले या मु याचे अनुषंगाने मी सांगू इ छतो क , मा.आयु  साहेबांनी ऐनवेळचे सव 
वषय मागे घेणेबाबत पञ दलेले आहे. तांञीक ॉ लेम या ठकाणी आलेला आहे. 
वषय मांक १९ हा अगोदरच तहकूब झालेला आहे यामुळे आता याचा वचार 
होणार नाह . पुढ या रे युलर सभेम ये तो वषय येईल यावेळेस सभागृहाने 
या यावर िनणय यायचा आहे. 

मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक २० वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                 वषय मांक – २० 
दनांक- २७.६.२०१८          वभाग- मा.आयु        

 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . लेखा/६/का व/७१७५/२०१८  
           द.१८/६/२०१८ 
        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २८२५ द.१९/६/२०१८ 
        ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल द.२०/६/२०१८ चे पञ.   
        ४) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल दनांक २२/६/२०१८ चे वषयपञ 
           मागे घेणेबाबतचे पञ.    

       सह शहर अिभयंता इ.ड यु.एस. कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ 
चे तावा वये सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले 
अस याची श यता आहे. यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच 
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वत रत कर यात आलेले आहे. वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम 
िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक 
राहणेचे श यता आहे.  भाग/ मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प 
अंदाजप क यातून र कम पये ७,३५,००,०००/- वग करण करणे श य आहे. तर  
व ुत/ यां क  कायालयासाठ  तावात नमूद माणे वग करण क न िमळणेची 
वनंती केली होती यानुसार शहर अिभयंता यांनी ता वत केलेनुसार महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे 
िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार 

तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणेस व सन २०१८-१९ या 
भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भाग  अंदाजप कातील वभागां या 
अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद व ुत/यां क  
र. .७,३५,००,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .७,३५,००,०००/-)  

मा.कंुदन गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो.                          
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता जो 
वषय वाचला आहे तो वषय आ हांला काह  समजलेला नाह  काय आहे तो. द ुसर 
हणजे सभा तहकूब आहे आ ण कुठला वषय आणलेला आहे. काय वषय आहे तो. 

आयु ांनी वषय मागे घे याचे पञ दलेले आहे.   

मा.महापौर –  १९ नंबरचा वषय आपण तहकूबच ठेवलेला आहे आ ण २० नंबरचा 
वषय घेतलेला आहे. आयु ांनी वषय मागे घे याचे पञ दलेले आहे, आ ह  आणखीन 
काह  हणलेल नाह . तुमचा वरोध असेलतर तु ह  न दवा.  

मा.नगरसिचव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा.आयु  
साहेबांनी वषय मागे घे याच पञ स मा.सभागृहा या िनदशनास आणून दलेलं आहे. 
आता व. .२० चे कामकाज सु  आहे. सभा कामकाज िनयमावली मधील िनयम 
मांक २५ अ वये, कोण याह  नकारािशवाय सभेने दले या परवानगीखेर ज एखादा 
ताव कंवा उपसूचना मागे घेता येणार नाह  अशी तरतूद आहे.    

मा.महापौर –  आयु  साहेबांनी यांच पञ दलेलं आहे पण िनणय सभागृह घेणार 
आहे. तु ह  या वषयावर चचा करा. 
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मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आमचा या 
वषयाला वरोध आहे. मी पह लेच सांगीतलेल आहे  ऐनवेळ या पाच वषयाला वरोध 
आहे.   

मा.िसमा सावळे- मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडते- सोबतचे पञ 
याद तील अ.नं. . ५,६,७ यातील तरतुद शु य क न वषयपञीकेतील अ.नं. . ५,६,७ 
वगळ यात येवून भाग . ८ मधील कामे र  कर यास मा यता दे यात यावी तसेच 
यापुढे जोपयत र यांचा पाहणी अहवाल वत: मा.आयु  करत नाह त तोपयत असे 
वषय कर यात येवू नयेत. वषयपञीकेतील वषय मांक १९ चे अ.न. .५,६,७ हे 
वगळ यास मा यता देणेत यावी.  

मा.आशा धायगुडे-शडगे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देते.  

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. वषय मांक 
२० आहे. वदयूत वभागा वषयी ३३ कोट  ४६ लाखाच वग करण आहे. माझी अशी 
वनंती आहे क  वदयूत वभागाचे जे कोणी अिधकार  असतील यांनी या या संदभात 
स व तर मा हती दयावी. या यानंतर चचा करायचीतर करा. माग यावेळेस सांगीतलेले 
आहे क  स व तर मा हती देवून उपसूचना मंजूर के या तर  चालतील. फ  ६०० कोट  
आप यला कमी पडले, िश लक राह ले हणून इकडे तीकडे असे न करता आप या 
शहरासाठ  काय लॅिनंग आहे. मा.महापौर साहेब, आताच िसमाताईनी सांगीतले क  
र याचा जेवढा ताव आहे याची उपसूचना दली आ ण शडगेताईनी याला 
अनुमोदन दलं. तर  स व तर मा हती वदयूत वभागाने दयावी. या यानंतर ो र 
या, चचा करा. यामुळे दहा नगरसेवकांना मा हती पडते. चहापा यासाठ  आपण येथे 

आलोत का.  

मा.महापौर- हे वषय आज आलेले नाह त, पंधरा दवस झालेले आहेत. तु ह  तुमच 
हणण मांडा. तु ह  मागणी करा आप याला खुलासा िमळेल.  

मा.सिचन िचखले - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. जर तु ह  
मा या भागाची अव था पाह लीतर एवढ  वाईट आव था पंपर  िचंचवड शहरातील 
कोण या भागाची नाह . आयु  साहेब, या दवशी से.२२ ला आले, मशानभूमी 
पाह ली गेली चार ते साडेचार वषापासून आ ह  मशानभूमीची मागणी करतो. दहा-
दहा, पंधरा-पंधरा दवस आ ह  वदयूत दाह नी बंद ठेवतो. मग आमची माणस, 
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माणस नाह त का. शहरातील सगळयात मोठ  झोपडप ट  मा या येथे आणुन ठेवलेली 
आहे. आहे का या याकडे ल . यांनी आणली यांनी आणली माणस आ ह  संभाळू 
पण यव था तर  दयानां. व छ भारत अिभयान देशाचे पंत धान मा.नर जी मोद  
यांनी सुरवात केली. ६०० झोपडयाच अती मण झाल. व छ भारत िमशन अंतगत 
झोपडप ट  सव ण सु  केलेलं आहे. सव नगरसेवकांनी सांगाव क  आपआप या 
झोपडप ट म ये सव ण झालं, एक दोन सोडलतर झाले असतील. एवढे मोठे आपण 
क प राबवतो. यांना घर देणार का आपण. मा.महापौर साहेब, एवढ  मा या 
भागाची दयनीय अव था आहे क  तु हांला खोट वाटत असेलतर ह  सगळ  लोक 

आप या पालीके या बाहेर यां या झोपडया येथे टाकतो यांची संडास, बाथ म, 
अंगोळ ची सगळ  यव था आपण येथे क . अ रश: गटार या लाई स सु दा तेथे 
नाह त. स ा आहे मा य आहे, पण कुठेतर  सव नगरसेवकांचे हणण ेतर  ऐका. स वा 
वष झाले, येक गो ीचा फॉलोअप, येक गो ीसाठ  यायचं. एक नगरसेवक आहे हणून 

तु ह  असं करणार आहेत का. स मा.महापौर साहेब, स मा.आयु  साहेब या सव गो ीकडे 

आपण जातीने ल  दयाव. गेली क येक वष जेएनएनयुआरएमचा ोजे ट बंद आहे. याम ये 

पाञ झालेले लाभाथ  पण आहेत पण यांना आपण सोईसु वधा देव ूशकत नाह त का. यांना 
यांना या गो ीच खोट वाटतय यांनी उदया सकाळ  सात वाजता मा या सोबत जरा फरा 

मा या बरोबर. वग करण होत असताना प  कोणताह  असो पण येकाला याम ये 

सामावून या. शेवट  तेह  या पंपर  िचंचवड शहरातील नागर क आहेत. याची आपण दखल 

यावी. वदयुतचा वषय आहे वदयुतदाह नीची आ ह  गेली तीन ते चार वषापासून मागणी 
करतो. आयु  साहेब, तु ह  हजीट केली, ीकर परदेशी साहबांनी हजीट केली, वाघमारे 

साहेबांनी हजीट केली. मंगलाताई कदमचा  पण तोच वॉड, जावेदभा चा पण तोच वॉड, द ा 
काका साने पण तेथेच, रा वाद  काँ ेसचे चार नगरसेवक आहेत. पण एवढ दुल  का करायच 

आपण. सगळयांना सामावून यावे एवढ  मागणी क न थांबतो, ध यवाद. 

मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे.   
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माग या 
जीबीला जो ग धळ झाला या ग धळानंतर आयु  साहेबांनी पञ दल क  वषय 
माघार  यावेत हणून. याचा अथ आपण अ यास क न वषय आणले न हते का. 
तु ह  अचानक ग धळ झा यानंतर का पञ दल गेलं या यावर तुमच येथे 
लेर फकेशन लागेल. वषय तहकूब के यानंतर परत पुढ या सभेला येणार. तु ह  हे 
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चार वषय पञ द यानंतरह  चचा सु  केली याचा अथ तु ह  हे मंजूर करणार आ ण 
याला उपसूचनाचा पाऊस पडायला सु वात झाली. हणजे कुठेतर  रा वाद  काँ ेसने 

मागे हे उपसूचनाचा ड गर उभा केला, चांग या कारे सभागृह चालवल नाह या यासाठ  
रान उठवलं िसमाताईनी आ ण आता तेच तु ह  सभागृहात उपसूचनांवर उपसूचना 
चाल यात. एकनाथराव अजडयावर वषय आणाना तु ह  ते मंजूर करणारच आहेत. 
कुठेतर  सभाशा ञ पाळा. ताईनी माग याच भाषणात सांगीतल आहे र ंग, र ंग, र ंग 
वरोधकांचे बापच काढले. एक वष कशा कारे केल याचे आपण सगळे सा ीदार आहेत. 
यांना पण मानल पाह जे आ या परत पुव या भुमीकेत. वत: याच भागातले 

चुक या कामांचे शंभर ट के यांनी कट केलेनां. साहेब तु ह  सगळ  हजीट करा 
जेथे गरज आहे ते काम करा. आ ह  पण मुग िगळून ग प आहेत. महापौर बोलूच देत 
नाह त. 
मा.महापौर-  सगळयात जा त तु ह च बोलतातनां.  
मा.राहूल कलाटे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. कुठेतर  आता 
सभाशा ञ बदला, लोकांना बदल पाह जे हणून भारतीय जनता पाट ला स ा दली. 
आपण यां या र  वर र  ओढतो. तु ह  अजडयावर वषय आणु शकता. िसमाता च 
अिभनंदन करायला पाह जेत, यांनी शंभर कोट . वाचवले आहेत. आम याह  
भागाम ये बघा, गरज नसताना िसमटचे र ते केले आहेत. तर  तु ह  याह  
भागात या नगरसेवकांना व ासात या नाह तर म डगेर  लगेच टॅ ड गला ठराव 

करणार. महापौर पर पर गेले आ ण यां यावर कारवाई करा हणून. यांना फोन 
आला क  ते कसलेह  ठराव टॅ ड ंगला क न मोकळे होतात व अिधका-यांना याची 
उ र दयावी लागतात. आ हांला सु दा उ र दयावी लागतात, अिधका-यांना आम या 
भागात या माणे कारवाई करावी लागते. चार नगरसेवक असताना म डगेर  यांनी 

कुठ या अिधकारात तो ठराव केला क  या अिधका-यांवर कारवाई करा यांनी कळवल 
नाह . क येक काय म सकाळ  १० ला असतात व सं याकाळ  येतात. आता चेअरमन 
तु हांलाच हणाव लागेल. तु ह  कसलाह  ठराव आणता, पाणी बंद, बंद. बांधकाम बंद, 
बंद. अिधका-यांवर कारवाई. जर तु ह  अशा कारे वषय मंजूर करत असालतर 
आमचाह  याला वरोध आहे.  
मा. वलास म डगेर  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. िशवसेनेचे 
गटनेते राहूलजी कलाटे थायी सिमती या ठराव या संदभात बोलले. आ ह  ठराव 
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असा केलेला आहे, कोण याह  मा.महापौरां या अिधकारावरती गदा आणलेला नाह . 
महापौरांनी महापौरांच काम केलं. मा.महापौरांनी जे काह  दुपार  ३ असेल, ४ असेल, ५ 
वाजता तुम या पञाचा स मान क न जनसंपक वभागाला आदेश दला. जनसंपक 
वभागाम ये ते पञ ५.३० वाजता त कालीन सहा.आयु  व जनसंपक अिधकार  
यां याकडे पोहचले. या यानंतर याचा जो उदघाटना या संदभातील आदेश आहे तो 
५.४९ िमनीटानी सव भाग अ य  आ ण सव अिधका-यांना तो ई-मेल कर यात 
आला. परंतु आ ह  ठराव या यामुळे केला क  तो उिशरा मेल गेला हणून नाह  तर 
उिशरा ऑ फस टाईमींग संप यानंतर तो मेल गेला परंतु दुस-या दवशी ऑ फस 
उघडाय या अगोदर ते उदघाटन होते हणून तो ठराव केलेला आहे. यामुळे कुठ या 
कारची मा.महापौरां या अिधकारावरती गदा आणलेली नाह . िमड या या मा यमातून 

आम या वाच यात आल क -“ टॅ ड ंग कमीट च महापौरांना आवाहन” परंत ु
अशा कारचा ठराव आपण कुठलाह  या ठकाणी केलेला नाह . ऑ फस टाईमींग 
सुट यानंतर पञ, ऑ फस उघडाय या आगेदर उदघाटन हणून ठराव केला. म ये 
एखादया दवसाचा गॅप असतातर सवाना   िनरोप गेले असते. भाग अ य ाना िनरोप 
नाह , तेथील थािनक नगरसेवकांना िनरोप नाह . शहरा या सव नगरसेवकांना हाईस 
एसएमएस जातात, एसएमएस जातात, नेहमीची िस ट म असते ती या ठकाणी 
पाळली गेलेली नाह . हणून आपण चौकशी क न या यावरती कारवाई करावी 
अशा कारचा ठराव केलेला आहे. दुसरा वषय इं ायणीनगर या संदभातला माग या 
वळेस सभागृहाम ये चचा झाली. मी अजूनह  सांगतो क  शंभर कोट  पयाची 
शासक य मा यता इं ायणीनगर या तीन र यासाठ  दली होती. शंभर कोट ची 

तरतूद न हती. माझी पञकार बंधुना सवाना वनंती आहे क  शंभर कोट ची तरतूद  
न हती तर शंभर कोट ची अंदाजपञक य र कम होती. याला येक कामाला तरतूद 
तीन कोट  एकूण नऊ कोट ची तरतूद या ठकाणी या कामाला केलेली होती. मी 
सकाळ  आयु  साहेबांनाह  बोललो क  ती ह  र याची पाहणी आप याला सव 
गटने यां या बरोबर, पञकारा बरोबर करायची आहे. परंतु मध या काळाम ये काल मी 
वत:, आयु , प नेते, मा.महापौर यां सवाना मी वत: या सह या पञाने या 

ती ह  तरतूद  शु य कर याचे मी वत: पञ दलेले आहे. कारण या गो ीचा परत 
वाद ववाद  न करता अशा प दतीच पञ मी वत:हून दलेलं आहे. १९ नंबरचा वषय 
तहकूबच झालेला आहे यामुळे उपसूचना दयायचा च नाह . माग या 
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कालखं डाम ये २०१३ साली आम या भाग मांक २९ म ये या र यासाठ  तरतूद 
आपण मागीतली होती. या ठकाणी प नास लाखाची तरतूद पडुन गेली. याचबरोबर 
२०१३ साली एक कोट  पये वमींग पुलासाठ  इं ायणीनगर भागासाठ  तरतूद होती. 
एक कोट तले जवळपास ९० लाख पये संभाजीनगर या वॉडासाठ  तरतूद वग केली. 
२०१३ साली जर या र याच काम आपण या ठकाणी काढल होतंतर ती तरतूदच 
पळवली तर िनवीदा या कशी पुण होईल यामुळे मी जे हणत होतो क  आठ 
नऊ वषापासून  या र याचे डांबर करण झाल नाह . या याम ये एका र यालाच 
फ  फुटपाथ आहे बाक  दोन र याला कुठलाह  फुटपाथ नाह . तर  ती तरतूद मी 
वत:हून शु य कर याच पञ मा.महापौरांना दलं आहे. यामुळे अिधक या ठकाणी न 

बोलता  मला बोल याची संधी दली याब ल महापौरांचे ध यवाद. 
मा.संजय वाबळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. सद यांना 
कदािचत मा हत नसेल, माग या पंचवाष कला इं ायणीनगरला डांबर करणासाठ  आकरा 
कोट  . खच केलेले आहेत. जे सु थतीत र ते आहेत ते आपण डांबर करण केलेल 
नाह  बाक  इतर सव र ते, पुण इं ायणीनगरचे, एमआयड सी असेल, से.७, १० असेल 
या सव भागातील र ते डांबर करण क न घेतलेले आहेत. इं ायणीनगर या जनतेची जी 
मागणी आहे ओपीड  हॉ पटल असेल कंवा बालनगर  सारखे क प असतील हे 
सगळे गुंडाळून ठेवून काँ ट या र यासाठ च घाट कशासाठ . माझा या तावाला 
वरोध आहे. माझा तावाला वरोध न दवून आपण पुढे कामकाज चालू ठेवावा.  
मा.अजीत ग हाणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. माग या 
सभेम ये या वषयावरती चचा झाली. मुळात याम ये शासनाची चुक आहे असं मला 
वाटतं.  आयु  साहेब आपण गेली दड ते दोन वष या महापािलकेत आहात. आपली 
भूमीका अ यंत मह वाची आहे. सगळयांनाच असं वाटायला लागल क  तु ह  
दबावाखाली काम करता. वशी  लोकां या ेशरम ये आयु  साहेबांच कामकाज कंवा 
शासनाच कामकाज चालतं.  या यामुळ हा जो वषय येथे आला या याम ये 
शासनाकडन वषय मांड यात आला आ ण चुक या प दतीने वषय होतात. 

तीथ याच भागातील नगरसेवकांनी याला वरोध केला. वलास म डगेर ंची भूमीका 
यां या भागात काम हावीत ती िन तपणे झाली पाह जेत परंतु आता वाबळे साहेब 

पुव  या ठकाणी नगरसेवक होते आताह  ते वकृत सद य आहेत. व ांत लांडेनी 
वरोध केला, िसमाताईनी वरोध केला. हा जो वग करणाचा वषय सभागृहापुढे आला 
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या याम ये ठरावीक लोकां याच भागाम ये हे वग करण होत. हणजे अगद  
भाजप या सु दा इतर नगरसेवकां या वॉडम ये वग करण न हतं. हणजे ठरावीक 
लोक डोळयासमोर ठेवून यांना या महापािलकेच थोडफार कळतं या लोकां याच 
भागाम ये, यांचा दबाव आहे अशाच लोकां या भागाम ये वकास काम कर याचा 

खास य  चाललेला आहे. यां याह  प ा या लोकांवरती अ याय होतो आ ण 
आम याह  होतो. मगाशी राहूल कलाटे बोलत होते रा वाद  प ा या काळात काह  
चुका झा या, आ ह  हणत नाह त आम याकडन शंभर ट के सगळया गो ी बरोबर 
झा या परंतु चांगल काम कर याचा रा वाद या माग या काळाम ये य  केला. 
िसमाताई नेहमीच चुक या गो ीला वरोध कराय या. यावेळ  वरोधकाचा मान ठेवून 
काह  वषय थांबवायचे, काह  वषय तहकूब करायचे आ ण सगळयांना एकमताने 
वषय मंजूर करायचा य  यावेळेस या काळाम ये संगळयांचाच असायचा. तु हांला 
मोठया माणात स ा लोकांनी दलेली आहे. हे होत असताना आमची जी जूनी काम 
आहेत, आता वाबळे साहेबांनी काह  काम या ठकाणी सांगीतली. मा.महापौर साहेब 
तुम याच वॉडामधल िश पाच काम आहे ते अजूनह  अपुण आहे. ते काह  कोणा या 
मालक च काम नाह , मा. वलास लांडे यां या य ातून तो क प उभा रहात होता. 
परंतु आज तो क प पुण हो याची गरज आहे. जसं भ -श  आप या शहराम ये 
अगद  सुंदर झालेल आहे आ ण भ -श च नाव घेतल जातं या प दतीच पालखी 
मागावरती आपण िश प उभ करतो. लांडेवाड म ये आपण जी काह  राजमाता 
जजाऊ या नावान कमान उभी करतो ती कमान कती वष झाले अधवट पडली आहे. 
आयु  साहेब, मी आप याला सांगीतल होत क  भोसर  हॉ पटलचा वषय आहे. 
हॉ पटल या आधारे पुण होत नाह , चालू होत नाह  असे अनेक क प वेगवेगळया 
भागाम ये प डग आहेत, काम थांबलेली आहेत. या याम ये ल  दल पाह जे 
या ठकाणी तरतूद नसेलतर ती तरतूद केली पाह जे. इथली काम पह ली पुण केली 

