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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 

कायपि का मांक –६० 

सभावृ ांत 

दनांक –२०.७.२०२१                    वेळ –दुपारी २.०० वाजता 

             पपरी चचवड महानगरपािलकेची माहे जुल-ै२०२१ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा मंगळवार दनांक २०/०७/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा.उपसिचव 

महारा शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ 
दनांक ३ जुलै २०२० व दनांक २८ जून २०२१ या प ा वय ेऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 

कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आह.े मा.महापौर महानगरपािलके या मु य 

शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 
कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत केले होते. सभेस खालील स मा.सद य  संबंिधत ेञीय 
कायालयाचे सभागृहातून ऑनलाईन प दतीने अथवा मोबाईल ऍप ारे  उपि थत होते. 

 

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे    महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन   उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल किपल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अि नी संतोष जाधव 

७) मा.सारीका िशवाजी स ते 

८) मा.रा ल गुलाब जाधव 

९) मा.वसंत भाकर बोराटे 

१०) मा.बुड सुवणा िवकास 

११) मा.तापक र िव नया दीप (आबा) 

१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१३) मा.डोळस िवकास ह र ं  

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१६) मा.बारसे ि यांका िवण 
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१७) मा.लांडगे सारीका संतोष 

१८) मा.लांडगे रिव ल मण 

१९) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२०) मा.सावळे िसमा र व  

२१) मा.िगता सुिशल मंचरकर   

२२) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२३) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२४) मा.केशव हनुमंत घोळवे            

२५) मा.तुषार रघुनाथ हगे  

२६) मा.अि नी भीमा बोबडे 

२७) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२८) मा.संजय बबन नेवाळे 

२९) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३०) मा.भालेकर िवण महादेव 

३१) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवणे  

३२) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३३) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३४) मा.घोलप कमल अिनल 

३५) मा.उ म काश कदळे 

३६) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३७) मा.यादव मीनल िवशाल 

३८) मा.वैशाली जा लदर काळभोर 

३९) मा.राजू िमसाळ 

४०) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

४१) मा.बाबर श मला राजू 

४२) मा.अिमत राज  गावडे 

४३) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४४) मा.खानोलकर ा महेश 

४५) मा.भ डवे संिगता राज  
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४६) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४७) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४८) मा.अि नी गजानन चचवडे-पाटील 

४९) मा.जय ी वसंत गावडे 

५०) मा.कोमल दपक मेवानी 

५१) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शद े

५२) मा.सुल णा राजू धर 

५३) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५४) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

५५) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

५६) मा.पाडाळे िनता िवलास 

५७) मा.काळे उषा दलीप  

५८) मा.पवार मिनषा मोद 

५९) मा.अिभषेक गो वद बारण े

६०) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६१) मा.बारण ेझामाबाई बाळासाहेब 

६२) मा.िनलेश िहरामण बारण े

६३) मा.दशले रेखा राजेश 

६४) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६५) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

६६) मा.क पटे सं दप अ ण 

६७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६८) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

६९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७०) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७२) मा.मुंढे उषा अंकुश 

७३) मा.लोखंडे चंदा राजू 

७४) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 
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७५) मा.आशा धायगुडे-शडग े

७६) मा.रोिहत (आ पा) सुदाम काटे 

७७) मा.राजापुरे माधवी राज  

७८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

७९) मा.नवनाथ द ू जगताप 

८०) मा.संतोष बबन कांबळे 

८१) मा.सोनवणे शारदा िहरेन 

८२) मा.हषल म छ  ढोरे  

८३) मा. संजय म हारराव वाबळे  

८४) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

८५) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

८६) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े
 

             यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकण-ेअित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य लेखाप र क, 
मा.राजन पाटील-शहर अिभयंता, मा.कोळंबे-मु य लेखा व िव  अिधकारी,  मा.इंगळे, 
मा.चारठाणकर, मा.दुरगुडे, मा.झगडे, खोत-उपआयु ,  मा.भालकर, मा.तांब-े सह शहर 
अिभयंता, मा.लडकत- .सह शहर अिभयंता,  मा.जोशी, मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.मुंढे –

.िश णािधकारी (मा यिमक िश ण िवभाग), मा. शदे – शासन अिधकारी ( ाथिमक 

िश ण िवभाग), मा.डॉ.साळव े – अित.आरो य वैदयक य अिधकारी, मा.च हाण-सह शहर 

अिभयंता, कुलकण , मा. भासे, मा.भोसले, मा.मोरे, मा.देशमुख, मा.वाघुंडे-कायकारी 
अिभयंता हे अिधकारी सभेस  उपि थत  होते. 