पाह जे. परंतु या अशा चुक या गो ी सभागृहापुढे आणण आ ण या यातून चुक ची 
काम क न घेणं या यातुन महापािलकेची पण तीमा खराब होते. मा.आयु  साहेब 
माग या काळाम ये आमची स ा होती यावेळेस असंच बहुमत रा वाद  काँ ेसच कंवा 
पुव या काळाम ये काँ ेसच असत परंतु यावेळेस या या आयु ांनी मी हणत 
नाह  तु ह  दबावाखाली काम करता परंतु कुठेतर  या प दतीने सभागृहा या 
िनदशनास येते. आ हांलाह  वाटत क  आयु  साहेब दबावाखाली काम करतात. येक 
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आयु ानी वत:ची छाप या शहराम ये ठेवलेली आहे. तुमचा पुव चा नावलौक क खुप 
चांगला आहे तु ह  अनेक ठकाणी चांगल काम केल आहे आ ण तशीच अपे ा या 
शहरात आमची आप याकडन आहे. हे करत असताना कुठेतर  याला खीळ बसते 
अशा कारचं सगळयांचाच समज होत चालला आहे यामुळे आयु  साहेब तु हांला 
तुमची भूमीका ठामपणे यावी लागणार आहे. तुम यावर जर कोणी दबाव देवून काम 
करा हणत असेलतर ते तु ह  थांबवल पाह जे. आ ह  वरोधक हणून िन तपणे 
चुक चे काम थांबव याच काम करणार, तुम या पाठ शी आ ह  उभे राहणार परंतु 
चुक या गो ी होवू नयेत अशा कारची आमची अपे ा आहे. जे काह  आज सभागृहात 
चाललेल आहे ते अ यंत चुक च आहे. हणजे स ाधार  नगरसेवक सु दा या याम ये 
समाधानी नाह त. येकजण या ठकाणी िनवडून आलेला आहे येकाला वाटत क  
मा या भागाम ये काम झाल पाह जे. मग कुठतर  समतोल ठेव याच काम 
शासनान आ ण संबंिधत पदािधका-यानी केल पाह जे अशा कारची अपे ा आमची 

िन तपणे आहे. मा.महापौर साहेब, तु ह  कदािचत बहुमता या जोरावर हा वषय पास 
सु दा कराल. परंतु हा चुक चा पायंडा तु ह  पाडता आ ण अशा कारे सभागृह जर 
पुढ या काळाम ये चालत राह लतर शेवट  सभागृहात तुमच बहुमत आहे परंतु 
लोकांम ये चचा आहे क  जे रा वाद  काँ ेसनी केल या यापे ा जा त चुक च काम 
भाजप या काळाम ये होत चाललं आहे अशा कारची चचा सु  झालेली आहे. 
या यामुळे माझी आप याला वनंती आहे क  तु हांला लोकांनी व ासाने िनवडून 
दलं आहे. या शहराचा खुप चांगला नावलौक क माग या काळाम ये होता. व छ 
शहरा या याद म ये सु दा आपला मांक ४३ नंबरला गेला आहे, पुणे ९ या १० या 
नंबरवर आहे. या कामाकडे ल  दे याची गरज आहे, आप याला या याम ये कमीपणा 
िन त आलेला आहे. यामुळे आगामी काळाम ये शासनाने आ ण आप या 
सगळयानी िमळून या शहराचा नावलौक क जो आम या काळाम ये होता यात 
अिधकची भर कशी घालता येईल या कोनातून आपण य  करावेत. चांग या 
कामाला आमच नेहमीच सहकाय राह ल अशा कारची भूमीका मी सात यानी 
सभागृहाम ये मांडलेली आहे. यामुळे आम या प ा या वतीने मी या ठकाणी सांगू 
इ छतो क  तुमच काम चांगल असेल पण आम या लोकांना व ासात या चांग या 
प दतीने आपण सभागृह चालवू. मुळात माग या काळाम ये प भेद बाजूला ठेवनू 
या ठकाणी सभागृह चालवल जायच आ ण सभागृहच नाह तर कुठ याह  वॉडाम ये 
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तरतूद करत असताना असा भेदभाव केला जात  न हता क  हा वेगळया प ाचा आहे 
हणून या या वॉडात तरतूद करायची नाह . अशा कारची भूमीका माग या काळाम ये 

मी तर मा या या वीस वषा या काळाम ये कधी पाह लेली नाह . यामुळे अशा 
चुक या गो ी तु ह  सभागृहात महापािलके या मा यमातून क  नये. शेवट  कुठ याह  
वॉडात राहणारा नागर क हा या शहराचा नागर क आहे तो टॅ स पअर आहे याला 
यो य मोबदला आ ण यो य याय िमळाला पाह जे अशा कारची अपे ा या ठकाणी 
य  क न थांबतो.  
मा.जावेद शेख - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. मा या वॉडम ये 
पालखी मागाच काम चालू आहे. जवळ जवळ आपण भाजपची स ा ये या या अगोदर 
रा वाद या कायकाळाम ये एक हॉ पटल आम या भागाम ये मंजूर झालेल आहे 
आ ण पालखी मागाच दहा फुटाच एक काम चालू आहे. आ ह  प ने यांना पसनली 
भेटलो पालखी मागाच जे काम आहे तो पुढचा र ता वाढव यासाठ  आ ह  तरतूद साठ  
वनंती केली. प ने यांनी मला सांगीतल क  आपण पुढ या मह यात बघु. नंतर 
यांनी काह  या यावरती ल  दल ं नाह . स ाधार  प  आहे आपण हणता क  

आ ह  शहराच चांग या कारचे काम करणार आहे, चांग या कारचा वकास करणार 
आहेत. आप या शहराम ये िनदान जे धाम क ठकाण आहे तीकडे आपली आ था 
आहे, आज आम याकडे जे पालखी मागाच काम आहे. आज कतीह  केलतर 
संततुकाराम महाराज यांच चारशे वषापुव  ितथ या व ठल मंद राम ये आगमन झाल 
होतं आ ण हा इितहास आहे. अशा ठकाणच काम सु  आहे या या पुढचा ववेकनगर 
हा जो र ता होता तो िसमट काँ ट कर यासाठ  आ ह  मनापासून य  केले पण 
आ हाला चालू वषात कुणी दाद दली नाह . काह  अिधका-या या चुक मुळ जी तरतूद 
टाकायची या आकडयाम ये चुक झाली. यामुळे मी आ ण मोद कुटे प ाने यांना 
भेटलो आ ण सांगीतल क  बजेटम ये आ हांला थोड  तरतूद वाढवून दयावी. 
रा वाद या काळाम ये इतका वरोध न हता. सगळया वरोधकांना आमचे प नेते, 
महापौर घेवून बसायचे आ ण यांना काय काय तरतूद लागत होती ती यांना क न 
दयायचे. पण तुकाराम महाराजां या पालखीच इतक चांगल काम आम या भागाम ये 
चालल आहे याला देखील तरतूद साठ  वेळ नसतो फ  वग करणा या नावावरती 
आपआप याच भागाम ये काम ओढायच असेलतर ितथ चुक या प दतीने काम चालल 
आहे. या यावर कुठेतर  आळा बसला पाह जे. आपण काम करत असताना सगळयांचा 
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वचार करावा. चुक या प दतीने वषय होत असतीलतर माझा देखील या वषयाला 
वरोध आहे, ध यवाद.  
मा.उषा मुंढे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आताच माझे बंधु 
बोलले क  आयु  साहेब कुठ यातर  दबावाखाली िनणय घेतात. पण असेतर न क च 
नाह . माजी महापौर हो या यांनातर एवढा दबाव होता क  यांना रोज र  चज 
कराव लागत होत याची सा ीदार मी आहे. यामुळे महापौरांना कंवा आयु ांना 
वरोधकाना असं वाटत क  कुठ यातर  दबावाखाली िनणय घेतात. पण असं कधी 
श य पण होणार नाह  कारण महापौर आ ण आयु  चांगले िशकलेले आहेत सु  
आहेत यांना सगळ कळतं. यामुळे वरोधकानी पण बोलताना मागची बाजू आठवून 
मगच बोलाव. माग या महापौरांना पण आठवाव. असो, तुमच तुम यापाशीच आमच 
आम या पाशीच. मा.महापौर साहेब, पंपळे गुरव मांक २९ म ये अशी अव था आहे 
क  जे आपले एलईड चे पोल आहेत, दुस-या भागाम ये जर बघीतलतर जे कोणी 
दादागीर  करतील, आरेरावीची भाषा करतील अशा भागाम ये तु ह  पुण एलईड  
करता. आ ण या भागाम ये सवसामा य आम यासारखे मागासवग य नगरसेवक 
आहेत यांच न ऐकता, यां या कुठ या श दाला कमंत न देता तु ह  फ  जे 
आरेरावीची भाषा वापरतात यांच आयु  साहेब आपले अिधकार  काम ऐकतात, असं 
का होतं. तुमचा या यावर वचक नाह  का. आ ह  नगरसेवक नाह  आहोत का. का 
गाववाले कोणी बोलतील हणून यांच तु ह  ऐकता. का ते िश या वगैरे देतील हणुन 
यांचच तु ह  ऐकता. आज वटपौ णमा आहे, तु ह  सीसी कॅमेरेच कधी बोलला होतात. 

आता वष होवून गेल, आता चो-या होतात, अ रश: पोलीसानाच मारतात. मग काय 
करत शासन. वदयूत वभाग का ल  देत नाह . या वषयाची तु ह  मा हती घेवून 
मला मा हती दयावी.  
मा. यंका बारसे- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर 
वग करण वगैरे आ ह  नवीन अस यामुळे िश ीका असलेतर  सु दा हे पञ कंवा हा 
कागद मा यासार या िश ीकेला कळत नाह . खरच आ हांला व ासात न घेता 
आम या भागाम ये आ हांला काय पाह जे या यावर वचार न करता हे तयार झालेले 
आहे हे सव थम सांगते. मी नगरसेवीका ह  भागाची आहे, प ाची आहेच. पण मला 
यावेळेस सभागृहात बोलायच यावेळेस नागर काची ितिनधी हणून मला बोलायच 

आहे. गेली पंधरावष दघी आण भोसर चा र ता आहे या ठकाणी पंधरा वष मी नारळ 
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फुटताना बघतेय आ ण ते नारळ फुट यानतर टाळया वाजवताना पण ऐकतेय. पण 
आज पयत मा या दघी आ ण भोसर  िशवेपयतचा र ता झालेला नाह . का झालेला 
नाह  याच उ र आ हांला अजूनह  अिधकृतर या कळालेलं नाह . आमचे सामाजीक 
कायकत उदयोजक योगेश गवळ  यांनी पावसाळया या आ द हा र ता आ ह  आम या 
वखचाने क न घेणार अशा कारची सु दा बातमी पेपरम ये छापली होती. परंतु तो 
वखचाने का झालेला नाह  हे सु दा आ हांला माह ती नाह .  माझे वदयाथ  दघी 

मधुन स या शाळेला येतात. एकदा र ा सु दा उलटली व एक मलुगी कोमाम ये 
गेली. सुदवाने एक मह याम ये ती परत शु द वर पण आली पण अशा कतीतर  
केसेस होतात, िनमलाताईनी मला कतीतर  वेळा सांगीतल क  बारसे मॅडम तु ह  जरा 
बोला कारण तुमचा आवाज मोठा आहे हणून तु ह  बोलत जा. तर  हा िशवेवरचा 
र ता आपला का होत  नाह . कारण यां याकड सु दा केस झालेली आहे टू हलर 
व न माणुस पडला आ ण याची कंबर गेली का मनका गेला आहे. आ ह  
बोल यानंतर आमच त ड दसतं.  येक भागाला समान याय देणं खुप आव यक 
आहे. वदयुत वतरण सिमती सु दा आपली मोठ  थाटामाटाम ये उभी आहे परंतु 
भागामधले ड पी बॉ स अजीबात चांगले नाह त. टलाईटचा शॉक लागला हणून 

तो एक मुलगा मृ यूमुखी पडला आहे. परंतु तीथतर ड पी बॉ स दाराम ये अगद  
जवळ जवळ असतं. असे ड पी बॉ स वायर  िनघाले या आहेत, असे वाकलेले, पडलेले 
आ ह  फोटो काढून एमएसईबीला पाठवतो, तु ह  या बघा आ ण आमचे ड पी बॉ स 
बदलून दया. एमएसईबीशी काह ह  संबंध नसताना आ ह  नागर कांचे बोलणे खात 
असतो. आठ-आठ, दहा-दहा तास लाईट  गेले या असतात. या याव न सु दा आ ह  
बोलणी खात असतो. हा वभाग पुणपणे वतंञ आहे हे नागर कांना कतीह  
सांग याचा य  केला तर  लाईट, र ता, कचरा, पाणी ह  आमची कत य आहेत क  
या पायाभूत सु वधा नागर कांना पुरव या गे या पाह जेत. यावेळेला एमएसईबीचा 
वषय येतो यावेळेला आ ह  माञ कमी पडतो. आठ दहा तास लाईट कशी गेली. 
आता केबल बदलतील, मॅडम अजून अधा तास थांबा, मॅडम अजून एक तास थांबा 
अशी उडवाउडवीची उ र आ हांला दयावी लागतात. कारण महानगरपािलका आ ण 
एमएसईबी या वभागाशी काह तर  कने ट होईल अशा कारची िनणय या आप या 
या ठकाणी होणं अ यंत आव यक आहे. जसं र ता आपण बघतो पा याचे वभाग 
आपण बघतो, कचरा बघुन आपण वत: उचलतो आरो याची काळजी आहे, फ  
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एमएसईबी हा एकच वभाग वेगळा होतो आ ण या ठकाणी आ ह  िनणय यायला 
खुप कमी पडतो. आता लॅ ट कच ताईनी सांगीतलेल आहे. याची वसुली सु  केलेली 
आहे आ ण आ ह  काळया काचा कंवा र यावर थोडे पुढे गेले हणून आप या टु 
हलरचे दंड वसूली कुठ या प दतीने होतात ते आ ह  डोळयानी पाह लेलं आहे. मग 

हा लॅ टकचा दंड कोण या तरावर आ ण ामा णकपणे होणार आहे का, का फ  
खशाम ये यायचे आ ण सोडून दयायच एखादया दुकानदाराला असे सु दा होवू शकते. 
आ ण या ठकाणी मग नुकसान कोणाच होणार आहे, आप या शासनाचच होणार आहे. 
आ ण मोठा कोण होणार आहे, जो पाव या फाडायला राह ल तो मोठा होणार आहे. 
यामुळे या गो ीवर आपण बार क नजर ठेवली पाह जे. जो काह  आपण लॅ टक या 
वरोधात दंड वसुली केली आहे..... 
मा.महापौर-  वषयावरती बोलावे. 
मा.एकनाथ पवार - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. खरतर 
वग करणा या आ ण बाक या जनरल वषयाम ये मा या सगळया िमञांनी सांगीतल, 
वशेषत: अजीत ग हाणे यांच भाषण यावेळेस चालू होतं. खरतर माग या बजेट या 
संदभामध या सगळया भागाम ये दलेलं बजेट आहे. आता वग करणा या 
संदभामधले जे वषय असतील मला असं वाटत क  सिचनदादा प  बघुन, माणुस 
बघुन वग करण केलेलं नाह , ह  व तु थती आहे.  राहूलदादा तु ह  यावेळेस बोलत 
होते क  परवा जे झाल ते आज झाल, परवा ता चह  हणण तेच होत आ ण 
वलासनेह  तेच सांगीतल, कधी कधी काय होतं क  ताई आम यात आहेत याची 
िचंता तु ह  कर याची गरज नाह . यामुळे एक गो  िन त आहे, अजीतदादा या 
शहराचा सवागीन वकास झाला पाह जे अशी भावना तुमची होती तीच भावना आमची 
आहे. ब-याच वेळा अशी प र थती आहे क  काह  भागाम ये, मला मा हती आहे क  
एखादया भागाम ये दोनशे कोट  पयाची काम करायची आ ण एखादया भागाम ये 
दोनच कोट  पयाची काम करायची अशाह  प दतीची काम माग या काळाम ये 
झालेली आहेत. शहराचा वकास आप याला करायचा आहे, आप या सगळयांना 
क पना आहे जी समा व  गाव या महापािलके म ये आली, द ाकाका तर समा व  
गावा या वकासासाठ  र याव न आंदोलन करणारा कायकता ते आज ते 
वरोधीप नेता आहेत. खरतर मागची जेवढ  जेवढ  काम आपण ड पी या 
आर णामधुन वकसीत करतो, मला असं वाटत क  या भागाचा वकास झालेला 
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नाह  या भागा या वकासासाठ च िनधी दे याच काम माग या बजेटम ये असेल, या 
बजेटम ये असेल ते कर याच काम आपण केलं आहे. फ  कधी कधी काय होतं क  
आपण एखादया वरोधी प ाम ये असल क  आपण स ाधार  प ावर टका करायची 
आ ण स ाधार  कती चुक च काम करतात ते फ  दाखव याच काम करायच. मी 
खरतर या िनमी ान एवढच सांगेल क , समीर मासुळकर यांनी सांगीतल क  आम या 
भागाम ये काह  काम झाली पाह जेत. मग या भागाम ये भारतीय जनता पाट चा 
एक सु दा नगरसेवक नाह . मग आ ह  तु हांला पैसे दयायचेच नाह  अशी  प र थती 
आ ह  नाह  केली. सिचनदादा तु ह  जेएनएनयुआरएम या ब ड ंगबाबत सांगीतल 
याह  संदभाम ये आप याला एकञ बसुन िनणय यावा लागेल. महापौर या 

सभागृहाचे मुख आहेत, फ  महापौर यां या भागाम ये सात कोट ची तरतूद केली. 
अ याय कोणावरह  होणार नाह . जावेदभाई सांगत होते, संततुकाराम महाराजांचा अभगं 
हणून दाखवला. मला खरतर बरं वाटल क  जावेद भाई एक ल ात ठेवा तु ह  

ए लला मा याकडे आले पण तु ह  या पंधरा वीस दवसाम ये या एक मह याम ये 
या सगळया गो ी के या अस या जर  या आजह  ईथ ं नाह  आ यातर  याह  
िनमी ान मी तु हांला सांगतो क  तुकाराम महाराजां या पालखी या र यावर पैसे 
कधीह  कमी पडणार नाह त याची िचंता क  नका तु ह . मला तु हांला एवढच 
सांगायच आहे क  मनाम ये आपण शंका का घेतो. खरतर हे वग करण केल गेल ते 
अखच त र कमेमधुन वग करण केलं गेलं. अशा अनेक गो ी पुढ या काळाम ये 
राहूलजी आप याला करा या लागतील. येक वग करणाचा वषय आप याला वतंञ 
जनरल बॉड ला यावा लागणार आहे. कदािचत आप याला या तरतूद चे वषयी वशेष 
महासभा सु दा आप याला यावी लागणार आहे. आप याला या शहराचा झपाटयाने 
वकास करायचा आहे. मा.महापौर साहेब, यावेळेस कलाटे सांगत होते क  या भागा 
मध या र याची गरज नाह , आयु  साहेब माझी तु हांला वनंती आहे, आ ह  जे 
बजेट कंवा या तरतूद  तुम या सगळया या समोर देतो तु ह  याचा अ यास 
क नच काम करणार आहात. या भागामध या र याची खरच गरज नाह  हणजे 
संजय वाबळेनी सांगीतल ते हा माझी तु हांला वनंती आहे क  िसमट या र यां या 
संदभातल सु दा एक धोरण ठरणं गरजेच आहे. एखादया भागाम ये कती िसमटचा 
मोठा र ता करायचा आहे, हणजे एखादया भागाम ये २ क.मी.चा करायचा आ ण 
एखादया भागाम ये २०० मी.चा करायचा अशा प दतीची प र थती न करता, खरंतर 
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िसमटचे र ते आपण एवढयासाठ च करतो क  वषानुवष डांबर करण  दरवषाला करायचं 
आ ण िसमटचा र ता जर के या यानंतर दहा वष आप याला या र यावर खच 
करावा लागणार नाह  या माणीक उ ेशान खरतर आपण ध रण करायलो. माझी 
आयु ानंा वनंती आहे क  आपण तुम या अिधका-यांना या ने कामाला लावा.  या 
शहरामधले िसमटचे र ते सगळे या सगळेच जर करायचे असतीलतर यांच काय काय 
कराव लागेल, कती पैशाची अप याला गरज आहे. सगळे र ते के या यानंतर 
शहराम ये पुढ या अनेक वषाम ये डांबर करणावर होणारा खच तो कती वाचला जातो 
आ ण या यामधुन आपण शहराची बचत दहा वषा या बजेट काळाम ये   कती करतो 
या संदभाम ये पुढ या काळाम ये धोरण कराव लागणार आहे. या िनमी ान माझी 
सभागृहाला वनंती आहे तुम या वॉडा या अडचणी, तरतूद , काह  ॉ लेम असतीलतर 
मला असे वाटते क  या महापािलकेमधुन या शहराचा सवगीन वकास कर याच 
आप याला पुढ या काळाम ये धोरण आखाव लागणार आहे. ग हाणे यांनी सांगीतल 
क  भ –श  झाल परंतु मॅ झन या तीथ िश प आहे ते ह  कर या या साठ  आ ह  
बांधील आहोत.  यामुळे मनाम ये शंका आणायची, एखादया या मनाम ये भावना 
िनमाण कराय या, भारतीय जनता पाट या नगरसेवकां या वॉडात िनधी दला जात 
नाह  असं हणायच, अशा प दतीच राजक य भांडण क न आपण सभागृहाचा वेळह  
घालवतो. आ ण आपण सभागृहाला दाखवतो क  खरंच आपण कती या लोकां यासाठ , 
नगरसेवकासंाठ  ामाणीकपणाने लढतो. िचंता क  नका सगळयाना सोबत घेवून 
“सबका साथ, सबका वकास” अशाच प दतीचे आपल काम चालणार आहे. या ठकाणी 
तुम याह  भागाम ये िनधी दयायचा आहे. तुम याह  वॉडाचा सवागीन वकास करायचा 
आहे. यासाठ  आपण सवजण बांधील आहोत यामुळे कोणा याह  वॉडात िनधी कमी 
पडणार नाह , या या तरतुद  आहेत या आप याला पुढ या काळाम ये ठेवा याच 
लागणार आहेत. यामुळे महापौरांना वनंती करतो क   हा वषय उपसूचनेसह मंजूर 
क न पुढचा वषय यावा.  
मा.द ाञय साने – मा.महापौर साहेब, आमचा वरोध आहे, यावर मतदान यावे.  
मा.महापौर- द ा काका तु ह  अगोदरच सांगीतलेल आहे क  या वषयाला वरोध आहे. 
आ ह  तुमचा वरोध न दवून वषय मजुर करणार आहोत. तु हांला वरोध करायचा 
असेलतर हात वर करा आ ह  मतदान घेतो.  
मा.द ाञय साने}  -   मा.महापौर साहेब, या वषयावर मतदान यावे.   
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मा.महापौर -  या वषयावर मतदान यावे.                                                                                                                             
मा.नगरसिचव – थमत: वषय मांक २० ला उपसूचनेसह पाठ ंबा असणा-यां 
स मा.सद यांनी कृपया हात वर करावे त ंतर वषय मांक २० उपसूचनेसह वरोध 
असणा-यां स मा.सद यांनी हात वर करावे. 
        (मतदानाची न द घेणेत आली)     
 

मा.महापौर-  या तावा या बाजूने- ६६ मते व तावा या वरोधाम ये – ३७ मते 
पडली आहेत. वषय मांक २० उपसूचनेसह मंजूर करणेत येत आहे.    
 
           यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
                                                                                        
ठराव मांक – २३१               वषय मांक – २० 
दनांक- २७.६.२०१८          वभाग- मा.आयु    

     
 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . लेखा/६/का व/७१७५/२०१८  
           द.१८/६/२०१८ 
        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २८२५ द.१९/६/२०१८ 
        ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल द.२०/६/२०१८ चे पञ.  
        ४) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल दनांक २२/६/२०१८ चे वषयपञ  
           मागे घेणेबाबतचे पञ.     
 

       सह शहर अिभयंता इ.ड यु.एस. कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे 
तावा वये सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले अस याची 

श यता आहे. यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत 
कर यात आलेले आहे. वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम 
िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक 
राहणेचे श यता आहे. भाग/ मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प 
अंदाजप क यातून र कम पये ७,३५,००,०००/- वग करण करणे श य आहे. तर  
व ुत/ यां क  कायालयासाठ  तावात नमूद माणे वग करण क न िमळणेची 
वनंती केली होती यानुसार शहर अिभयंता यांनी ता वत केलेनुसार महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे 
िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार 

तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणेस व सन २०१८-१९ या 
भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भाग  अंदाजप कातील वभागां या 
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अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद व ुत/यां क  
र. .७,३५,००,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट 
र. .७,३५,००,०००/-) तसेच सोबतचे पञ याद तील अ.नं. . ५,६,७ यातील तरतुद 
शु य क न वषयपञीकेतील अ.नं. . ५,६,७ वगळ यात येवून भाग . ८ मधील 
कामे र  कर यास मा यता दे यात येत आहे तसेच यापुढे जोपयत र यांचा पाहणी 
अहवाल वत: मा.आयु  करत नाह त तोपयत असे वषय कर यात येवू नयेत. 
वषयपञीकेतील वषय मांक १९ चे अ.न. .५,६,७ हे वगळ यास मा यता देणेत येत 
आहे.    
 अनुकूल- ६६      ितकूल- ३७ 
 

     अशी मते पडली व मा.आयु  यांजकड ल संदभ मांक ४ चे वषयपञ मागे 
घे याबाबतचे पञ वचारात घेवून सदर ठराव बहुमताने मा य झा याचे मा.महापौर 
यांनी कट केले. 
          ------- 
मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय माक २१ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक – २३२                वषय मांक – २१ 
दनांक- २७.६.२०१८           वभाग- मा.आयु    

  संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . लेखा/६/का व/७१७६/ 
            २०१८ द.१८/६/२०१८ 
         २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २८२६ द.१९/६/२०१८ 
         ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल द.२०/६/२०१८ चे पञ.  
         ४) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल दनांक २२/६/२०१८ चे वषयपञ  
            मागे घेणेबाबतचे पञ.     

        सह शहर अिभयंता ( व/यां) े य कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे  
तावा वये सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले अस याची 

श यता आहे  यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत 
कर यात आलेले आहे.  वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम 
िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक 
राहणेचे श यता आहे.  भाग अंदाजप क यातून र कम पय े ४,५०,००,०००/- 
वग करण करणे श य आहे. तर  ( व/यां) कायालयाला तावात नमूद माणे 
वग करण क न िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार सह शहर अिभयंता यांनी 
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ता वत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार अखच त 
िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड मधील 
करण ७ तरतूद २ (१) नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट 

करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश करणेस भाग 
अंदाजप कातील वभागां या अंतगत वग करण अस याने सन २०१८-१९ ची तरतूद 
व ुत/यां क  र. .४,५०,००,०००/- वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
(वाढ/घट र. .४,५०,००,०००/-) 
मा.कंुदन गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, वषयावर मतदान या, आमचा वरोध न दवा. 
मा.महापौर- यापुव चे वषय माण े वरोध न दवून वषय मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
      अनुकूल- ६६       ितकूल- ३७ 
 

      अशी मते पडली व मा.आयु  यांजकड ल संदभ मांक ४ चे वषयपञ मागे 
घे याबाबतचे पञ वचारात घेवून सदर ठराव बहुमताने मा य झा याचे मा.महापौर 
यांनी कट केले.  
          ------- 
 
मा.हषल ढोरे – मा.महापौर साहेब, वषय माक २२ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
ठराव मांक – २३३                वषय मांक – २२ 
दनांक- २७.६.२०१८           वभाग- मा.आयु    
 संदभ –  १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . लेखा/६/का व/७१८९/२०१८  
                 द.१९/६/२०१८ 

           २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २८२७ द.१९/६/२०१८ 
           ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल द.२०/६/२०१८ चे पञ.   
           ४) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल दनांक २२/६/२०१८ चे  
              वषयपञ मागे घेणेबाबतचे पञ.     

       शहर अिभयंता ( थाप य) व सह शहर अिभयंता ( व/यां) कायालय यांनी 
द.१९/०६/२०१८ चे   तावा वये सन २०१८-१९ म ये चालू असले या व िनयोजीत 
थाप य क प कामाम ये समा व  असले या व ुत वभागाअंतगत लेखािशषावर 

कामे वग करणे, शास कय मा यता घेणे व तरतूद र. .३३,४६,००,०००/- वग करण 
करणे ता वत केले आहे. तर  तावात नमूद माणे वग करण क न िमळणेची 
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वनंती केली आहे. यानुसार सह शहर अिभयंता यांनी ता वत केलेनुसार महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०३ अनुसचूी ड मधील करण ७ तरतूद २ (१) 
नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर वाढ/घट करणसे शास कय 
मा यता देणेस आ ण थाप य क प कामांम ये समा व  असले या व ुत कामांचे 
व ुत वभागा अंतगत कामे वग करणसे व र. .३३,४६,००,०००/- वग करण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .३३,४६,००,०००/-) 
मा.कंुदन गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, आमचा वरोध न दवावा. 

(सभागृहात ग धळ) 
मा.द ाञय साने -  मा.महापौर साहेब, वषयावर मतदान यावे. 
        (सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर -  यापुव चे वषया माण े वरोध न दवून वषय मंजूर करणेत येत आहे. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
      अनुकूल- ६६          ितकूल- ३७ 

अशी मते पडली व मा.आयु  यांजकड ल संदभ मांक ४ चे वषयपञ मागे 
घे याबाबतचे पञ वचारात घेवून सदर ठराव बहुमताने मा य झा याचे मा.महापौर 
यांनी कट केले. 
          -------                            
मा.उ म कदळे – मा.महापौर साहेब, वषय माक २३ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                  वषय मांक – २३ 
दनांक- २७.६.२०१८           वभाग- मा.आयु    

 

 संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/७१८७/२०१८  
           द.१९/६/२०१८ 
        २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २८२८ द.१९/६/२०१८ 
        ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल द.२०/६/२०१८ चे पञ.   
        ४) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल दनांक २२/६/२०१८ चे वषयपञ 
           मागे घेणेबाबतचे पञ.    

         सह  शहर  अिभयंता  ( व/यां)  कायालय  यांनी  द.१५/०६/२०१८  चे   
तावा वये सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले अस याची 

श यता आहे. यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत 
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कर यात आलेले आहे. वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम 
िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक 
राहणेचे श यता आहे. भाग अंदाजप क यातून र. .८,००,००,०००/- र कम वग करण 
करता येणे श य आहे तर  व ुत/यां क  कायालयास तावात नमूद माणे 
वग करण क न िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार सह शहर अिभयंता व ुत 
यांनी ता वत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार 
अखच त िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड 
मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर 
वाढ/घट करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश 
कर यास, भांडवली/महसूली प अंदाजप कातील वभागां या अंतगत वग करण 
अस याने सन २०१८-१९ या तरतूद व ुत/यां क  कायालय र. .८,००,००,०००/- 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८,००,००,०००/-)  
मा.कंुदन गायकवाड -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सन २०१७-
१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक राह ले अस याची श यता आहे. यापैक  
सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  आ दच वत रत कर यात आलेले आहे. 
वाष क लेखे अंितम हावयाचे असलेने उवर त र कम िन तपणे िनधार त करता येत 
नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे. 
भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातुन र कम 
.२०२,५६,८३,१००/- रकमा खालील माणे वग करण कर यास व वाढ व शासक य 

मा यता दे यात यावी. 

 
अ.
. उप लेखािशष अथवा 

कामाचे नाव 
लेखा
िशष 

अंदाजप
क य मुळ 

शासक य 
मा यता 

सुधा रत शा. 
मा यता 

सन २०१८-
१९ ची मुळ 

तरतुद 
वाढ घट पा

नांक 
अ.
. 

१ ड भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना 

   
38   184        

50,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

२  ई भागात 
ठक ठकाणी 

वशेष 
योजना 

   
38   185        

50,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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सुशौिभकरणाची कामे 
करणे 

३ मुबंई पुण ए स ेस 
हायवे ते भ  श  
चौकापयत ४५ मी. 
र ता वकिसत करणे.             
(भाग १) 

वशेष 
योजना 

   
24   128      

730,000,000  
    

730,000,000  
 

120,000,000  
                         
-    

      
10,000,000  

४ भ  श  चौक येथे 
ेड से ेटर व 

उ डाणपुल बांधणे. 

वशेष 
योजना 

   
14  

   
14  

    
135,000,000  

    
135,000,000  

 
330,000,000  

                         
-    

      
10,000,000  

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

वशेष 
योजना 

   
54  

   
85  

    
300,000,000  

    
500,000,000  

                     
-    

       
70,000,000  

                       
-    

६ अ भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना 

   
38   181        

50,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

७ ब भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना 

   
38   182        

50,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

८ क भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना 

   
38   183        

50,000,000  
    

100,000,000  
                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

९ फ  भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना 

   
38   186        

50,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१० ग भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना 

   
38   187        

50,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

११ ह भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना 

   
38   188        

50,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                  
-    

१२ भाग .२० येथील 
मे. यानचंद हॉक  
टे डयम म ये 

पॉिल ास बस वणे. 

वशेष 
योजना 

   
45  

   
90  

      
50,000,000  

       
80,000,000  

    
10,000,000  

       
20,000,000  

                       
-    
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१३ भाग .९ नेह नगर 
येिथल जुनी शाळा 
इमारत पाडून न वन 
शाळा इमारत बांधणे व 
इतर थाप य वषयक 
कामे करणे. (१५/१३) 

वशेष 
योजना 

   
15  

   
13  

        
8,250,000  

    
100,000,000  

      
5,500,000  

                         
-    

                       
-    

१४ भाग .९ मधील 
मशानभुमी येथे गॅस 

शवदाह नी उभारणे व 
दफनभुमी क थान 
मशानभुमी वतिसत 

करणे.  

वशेष 
योजना 

   
38   193      

100,000,000  
    

100,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१५ भाग .९ मधील डॉ 
बाबसाहेब आंबेडकर 
चौक ते नेह नगर 
चौकापयत या र याचे 
कॉ ट करण क न 
र ता वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

   
16  

   
12  

        
1,500,000  

    
400,000,000  

      
1,000,000  

       
19,000,000  

                       
-    

१६ भाग  ८ मधील 
केट ंग रंक ची 

अनुषांिगक कामे 
करणे.(दुसरा ट पा) 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
20,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१७ भाग  ८ म ये 
ठक ठकाणी र ता 
दुभाजक व इतर कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                   
-    

       
30,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

१८ भाग  ८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणे व इतर 
अनुषांिगक कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
30,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

१९ भाग  ८ म ये 
ठक ठकाणी फूटपाथ 
व इतर कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
24,000,000  

                     
-    

       
16,000,000  

                       
-    

२० भाग  ८ म ये 
ठक ठकाणी हॉटिम स 
प दितने डांबर करण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

    
100,000,000  

                     
-    

       
40,000,000  

                       
-    

२१ भाग  ९ म ये 
ठक ठकाणी र ते 
अ यावत प दितने 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
10,000,000  

                     
-    

          
7,000,000  

                       
-    

२२ भाग .३१ मधील 
आर ण  ३४४, 
३४४ अ (काळूराम 
जगताप वमींग टक 
शेजार ल मोकळ  
जागा) म ये 
अ ायावत प दितन े
मैदान वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
90,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    
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२३ भाग .१५ मधील 
मदनलाल िधं ा 
मैदानाम ये अ यावत 
प दितने िसंथे टक ॅक 
करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
90,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

२४ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेसाठ  
माट िसट  साठ  

कायालय वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

२५ भाग  ८ मधील 
से. .१, भुखंड .१ 
मधील केट ंग ॅक चे 
उवर त कामे करणे. 

थाप
य 

उ ान 

 
274   100          

4,500,000  
       

20,000,000  
      

3,000,000  
       

11,000,000  
                       
-    

२६ भाग  ८ 
मधीलकै.िभमाबाई 
हनुमंतराव मडेगेर  व 
ा.रामकृ ण मोरे 

उ ानाचे नतुनीकरण 
करणे. 

थाप
य 

उ ान 

 
274   112        

15,000,000  
       

15,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

२७ भाग  ८ मधील 
नाला पाक येथील 
नाला कॉ ट करण 
करणे तसेच 
िसमािभं ीची उंची 
वाढ वणे व व छता 
गहृ बांधणे. 

थाप
य 

उ ान 
 274   110        

12,000,000  
       

12,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

२८ भाग  १४ म ये 
आय टू आर अंतगत 
ए यम सोसायट  
जवळ ल ता यात 
आले या जागेवर जे  
नागर कांसाठ  वरंगुळा 
क  बांधणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..   ...         

15,000,000  
                     
-    

          
6,000,000  

                       
-    

२९ भाग .१० मधील 
मोरवाड  भागातील ९ 
मी. ं द चा ड .पी.र ता 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..              

-    
       

15,000,000  
                     
-    

          
6,000,000  

                       
-    

३० पंपर  िचंचवड 
मनपा या मु य 
शासक य इमारती या 

जुना जी.बी.हॉल येथे 
लॅब टाकणे व इतर 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

महसुली  ..   ..             
-    

       
10,000,000  

                     
-    

          
6,500,000  

                       
-    

३१ भाग .८ येथील 
से टर .७, १० व 
एम.आय.ड .सी व 
भागतील इतर 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
    

100,000,000  
                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    
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ठकाणी र ते 
हॉटिम स प दितने 
डांबर करण करणे. 

३२ भाग .३१ व 
प रसरातील मु य 
र ते अ यावत 
प दितने करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..  

                       
-    

    
100,000,000  

           
-    

       
20,000,000  

                       
-    

३३ भाग .३२ मधील 
दश या वधी घाटाचे 
नुतनीकरण करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                     
-    

३४ भाग .३२ मधील 
नॅशनल कुल (शुभ 
ी ब ड ंग) ते 
पायसर पुलापयत व 

प रसारातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
    

100,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

        
-    

३५ भाग .३२ मधील 
वसंतदादा पुतळा 
प रसर ते माकन 
चौकापयत व 
प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने 
वकिसत करणे.  

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
    

100,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

         
-    

३६ भाग .३२ मधील 
ीकृ ण मंद र ते बँक 

ऑफ महारा  ते 
सांगवी फाटा पयत व 
प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
    

100,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

३७ भाग .३२ मधील 
मुत  कॉनर ते 

रामकृ ण मंगल 
कायालय (भ  
हॉ पीटल) पयत व 
प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीन े
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
       

70,000,000  
         
-    

       
10,000,000  

                       
-    

३८ भाग .३२ नमदा 
गाडन कॉनर ते माकन 
चौकापयत व 
प रसरातील र ते  
अ याधुिनक प दतीने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
       

70,000,000  
             
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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३९ भाग  ११ मधील 
पूणानगर व इतर 
प रसरातील र याचे 
हाँटिम स प तीने 
डांबर करण कऱण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
36   135        

20,000,000  
       

20,000,000  
      

1,750,000  
       

10,750,000  
                       
-    

४० भाग  ११ मधील 
मंजुर वकास 
योजनेतील ता यात 
आलेले र त े
वकसीत करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
36   136      

200,000,000  
    

200,000,000  
      

2,050,000  
       

10,450,000  
          
-    

४१ भाग  ११ म ये 
िशवतेजनगर व 
पुणानगर प रसरात 
र याचे कडेने 
फुटपाथ वकसीत 
करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
38  

 
203  

      
10,000,000  

       
10,000,000  

                     
-    

          
6,000,000  

              
-    

४२ भाग  ११ मधील 
कुदळवाड  
पवारव ती येथील 
औ ोगीक प रसर व 
इतर भागातील 
र याचे हाँटिम स 
प तीने डांबर करण 
करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
38  

 
205  

      
30,000,000  

       
30,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

४३ भाग  ११ मधील 
महाबली चौक ते 
जु या आर ट  ओ 
आँफ सपयत 
कॉ टचा र ता 
तयार करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
38  

 
206  

    
100,000,000  

    
100,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

४४ भाग  ११ मधील 
(आर ण  १/११३) 
कुदळवाड  येथील 
शाळा इमारतीची 
उवर त कामे करण े 

२४) 
शाळा 
मैदाने 
आ ण 

डा 
संकुल  

   
53  

   
64  

      
25,000,000  

       
25,000,000  

      
1,865,000  

       
13,700,000  

             
-    

४५ भाग  ११ 
कृ णानगर येथील 
वामी ववेकानंद 

बँड िमंटन हाँल 
प रसरातील 
आव यकतेनुसार 
थाप य वषयक 

कामे करणे  

२४) 
शाळा 
मैदाने 
आ ण 

डा 
संकुल  

   
53  

   
70  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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४६ भाग  ११ मधील 
पुणानगर येथील से 
 १८ सी ड  सी 

मधील मोकळ  
जागा  ४ पयटन 
क ा या धत वर 
वकसीत करण े 

इतर 
वशेष 
योजना 
ब 
पयटन 
वकास 
आराख
डा  

   
56  

   
55  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

    
10,000,000  

       
10,000,000  

                       
-    

४७ भाग  ११ मधील 
महाबली चौक ते 
पाईन रोड पयतचे 

र याचे 
सुशोिभकरण करण े 

इतर 
वशेष 
योजना  

   
59   112  

        
7,500,000  

         
7,500,000  

                     
-    

          
5,000,000  

           
-    

४८ भाग  ११ मधील 
िशवाजी पाक 
महा मा फुलेनगर 
प रसरातील 
र यां या कडेने 
फुटपाथ टाँम वाँटर 
लाईन टाकणे व 
इतर अनुषंगीक 
काम ेकरण े 

सरफेस 
गटस   195  

   
26  

        
5,000,000  

         
5,000,000  

                     
-    

        
3,200,000  

                       
-    

४९ भाग  ११ म ये 
व वध ठकाणी सन 
२०१८-१९ कर ता 
थाप य वषयक 

कामे करणे  

थाप
य वष
यक 
कामे 
करण े 

 207  
   

38  
        

5,000,000  
         

5,000,000  
                     
-    

          
3,000,000  

           
-    

५० भाग  ११ मधील 
नाला ेनींग करणे  

नाला 
ेिनंग   193  

     
9  

        
5,000,000  

         
5,000,000  

      
2,500,000  

          
1,000,000  

                       
-    

५१ भाग  ११ मधील 
हरगुडेव ती 
नेवाळेव ती व 
पवारव ती र याचंे 
खड करण व 
डांबर करण करण े 

खड  
मु मा
चे र ते  

 197  
   

23  
        

6,000,000  
         

6,000,000  
      

3,000,000  
          

1,000,000  
                       
-    

५२  फ े ीय 
कायालया भाग . 
4 कृ णानगर 
पर सरातील  व वध 
कंप यां या / 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे 
चर बुज वणे ( 

पथ- 
र यां
चे चर 
बुज व
णे 

 203  
     
2  

      
10,000,000  

       
10,000,000  

      
2,001,400  

          
3,398,600  

                       
-    
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रलाय स जओ 
तसेच महा वतरण ने 
खोदलेले व वध 
वा ह यासाठ  
खोदलेले चर 
बुज वणे) 

५३ भाग  ११ म ये 
से  २० मधील 
उवर त र याचे 
हाँटिम स प तीने 
डांबर करण करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
38  

 
202  

      
15,000,000  

       
15,000,000  

                     
-    

          
2,500,000  

                       
-    

५४ भाग .१९ मधील 
ता यात आलेली 
आर णे वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
58  

   
90  

      
10,000,000  

       
10,000,000  

                     
-    

          
6,500,000  

                       
-    

५५ भाग .१९ मधील 
अंतगत र ते 
मजबुतीकरण/ 
सुधारणा/नुतनीकरण
/ टँप काँ ट ंग 
अ यावत प तीने 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
39  

 
230  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

५६ भाग .१९ मधील 
उ ोगनगर व मुख 
र यावर कलर 
पे हंग लॉक, टँप 
काँ ट ंग अ यावत 
प तीने करणे. 