मा.महापौर – उपि थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसेिवका, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव 

सद य,मा.आयु , अिधकारी वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  सभा  

कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आह.े  

मा.केशव घोळव े -  मा.महापौर साहेब, चबुर िव ोळीत पावसामुळे दरड कोसळून झाले या 
अपघात १३ जणांचे  िनधन झालेले अस याने यांस  तसेच शहरातील ात अ ात दवंगत 

चे िनधन झालेले अस याने यांस तसेच अचना तानाजी बारण-े पपरी चचवड 
महानगरपािलकेतील भाजपा या नगरसेिवका यांचे िनधन, इंदुबाई भोईर – िपपरी चचवड 

महानगरपािलका रा वादीचे  ि वकृत  नगरसेवक ी.भाऊसाहेब भोईर यां या मातो ी यांचे 
िनधन,क याण सह – ये  भाजपा नेते व उ र देशचे माजी मु यमं ी यांचे िनधन, सुरेश 
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सोनवणे – पपरी चचवड महानगरपािलकेचे माजी उपमहापौर यांचे िनधन,िम खा  सह- 

प ी पुर कार ा  भारताचे  िस द धावप टू यांचे िनधन,यशपाल शमा – ये  भारतीय 

केटप टू यांचे िनधन,राज कौशल – िनमाता द दशक यांचे िनधन, दलीपकुमार – ये  हदी 

िच पट अिभनेते यांचे िनधन, िवरभ  सह – ये  काँ ेसे नेते व िहमाचल देशचे माजी 

मु यमं ी यांचे िनधन,सुधीर सोपानराव शेडगे – नगरसेवक मोरे र शेडगे यांचे चुलत बंधु 

टाटा मोटसचे गुणवंत कमचारी यांचे िनधन झालेले अस याने यांना दांजली वाहणेत यावी.  

मा.मोरे र शेडगे – मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठी सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 

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

मा. सिवता खुळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  पपरी चचवड 

महानगरपािलके या िव मान नगरसेिवका  अचनाताई तानाजी  बारणे यांचे आकि मक िनधन 

झा याब ल मी यांना भावपुण दांजली वाहते. ता च काय खुप चांगल ंहोतं.  ताईनी गे या 

साडेचार वषाम ये यां या कामाचा एक चांगला ठसा उमटला होता. ता या घर यांनी यांना 

सहकाय केलं होतं. पण आकि मक असा यां यावर घाला घातला आिण या आप यातुन िनघुन 

गे या आहेत यां या या जा याने सवाना द:ुख झालेलं आहे. आिण हे द:ुख  सावर याची श  

यां या कुटंूिबयांना देवो आिण मी मा या कुटंूिबया या वतीने आिण भागा या वतीने आिण 

शहरा या वतीने भावपुण दांजली वाहते. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े  -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आप या सहकारी 

नगरसेिवका सौभा यवती अचनाताई तानाजी बारणे यांचे द:ुखद िनधन झालेल ंआह.े खरंतर 

अचनाताई नगरसेिवका हो या या आगोदर पासूनच यां या कुटंूबाशी माझा संबंध होता. 

अचनाता चा जनसंपक अितशय चांगला होता. यांनी अितशय चांगल ंमोठं काय केलेल ंआहे.  

अचनाता या जा यामुळे बारण े कुटंूिबयांना आिण आप या सवानाच द:ुख झालेलं आहे. या 

द:ुखातुन सावर याची श  यांना ावी आिण यां या आ यास िचरशांती लाभावी अशी मी 

ई रचरणी ाथना करतो. यांना मा या शेडगे कुटंूिबयां या वतीने आिण संपुण पपरी 

चचवड शहरवािसयां या वतीने मी यांना भावपुण दांजली अपण करतो.  
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मा.बाबासाहेब ि भुवन - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   आम या ग 

भागातील सहकारी  नगरसेिवका अचनाताई बारणे यांचं अ पशा आजाराने द:ुखद िनधन 

झालं आहे.अचनाताई या यां या भागाम ये सतत नागरीकां या कामासाठी आ ही 

असाय या,ता चा वभाव अ यंत शांत आिण मनिमळाऊ होता. मी ग भागा या आिण 

रहाटणी या वतीने आिण ि भुवन कुटंूबा या वतीने यांना भावपुण दांजली वाहतो.  

मा.अनुराधा गोरखे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   आज सौभा यवती 

अचनाताई बारणे यांचे द:ुखद   िनधन झालेलं आहे. यामुळे खुपच वाईट वाटत आहे. कारण 

एवढया लहान वयात असं हायला नको होतं. पण ई रा या पुढे ितथं कोणाचं चालत नाही. 