वशेष 
योजना 

   
39   231          

4,000,000  
         

4,000,000  
                     
-    

          
2,500,000  

                       
-    

५७ भाग .१९ मधील 
दुगा कॉनर ते 
रामकृ ण मोरे 
े ागृह हा र ता 

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

वशेष 
योजना 

   
40   251        

10,000,000  
    

100,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

५८  भाटनगर हंदू 
मशानभमूीच े

नुतनीकरण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
49  

   
67  

      
10,000,000  

       
10,000,000  

                     
-    

          
6,500,000  

                       
-    
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५९ भाग ..२४ 
( ा.रामकृ ण मोरे 
े ागृह) 

प रसरातील चौक 
सुशोभीकरण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
87  

   
36  

        
5,000,000  

         
5,000,000  

         
870,000  

          
2,500,000  

                       
-    

६० . .२७ येथील 
जोशी वडेवाले ते 
तापक र मळा चौक 
र ता हा १२ मी. 
ं द चा कॉ ट र ता 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
240  

      
70,000,000  

       
70,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

६१ . .२७ येथील 
नखाते नगर ते 
कोकणे चौक हा १२ 
मी. ं द चा कॉ ट 
र ता करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40   241      

120,000,000  
    

120,000,000  
                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

६२ . .२७ येथील 
कुणाल हॉटेल ते 
नखाते व ती या १२ 
मी. ं द र याचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
242  

      
60,000,000  

       
60,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

       
-    

६३ न वन . .२७ 
येथील व वध 
र यांचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
243  

      
70,000,000  

       
70,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

६४ वैभवनगर ते 
काळेवाड  पूला 
दर यान 
नद लगतचा १५ मी. 
ड  पी र ता 
वकसीत करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
235  

      
70,000,000  

       
70,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

६५ भाग . २३ 
मधील तापक र चौक 
ते पवारनगर २ 
पयत या २४ मी ड  
पी र याचे 
सुशोभीकरण 
इकोफडली 
प दतीने करण े

वशेष 
योजना 

   
36   146  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

      
1,800,000  

          
3,200,000  

                       
-    

६६ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण . ६५५ 
येथील शाळा इमारत 
बांधणे 

प.अंदा
जप क  503  

     
3  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

              
1,000  

       
29,999,000  

                       
-    
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६७ नवीन भाग  २७ 
रहाटणी मधील 
ीनगर , गजानन 

नगर, रायगड 
कॉलोनी येथील 
र यांचे 
कॉ ं ट करण करण े  

वशेष 
योजना  -   -   -      

150,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

६८ नवीन भाग  २७ 
रहाटणी मधील  
छ पती चौक ते  
वमल गाडन र ता 
पयत या १२ मी. 
ं द र यांचे 
कॉ ं ट करण करण े  

वशेष 
योजना  -   -   -         

80,000,000  
             
-    

       
30,000,000  

                       
-    

६९ भाग  २७ 
मधील रहाटणी 
तापक रनगरमधील 
बाबसाहेब तापक र 
यांच ेघरापासुन 
बाजी भू 
चौकापयत या 
र याचे 
कॉ टाकरण करणे. 

वशेष 
योजना  -   -   -         

80,000,000           
20,000,000  

                       
-    

७० नवीन भाग  २७ 
रहाटणी गावठाण 
येथील भैरवनाथ 
मं दर समोर ल घाट 
व प रसराचे 
सुशोभीकरण करणे.   

वशेष 
योजना  -   -   -         

20,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

७१ नवीन भाग  २७ 
रहाटणी येथे 
पावसा या पा याचा 
िनचरा हो याक रता 
ठक ठकाणी टॉम   
वॉटर लाईन टाकणे 
व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे  

वशेष 
योजना  -   -   -         

20,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

७२ भाग . २७ 
येथील नखाते व ती, 
स जनगड कॉलनी 
ते नद पयतचा 
नाला, तसेच कुणाल 
हॉटेल ते ह रत 
िश प सोसायट  
पयत या ना यावर 

वशेष 
योजना  -   -   -         

80,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    
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लॅब टाकून जॉिगंग 
ॅक बन वणे. 

७३ नवीन भाग  २७ 
रहाटणी मधील  
राम नगर ते 
प पर  पूलापयत 
या १८  मी. ं द 

र यांचे 
कॉ ं ट करण करण े  

वशेष 
योजना  -   -   -         

60,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

७४ नवीन भाग  २७ 
मधील छ पती 
िशवाजी चौक 
महाराज येथे 
छ पती िशवाजी 
महाराज यांचा 
अ ा ढ पुतळा 
उभारणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना  -   -   -         

20,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

७५ . ं . २६ उ कष ते 
हातोबा चौक पासून 

छ पती चौक 
र यावर ल दो ह  
बाजूस असणारे 
फुटपाथ, पे हंग 
लॉक व इ. था. 
वषयक अनु.कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
26   176  

        
2,407,500  

       
10,000,000  

      
1,605,000  

          
4,395,000  

                       
-    

७६ . ं . २६ छ पती 
चौक, हातोबा चौक, 
साई चौक, उ कष 
चौक, क पटे कॉनर, 
मानकर चौक, 
क पटे चौक, 
जगताप चौक ा 
चौकांम ये 
वाहतूक या ीने 
चौक सुशोिभकरण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
26   177          

2,407,500  
       

20,000,000  
      

1,605,000  
       

10,895,000  
                       
-    
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७७ . ं . २६ 
क पटेव ती 
मशानभूमी 
वकसीत व इ. था. 
वषयक अनु.कामे 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
26   178          

7,150,500  
       

30,000,000  
      

2,643,000  
          

7,357,000  
                       
-    

७८ भाग .२६ वाकड 
येथील कावेर  चौक, 
सब-वे ते पंक िसट 
कॉनरपयत ड .पी. 
र ता िसमट 
कॉ टचा करणे. 

वशेष 
योजना 

   
26   180  

        
2,407,500  

    
220,000,000  

      
1,605,000  

       
48,395,000  

                       
-    

७९ भाग .२६ वाकड-
पंपळे िनलख 
मधील व वध 
आर णे वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
56  

   
50  

        
2,407,500  

       
30,000,000  

      
1,605,000  

          
3,395,000  

                       
-    

८० . ं . २६ वाकड - 
पपंळे िनलख 
येथील व वध 
ठकाणी डांबर करण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
56  

   
51  

        
2,407,500  

       
10,000,000  

      
1,605,000  

          
5,895,000  

                       
-    

८१ . ं . २६ वाकड, 
वेणूनगर, 
कावेर नगर पोिलस 
वसाहती म ये 
ॉक ट पे ह ंग 

करणे व प रसर 
वकसीत करणे.  

वशेष 
योजना 

   
56  

   
52  

        
2,411,250  

       
20,000,000  

      
1,607,500  

          
8,392,500  

                       
-    

८२ . ं . २६ पपंळे 
िनलख मशानभूमी 
वकसीत व इ. था. 
वषयक अनु.कामे 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
26   179  

      
30,000,000  

       
30,000,000  

      
2,643,000  

          
7,357,000  

                       
-    

८३ . ं . २६ मधील 
काळेवाड  फाटा ते 
छ पती चौका पयत 
िसमट कॉ टचा 
र ता करणे.  (ट पा 
-०१) 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
243  

      
30,000,000  

    
120,000,000  

                     
-    

       
50,000,000  

                   
-    
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८४ . ं .२६ 
हतोबानगर ते 

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

वशेष 
योजना 

   
29  

 
233  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

८५ . ं . २६ 
क पटेव ती, 
कावेर नगर, 
वेणूनगर प रसरात 
डांबर करण करणे.  

वशेष 
योजना 

   
29  

 
235  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

       
15,000,000  

                       
-    

८६ . ं . २६ 
क पटेव ती 
मशानभूमी येथे 

गॅ बयन वॉल बांधणे 
व इ. था. वषयक 
अनु.कामे करणे.  

वशेष 
योजना 

   
29  

 
239  

      
30,000,000  

       
30,000,000  

                     
-    

       
15,000,000  

                       
-    

८७ . ं . २६ 
क पटेव ती,वेणूनगर
, कावेर नगर 
प रसरात टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे. 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
240  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

८८ . ं . २६ मधील 
छ पती चौक ते 
उ कष चौका पयत 
िसमट कॉ टचा 
र ता करणे.   

वशेष 
योजना 

   
29  

 
244  

      
90,000,000  

    
200,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

८९ . ं . २६ 
वशालनगर वाघजाई 
हॉटेल पासून 
क पटेचौक पयत 
िसमट कॉ टचा 
र ता 
करणे.(२४मी.ड .पी. 
र ता) 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
242  

      
30,000,000  

    
120,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

९० .कं. २६ वाकड 
पपंळे िनलख येथे 
व वध ठकाणी 
वरंगुळा क  तयार 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
230  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

९१ पंपळे िनलख भाग 
.५४ येथील 

महादेव मंद रामागील 
प रसरात नद कडेने 
संर ण िभंतीचे 
काम करणे व इतर 
अनुषंिगक थाप य 
वषयक कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

   
28   221        

40,000,000  
       

40,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

९२ . ं . २६ 
वशालनगर, पपंळे 
िनलख गावठाण 
प रसरात डांबर करण 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
29  

 
236  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

९३ . ं . २६ 
वशालनगर, पपंळे 
िनलख गावठाण 
प रसरात टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे.  

वशेष 
योजना 

   
29   241        

20,000,000  
       

20,000,000  
                     
-    

          
7,500,000  

                       
-    

९४ . ं . २५ वाकड 
आर ण ं . ४/२३ 
मा यिमक शाळा 
वकसीत करण े 

वशेष 
योजना 

   
21  

   
62  

        
3,750,000  

    
250,000,000  

      
2,500,000  

          
2,500,000  

                 
-    

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

वशेष 
योजना 

   
28  

 
224  

      
30,000,000  

       
30,000,000  

                     
-    

       
15,000,000  

                       
-    

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

वशेष 
योजना 

   
28  

 
226  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    
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९७ भाग .२९ पंपळे 
गुरव येथील 
गुलमोहर कॉलनी व 
इतर प रसरातील 
र ते अ ावत 
प दतीने वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
227  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                     
-    

९८ भाग .२९ पंपळे 
गुरव येथील 
वैदूव ती आनंदनगर, 
गणेशनगर, इ याद  
भागातील र ते 
अ ावत प दतीने 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
29  

 
228  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

९९ वैदूव ती भाग 
.५६ येथील १२.०० 

मी. व १८.०० मी. 
ं द र याचे 
अ ावत प दतीने 
नुतनीकरण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
31  

   
37  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

      
5,000,000  

       
10,000,000  

                       
-    

१०० भाग .२८ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण .३६१ 
म ये विमंगपुल 
बांधणे व गाडन 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
28  

 
222  

    
120,000,000  

    
120,000,000  

                     
-    

          
4,000,000  

                       
-    

१०१ भाग .२८ पंपळे 
सौदागर येथील 
आर ण .३६९ बस 
टिमनल वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
28  

 
223  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

                     
-    

          
6,000,000  

                       
-    

१०२ भाग .२५ वाकड 
येथील भुजबळ 
व ती मधून 
वाकडकर 
व ती माग 
भुमकरव ती येथील 
हंजवड कडे 
एम.ड .आर.३१ 
र याला जोडणारा 
३०.०० मी. ं द 
ड .पी. र ता 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
35   127          

1,500,000  
    

100,000,000  
      

1,000,000  
          

5,000,000  
                       
-    
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१०३ भाग .२५ 
ताथवडे येथील 
आव यकतेनुसार 
र त े
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
36   129  

            
750,000  

       
50,000,000  

         
500,000  

          
7,000,000  

                       
-    

१०४ भाग .२५ 
पुनावळे येथील 
आव यकतेनुसार 
र त े
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
36   130              

750,000  
       

50,000,000  
         

500,000  
          

7,000,000  
                       
-    

१०५ भाग .२५ वाकड 
येथील पी.ड .सी. 
बँकेपासून त े
ता हाणेव ती 
पयतचा र ता 
िसमट कॉ टचा 
करण े

वशेष 
योजना 

   
36   131          

1,500,000  
       

35,000,000  
      

1,000,000  
          

5,000,000  
                       
-    

१०६ भाग .२५ वाकड 
गावठाण येथील 
र ते िसमट 
कॉ टचे करणे. 

वशेष 
योजना 

   
36   132  

        
9,090,000  

       
50,000,000  

      
6,060,000  

          
5,000,000  

                       
-    

१०७ भाग .२८ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण .३६७ अ 
खेळाचे मैदान 
वकिसत करण े

वशेष 
योजना 

   
35   119          

3,000,000  
       

75,000,000  
      

5,000,000  
                         
-    

                       
-    

१०८ भाग .२८ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण .३६२ 
खेळाचे मैदान 
वकिसत करणे व 
िश प वाल करण े

वशेष 
योजना 

   
35   122          

3,000,000  
       

60,000,000  
      

5,000,000  
                         
-    

                       
-    

१०९ पंपळे गुरव भाग 
.२९ ल मीनगर 

भालेकरनगर, 
तुळजाभवानी नगर, 
िभमाशंकर कॉलनी, 
गंगो ी नगर 
प रसरातील र ते 
अ ायावत प दतीने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना                            

-    
    

150,000,000  
                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

११० . ं .२६ 
हतोबानगर ते 

िभंगारे कॉनरपासून 
वाकड चौकापयतचा 

वशेष 
योजना  ---   ----   ----      

220,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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र ता िसमट 
कॉ टक न 
वकसीत करणे. 

१११ . ं . २६ वाकड- 
पपंळे िनलख 
मधील अंतगत 
र तेचे कॉ ट करण 
करण े 

वशेष 
योजना  ---   ----   ----      

200,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

११२ . ं . २६ वाकड-
पंपळे िनलख 
मधील मनपा या 
ता यात आलेल े
ड.पी. र ते 
वकसीत 
करणे(२०१८-१९ 
कर ता) 

वशेष 
योजना  ---   ----   ----         

50,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

११३ भाग . १६ 
कवळे वकास नगर 
येथील न याने 
ता यात आलेले 
ड .पी व नॉन ड .पी 
र ते वकिसत 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
39   219      

150,000,000  
    

150,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

११४ भाग . १६  
मामुड  यथेील 
१८.०० मी ड .पी व 
इतर  र ते  
वकिसत कऱण े

वशेष 
योजना 

   
39  

 
220  

    
450,000,000  

    
450,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

११५ भाग .१६ 
वकासनगर,मामुड  
येथील देहुरोड 
कॉ टोनमट कडून 
ना हरकत माणप  
आलेले र ते व 
उवर त र ते 
वकिसत करण े

वशेष 
योजना 

   
39   221      

250,000,000  
    

250,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

११६ भाग . १६ 
वकास नगर येथील 
ना या कड ल  
पे ोल पंप ते 
बापदेवनगर १८.०० 
मी ड . पी र ता  व 
इतर र ते वकिसत 
करण े

वशेष 
योजना 

   
39  

 
222  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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११७ भाग . १६ 
वकासनगर , 
मामुड  मधील 
ता यात आलेले र ते 
डांबर करण कऱण े

वशेष 
योजना  100  

   
33  

    
400,000,000  

    
400,000,000  

      
7,500,000  

       
12,500,000  

                       
-    

११८ भाग . १६ रावेत, 
कवळे मधील 
ता यात आलेले र ते 
डांबर करण कऱण े

वशेष 
योजना  100  

   
34  

    
320,000,000  

    
320,000,000  

      
7,500,000  

       
12,500,000  

                       
-    

११९ भाग . १६ 
वकासनगर मामुड , 
कवळे भागातील 
र त े हॉटिम स 
प दतीने डाबंर करण 
कऱण े

वशेष 
योजना 

 100     36        24,000,000         24,000,000        2,500,000         13,500,000  
                       

-    

१२० भाग .१७ मधील 
ेमलोक पाक 

भागातील र ते 
कॉ ं ट च ेकरणे. 

वशेष 
योजना 

   39   223      100,000,000      100,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२१ भाग .१७ म ये 
िशवनगर  भागात व 
वा हेकर वाड  भ डवे 
व ती भागात 
र यांचे 
कॉ ट करण करणे.   

वशेष 
योजना 

   39   224      150,000,000      150,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२२ भाग .१७ बला 
हॉ पटल पासून 
वा हेकर वाड  
पयतचा र ता दो ह  
बाजूंनी पदपथ तसेच 
सायकल क करणे. 

वशेष 
योजना 

   39   225        30,000,000         30,000,000  
               

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२३ भाग . १८ 
मधील केशवनगर 
तानाजीनगर 
भागातील 
अंतगत र यांचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   39   227        50,000,000         50,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२४ भाग . १८ 
मधील केशवनगर 
पवनानगर 
पवारनगर 
भागातील  
अंतगत र यांचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   39   228        50,000,000         50,000,000  
                     

-    

 

       10,000,000 

 

 

                       

-    
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१२५ भाग . १८ 
मधील ता यातील 
ड .पी. र ते 
व कसत करणे. 

वशेष 
योजना 

   39   229        70,000,000         70,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२६ आर ण . २२१ 
येथे बहुउ ेिशय 

डांगण व कसत 
करण े

वशेष 
योजना 

   54     82        40,000,000         40,000,000  

 

                     

-    
 

 

 1,00,00,000  

 

 

                     

-    
 

१२७ भाग .२२ 
काळेवाड  मधील 
मु य र याचे 
( पंपर  पुल ते 
एमएम कुल  
बीआरट एस पयत)  
काँ ट करण करण े                                                              

वशेष 
योजना 

   40   236      250,000,000      250,000,000  
             

-    

       

20,000,000  

                       

-    

१२८ भाग .२२ 
काळेवाड  म ये 
अय पा मं दर ते 
पंपर  गाव पुल व 
प रसर येथील पवना 
नद कडे संर ण 
िभंतीचे काम करण े      

वशेष 
योजना 

   40   237      100,000,000      100,000,000  
              

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२९ काळेवाड  भाग 
.२२ म ये गॅस 

शवदा हनी बस वणे. 

वशेष 
योजना 

   49     70      100,000,000      100,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१३० भाग .२२ 
काळेवाड  वजयनगर 
मधील लक  बेकर  
चौक ते बी आर ट  
पयत१८.०० मी ं द 
ड .पी र याचे 
काँ ट करण करण े

वशेष 
योजना 

 -   -  
                       

-    
    250,000,000  

                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१३१ भाग .२२ येथील 
तापक रमळा चौक 
ते काळेवाड  मु य 
र यापयत १२.०० 
मी ं द ड पी र ता 
कॉ ट करणाने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

 -   -  
                       

-    
    250,000,000  

                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१३२ भाग .२२ 
काळेवाड  मधील 
लक  बेकर  चौक ते 
पंपर  गाव 
पुलापयत १८.०० 
मी. ं द 

-  -   -  
                       

-    
    250,000,000  

                     

-    
       10,000,000  

                       

-    
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ड .पी.र याचे 
कॉ ंट करण करणे. 

१३३ भाग  १६ मधील 
िशंदेव ती 
प रसरातील स.नं. 
१५३ ते १४७ 
पयतचा १२.०० मी 
ड .पी. र ता व इतर 
र ते वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

250,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३४ भाग  १६ मधील 
रावेत भागातील 
सेले टयल िसट  ते 
भ डवे बाग ते िशंदे 
व ती पयतचा 
२४.०० मी ड .पी. 
र ता व इतर र ते 
वकसीत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

300,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

१३५ भाग  १६ मधील 
रावेत भागातील 
सेले टयल िसट  ते 
एस बी पाट ल शाळा 
पयतचा १८.०० मी 
ड .पी. र ता व इतर 
र ते वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

300,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३६ भाग  १६ मधील 
रावेत भागातील 
रावेत गावठाण 
शाळा ते समीर 
लॉ स पयतचा 
१८.०० मी ड .पी. 
र ता व इतर र ते 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

300,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३७ भाग  १६ मधील 
कवळे भागातील 
समीर लॉ स ते 
मुकाई चौकापयत 
१८.०० मी ड .पी. 
र ता व इतर र ते 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

300,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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१३८ भाग  १६ मधील 
कवळे रावेत 
प रसरातील स.नं. 
८७ ते ९२ पयतचा 
१२.०० मी ड .पी. 
र ता व इतर र ते 
वकसीत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

250,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३९ भाग . १८ 
केशवनगर िचंचवड 
म ये पवना नद  वर 
झुलता पुल बांधणे.  

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

150,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४० गहुंजे ह  लगतचे 
ड .पी र यापासून 
देहुरोड र यापयत 
लेखाफाम या 
बाजुला ए स ेस 
हायवे लगतचा 
१२.०० मी चा 
स हस र ता 
वकिसत करण े

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

350,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४१ बापदेवमं दर कवळे 
येथील कवळे गाव 
मु य र ता त े
ए स ेस हायवे 
कलवट पयत 
िस बॉसीस कॉलेज 
समोर ल १८.०० मी 
ड .पी र ता 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

200,000,000   10,000,000  

१४२ स.नं.७० व ७१ 
मधील वकसनगर 
येथील १८.०० मी 
ड .पी र ता 
वकिसत करण े

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

100,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

       
-    

१४३ स.न.१२,१३ व२ 
मधील मामुड  
येथील १८.०० मी 
ड .पी वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

150,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

१४४ स.नं.१२ व २ मामुड  
मधील १८.०० मी ड .पी 
र ता वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

100,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४५ स.नं.१० व ८ येथील 
मामुड  १८.०० मी 
ड .पी र ता वकिसत 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

150,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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करणे 

१४६ चापेकर उ डाणपुलास 
वनीरोधक यं णा 

उभारणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-            

82,500,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४७ र टन कॉलनी अंतगत 
र यांचे यु.ट . ड यु 
ट  प दतीन े
कॉ ट करण करणे.  

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-            

55,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४८ भाग .२२ काळेवाड  
कोकणेनगर येथील 
म ीद रोड व पवना 
चौक ते तापक र मळा 
चौक,अिभयंता कॉलनी 
संत ाने र कॉलनी 
र याचे कॉ ट करण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
238  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४९ भाग .२२ मधील 
योतीबीनगर यथेील 

बाजी भू चौक 
तपक रमळा र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  
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150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१५० भाग .१५ मधील 
राम मंद र उ ानाचे 
नुतनीकरण करणे. 

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

271 40       
15,000,000  

       
15,000,000  

                     
-    

       
10,000,000    

१५१ भाग .३२ मधील 
व.तानाजीराव िशतोळे 

सरकार उ ान व इतर 
उ ानाची थाप य 
वषयक कामे करणे  

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

 281   261          
2,250,000  

         
7,500,000  

      
1,496,000  

          
2,504,000    

१५२ भाग .२६ वाकड 
पंपळे िनलख रोड 
लगतची जागा येथे 
िलिनअर गाडन 
वकिसत करणे  

वशेष 
योजना 45 82       

20,000,000  
       

20,000,000  
      

2,000,000  
          

8,000,000  
               
-    

१५३ ल मीबाई बारणे 
उ ानात थाप य 
वषयक कामे करणे  

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

280 245         
2,400,000  

       
25,000,000  

      
1,600,000  

                         
-    

                       
-    

१५४ भाग .९ मधील 
िशव शाहू उ ानातील 
मोक या जागेत 
मोक या जागेत 
ज नॅिशयम हॉल 
बांधणे व इतर 
थाप य वषयक कामे 

करणे  

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

279 234       
30,000,000  

       
30,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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१५५ पंपर  भाग .२७ 
मधील धमवीर संभाजी 
उ ान येथे व वध 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

 
280  

 
246  

        
3,900,000  

       
15,000,000  

      
2,600,000  

          
7,400,000  

                       
-    

१५६ क भागाम ये पोलीस 
खा यासाठ  
बैठक यव था व 
अनुषांिगक कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना  ...   ....   ....         

20,000,000  
                     
-    

          
7,000,000    

१५७ पंपर  िचंचवड पोिलस 
आयु ालय व या 
अंतगत व वध 
ठकाणी थाप य 
वषयक व फिनचरची 
कामे करणे 

वशेष 
योजना  ....     ...         

60,000,000  
                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

१५८ पंपळे गुरव राजमाता 
जजाऊ उ ानात 
संिगत कारंजे करणे. 

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

 
275   132        

30,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

१५९ ािधकरण से . २८ 
मधील संजय काळे 
मैदान  वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

   
54  

   
78  

      
20,000,000  

       
20,000,000   -            

5,000,000   -  

१६० ािधकरण गंगानगर 
भागातील र याचे 
ॉक ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

   
39   216      

200,000,000  
    

200,000,000   -            
5,000,000   -  

१६१ भाग . १० साय स 
पाक तारांगण (ट पा 
२) येथे उवर त कामे 
करणे 

पयटन  
वकास 
आराख
डा 

   
58  

   
83  

    
100,000,000  

    
100,000,000  

                     
-    

          
7,000,000   -  

१६२ .  २५ वाकड 
आर ण . ४/२३ 
मा यिमक शाळा 
वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

   
21  

   
62  

        
3,750,000  

    
250,000,000  

      
2,500,000  

          
2,500,000    

१६३ ड े य  काय े ात 
व वध ठकाणी रोड 
फिनचरची कामे करण े

वशेष 
योजना              

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000    

१६४ थेरगाव बापुजीबुवा 
नगर येथील पंपर  
िचंचवड 
महानगरपािलकेचे 
दलीप वगसरकर 
अँकॅडमी या 
प हेिलयनचे उव रत 
काम करणे 

वशेष 
योजना      ...         

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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 तर  वर ल माण े महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार 

अखच त िनधी र कम .२२५ कोट  आरंभीचे िश लकेत वाढ क न कलम १०३ 
अनसुची ड मधील करण ७ तरतूद २(१) नुसार वर ल या या कामासमोर वाढ-घट 
करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश कर यास, 
भांडवली/महसुली, प अंदाजप कातील वग करण अस याने सन २०१८-१९ चे तरतूद 
र कम .२०२,५६,८३,१००/- रकमा खालील माणे वग करण कर यास व वाढ व 
शासक य मा यता दे यात यावी. तसेच क ेञीय कायालय अंतगत मलिन:सारण 
वषयक भांडवली कामास तरतुद उपल ध करणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  

पानांक अ.
. 

लेखािशष  सन २०१८-
२०१९ ची मुळ 
अंदाजपञक य 
र कम 

सन 
२०१८-
१९ चा 
मुळ 
अंदाज 
(तरतूद) 

सन २०१८-१९ चा 
सुधार त आव यक 
अंदाज (तरतूद) 

१ भाग . ६ 
मधील भगतव ती 
येथील जु या 
मलिन:सारण 
निलकाम ये 
सुधारणा करणे.   

४३१ १८ भुयार  
गटर 
योजना 

५०००००० ० २५००००० 

२ भाग . ६ 
मधील गुळवेव ती 

४३१ १९ भुयार  
गटर 

५०००००० ० २५००००० 

१६५ वा हेकरवाड  चौक ते 
औंध रावेत 
र यावर ल डेअर  
फाम चौक ताथवडे 
पयत या ४५ मी. ं द 
पाईन र ता वकिसत 

करणे व पवना नद वर 
पुल बांधणे. 

वशेष 
योजना      ...   1,500,000,000                       

-    
       

10,000,000  
                       
-    

 
घट                 

 अखच त कामामधून 
िश लक र कम               2,005,683,100 

 एकूण       7,999,989,250 18,207,500,000 564,511,900 2,025,683,100 2,025,683,100 
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येथील जु या 
मलिन:सारण 
निलकेम ये 
सुधारणा करणे.   

योजना 

३ भाग . ६ 
मधील धावडेव ती 
येथील जु या 
मलिन:सारण 
निलकेम ये 
सुधारणा करणे.   

४३१ २० भुयार  
गटर 
योजना 

५०००००० ० २५००००० 

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

४३१ २१ भुयार  
गटर 
योजना 

५०००००० ० २५००००० 

 एकूण    २००००००० ० १००००००० 
 तसेच खालील माणे सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात वगकरण करणेस 
मा यता देणेत यावी. 

अ. . पानांक अ.
. 

लेखािशष  कामाचे नाव सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

एकुण 
तरतुद 

१ ११६ १२ नाला 
ेिनंग  

भाग . ६ म ये 
धावडेव ती, 
सदगु नगर, 
भगतव ती मधील 
ना याची सुधारणा 
करणे. 

२०००००० २६००००० ४६००००० 
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२ ११७ १६ सरफेस 
गटस 

भाग . ६ 
च पाणी वसाहत, 
महादेवनगर, 
लांडगेव ती, 
सदगु नगर व 
प रसरात 
ठक ठकाणी टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे    

१५००००० ३१००००० ४६००००० 

३ ११७ १७ सरफेस 
गटस 

भाग . ६ 
धावडेव ती, 
भगतव ती, 
गुळवेव ती, 
प रसराम ये टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे.  

१५००००० ३१००००० ४६००००० 

४ ११९ १७ खड मु
माचे 
र ते 

भाग . ६ 
च पाणी वसाहत, 
सदगु नगर 
महादेवनगर, 
मोहननगर 
प रसराम ये  
र यांची खड करण 
व बीबीएम 
प दतीने सुधारणा 
करणे 

१०००००० ३६००००० ४६००००० 

५ १२१ ३५ डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
च पाणी वसाहत व 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे.  

२०००००० २६००००० ४६००००० 

६ १२१ ३६ डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
महादेवनगर, 
देवकरव ती व 
प रसरात र यांचे 

१०००००० ३६००००० ४६००००० 
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डांबर करण करणे.  
७ १२१ ३९ डांबर  

र ते 
भाग . ६ मधील 

सदगु नगर, 
लांडगेव ती 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे.   

२०००००० ३६००००० ५६००००० 

८ १२१ ४० डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
धावडेव ती 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे.   

२०००००० ३६००००० ५६००००० 
 

९ १२१ ४१ डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
भगतव ती, 
गुळवेव ती 
प रसरात र याचें 
डांबर करण करणे.  

२०००००० ३६००००० ५६००००० 

१० १२४ ४४ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग . ६ 
च पाणी वसाहत, 
महादेवनगर 
प रसरात न वन 
पे ह ंग लॉक व 
जुने लॉकची 
सुधारणा करणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे.    

१५००००० २२००००० ३७००००० 

११ १२४ ४५ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग . ६ 
सदगु नगर, 
लांडगेव ती, देवकर 
व ती प रसरात 
न वन पे ह ंग 
लॉक व जुने 
लॉकची सुधारणा 
करणे व थाप य 

१५००००० २२००००० ३७००००० 
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वषयक कामे 
करणे.    

१२ १२६ १ पुल 
क प 

भाग . ६ 
धावडेव ती मधील 
भैरवनाथ 
शाळेशेजार ल 
ना यावर सीड  वक 
बांधणे. 

२८००००० २०००००० ४८००००० 

१३ १२७ १३ इमारत 
योजना 

भाग . ६ मधील 
मनपा इमारतींची 
थाप य वषयक 

कामे करणे.  

१०००००० १८००००० २८००००० 

१४ १३० ५० थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे.  

भाग . ६ मधील 
पुणे नािशक 
र या या पुव 
बाजूस थाप य 
वषयक कामे 
करणे.   

१५००००० १३००००० २८००००० 

१५ १३० ५३ थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे. 

भाग . ६ मधील 
चौकांचे 
सुशोिभकरण करणे.  

१०००००० १८००००० २८००००० 

१६ ५६३ ३८ महसुली 
करकोळ 
दु ती व 
देखभाल  

भाग . ६ 
रामनगर, पांडवनगर 
इ याद  ठकाणी 
करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे 
करणे.   

११००००० २०००००० ३१००००० 

१७ ५६३ ३९ महसुली 
करकोळ 
दु ती व 

भाग . ६ 
सदगु नगर, 
लांडगेव ती, देवकर 
व ती, महादेवनगर 

११००००० २०००००० ३१००००० 
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देखभाल इ याद  ठकाणी 
करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे 
करणे.    

    एकूण  २६५००००० ४४७००००० ७१२००००० 

 
 क ेञीय कायालया या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये कामां या 
तरतुद म ये वर ल माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच खालील न वन 
कामे अंदाजपञकात समा व  कर यास व कामास शासक य मा यता देणेत यावी व 
आव यक तरतुद शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधुन करणेस मा यता देणेत 
यावी. 

अ. . कामाचे नाव शासक य 
र. . 

तरतूद र. . 

१ वॉड .४ दघी येथील आर ण . २/१३९ म ये 
शाळा इमारत बांधणे.  

५००००००० १००००००० 

२ वॉड . ४ मधील दघी येथील स.नं. ७२, ८४, 
६९,८७ मधुन जाणारा १२ मी व १५ मी ं द चा ड.पी. 
र ता वकिसत करणे.     

१०००००००० १००००००० 

३ वॉड . ४ दघी येथील आर ण . २/१३५ 
मशानभूमी वकिसत करणे.    

३००००००० १००००००० 

४ वॉड . ४ दघी येथील आर ण . २/१२८ 
दफनभूमी वकिसत करणे.    

२००००००० १००००००० 

५ भाग . ४ दघी-बोपखेल मधील बोपखेल येथील 
सीएमई िभंती लगतचा१२ मीटर ड.पी.र ता वकिसत 
करणे.      

३००००००० १००००००० 

६ वॉड . ४ मधील बोपखेल येथील शाळा इमारतीचा 
व तार करणे व अनुषंिगक कामे करणे.   

२००००००० १००००००० 

७ वॉड .४ मधील बोपखेल येथे मशानभूमी व घाट 
वकिसत करणे.   

३००००००० १००००००० 

 एकूण २८००००००० ७००००००० 
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 तसेच पंपर  िचंचवड शहरातील पीनगर, िञवेणीनगर, सहयोगनगर व तळवडे 
या भागातील नाग रकांना कोण याह  व पाची महापािलकेची भाजी मंडई नाह  
यामुळे येथील भाजी व े ते रहदार या र यावर भाजी व  करत असतात. यामुळे 

येथे मोठया माणात वाहतुक क ड  होत असते यासाठ  या भागात न याने भाजी 
मंडई बांधणे आव यक आहे. सबब यानुसार खालील माणे न वन कामाचा 
अंदाजपञकात समावेश क न तरतुद वग करणास व शासक य मा यता देणेत यावी. 

 
अ. . लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम 
सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

 वाढ  घट 

१ वशेष 
योजना  

पीनगर, 
िञवेणीनगर, 
सहयोगनगर व 
तळवडे भागात 
न याने भाजी मंडई 
उभारणी करणे. 

२,००,००,०००/- ० १,३०,००,०००/-  

२ अखिचत 
र कम  

    १,३०,००,०००/-  

            
 तसेच भाग . ७ भोसर  येथील वकास आराखडयातील खालील कामांचा 
समावेश क न शासक य मा यता व तरतुद वाढ वणेस मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखा
िशष  

पा. . अ. . शासक य 
मा यता र. . 

सन २०१८-१९ 
साठ  लागणार  
आव यक तरतूद 

१ भाग . ७ भोसर  म ये 
करसंकलन इमारती शेजार ल 
मनपा या ता यातील 
जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल 

वशेष 
योजना  

५० २२(३) ९,००,००,०००/- १,५०,००,०००/- 
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बांधणे. 

२ स.नं. ६९५ येथील म यवत  
भागात असले या मनपा या 
ता यातील आर णा या 
जागेत पी.एम.पी.एल बस 
डेपो येथे यापार  संकुल व 
छोटया यवसाियकांसाठ  
गाळे उभारणे.  

वशेष 
योजना 

५७ ७२ २०,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 

३ भोसर  मशानभुमी जवळ ल 
यापार  गाळे पडले या 
जागेवर जे  नाग रकांसाठ  
वॉ कंग ॅक व वरंगुळा क  
करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे.     

वशेष 
योजना 

५७ ७४ २,००,००,०००/- ८०,००,०००/- 

४ भाग . ७ भोसर  
गावठाण येथील भैरवनाथ 
शाळेची जुनी इमारत पाडुन 
बहुउ ेशीय हॉल बांधणे. 

वशेष 
योजना 

५७ ७९ १,००,००,०००/- ७०,००,०००/- 
 

५ आर ण . ४३० ( ाथिमक 
शाळा) वकिसत करणे.   

वशेष 
योजना 

५३ ६८ १०,००,००,०००/- १,००,००,०००/- 

६ भाग .७ भोसर  येथील 
गावठाण प रसरातील व 
इतर ठकाण या र याचंी 
सुधारणा क न काँ ट करण 
करणे.    

वशेष 
योजना 

न वन 
कामे  

न वन 
कामे 

२०,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 

७ भाग . ७ भोसर  येथील 
स.नं. १ ते पुणे नािशक 
हायवे पयत असले या 
ना यांची सुधारणा करणे.  

वशेष 
योजना 

न वन 
कामे  

न वन 
कामे 

३०,००,००,०००/- ३,००,००,०००/- 
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 तर  वर नमुद केले या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात काम समा व  
करणेस व तरतुद वग करणास मा यता देणेत यावी. तसेच ग भागातील भाग . 
२१ मधील मनपा या सन २०१८-१९ या न वन अंदाजपञकात नाग रकां या मागणी व 
वकासा या ीने वशेष योजना-लेखािशषातील कामांची शासक य मा यता देणेत 
यावी व तरतूद अ यंत कमी अस याने भागातील वशेष योजनेतील कामांची िन वदा 
काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह  यामुळे खालील समावेश 
केले या कामांची सन २०१८-१९ म ये खच होणार  आव यक तरतूद वाढवून िमळणेस 
तसेच अंदाजपञकातील र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत यावी. 

अ.
. 

उपलेखािशष 
अथवा 
कामाचे नाव  

लेखिश
ष  

अंदाजपञ
क य 

मुळ 
शासक य 

मा यता  

सुधा रत 
शा. 

मा यता  

सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ  घ
ट 

सन १८-१९ 
साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

 
पा
नां
क 

 
अ.
. 

१ . .२१ 
पंपर  वाघेरे 
येथील 
छञपती 
ी.िशवाजी 

महाराज 
पुतळा 
उभारणे व 
अनुषंिगक 
कामे करणे.   

वशेष 
योजना  

४१ ५ १००००००० १००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

२ . .२१ 
येथील 
िञलोक 
मशानभूमीचे 

नुतनीकरण 
करणे.  

वशेष 
योजना  

४९ ६८ ५००००००० ५००००००० ० २०००००००  २००००००० 

३ . . २१ 
मधील पंपर  
गाव येथील 
मशानभुमीचे 

नुतनीकरण 
करणे.  

वशेष 
योजना  

४९ ६९ ३००००००० ३००००००० ० १५००००००  १५०००००० 
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४ . . २१ 
पंपर  वाघेरे 
गावातील 
भैरवनाथ 
मं दर येथे 
बहुउ ेशीय 
इमारत 
बांधणे.   

वशेष 
योजना  

५७ ५८ ७००००००० ७००००००० ४७६०००० १५२४००००  २००००००० 

५ भाग . २१ 
म ये व वध 
ठकाणी 
सुलभ 
शौचालय 
बांधणे.    

वशेष 
योजना  

५८ ९१ २००००००० २००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

६ भाग . २१ 
पंपर गाव 
मधील 
पवने र 
मं दरासमोर 
बहुउ ेशीय 
सभागृह 
बांधणे.   

वशेष 
योजना  

५८ १०० २००००००० २००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

     २०००००००० २०००००००० ४७६०००० ६५२४००००  ७००००००० 

           
  तर  वर नमूद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना 
सुधा रत शासक य मा यता व सुधा रत तरतुद कर यास मा यता देणेत यावी.  तसेच 
सन २०१८-१९ साठ या अंदाजपञकाम ये भाग . १ िचखली कर ता खालील 
थाप य वषयक कामां या तरतुद म ये थम ाधा याने करावया या कामांना तरतूद 

कमी अस याने िन वदा कायवाह  कर यासाठ  खालील माणे कामां या तरतूद म ये 
वाढ करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अनु 
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ.
. 

लेखािशष  अंदाजपञक य 
र कम 

 सन १८-१९ 
मधील 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकुण आव यक 
र कम 

१ भाग . १ 
िचखली येथील 
आर ण . 
१/९६ म ये 
टाऊन हॉल 
वकिसत 
करणे (ट पा 
२)    

३६ १३७ रोड पे हमट 
मॅनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 
करणे.  

५०,००,००,००० १२०१००० १,००,००,००० ० १,१२,०१,००० 

२ भाग . १ 
िचखली मधील 
उवर त 
र यांचे 
हॉटिम सप द
तीने 
डांबर करण 
करणे व 
न याने 
ता यात 
आलेले र ते 
डांबर करण 
करणे.   

३६ १४२ रोड पे हमट 
मॅनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 
करणे.  

१०,००,००,००० १०,००,००० ३,००,००,००० ० ३,१०,००,००० 

३ भाग . १ 
िचखली म ये 
व वध 
ठकाणी 
पे ह ंग लॉक 
बस वणे.      

२०२ ४५  क) दगड   
फरशी 
फुटपा
थ  

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

४ भाग . १ 
िचखली येथील 
सोनवणेव ती, 
शेलारव ती व 
इतर 
प रसरातील 
पाणीपुरवठा 
वभागा या 
२४X७  

२०३ ५ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 
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योजने अंतगत 
होणा-या 
खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
अंतगत र ते 
मजबुतीकरण 
क न एम पी 
एम प दतीने 
करणे.  

र यांचे चर 
बुज वणे       

५ भाग . १ 
िचखली येथील 
पाणीपुरवठा 
वभागा या 
२४X७  
योजने अंतगत 
होणा-या 
खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
मोरेव ती व 
इतर 
प रसरातील 
उव रत र ते 
मजबुतीकरण 
क न एम पी 
एम प दतीने 
करणे.     

२०३ ६ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे       

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

६ भाग . १ 
िचखली 
हेञेव ती व 

इतर 
प रसरातील 
२४X७  
योजने अंतगत 
होणा-या 
खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
अंतगत र ते 

२०३ ७ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे       

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 
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डांबर करण 
करणे.    

७ भाग . १ 
िचखली 
रामदासनगर 
व केशवनगर 
व इतर 
प रसरातील 
२४X७  
योजने अंतगत 
होणा-या 
खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
अंतगत र ते 
डांबर करण 
करणे.    

२०३ ८ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे       

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

८ भाग . १ 
िचखली येथील 
पाट लनगर व 
धमराजनगर व 
इतर 
प रसरातील 
२४X७  
योजने अंतगत 
होणा-या 
खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
अंतगत र ते 
डांबर करण 
करणे.    

२०३ ९ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे       

३,००,००,००० ० २,००,००,००० ० २,००,००,००० 

९ घट करावयाचे 
लेखािशष  

      २००००००००  

    एकूण ७८००००००० २२०१००० ११,००००००० २०००००००० ११२२०१००० 
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तर  वर नमुद के या माणे सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजपञकात सदर 
कामांना वाढ व तरतूद वाढ/घट करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच वग करणा दारे 
वाढ व यात आले या र कमां या कामांना व वाढ व र कमां इतक  वाढ व शासक य 
मा यता देणेत यावी. तसेच खालील नमूद केले या कामांचा सन २०१७-१८ चे सुधार त 
व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात समावेश नसुन नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची 
कामे करणेस मा यता देणेत यावी. तर  खालील माणे न वन कामे सन २०१७-१८ चे 
सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात दाखल क न घेणेस मा यता देणेत 
यावी. 

  तसेच खालील नमूद केले या कामांचा सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन 

२०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात समावेश नसुन नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे 
करणेस मा यता देणेत यावी. तर  खालील माणे न वन कामे सन २०१७-१८ चे 
सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात दाखल क न घेणेस मा यता देणेत 
यावी.  
अ.
. 