आज यां या घरावर द:ुखाचा ड गर कोसळलेला आहे. अचना आिण माझं नातं ही आईचं आिण 

मुलीचं होतं  ती मला नेहमी आई हणायची आिण हे दोघेही नवरा-बायको मला कुठेही दसले 

तर ते नेहमी हसतच बोलायचे ितचा चेहरा मा या डोळयापुढून जातच नाही. अशा या 

अचनाला मा या गोरखे कुटंूबातफ आदरांजली वाहते. आिण थांबते. 

मा.हषल ढोरे -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   आज आम या पपरी 

चचवड म ये जी काही द:ुखद घटना घडली आहे. अचनाताई या तु हां आ हांला सोडून गे या 

आहेत. या घटनेवर आमचा अिजबात िव ास बसला नाही.बारणे कुटंूिबयावरती जो द:ुखाचा 

जो ड गर कोसळलेला आहे. मी ई रचरणी ाथना करतो क , बारणे कुटंूिबयांना  या द:ुखातून 

सावर याची यांना श  देवो आिण यांना मा या भागा या वतीने आिण ढोरे  कुटंूिबयां या 

वतीने दांजली अपण करतो.  

मा.सिचन  िचखल े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज आप याच 

प रवारातील आप या आदरणीय  सद या एक चांगलं म व असणा-या आिण नेहमी 

आप या भागात धडपडत काम करणा-या अशा आम या आदरणीय अचनाताई बारणे यांचे 

द:ुखद िनधन झालेले आहे. यामुळे आ ही सवजण हळहळ  करीत आहोत. जी  

आप या  भागातील नागरीकांसाठी या सभागृहाम ये वेळोवेळी येऊन िवषय मांडत हो या 

आिण नागरीकां या ांसाठी झगडत हो या. ती  आप यातुन अचानकच गे यानंतर 

आप या मनाला खंत वाटते. अचनाता ना मी महारा  नविनमाण सेने या वतीने भावपुण 

दांजली  अपण करतो आिण थांबतो.  
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मा.िनता पाडळे  -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज आप यातुन माझी 

भिगनी अचनाताई बारणे या आप यातून िनघुन गेले या आहेत. अचनाता च एक  चांगल 

म व होतं. अचनाता चा वभाव शांत होता पण या कामासाठी कायम धडपडणारं एक 

म व होतं. अचनाता ना मी मा या भाग .२२ आिण पपरी चचवड 

महानगरपािलके या वतीने भावपुण दांजली अपण करते.  

मा.मिनषा पवार  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  मा या पॅनलमधील 

सौ.अचनाताई बारण े यांचे द:ुखद िनधन झालेले आहे यांना मा या प रवारा या वतीने 

भावपुण दांजली अपण करते. 

मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आप या 

सहकारी नगरसेिवका  अचनाताई बारणे यांचे द:ुखद िनधन झालेले आहे यांना मा या 

प रवारा या वतीने भावपुण दांजली अपण करते. एक आदश  आप यातुन िनघुन 

गेलेली आहे. एक आदश माता आप या मुलांना सोडून गेलेली आहे. माई,या मुलांकडे पा न 

मनात कसं तरी होत आहे. ती मुलं आईपासून पोरकं होणार, आई ही काय असते,कुठ याही 

मुलांनी चुक केली तर या चुका झाकुन घे यासाठी आई असते. ती मुलगी जर माहेरी आली  

आिण ितथे जर आई नसेल तर या मुलीला काय वाटेल आज या संपुण कुटंूबावर द:ुखाचा ड गर 

कोसळलेला आहे. ते द:ुख सहन कर याची श  परमे राने यांना ावी अशी ाथना करते. 

आिण अचनाता ला मा या कुटंूबा या वतीने आिण महानगरपािलके या वतीने भावपुण 

दांजली अपण करते.  

मा.शारदा सोनवणे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आम या सहकारी 

अचनाताई बारणे यांचे अ पशा  आजाराने द:ुखद िनधन झालेले  आहे. अचनाताई या 

खांदयाला खांदा लावून चालणा-या हो या. या शांत वभावा या हो या यांना भावपुण 

दांजली अपण करते.  