लेखािशष/कामा
चे नाव  

पानां
क 

कामा
चा 
अनु. . 

लेखािशष
/ 

र कम  

अंदाजपञ
क य 
र कम 

सुधा रत 
अंदाजपञक
य र कम  

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

२०१८-१९ ची 
सुधा रत 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 
र कम 
पये 

 घट 
कराव
याची 
तरतूद 
र कम 

१ नवीन भाग 
.२७ रहाटणी 

येथील ीनगर 
तापक रनगर 

  वशेष 
योजना  

० ३००००००० ० १५०००००० १५००००००  

     
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नाव  

पानांक कामाचा 
अनु. . 

लेखािशष/ 

र कम  

अंदाजपञक य 
र कम 

सुधा रत 
अंदाजपञक य 
र कम  

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

२०१८-१९ ची 
सुधा रत 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 
र कम 
पये 

 घट 
करावयाची 
तरतूद 
र कम 

१ नवीन भाग 
.२७ रहाटणी 

येथील ीनगर  

तापक रनगर येथे 
खराब झालेले 
पथ दवे व खांब 
बदलणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे.   

  वशेष 
योजना  

० ३००००००० ० १५०००००० १५००००००  

 एकूण    ० ३००००००० ० १५०००००० १५००००००  
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येथे पावसाळ  
गटर टाकणे व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करणे.   

 एकूण    ० ३००००००० ० १५०००००० १५००००००  

  
 
मा.सुरेश भोईर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.उ म कदळे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-     
ठराव मांक – २३४                वषय मांक – २३ 
दनांक- २७.६.२०१८           वभाग- मा.आयु    

   संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .लेखा/६/का व/७१८७/२०१८  
             द.१९/६/२०१८ 
          २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. . २८२८ द.१९/६/२०१८ 
          ३) मा.सभापती थायी सिमती यांचेकड ल द.२०/६/२०१८ चे पञ.   
          ४) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल दनांक २२/६/२०१८ चे   
             वषयपञ मागे घेणेबाबतचे पञ.    
 

       सह शहर अिभयंता ( व/यां) कायालय यांनी द.१५/०६/२०१८ चे  
तावा वये सन २०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक रा हले अस याची 

श यता आहे. यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  अिधच वत रत 
कर यात आलेले आहे. वा षक लेखे अंितम हावयाचे असलेने उव रत र कम 
िन तपणे िनधा रत करता येत नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक 
राहणेचे श यता आहे. भाग अंदाजप क यातून र. .८,००,००,०००/- र कम वग करण 
करता येणे श य आहे तर  व ुत/यां क  कायालयास तावात नमूद माणे 
वग करण क न िमळणेची वनंती केली होती. यानुसार सह शहर अिभयंता व ुत 
यांनी ता वत केलेनुसार महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार 
अखच त िनधी र. .२२५ कोट  आरंभीचे िशलकेत वाढ क न कलम १०३ अनुसूची ड 
मधील करण ७ तरतूद २ (१) नुसार तावात नमूद माणे या या कामांसमोर 
वाढ/घट करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश 
कर यास, भांडवली/महसूली प अंदाजप कातील वभागां या अंतगत वग करण 
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अस याने सन २०१८-१९ या तरतूद व ुत/यां क  कायालय र. .८,००,००,०००/- 
वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. (वाढ/घट र. .८,००,००,०००/-) तसेच सन 
२०१७-१८ अखेर सुमारे ७२५ कोट  पये िश लक राह ले अस याची श यता आहे. 
यापैक  सुमारे ५०० कोट  पये व वध कामांसाठ  आ दच वत रत कर यात आलेले 
आहे. वाष क लेखे अंितम हावयाचे असलेने उवर त र कम िन तपणे िनधार त करता 
येत नसली तर  सुमारे २२५ कोट ची र कम िश लक राहणेचे श यता आहे. 
भाग/मु यालयातील भांडवली/महसुली/ वशेष योजना/प अंदाजप क यातुन र कम 
.२०२,५६,८३,१००/-  रकमा खालील माणे वग करण कर यास व वाढ व शासक य 

मा यता दे यात येत आहे. 
 

 
अ.
. उप लेखािशष अथवा 

कामाचे नाव 
लेखा
िशष 

अंदाजप
क य मुळ 

शासक य 
मा यता 

सुधा रत 
शा. 

मा यता 

सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ घट पा
नां
क 

अ.
. 

१ ड भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े

वशेष 
योजना 

   
38  

 
184  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

२  ई भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े

वशेष 
योजना 

   
38  

 
185  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

३ मुबंई पुण ए स ेस 
हायवे ते भ  श  
चौकापयत ४५ मी. 
र ता वकिसत करणे.             
(भाग १) 

वशेष 
योजना 

   
24  

 
128  

    
730,000,000  

    
730,000,000  

 
120,000,000  

                         
-    

      
10,000,000  

४ भ  श  चौक येथे 
ेड से ेटर व 

उ डाणपुल बांधणे. 

वशेष 
योजना 

   
14  

   
14  

    
135,000,000  

    
135,000,000  

 
330,000,000  

                         
-    

      
10,000,000  
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५ पंपर  िचंचवड 
मनपा या रेकॉड म 
चे ड जीट लायजेशन 
तसेच द तऐवज 
(Document) सुर ीत 
जतन करणे कर ता 
ऑडोमेटेड डा यूमट 
मँनेजनमट िस टम 
यं णेसाठ  कॅबीनेट 
फन चर व इतर 
अनुषंिगक कामे करणे.  

वशेष 
योजना 

   
54  

   
85  

    
300,000,000  

    
500,000,000  

                     
-    

       
70,000,000  

                       
-    

६ अ भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े

वशेष 
योजना 

   
38   181        

50,000,000  
       

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

७ ब भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े

वशेष 
योजना 

   
38  

 
182  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

८ क भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े

वशेष 
योजना 

   
38  

 
183  

      
50,000,000  

    
100,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

९ फ  भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े

वशेष 
योजना 

   
38  

 
186  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१० ग भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े

वशेष 
योजना 

   
38  

 
187  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

११ ह भागात 
ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे 
करण े

वशेष 
योजना 

   
38  

 
188  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१२ भाग .२० येथील 
मे. यानचंद हॉक  
टे डयम म ये 

पॉिल ास बस वणे. 

वशेष 
योजना 

   
45  

   
90  

      
50,000,000  

       
80,000,000  

    
10,000,000  

       
20,000,000  

                       
-    

१३ भाग .९ नेह नगर 
येिथल जुनी शाळा 
इमारत पाडून न वन 
शाळा इमारत बांधणे व 
इतर थाप य वषयक 
कामे करणे. (१५/१३) 

वशेष 
योजना 

   
15  

   
13  

        
8,250,000  

    
100,000,000  

      
5,500,000  

                         
-    

                       
-    
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१४ भाग .९ मधील 
मशानभुमी येथे गॅस 

शवदाह नी उभारणे व 
दफनभुमी क थान 
मशानभुमी वतिसत 

करणे.  

वशेष 
योजना 

   
38  

 
193  

    
100,000,000  

    
100,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१५ भाग .९ मधील डॉ 
बाबसाहेब आंबेडकर 
चौक त ेनेह नगर 
चौकापयत या र याचे 
कॉ ट करण क न 
र ता वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

   
16  

   
12  

        
1,500,000  

    
400,000,000  

      
1,000,000  

       
19,000,000  

                       
-    

१६ भाग  ८ मधील 
केट ंग रंक ची 

अनुषांिगक कामे 
करणे.(दुसरा ट पा) 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
20,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१७ भाग  ८ म ये 
ठक ठकाणी र ता 
द ुभाजक व इतर कामे 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
30,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

१८ भाग  ८ म ये 
ठक ठकाणी पे ह ंग 
लॉक बस वणे व इतर 
अनुषांिगक कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
30,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

१९ भाग  ८ म ये 
ठक ठकाणी फूटपाथ व 
इतर काम ेकरणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
24,000,000  

                     
-    

       
16,000,000  

                       
-    

२० भाग  ८ म ये 
ठक ठकाणी हॉटिम स 
प दितने डांबर करण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

    
100,000,000  

                     
-    

       
40,000,000  

                       
-    

२१ भाग  ९ म ये 
ठक ठकाणी र ते 
अ यावत प दितने 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
10,000,000  

                     
-    

          
7,000,000  

                       
-    

२२ भाग .३१ मधील 
आर ण  ३४४, 
३४४ अ (काळूराम 
जगताप वमींग टक 
शेजार ल मोकळ  
जागा) म ये अ ायावत 
प दितने मैदान 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
90,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    
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२३ भाग .१५ मधील 
मदनलाल िधं ा 
मैदानाम ये अ यावत 
प दितने िसंथे टक ॅक 
करणे व थाप य 
वषयक कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
90,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

२४ पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेसाठ  
माट िसट  साठ  

कायालय वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-   

                       
-    

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

२५ भाग  ८ मधील 
से. .१, भुखंड .१ 
मधील केट ंग ॅक चे 
उवर त कामे करणे. 

थाप
य 

उ ान 
 274  

 
100  

        
4,500,000  

       
20,000,000  

      
3,000,000  

       
11,000,000  

                       
-    

२६ भाग  ८ 
मधीलकै.िभमाबाई 
हनुमंतराव मडेगेर  व 
ा.रामकृ ण मोरे 

उ ानाचे नुतनीकरण 
करणे. 

थाप
य 

उ ान 
 274   112        

15,000,000  
       

15,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

२७ भाग  ८ मधील 
नाला पाक येथील 
नाला कॉ ट करण 
करणे तसेच 
िसमािभं ीची उंची 
वाढ वणे व व छता 
गृह बांधणे. 

थाप
य 

उ ान 
 274   110        

12,000,000  
       

12,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

२८ भाग  १४ म ये 
आय टू आर अंतगत 
ए यम सोसायट  
जवळ ल ता यात 
आले या जागेवर जे  
नागर कांसाठ  वरंगुळा 
क  बांधणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..   ...         

15,000,000  
                     
-    

          
6,000,000  

                       
-    

२९ भाग .१० मधील 
मोरवाड  भागातील ९ 
मी. ं द चा ड .पी.र ता 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                     

-    
       

15,000,000  
                     
-    

          
6,000,000  

                       
-    

३० पंपर  िचंचवड 
मनपा या मु य 
शासक य इमारती या 

जुना जी.बी.हॉल येथे 
लॅब टाकणे व इतर 
थाप य वषयक कामे 

महसुली  ..   ..                    
-    

       
10,000,000  

                     
-    

          
6,500,000  

                       
-    
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करणे. 

३१ भाग .८ येथील 
से टर .७, १० व 
एम.आय.ड .सी व 
भागतील इतर 
ठकाणी र ते 
हॉटिम स प दितने 
डांबर करण करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..               

-    
    

100,000,000  
                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

३२ भाग .३१ व 
प रसरातील मु य र ते 
अ यावत प दितने 
करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
    

100,000,000  
                  
-    

       
20,000,000  

                       
-    

३३ भाग .३२ मधील 
दश या वधी घाटाचे 
नुतनीकरण करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..  

                       
-    

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

३४ भाग .३२ मधील 
नॅशनल कुल (शुभ ी 
ब ड ंग) ते पायसर 
पुलापयत व 
प रसारातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
    

100,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

               
-    

३५ भाग .३२ मधील 
वसंतदादा पुतळा 
प रसर ते माकन 
चौकापयत व 
प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने 
वकिसत करणे.  

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
    

100,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                
-    

३६ भाग .३२ मधील 
ीकृ ण मंद र ते बँक 

ऑफ महारा  ते 
सांगवी फाटा पयत व 
प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
    

100,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

३७ भाग .३२ मधील 
मुत  कॉनर ते 

रामकृ ण मंगल 
कायालय (भ  
हॉ पीटल) पयत व 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
       

70,000,000  
                
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीन े
वकिसत करणे. 

३८ भाग .३२ नमदा 
गाडन कॉनर ते माकन 
चौकापयत व 
प रसरातील र त े 
अ याधुिनक प दतीने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना  ..   ..                         

-    
       

70,000,000  
                    
-    

       
10,000,000  

                       
-    

३९ भाग  ११ मधील 
पूणानगर व इतर 
प रसरातील र याचे 
हाँटिम स प तीने 
डांबर करण कऱण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
36  

 
135  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

      
1,750,000  

       
10,750,000  

                       
-    

४० भाग  ११ मधील 
मंजुर वकास 
योजनेतील ता यात 
आलेले र त े वकसीत 
करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
36  

 
136  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

      
2,050,000  

       
10,450,000  

                 
-    

४१ भाग  ११ म ये 
िशवतेजनगर व 
पुणानगर प रसरात 
र याचे कडेने फुटपाथ 
वकसीत करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
38  

 
203  

      
10,000,000  

       
10,000,000  

                     
-    

          
6,000,000  

                     
-    

४२ भाग  ११ मधील 
कुदळवाड  पवारव ती 
येथील औ ोगीक 
प रसर व इतर 
भागातील र याचे 
हाँटिम स प तीने 
डांबर करण करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
38  

 
205  

      
30,000,000  

       
30,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

४३ भाग  ११ मधील 
महाबली चौक ते जु या 
आर ट  ओ 
आँफ सपयत कॉ टचा 
र ता तयार करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
38  

 
206  

    
100,000,000  

    
100,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

४४ भाग  ११ मधील 
(आर ण  १/११३) 
कुदळवाड  येथील शाळा 
इमारतीची उवर त कामे 
करण े 

२४) 
शाळा 
मैदाने 
आ ण 

डा 
संकुल  

   
53  

   
64  

      
25,000,000  

       
25,000,000  

      
1,865,000  

       
13,700,000  

                    
-    
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४५ भाग  ११ 
कृ णानगर येथील 
वामी ववेकानंद बँड 

िमंटन हाँल 
प रसरातील 
आव यकतेनुसार 
थाप य वषयक कामे 

करण े 

२४) 
शाळा 
मैदाने 
आ ण 

डा 
संकुल  

   
53  

   
70  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

४६ 
भाग  ११ मधील 

पुणानगर येथील से  
१८ सी ड  सी मधील 
मोकळ  जागा  ४ 
पयटन क ा या 
धत वर वकसीत करण े 

इतर 
वशेष 
योजना 
ब 
पयटन 
वकास 
आराख
डा  

   
56  

   
55  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

    
10,000,000  

       
10,000,000  

                       
-    

४७ भाग  ११ मधील 
महाबली चौक ते 
पाईन रोड पयतचे 

र याचे सुशोिभकरण 
करण े 

इतर 
वशेष 
योजना  

   
59   112          

7,500,000  
         

7,500,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                  
-    

४८ भाग  ११ मधील 
िशवाजी पाक महा मा 
फुलेनगर प रसरातील 
र यां या कडेने 
फुटपाथ टाँम वाँटर 
लाईन टाकणे व इतर 
अनुषंगीक कामे करण े 

सरफेस 
गटस   195  

   
26  

        
5,000,000  

         
5,000,000  

                     
-    

          
3,200,000  

                       
-    

४९ भाग  ११ म ये 
व वध ठकाणी सन 
२०१८-१९ कर ता 
थाप य वषयक कामे 

करण े 

थाप
य वष
यक 
कामे 
करण े 

 207  
   

38  
        

5,000,000  
         

5,000,000  
                     
-    

          
3,000,000  

                  
-    

५० भाग  ११ मधील 
नाला ेनींग करणे  

नाला 
ेिनंग   193  

     
9  

        
5,000,000  

         
5,000,000  

      
2,500,000  

          
1,000,000  

                       
-    

५१ भाग  ११ मधील 
हरगुडेव ती नेवाळेव ती 
व पवारव ती र यांच े
खड करण व 
डांबर करण करण े 

खड  
मु माचे 
र ते  

 197  
   

23  
        

6,000,000  
         

6,000,000  
      

3,000,000  
          

1,000,000  
                       
-    



210 
 

५२  फ े ीय कायालया 
भाग . 4 

कृ णानगर पर सरातील  
व वध कंप यां या / 
मनपा या सेवा 
वा ह या टाक यासाठ  
खोदले या र यांचे चर 
बुज वणे ( रलाय स 
जओ तसेच 
महा वतरण ने खोदलेले 
व वध वा ह यासाठ  
खोदलेले चर बुज वणे) 

पथ- 
र यां
चे चर 
बुज वण े

 203  
     
2  

      
10,000,000  

       
10,000,000  

      
2,001,400  

          
3,398,600  

                       
-    

५३ भाग  ११ म ये से 
 २० मधील उवर त 

र याचे हाँटिम स 
प तीने डांबर करण 
करण े 

९) रोड 
पे हमट 
मँनेजम
ट 
िस ट
म   

   
38  

 
202  

      
15,000,000  

       
15,000,000  

                     
-    

          
2,500,000  

                       
-    

५४ भाग .१९ मधील 
ता यात आलेली 
आर णे वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
58  

   
90  

      
10,000,000  

       
10,000,000  

                     
-    

          
6,500,000  

                       
-    

५५ भाग .१९ मधील 
अंतगत र ते 
मजबुतीकरण/ 
सुधारणा/नुतनीकरण/
टँप काँ ट ंग 

अ यावत प तीने 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
39  

 
230  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

५६ भाग .१९ मधील 
उ ोगनगर व मुख 
र यावर कलर पे हंग 
लॉक, टँप काँ ट ंग 
अ यावत प तीने 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
39  

 
231  

        
4,000,000  

         
4,000,000  

                     
-    

          
2,500,000  

                       
-    

५७ भाग .१९ मधील 
दुगा कॉनर ते 
रामकृ ण मोरे े ागृह 
हा र ता 
मजबुतीकरण/ 
सुधारणा/नुतनीकरण/
टँप काँ ट ंग 

अ यावत प तीने 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
251  

      
10,000,000  

    
100,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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५८  भाटनगर हंदू 
मशानभूमीच े

नतुनीकरण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
49  

   
67  

      
10,000,000  

       
10,000,000  

                     
-    

          
6,500,000  

                       
-    

५९ भाग ..२४ 
( ा.रामकृ ण मोरे 
े ागृह) प रसरातील 

चौक सुशोभीकरण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
87  

   
36  

        
5,000,000  

         
5,000,000  

         
870,000  

          
2,500,000  

                       
-    

६० . .२७ येथील जोशी 
वडेवाले ते तापक र 
मळा चौक र ता हा १२ 
मी. ं द चा कॉ ट 
र ता करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
240  

      
70,000,000  

       
70,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

६१ . .२७ येथील नखाते 
नगर ते कोकणे चौक 
हा १२ मी. ं द चा 
कॉ ट र ता करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
241  

    
120,000,000  

    
120,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

६२ . .२७ येथील कुणाल 
हॉटेल ते नखाते व ती 
या १२ मी. ं द 
र याचे काँ ट करण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
242  

      
60,000,000  

       
60,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

              
-    

६३ न वन . .२७ येथील 
व वध र यांचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
243  

      
70,000,000  

       
70,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

६४ वैभवनगर ते काळेवाड  
पूला दर यान 
नद लगतचा १५ मी. ड  
पी र ता वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
235  

      
70,000,000  

       
70,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

६५ भाग . २३ मधील 
तापक र चौक ते 
पवारनगर २ पयत या 
२४ मी ड  पी र याचे 
सुशोभीकरण इकोफडली 
प दतीने करण े

वशेष 
योजना 

   
36  

 
146  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

      
1,800,000  

          
3,200,000  

                       
-    

६६ भाग .५५ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण . ६५५ 
येथील शाळा इमारत 
बांधणे 

प.अंदा
जप क  503  

     
3  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

              
1,000  

       
29,999,000  

                       
-    

६७ नवीन भाग  २७ 
रहाटणी मधील ीनगर 
, गजानन नगर, 
रायगड कॉलोनी येथील 

वशेष 
योजना  -   -   -      

150,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    
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र यांचे कॉ ं ट करण 
करण े  

६८ नवीन भाग  २७ 
रहाटणी मधील  
छ पती चौक ते  
वमल गाडन र ता 
पयत या १२ मी. ं द 
र यांचे कॉ ं ट करण 
करण े  

वशेष 
योजना  -   -   -         

80,000,000  
                    
-    

       
30,000,000  

                       
-    

६९ भाग  २७ मधील 
रहाटणी 
तापक रनगरमधील 
बाबसाहेब तापक र यांच े
घरापासुन बाजी भू 
चौकापयत या र याचे 
कॉ टाकरण करणे. 

वशेष 
योजना  -   -   -         

80,000,000           
20,000,000  

           
-    

७० नवीन भाग  २७ 
रहाटणी गावठाण 
येथील भैरवनाथ मं दर 
समोर ल घाट व 
प रसराचे सुशोभीकरण 
करणे.   

वशेष 
योजना  -   -   -         

20,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

७१ नवीन भाग  २७ 
रहाटणी येथे पावसा या 
पा याचा िनचरा 
हो याक रता 
ठक ठकाणी टॉम   
वॉटर लाईन टाकणे व 
इतर अनुषंिगक कामे 
करण े 

वशेष 
योजना  -   -   -         

20,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

७२ भाग . २७ येथील 
नखाते व ती, 
स जनगड कॉलनी ते 
नद पयतचा नाला, 
तसेच कुणाल हॉटेल ते 
ह रत िश प सोसायट  
पयत या ना यावर 
लॅब टाकून जॉिगंग 
ॅक बन वणे. 