मा.उ म कदळे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आप या सभागृहातील 

सहकारी नगरसेिवका अचनाताई बारणे यांचे दुखद िनधन झालं आहे. आपण सवजण यां या 

द:ुखातसहभागीआहोत. ता नाभावपुण दांजलीअपणकरतो. याच माणे आम या िनगडी 

भागातील माजी नगरसेवक तानाजीराव खाडे यांचे पुतणे आिण िशवाजीराव खाडे यांचे 

िचरंजीव कार िशवाजीराव खाडे यांचे भ श  उ ाणपुलावर ८/१० दवसापुव  िनधन 

झालं आहे यांनाही दांजली अपण करावी अशी िवनंती करतो. 
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मा. योगीता नागरगोज े - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आप या 

सभागृहातील सहकारी नगरसेिवका अचनाताई बारणे यांचे द:ुखद िनधन झालेलं आहे. 

अचनाताई या खांदयाला खांदा लावून  काम करणा-या हो या. माग या िमट गम ये या या 

सभागृहात हो या आिण आज या आप या इथे नाहीत यामुळे अ यंत द:ुख होत आहे. यां या 

नस याने पोरकेपणा आलेला आहे. नाणीने आताच सांिगतले आहे क ,एखादया मुलीची आई 

नसेल तर काय प रि थती असते. अचनाताई या आत यास शांती िमळो आिण बारणे 

कुटंूिबयांना द:ुख सहन कर याची श  देवो अशी ाथना करते. अचनाताईस मी मा या 

नागरगोजे कुटंूबा या आिण पपरी चचवड शहरा या वतीने भावपुण दांजली अपण करते.  

मा.सुजाता पालांडे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   आज खरोखर 

द:ुख  करताना  माझी सहकारी,माझी मैि ण अचनाताई बारणे यांना मा या कुटंूबातफ  

भावपुण दांजली अपण करते. याचबरोबर आमचे सहकारी नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर 

यां या मातो ी यांचेही द:ुखद िनधन झालेले आह े यांनाही दांजली अपण करते. अचना ही 

यां या वॉडाम य ेखुप चांग या कारे काम करीत होती. माई, अशी  आप यातुन िनघुन 

जाते यां या जा याने यां या कुटंूिबयांना फार मोठा ध ा बसलेला आहे. तो ध ा सहन 

कर याची श  यांना देवो अशी मी ब पा जवळ ाथना करते. ब पांना मी ाथना करते 

क ,अचना या या काही  अपे ा हो या,आशा आकां ा हो या या पुण कर याचं काम यां या 

परवाराला देवो आिण परमे र ित या आ याला शांती देवो मी मा या पालांडे कुटंूिबयांकडुन 

आिण भागा या वतीने भावपुण दांजली अपण करते.  

मा.महापौर – यांना बोलावयाचे आहे यां या शेजा-यांचा मोबाईल फोन बंद करणेत यावा.  

मा.आशा धायगुडे-शडग े  - मा.महापौर साहबे,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह, ख-या अथानं 

आज आमची एक मैि ण अचनाताई बारणे, ही आप या सवाना सोडून गेली.खरंतर एखादा 

नगरसेवक सोडून जाणं ही या भागातील जरी पोकळी असली तरी ती कोणाची तरी 

आई,कोणाची तरी मुलगी,कोणाची तरी बहीण,कोणाची प ी अशा सगळयां या आयु याम ये 

जी पोकळी आहे  ती भ न िनघणं इतकं सोपं नाही. या ठकाणी मी अचनास मा या कुटंूबा या 

वतीने आिण भागा या वतीने भावपुण दांजली अपण करते. खरंतर माई,मला या ठकाणी 

असं वाटतं क , आजची जी सभा होती ती तहकुब करणार असली तरी ही सभा या सभागृहात 

घेणं गरजेचं होतं कारण ती आप यातीलच एक सहकारी होती. ितने अनेक वष हे सभागृह 

पािहलं असेल, आज आपण या सभागृहातले चार नगरसेवक गमावलेले आहेत. हा दुदवी संग 
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या शहरावर देखील आहे. अशा वेळेला यां याब ल आप या मनाम ये असले या भावना, ेम 

आदर  कर यासाठी ही सभा सभागृहातच घेण ंगरजेचं होतं. असं मला या ठकाणी खेदाने 

सांगावसं वाटतयं. परंतु पु हा एकदा अचनाताई यांना मा या कुटंूबा या वतीने दांजली 

अपण करते आिण थांबते.  

मा. कमल घोलप  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज आप यातुन 

अचनाताई बारणे गे या आहेत. बारणे कुटंूबावर द:ुखाचा ड गर कोसळलेला आहे. यांना 

द:ुखसहनकर याचीश देवोअशीमीपरमे राजवळ ाथना करते.आिण अचनाताईस मी 

मा या कुटंूिबयातफ आिण  भागा या वतीने भावपुण दांजली अपण करते. 