वशेष 
योजना  -   -   -         

80,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

७३ नवीन भाग  २७ 
रहाटणी मधील  राम 
नगर ते प पर  
पूलापयत या १८  

वशेष 
योजना  -   -   -         

60,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    
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मी. ं द र यांचे 
कॉ ं ट करण करण े  

७४ नवीन भाग  २७ 
मधील छ पती िशवाजी 
चौक महाराज येथे 
छ पती िशवाजी 
महाराज यांचा अ ा ढ 
पुतळा उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

वशेष 
योजना  -   -   -         

20,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

७५ . ं . २६ उ कष ते 
हातोबा चौक पासून 

छ पती चौक 
र यावर ल दो ह  
बाजूस असणारे 
फुटपाथ, पे हंग लॉक 
व इ. था. वषयक 
अनु.कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

   
26  

 
176  

        
2,407,500  

       
10,000,000  

      
1,605,000  

          
4,395,000  

                       
-    

७६ . ं . २६ छ पती 
चौक, हातोबा चौक, 
साई चौक, उ कष 
चौक, क पटे कॉनर, 
मानकर चौक, क पटे 
चौक, जगताप चौक ा 
चौकांम ये वाहतूक या 

ीने चौक 
सुशोिभकरण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
26  

 
177  

        
2,407,500  

       
20,000,000  

      
1,605,000  

       
10,895,000  

                       
-    

७७ . ं . २६ क पटेव ती 
मशानभूमी वकसीत 

व इ. था. वषयक 
अनु.कामे करणे.  

वशेष 
योजना 

   
26  

 
178  

        
7,150,500  

       
30,000,000  

      
2,643,000  

          
7,357,000  

                       
-    

७८ भाग .२६ वाकड 
येथील कावेर  चौक, 
सब-वे ते पंक िसट 
कॉनरपयत ड .पी. 
र ता िसमट कॉ टचा 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
26  

 
180  

        
2,407,500  

    
220,000,000  

      
1,605,000  

       
48,395,000  

                       
-    

७९ भाग .२६ वाकड-
पंपळे िनलख मधील 
व वध आर णे 
वकसीत करणे. 

वशेष 
योजना 

   
56  

   
50  

        
2,407,500  

       
30,000,000  

      
1,605,000  

          
3,395,000  

                       
-    

८० . ं . २६ वाकड - 
पपंळे िनलख येथील 
व वध ठकाणी 

वशेष 
योजना 

   
56  

   
51  

        
2,407,500  

       
10,000,000  

      
1,605,000  

          
5,895,000  

                       
-    
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डांबर करण करणे. 

८१ . ं . २६ वाकड, 
वेणूनगर, कावेर नगर 
पोिलस वसाहती म ये 
ॉक ट पे ह ंग करणे 

व प रसर वकसीत 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
56  

   
52  

        
2,411,250  

       
20,000,000  

      
1,607,500  

          
8,392,500  

                       
-    

८२ . ं . २६ पपंळे 
िनलख मशानभूमी 
वकसीत व इ. था. 
वषयक अनु.कामे 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
26  

 
179  

      
30,000,000  

       
30,000,000  

      
2,643,000  

          
7,357,000  

                       
-    

८३ . ं . २६ मधील 
काळेवाड  फाटा ते 
छ पती चौका पयत 
िसमट कॉ टचा र ता 
करणे.  (ट पा -०१) 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
243  

      
30,000,000  

    
120,000,000  

                     
-    

       
50,000,000  

                       
-    

८४ . ं .२६ हतोबानगर 
ते उ कष चौक पासून 
वाकड रोड 
(शेडगेव ती) डावी बाजू 
कड ल (वाकड पोिलस 
टेशन कड ल) 

र यावर असणारे 
फुटपाथ पे हंग लॉक 
व इ. था. वषयक 
अनु.कामे करणे. 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
233  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

            
-    

          
5,000,000  

                       
-    

८५ . ं . २६ क पटेव ती, 
कावेर नगर, वेणूनगर 
प रसरात डांबर करण 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
29  

 
235  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

       
15,000,000  

            
-    

८६ . ं . २६ क पटेव ती 
मशानभूमी येथे 

गॅ बयन वॉल बांधणे व 
इ. था. वषयक 
अनु.कामे करणे.  

वशेष 
योजना 

   
29  

 
239  

      
30,000,000  

       
30,000,000  

                     
-    

       
15,000,000  

                       
-    

८७ . ं . २६ 
क पटेव ती,वेणूनगर, 
कावेर नगर प रसरात 
टॉम वॉटर लाईन 

टाकणे. 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
240  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

८८ . ं . २६ मधील 
छ पती चौक ते उ कष 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
244  

      
90,000,000  

    
200,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    
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चौका पयत िसमट 
कॉ टचा र ता करणे.  

८९ . ं . २६ वशालनगर 
वाघजाई हॉटेल पासून 
क पटेचौक पयत 
िसमट कॉ टचा र ता 
करणे.(२४मी.ड .पी. 
र ता) 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
242  

      
30,000,000  

    
120,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

९० .कं. २६ वाकड पपंळे 
िनलख येथे व वध 
ठकाणी वरंगुळा क  
तयार करणे व 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
230  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

९१ पंपळे िनलख भाग 
.५४ येथील महादेव 

मंद रामागील प रसरात 
नद कडेने संर ण 
िभंतीचे काम करणे व 
इतर अनुषंिगक 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

वशेष 
योजना 

   
28  

 
221  

      
40,000,000  

       
40,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

९२ . ं . २६ वशालनगर, 
पपंळे िनलख गावठाण 
प रसरात डांबर करण 
करणे.  

वशेष 
योजना 

   
29  

 
236  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

९३ . ं . २६ वशालनगर, 
पपंळे िनलख गावठाण 
प रसरात टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे.  

वशेष 
योजना 

   
29  

 
241  

      
20,000,000  

       
20,000,000  

           
-    

          
7,500,000  

                       
-    

९४ . ं . २५ वाकड 
आर ण ं . ४/२३ 
मा यिमक शाळा 
वकसीत करण े 

वशेष 
योजना 

   
21  

   
62  

        
3,750,000  

    
250,000,000  

      
2,500,000  

          
2,500,000  

                       
-    

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

वशेष 
योजना 

   
28  

 
224  

      
30,000,000  

       
30,000,000  

                     
-    

       
15,000,000  

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

वशेष 
योजना 

   
28  

 
226  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

९७ भाग .२९ पंपळे 
गुरव येथील गुलमोहर 
कॉलनी व इतर 
प रसरातील र ते 
अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

वशेष 
योजना 

   
29  

 
227  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

९८ भाग .२९ पंपळे 
गुरव येथील वैदूव ती 
आनंदनगर, गणेशनगर, 
इ याद  भागातील र ते 
अ ावत प दतीने 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
29  

 
228  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

९९ वैदूव ती भाग .५६ 
येथील १२.०० मी. व 
१८.०० मी. ं द 
र याचे अ ावत 
प दतीने नुतनीकरण 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
31  

   
37  

      
50,000,000  

       
50,000,000  

      
5,000,000  

       
10,000,000  

                       
-    

१०० भाग .२८ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण .३६१ 
म ये विमंगपुल 
बांधणे व गाडन 
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
28  

 
222  

    
120,000,000  

    
120,000,000  

                     
-    

          
4,000,000  

                       
-    

१०१ भाग .२८ पंपळे 
सौदागर येथील 
आर ण .३६९ बस 
टिमनल वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

   
28  

 
223  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

                     
-    

          
6,000,000  

                       
-    

१०२ भाग .२५ वाकड 
येथील भुजबळ व ती 
मधून वाकडकर 
व ती माग 
भुमकरव ती येथील 
हंजवड कडे 
एम.ड .आर.३१ 
र याला जोडणारा 

वशेष 
योजना 

   
35  

 
127  

        
1,500,000  

    
100,000,000  

      
1,000,000  

          
5,000,000  

                       
-    
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३०.०० मी. ं द 
ड .पी. र ता वकसीत 
करण े

१०३ भाग .२५ ताथवडे 
येथील आव यकतेनुसार 
र त े
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
36  

 
129  

            
750,000  

       
50,000,000  

         
500,000  

          
7,000,000  

                       
-    

१०४ भाग .२५ पुनावळे 
येथील आव यकतेनुसार 
र त े
वकसीत करण े

वशेष 
योजना 

   
36  

 
130  

            
750,000  

       
50,000,000  

         
500,000  

          
7,000,000  

                       
-    

१०५ भाग .२५ वाकड 
येथील पी.ड .सी. 
बँकेपासून त े
ता हाणेव ती पयतचा 
र ता िसमट कॉ टचा 
करण े

वशेष 
योजना 

   
36   131          

1,500,000  
       

35,000,000  
      

1,000,000  
          

5,000,000  
                       
-    

१०६ भाग .२५ वाकड 
गावठाण येथील र ते 
िसमट कॉ टचे करणे. 

वशेष 
योजना 

   
36  

 
132  

        
9,090,000  

       
50,000,000  

      
6,060,000  

          
5,000,000  

                       
-    

१०७ भाग .२८ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण .३६७ अ 
खेळाचे मैदान वकिसत 
करण े

वशेष 
योजना 

   
35   119          

3,000,000  
       

75,000,000  
      

5,000,000  
                         
-    

                       
-    

१०८ भाग .२८ पंपळे 
सौदागर मधील 
आर ण .३६२ 
खेळाचे मैदान वकिसत 
करणे व िश प वाल 
करण े

वशेष 
योजना 

   
35  

 
122  

        
3,000,000  

       
60,000,000  

      
5,000,000  

                         
-    

                       
-    

१०९ पंपळे गुरव भाग 
.२९ ल मीनगर 

भालेकरनगर, 
तुळजाभवानी नगर, 
िभमाशकंर कॉलनी, 
गंगो ी नगर 
प रसरातील र ते 
अ ायावत प दतीने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना                            

-    
    

150,000,000  
                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    
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११० . ं .२६ हतोबानगर 
ते िभंगारे कॉनरपासून 
वाकड चौकापयतचा 
र ता िसमट 
कॉ टक न वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना  ---  ----   ----      

220,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१११ . ं . २६ वाकड- 
पपंळे िनलख मधील 
अंतगत र तेचे 
कॉ ट करण करण े 

वशेष 
योजना  ---  ----   ----      

200,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

११२ . ं . २६ वाकड-
पंपळे िनलख मधील 
मनपा या ता यात 
आलेल े ड.पी. र ते 
वकसीत करणे(२०१८-
१९ कर ता) 

वशेष 
योजना  ---  ----   ----         

50,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

११३ भाग . १६ कवळे 
वकास नगर येथील 
न याने ता यात आलेले 
ड .पी व नॉन ड .पी 
र ते वकिसत करणे.  

वशेष 
योजना 

   
39  

 
219  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

११४ भाग . १६ मामुड  
येथील १८.०० मी ड .पी 
व इतर र तो वकिसत 
कऱण े

वशेष 
योजना 

   
39  

 
220  

    
450,000,000  

    
450,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

         
-    

११५ भाग .१६ 
वकासनगर,मामुड  
येथील देहुरोड 
कॉ टोनमट कडून ना 
हरकत माणप  
आलेले र ते व उवर त 
र ते वकिसत करणे 

वशेष 
योजना 

   
39  
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250,000,000  

    
250,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

११६ भाग . १६ वकास 
नगर येथील ना या 
कड ल  पे ोल पंप ते 
बापदेवनगर १८.०० मी 
ड . पी र ता  व इतर 
र ते वकिसत करणे 

वशेष 
योजना 

   
39  

 
222  

    
200,000,000  

    
200,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

         
-    

११७ भाग . १६ 
वकासनगर , मामुड  
मधील ता यात आलेले 
र त ेडांबर करण कऱण े

वशेष 
योजना  100  

   
33  

    
400,000,000  

    
400,000,000  

      
7,500,000  

       
12,500,000  

                       
-    

११८ भाग . १६ रावेत, 
कवळे मधील ता यात 
आलेले र ते 

वशेष 
योजना  100  

   
34  

    
320,000,000  

    
320,000,000  

      
7,500,000  

       
12,500,000  

                       
-    
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डांबर करण कऱण े

११९ भाग . १६ 
वकासनगर मामुड , 
कवळे भागातील र त े 
हॉटिम स प दतीने 
डांबर करण कऱण े

वशेष 
योजना 

 100     36        24,000,000         24,000,000        2,500,000         13,500,000  
                       

-    

१२० भाग .१७ मधील 
ेमलोक पाक 

भागातील र ते 
कॉ ं ट च ेकरणे. 

वशेष 
योजना 

   39   223      100,000,000      100,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२१ भाग .१७ म ये 
िशवनगर  भागात व 
वा हेकर वाड  भ डवे 
व ती भागात र यांचे 
कॉ ट करण करणे.    

वशेष 
योजना 

   39   224      150,000,000      150,000,000  
                   

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२२ भाग .१७ बला 
हॉ पटल पासून 
वा हेकर वाड  पयतचा 
र ता दो ह  बाजूंनी 
पदपथ तसेच सायकल 
क करणे. 

वशेष 
योजना 

   39   225        30,000,000         30,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२३ भाग . १८ मधील 
केशवनगर तानाजीनगर 
भागातील 
अंतगत र यांचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   39   227        50,000,000         50,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

               

-    

१२४ भाग . १८ मधील 
केशवनगर पवनानगर 
पवारनगर 
भागातील  
अंतगत र यांचे 
काँ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   39   228        50,000,000         50,000,000  
                     

-    

 

       10,000,000 

 

 

          

-    

 

१२५ भाग . १८ मधील 
ता यातील ड .पी. र ते 
व कसत करणे. 

वशेष 
योजना 

   39   229        70,000,000         70,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२६ आर ण . २२१ येथे 
बहुउ ेिशय डांगण 
व कसत करण े

वशेष 
योजना 

   54     82        40,000,000         40,000,000  

 

                     

-    
 

 

       10,000,000 

 

 

                       

-    
 

१२७ भाग .२२ काळेवाड  
मधील मु य र याचे 
( पंपर  पुल ते एमएम 
कुल  बीआरट एस 

वशेष 
योजना 

   40   236      250,000,000      250,000,000  
                     

-    

       

20,000,000  

                       

-    
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पयत)  काँ ट करण 
करण े                                                              

१२८ भाग .२२ काळेवाड  
म ये अय पा मं दर ते 
पंपर  गाव पुल व 
प रसर येथील पवना 
नद कडे संर ण 
िभंतीचे काम करण े      

वशेष 
योजना 

   40   237      100,000,000      100,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१२९ काळेवाड  भाग .२२ 
म ये गॅस शवदा हनी 
बस वणे. 

वशेष 
योजना 

   49     70      100,000,000      100,000,000  
                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१३० भाग .२२ काळेवाड  
वजयनगर मधील 
लक  बेकर  चौक ते बी 
आर ट  पयत१८.०० मी 
ं द ड .पी र याचे 
काँ ट करण करण े

वशेष 
योजना 

 -   -  
                       

-    
    250,000,000  

                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१३१ भाग .२२ येथील 
तापक रमळा चौक ते 
काळेवाड  मु य 
र यापयत १२.०० मी 
ं द ड पी र ता 
कॉ ट करणाने 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

 -   -  
                       

-    
    250,000,000  

                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१३२ भाग .२२ काळेवाड  
मधील लक  बेकर  
चौक ते पंपर  गाव 
पुलापयत १८.०० 
मी. ं द ड .पी.र याचे 
कॉ ंट करण करणे. 

-  -   -  
                       

-    
    250,000,000  

                     

-    
       10,000,000  

                       

-    

१३३ भाग  १६ मधील 
िशंदेव ती प रसरातील 
स.नं. १५३ ते १४७ 
पयतचा १२.०० मी 
ड .पी. र ता व इतर 
र ते वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

250,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३४ भाग  १६ मधील 
रावेत भागातील 
सेले टयल िसट  ते 
भ डवे बाग ते िशंदे 
व ती पयतचा २४.०० 
मी ड .पी. र ता व 
इतर र ते वकसीत 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

300,000,000  
                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    
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करणे. 

१३५ भाग  १६ मधील 
रावेत भागातील 
सेले टयल िसट  ते 
एस बी पाट ल शाळा 
पयतचा १८.०० मी 
ड .पी. र ता व इतर 
र ते वकसीत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

300,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३६ भाग  १६ मधील 
रावेत भागातील रावेत 
गावठाण शाळा ते 
समीर लॉ स पयतचा 
१८.०० मी ड .पी. र ता 
व इतर र ते वकसीत 
करण े

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

300,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३७ भाग  १६ मधील 
कवळे भागातील समीर 
लॉ स ते मुकाई 
चौकापयत १८.०० मी 
ड .पी. र ता व इतर 
र ते वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

300,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३८ भाग  १६ मधील 
कवळे रावेत 
प रसरातील स.नं. ८७ 
ते ९२ पयतचा १२.०० 
मी ड .पी. र ता व 
इतर र ते वकसीत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

250,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१३९ भाग . १८ 
केशवनगर िचंचवड 
म ये पवना नद  वर 
झुलता पुल बांधणे.  

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

150,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४० गहुंजे ह  लगतचे 
ड .पी र यापासून 
देहुरोड र यापयत 
लेखाफाम या बाजुला 
ए स ेस हायवे 
लगतचा १२.०० मी चा 
स हस र ता वकिसत 
करण े

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

350,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    
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१४१ बापदेवमं दर कवळे 
येथील कवळे गाव 
मु य र ता त े
ए स ेस हायवे कलवट 
पयत िस बॉसीस 
कॉलेज समोर ल १८.०० 
मी ड .पी र ता 
वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

200,000,000   10,000,000  

१४२ स.नं.७० व ७१ मधील 
वकसनगर येथील 
१८.०० मी ड .पी र ता 
वकिसत करण े

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

100,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

               
-    

१४३ स.न.१२,१३ व२ मधील 
मामुड  येथील १८.०० 
मी ड .पी वकिसत 
करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

150,000,000  
                     
-    

          
5,000,000  

                       
-    

१४४ स.नं.१२ व २ मामुड  
मधील १८.०० मी ड .पी 
र ता वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

100,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४५ स.नं.१० व ८ येथील 
मामुड  १८.०० मी ड .पी 
र ता वकिसत करणे 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-         

150,000,000  
        
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४६ चापेकर उ डाणपुलास 
वनीरोधक यं णा 

उभारणे. 

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-            

82,500,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४७ र टन कॉलनी अंतगत 
र यांचे यु.ट . ड यु ट  
प दतीने कॉ ट करण 
करणे.  

वशेष 
योजना 

    
-   

    
-            

55,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४८ भाग .२२ काळेवाड  
कोकणेनगर येथील म ीद 
रोड व पवना चौक ते 
तापक र मळा चौक 
,अिभयंता कॉलनी संत 
ाने र कॉलनी र याचे 

कॉ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
238  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१४९ भाग .२२ मधील 
योतीबीनगर येथील 

बाजी भू चौक 
तपक रमळा र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

वशेष 
योजना 

   
40  

 
239  

    
150,000,000  

    
150,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१५० भाग .१५ मधील राम 
मंद र उ ानाचे 
नुतनीकरण करणे. 

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

271 40       
15,000,000  

       
15,000,000  

                     
-    

       
10,000,000    
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१५१ भाग .३२ मधील 
व.तानाजीराव िशतोळे 

सरकार उ ान व इतर 
उ ानाची थाप य 
वषयक कामे करणे  

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

 
281  

 
261  

        
2,250,000  

         
7,500,000  

      
1,496,000  

          
2,504,000    

१५२ भाग .२६ वाकड 
पंपळे िनलख रोड 
लगतची जागा येथे 
िलिनअर गाडन वकिसत 
करणे  

वशेष 
योजना 45 82       

20,000,000  
       

20,000,000  
      

2,000,000  
          

8,000,000  
                     
-    

१५३ ल मीबाई बारणे उ ानात 
थाप य वषयक कामे 

करणे  

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

280 245         
2,400,000  

       
25,000,000  

      
1,600,000  

                         
-    

                       
-    

१५४ भाग .९ मधील िशव 
शाहू उ ानातील मोक या 
जागेत मोक या जागेत 
ज नॅिशयम हॉल बांधणे 
व इतर थाप य वषयक 
कामे करणे  

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

279 234       
30,000,000  

       
30,000,000  

                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१५५ पंपर  भाग .२७ 
मधील धमवीर संभाजी 
उ ान येथे व वध 
थाप य वषयक कामे 

करणे. 

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

 
280  

 
246  

        
3,900,000  

       
15,000,000  

      
2,600,000  

          
7,400,000  

                       
-    

१५६ क भागाम ये पोलीस 
खा यासाठ  बैठक यव था 
व अनुषांिगक कामे करणे. 

वशेष 
योजना  ...   ....   ....         

20,000,000  
                     
-    

          
7,000,000    

१५७ पंपर  िचंचवड पोिलस 
आयु ालय व या 
अंतगत व वध ठकाणी 
थाप य वषयक व 

फिनचरची कामे करण े

वशेष 
योजना  ....     ...         

60,000,000  
                     
-    

       
30,000,000  

                       
-    

१५८ पंपळे गुरव राजमाता 
जजाऊ उ ानात संिगत 
कारंजे करणे. 

थाप
य 
उ ान 
वभाग   

 
275  

 
132  

      
30,000,000  

       
50,000,000  

                     
-    

       
20,000,000  

                       
-    

१५९ ािधकरण से . २८ 
मधील संजय काळे मैदान  
वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

   
54  

   
78  

      
20,000,000  

       
20,000,000   -            

5,000,000   -  

१६० ािधकरण गंगानगर 
भागातील र याचे 
ॉक ट करण करणे 

वशेष 
योजना 

   
39  

 
216  

    
200,000,000  

    
200,000,000   -            

5,000,000   -  

१६१ भाग . १० साय स 
पाक तारांगण (ट पा २) 
येथे उवर त कामे करण े

पयटन  
वकास 
आराख
डा 

   
58  

   
83  

    
100,000,000  

    
100,000,000  

                     
-    

          
7,000,000   -  

१६२ .  २५ वाकड आर ण 
. ४/२३ मा यिमक 

शाळा वकसीत करणे 

वशेष 
योजना 

   
21  

   
62  

        
3,750,000  

    
250,000,000  

      
2,500,000  

          
2,500,000    
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१६३ ड े य  काय े ात 
व वध ठकाणी रोड 
फिनचरची कामे करण े

वशेष 
योजना              

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000    

१६४ थेरगाव बापुजीबुवा नगर 
येथील पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे दलीप 
वगसरकर अँकॅडमी या 
प हेिलयनचे उव रत काम 
करणे 

वशेष 
योजना      ...         

50,000,000  
                     
-    

       
10,000,000  

                       
-    

१६५ वा हेकरवाड  चौक ते 
औंध रावेत र यावर ल 
डेअर  फाम चौक ताथवडे 
पयत या ४५ मी. ं द 
पाईन र ता वकिसत 

करणे व पवना नद वर 
पुल बांधणे. 

वशेष 
योजना      ...   1,500,000,000                       

-    
       

10,000,000  
                       
-    

 
घट                 

 अखच त कामामधून 
िश लक र कम               2,005,683,100 

 एकूण       7,999,989,250 18,207,500,000 564,511,900 2,025,683,100 2,025,683,100 

  
तर  वर ल माण े महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१ नुसार 

अखच त िनधी र कम .२२५ कोट  आरंभीचे िश लकेत वाढ क न कलम १०३ 
अनसुची ड मधील करण ७ तरतूद २(१) नुसार वर ल या या कामासमोर वाढ-घट 
करणेस व सन २०१८-१९ या भांडवली अंदाजप कात कामाचा समावेश कर यास, 
भांडवली/महसुली, प अंदाजप कातील वगकरण अस याने सन २०१८-१९ चे तरतूद 
र कम .२०२,५६,८३,१००/- रकमा खालील माणे वग करण कर यास व वाढ व 
शासक य मा यता दे यात येत आहे. तसेच क ेञीय कायालय अंतगत मलिन:सारण 
वषयक भांडवली कामास तरतुद उपल ध करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव  

पानांक अ.
. 

लेखािशष  सन २०१८-
२०१९ ची मुळ 
अंदाजपञक य 
र कम 

सन 
२०१८-
१९ चा 
मुळ 
अंदाज 
(तरतूद) 

सन २०१८-१९ चा 
सुधार त आव यक 
अंदाज (तरतूद) 

१ भाग . ६ 
मधील भगतव ती 

४३१ १८ भुयार  
गटर 

५०००००० ० २५००००० 
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येथील जु या 
मलिन:सारण 
निलकाम ये 
सुधारणा करणे.   

योजना 

२ भाग . ६ 
मधील गुळवेव ती 
येथील जु या 
मलिन:सारण 
निलकेम ये 
सुधारणा करणे.   

४३१ १९ भुयार  
गटर 
योजना 

५०००००० ० २५००००० 

३ भाग . ६ 
मधील धावडेव ती 
येथील जु या 
मलिन:सारण 
निलकेम ये 
सुधारणा करणे.   

४३१ २० भुयार  
गटर 
योजना 

५०००००० ० २५००००० 

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

४३१ २१ भुयार  
गटर 
योजना 

५०००००० ० २५००००० 

 एकूण    २००००००० ० १००००००० 
 तसेच खालील माणे सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात वगकरण करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
अ. . पानांक अ.

. 
लेखािशष  कामाचे नाव सन 

२०१८-१९ 
ची मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

एकुण 
तरतुद 
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१ ११६ १२ नाला 

ेिनंग  
भाग . ६ म ये 

धावडेव ती, 
सदगु नगर, 
भगतव ती मधील 
ना याची सुधारणा 
करणे. 

२०००००० २६००००० ४६००००० 

२ ११७ १६ सरफेस 
गटस 

भाग . ६ 
च पाणी वसाहत, 
महादेवनगर, 
लांडगेव ती, 
सदगु नगर व 
प रसरात 
ठक ठकाणी टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे    

१५००००० ३१००००० ४६००००० 

३ ११७ १७ सरफेस 
गटस 

भाग . ६ 
धावडेव ती, 
भगतव ती, 
गुळवेव ती, 
प रसराम ये टॉम 
वॉटर लाईन टाकणे.  

१५००००० ३१००००० ४६००००० 

४ ११९ १७ खड मु
माचे 
र ते 

भाग . ६ 
च पाणी वसाहत, 
सदगु नगर 
महादेवनगर, 
मोहननगर 
प रसराम ये  
र यांची खड करण 
व बीबीएम 
प दतीने सुधारणा 
करणे 

१०००००० ३६००००० ४६००००० 

५ १२१ ३५ डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
च पाणी वसाहत व 

२०००००० २६००००० ४६००००० 
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प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे.  

६ १२१ ३६ डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
महादेवनगर, 
देवकरव ती व 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे.  

१०००००० ३६००००० ४६००००० 

७ १२१ ३९ डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
सदगु नगर, 
लांडगेव ती 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे.   

२०००००० ३६००००० ५६००००० 

८ १२१ ४० डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
धावडेव ती 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे.   

२०००००० ३६००००० ५६००००० 
 

९ १२१ ४१ डांबर  
र ते 

भाग . ६ मधील 
भगतव ती, 
गुळवेव ती 
प रसरात र यांचे 
डांबर करण करणे.  

२०००००० ३६००००० ५६००००० 

१० १२४ ४४ दगड  
फरशी व 
फुटपाथ 

भाग . ६ 
च पाणी वसाहत, 
महादेवनगर 
प रसरात न वन 
पे ह ंग लॉक व 
जुने लॉकची 
सुधारणा करणे व 
थाप य वषयक 

कामे करणे.    

१५००००० २२००००० ३७००००० 

११ १२४ ४५ दगड  
फरशी व 

भाग . ६ 
सदगु नगर, 

१५००००० २२००००० ३७००००० 
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फुटपाथ लांडगेव ती, देवकर 
व ती प रसरात 
न वन पे ह ंग 
लॉक व जुने 
लॉकची सुधारणा 
करणे व थाप य 
वषयक कामे 
करणे.    

१२ १२६ १ पुल 
क प 

भाग . ६ 
धावडेव ती मधील 
भैरवनाथ 
शाळेशेजार ल 
ना यावर सीड  वक 
बांधणे. 

२८००००० २०००००० ४८००००० 

१३ १२७ १३ इमारत 
योजना 

भाग . ६ मधील 
मनपा इमारतींची 
थाप य वषयक 

कामे करणे.  

१०००००० १८००००० २८००००० 

१४ १३० ५० थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे.  

भाग . ६ मधील 
पुणे नािशक 
र या या पुव 
बाजूस थाप य 
वषयक कामे 
करणे.   

१५००००० १३००००० २८००००० 

१५ १३० ५३ थाप य 
वषयक 
कामे 
करणे. 

भाग . ६ मधील 
चौकांचे 
सुशोिभकरण करणे.  

१०००००० १८००००० २८००००० 

१६ ५६३ ३८ महसुली 
करकोळ 
दु ती व 
देखभाल  

भाग . ६ 
रामनगर, पांडवनगर 
इ याद  ठकाणी 
करकोळ दु ती व 

११००००० २०००००० ३१००००० 
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देखभालीची कामे 
करणे.   

१७ ५६३ ३९ महसुली 
करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

भाग . ६ 
सदगु नगर, 
लांडगेव ती, देवकर 
व ती, महादेवनगर 
इ याद  ठकाणी 
करकोळ दु ती व 
देखभालीची कामे 
करणे.    

११००००० २०००००० ३१००००० 

    एकूण  २६५००००० ४४७००००० ७१२००००० 

 
 क ेञीय कायालया या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकाम ये कामां या 
तरतुद म ये वर ल माणे फेरबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच खालील 
न वन कामे अंदाजपञकात समा व  कर यास व कामास शासक य मा यता देणेत 
येत आहे व आव यक तरतुद शहर वकास आराखडा या लेखािशषामधुन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 
अ. . कामाचे नाव शासक य 

र. . 
तरतूद र. . 

१ वॉड .४ दघी येथील आर ण . २/१३९ म ये 
शाळा इमारत बांधणे.  

५००००००० १००००००० 

२ वॉड . ४ मधील दघी येथील स.नं. ७२, ८४, 
६९,८७ मधुन जाणारा १२ मी व १५ मी ं द चा ड.पी. 
र ता वकिसत करणे.     

१०००००००० १००००००० 

३ वॉड . ४ दघी येथील आर ण . २/१३५ 
मशानभूमी वकिसत करणे.    

३००००००० १००००००० 

४ वॉड . ४ दघी येथील आर ण . २/१२८ 
दफनभूमी वकिसत करणे.    

२००००००० १००००००० 

५ भाग . ४ दघी-बोपखेल मधील बोपखेल येथील ३००००००० १००००००० 
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सीएमई िभंती लगतचा१२ मीटर ड.पी.र ता वकिसत 
करणे.      

६ वॉड . ४ मधील बोपखेल येथील शाळा इमारतीचा 
व तार करणे व अनुषंिगक कामे करणे.   

२००००००० १००००००० 

७ वॉड .४ मधील बोपखेल येथे मशानभूमी व घाट 
वकिसत करणे.   

३००००००० १००००००० 

 एकूण २८००००००० ७००००००० 
      
 तसेच पंपर  िचंचवड शहरातील पीनगर, िञवेणीनगर, सहयोगनगर व तळवडे 
या भागातील नाग रकांना कोण याह  व पाची महापािलकेची भाजी मंडई नाह  
यामुळे येथील भाजी व े ते रहदार या र यावर भाजी व  करत असतात. यामुळे 

येथे मोठया माणात वाहतुक क ड  होत असते यासाठ  या भागात न याने भाजी 
मंडई बांधणे आव यक आहे. सबब यानुसार खालील माणे न वन कामाचा 
अंदाजपञकात समावेश क न तरतुद वग करणास व शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 

 
अ. . लेखािशष  कामाचे नाव अंदाजपञक य 

र कम 
सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

 वाढ  घट 

१ वशेष 
योजना  

पीनगर, 
िञवेणीनगर, 
सहयोगनगर व 
तळवडे भागात 
न याने भाजी मंडई 
उभारणी करणे. 

२,००,००,०००/- ० १,३०,००,०००/-  

२ अखिचत 
र कम  

    १,३०,००,०००/-  
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 तसेच भाग . ७ भोसर  येथील वकास आराखडयातील खालील कामांचा 
समावेश क न शासक य मा यता व तरतुद वाढ वणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखा
िशष  

पा. . अ. . शासक य 
मा यता र. . 

सन २०१८-१९ 
साठ  लागणार  
आव यक तरतूद 

१ भाग . ७ भोसर  म ये 
करसंकलन इमारती शेजार ल 
मनपा या ता यातील 
जागेम ये बहुउ ेशीय हॉल 
बांधणे. 

वशेष 
योजना  

५० २२(३) ९,००,००,०००/- १,५०,००,०००/- 

२ स.नं. ६९५ येथील म यवत  
भागात असले या मनपा या 
ता यातील आर णा या 
जागेत पी.एम.पी.एल बस 
डेपो येथे यापार  संकुल व 
छोटया यवसाियकांसाठ  
गाळे उभारणे.  

वशेष 
योजना 

५७ ७२ २०,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 

३ भोसर  मशानभुमी जवळ ल 
यापार  गाळे पडले या 
जागेवर जे  नाग रकांसाठ  
वॉ कंग ॅक व वरंगुळा क  
करणे व अनुषंिगक कामे 
करणे.     

वशेष 
योजना 

५७ ७४ २,००,००,०००/- ८०,००,०००/- 

४ भाग . ७ भोसर  
गावठाण येथील भैरवनाथ 
शाळेची जुनी इमारत पाडुन 
बहुउ ेशीय हॉल बांधणे. 

वशेष 
योजना 

५७ ७९ १,००,००,०००/- ७०,००,०००/- 
 

५ आर ण . ४३० ( ाथिमक 
शाळा) वकिसत करणे.   

वशेष 
योजना 

५३ ६८ १०,००,००,०००/- १,००,००,०००/- 

६ भाग .७ भोसर  येथील 
गावठाण प रसरातील व 

वशेष 
योजना 

न वन 
कामे  

न वन 
कामे 

२०,००,००,०००/- २,००,००,०००/- 
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इतर ठकाण या र यांची 
सुधारणा क न काँ ट करण 
करणे.    

७ भाग . ७ भोसर  येथील 
स.नं. १ ते पुणे नािशक 
हायवे पयत असले या 
ना यांची सुधारणा करणे.  

वशेष 
योजना 

न वन 
कामे  

न वन 
कामे 

३०,००,००,०००/- ३,००,००,०००/- 

    
 तर  वर नमुद केले या सन २०१८-१९ या अंदाजपञकात काम समा व  
करणेस व तरतुद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. तसेच ग भागातील भाग 
. २१ मधील मनपा या सन २०१८-१९ या न वन अंदाजपञकात नाग रकां या 

मागणी व वकासा या ीने वशेष योजना-लेखािशषातील कामांची शासक य मा यता 
देणेत येत आहे व तरतूद अ यंत कमी अस याने भागातील वशेष योजनेतील 
कामांची िन वदा काढलेनंतर संपुण या ीचे काम होणे श य होणार नाह  यामुळे 
खालील समावेश केले या कामांची सन २०१८-१९ म ये खच होणार  आव यक तरतूद 
वाढवून िमळणेस तसेच अंदाजपञकातील र कमेस सुधार त शासक य मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
अ.
. 

उपलेखािशष 
अथवा 
कामाचे नाव  

लेखिश
ष  

अंदाजपञ
क य 

मुळ 
शासक य 

मा यता  

सुधा रत 
शा. 

मा यता  

सन 
२०१८-१९ 
ची मुळ 
तरतुद 

वाढ  घ
ट 

सन १८-१९ 
साठ  
लागणार  
आव यक 
तरतूद 

 
पा
नां
क 

 
अ.
. 

१ . .२१ 
पंपर  वाघेरे 
येथील 
छञपती 
ी.िशवाजी 

महाराज 
पुतळा 
उभारणे व 

वशेष 
योजना  

४१ ५ १००००००० १००००००० ० ५००००००  ५०००००० 
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अनुषंिगक 
कामे करणे.   

२ . .२१ 
येथील 
िञलोक 
मशानभूमीचे 

नुतनीकरण 
करणे.  

वशेष 
योजना  

४९ ६८ ५००००००० ५००००००० ० २०००००००  २००००००० 

३ . . २१ 
मधील पंपर  
गाव येथील 
मशानभुमीचे 

नुतनीकरण 
करणे.  

वशेष 
योजना  

४९ ६९ ३००००००० ३००००००० ० १५००००००  १५०००००० 

४ . . २१ 
पंपर  वाघेरे 
गावातील 
भैरवनाथ 
मं दर येथे 
बहुउ ेशीय 
इमारत 
बांधणे.   

वशेष 
योजना  

५७ ५८ ७००००००० ७००००००० ४७६०००० १५२४००००  २००००००० 

५ भाग . २१ 
म ये व वध 
ठकाणी 
सुलभ 
शौचालय 
बांधणे.    

वशेष 
योजना  

५८ ९१ २००००००० २००००००० ० ५००००००  ५०००००० 

६ भाग . २१ 
पंपर गाव 
मधील 
पवने र 
मं दरासमोर 
बहुउ ेशीय 
सभागृह 

वशेष 
योजना  

५८ १०० २००००००० २००००००० ० ५००००००  ५०००००० 
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बांधणे.   

     २०००००००० २०००००००० ४७६०००० ६५२४००००  ७००००००० 

           
  तर  वर नमूद केले माणे सन २०१८-१९ या मुळ अथसंक पात सदर कामांना 
सुधा रत शासक य मा यता व सुधा रत तरतुद कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
तसेच सन २०१८-१९ साठ या अंदाजपञकाम ये भाग . १ िचखली कर ता खालील 
थाप य वषयक कामां या तरतुद म ये थम ाधा याने करावया या कामांना तरतूद 

कमी अस याने िन वदा कायवाह  कर यासाठ  खालील माणे कामां या तरतूद म ये 
वाढ करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
अनु 
. 

कामाचे नाव पान 
. 

अ.
. 

लेखािशष  अंदाजपञक य 
र कम 

 सन १८-१९ 
मधील 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकुण आव यक 
र कम 

१ भाग . १ 
िचखली येथील 
आर ण . 
१/९६ म ये 
टाऊन हॉल 
वकिसत 
करणे (ट पा 
२)    

३६ १३७ रोड पे हमट 
मॅनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 
करणे.  

५०,००,००,००० १२०१००० १,००,००,००० ० १,१२,०१,००० 

२ भाग . १ 
िचखली मधील 
उवर त 
र यांचे 
हॉटिम सप द
तीने 
डांबर करण 

३६ १४२ रोड पे हमट 
मॅनेजमट 
िस ट म 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे 
करणे.  

१०,००,००,००० १०,००,००० ३,००,००,००० ० ३,१०,००,००० 



235 
 

करणे व 
न याने 
ता यात 
आलेले र ते 
डांबर करण 
करणे.   

३ भाग . १ 
िचखली म ये 
व वध 
ठकाणी 
पे ह ंग लॉक 
बस वणे.      

२०२ ४५  क) दगड   
फरशी 
फुटपा
थ  

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

४ भाग . १ 
िचखली येथील 
सोनवणेव ती, 
शेलारव ती व 
इतर 
प रसरातील 
पाणीपुरवठा 
वभागा या 
२४X७  योजने 
अंतगत होणा-
या खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
अंतगत र ते 
मजबुतीकरण 
क न एम पी 
एम प दतीने 
करणे.  

२०३ ५ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे       

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

५ भाग . १ 
िचखली येथील 
पाणीपुरवठा 
वभागा या 
२४X७  योजने 
अंतगत होणा-
या खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  

२०३ ६ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 
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मोरेव ती व 
इतर 
प रसरातील 
उव रत र ते 
मजबुतीकरण 
क न एम पी 
एम प दतीने 
करणे.     

र यांचे चर 
बुज वणे       

६ भाग . १ 
िचखली 
हेञेव ती व 

इतर 
प रसरातील 
२४X७  योजने 
अंतगत होणा-
या खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
अंतगत र ते 
डांबर करण 
करणे.    

२०३ ७ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे       

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

७ भाग . १ 
िचखली 
रामदासनगर 
व केशवनगर 
व इतर 
प रसरातील 
२४X७  योजने 
अंतगत होणा-
या खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
अंतगत र ते 
डांबर करण 
करणे.    

२०३ ८ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 
कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे       

३,००,००,००० ० १,००,००,००० ० १,००,००,००० 

८ भाग . १ 
िचखली येथील 
पाट लनगर व 
धमराजनगर 

२०३ ९ पथ-इ) फ 
ेिञय 

कायालया 
अंतगत व वध 

३,००,००,००० ० २,००,००,००० ० २,००,००,००० 
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व इतर 
प रसरातील 
२४X७  योजने 
अंतगत होणा-
या खोदाईमुळे 
र ते पुववत 
करणेसाठ  
अंतगत र ते 
डांबर करण 
करणे.    

कंप यां या/ 
मनपा या सेवा 
वा ह या 
टाक यासाठ  
खोदले या 
र यांचे चर 
बुज वणे       

९ घट करावयाचे 
लेखािशष  

      २००००००००  

    एकूण ७८००००००० २२०१००० ११,००००००० २०००००००० ११२२०१००० 

     
 

तर  वर नमुद के या माणे सन २०१८-१९ या मुळ अंदाजपञकात सदर 
कामांना वाढ व तरतूद वाढ/घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
वग करणा दारे वाढ व यात आले या र कमां या कामांना व वाढ व र कमां इतक  
वाढ व शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच खालील नमूद केले या कामांचा सन 
२०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात समावेश नसुन 
नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. तर  
खालील माणे न वन कामे सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ 
अंदाजपञकात दाखल क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 

     
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नाव  

पानांक कामाचा 
अनु. . 

लेखािशष/ 

र कम  

अंदाजपञक य 
र कम 

सुधा रत 
अंदाजपञक य 
र कम  

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

२०१८-१९ ची 
सुधा रत 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 
र कम 
पये 

 घट 
करावयाची 
तरतूद 
र कम 

१ नवीन भाग 
.२७ रहाटणी 

येथील ीनगर  

तापक रनगर येथे 
खराब झालेले 
पथ दवे व खांब 
बदलणे व इतर 

  वशेष 
योजना  

० ३००००००० ० १५०००००० १५००००००  
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अनुषंिगक कामे 
करणे.   

 एकूण    ० ३००००००० ० १५०००००० १५००००००  
 

तसेच खालील नमूद केले या कामांचा सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-
१९ चे मुळ अंदाजपञकात समावेश नसुन नाग रकां या सोयीसाठ  सदरची कामे करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तर  खालील माणे न वन कामे सन २०१७-१८ चे सुधार त व 
सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपञकात दाखल क न घेणेस मा यता देणेत येत आहे.     
अ.
. 

लेखािशष/कामा
चे नाव  

पानां
क 

कामा
चा 
अनु. . 

लेखािशष
/ 

र कम  

अंदाजपञ
क य 
र कम 

सुधा रत 
अंदाजपञक
य र कम  

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

२०१८-१९ ची 
सुधा रत 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 
र कम 
पये 

 घट 
कराव
याची 
तरतूद 
र कम 

१ नवीन भाग 
.२७ रहाटणी 

येथील ीनगर 
तापक रनगर 
येथे पावसाळ  
गटर टाकणे व 
इतर अनुषंिगक 
कामे करणे.   

  वशेष 
योजना  

० ३००००००० ० १५०००००० १५००००००  

 एकूण    ० ३००००००० ० १५०००००० १५००००००  

 
     अनुकूल- ८१      ितकूल-० 
 
      अशी मते पडली व मा.आयु  यांजकड ल संदभ मांक ४ चे वषयपञ 
मागे घे याबाबतचे पञ वचारात घेवून सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे 
मा.महापौर यांनी कट केले. 
             --------   
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मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जा हर करणेत येत आहे.  
 
 
 
                                           (िनतीन (आ पा) ताप काळजे) 
                                              महापौर 
                                            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                   पंपर  -४११ ०१८.    
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय 
मांक-नस/७/का व/४६/२०१८ 
दनांक - १८/०९/२०१८   
 

                                                
(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.        