मा. शम ला बाबर  -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  आज आप याम ये 

अचनाताई नाहीत. यांना मा या कुटंूबा या वतीने आिण भागा या वतीने भावपुण 

दांजली अपण करते. अचनाताई  खुप मनिमळाऊ आिण  एकदम सा या हो या. ितने कधीही 

रागावुन कधीच बोलली नाही. आिण ती सगळयांची चौकशी करणार अशा या ेमळ अचनाचे 

द:ुखद िनधन झालेलं आहे. आिण बारणे कुटंूबावर द:ुखाचाड गरकोसळलेलाआह.ेया 

द:ुखातुनसावर याचीश परमे राने यांना देवो अशी मी ाथना करते.  

मा.बाबु नायर  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   अचनाताई  बारणे या 

आप यातुन िनघुन गेले या आहेत. हा द:ुखाचा ड गर यां या कुटंूबावरच नाहीतर संपुण 

शहरावर आलेला आह.े या सभागृहातील चार नगरसेवक आपण या कोिवडमुळे गमावलेले 

आहेत. आिण यािनिम ाने अचनाताई बारण ेयांना भावपुण दांजली देत असताना आपले 

प नेते नामदेव ढाके यांना पण बोलू इि छतो क , आपण कुठपयत ही जोखीम उचलायला 

पािहजे हा पण मह वाचा भाग आह.े माई, मी आप याला फोन केला त हा आपण वत: कोिवड 

हॉि पटल म ये होता. आपणही आप या त येती कडे ल  दले पािहजे. कारण आपण १३३ 

नगरसेवकांपैक  चार नगरसेवक आपले गेलेले आहेत.  तसेच आपले सहकारी नगरसेवक 

भाऊसाहेब भोईर यां या मातो ी यांचेही िनधन झालेलं आहे तसेच  माजी नगरसेवक तानाजी 

खाडे यां या पुत याचेही द:ुखद िनधन झालेले आह े यांना मी मा या नायर कुटंूबा या वतीने 

आिण भारतीय जनता पाट या वतीने भावपुण दांजली अपण करतो.  
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मा.अिभषेक बारण े  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  माई, आजख-या 

अथाने आपल े सव ये  नगरसेवक अचनाताई बारणे यांना दांजली वाहत आहेत. बारणे 

कुटंूबातीलच एक सद य गेलेला आहे. यांना जर ख-या अथानं  दांजली अपण होईल यां या 

आ याला  शांती भेटल  या या गेले या आहेत याच कारण अजुन प  झालेलं नाही. आज 

आप या पपरी चचवड महानगरपािलकेतील अिधकारी हणतात क , यांना ड यु न हताच 

आिण बाहेर या लॅबचा रपोट होता क , यांना ड यु होता. यानंतर यांना युिपटर 

हॉि पटलला यावेळेस   अँडिमट केलं अँडिमट के यानंतर या सं याकाळी ७ वाजेपयत बोलत 

हो या यावेळेस  डॉ टरनी सांिगतलं क , यांना लाझमाची गरज आहे. यावेळेस यांना 

लाझमा दला. यानंतर यांचा र गट आहे ए पॉिझटी ह आिण यांना बी िनगेटी हचा र  

डॉ टरांनी दलं. आिण आता आ ही यांची संपुण फाईल आणली आिण याची चौकशी केली 

असता  याव न माई, असं दसतय क ,  या गो ीमुळं ही घटना घडलेली आहे. युिपटर 

हॉि पटलचे सगळे रपोट या ठकाणी आणलेले आहेत. तर माझी सभागृहाला अशी िवनंती आहे 

क , एक तासापुव  बोलणा-या पेशंटला  एक तासानंतर डायरे ट हटीलेटरची गरज पडली 

आहे. माई,मी तु हांला िवनंती करतो क , तु ही वैदयक य अिधका-यांना बोलवून हे खरं काय 

आिण खोटं काय आहे  याची शहािनशा करा, आयु  साहेबांना पण  िवनंती आहे क , या या 

गेले या आहेत या ड युनी गे या आहेत का, नाही याची चौकशी करावी. आपण हणतो ड युनी 

गेले नाहीत आिण बाहेर या  लॅबचे रपोट  आहेत क , ड युनी गे या आहेत. यानंतर युिपटर 

हॉि पटलनी ए पॉझीटी ह र गट असताना बी िनगेटी ह र  दलेलं आहे. आिण एक 

तासानंतर पेशंट लगेच गे याचं आ हांला कळवलं आहे. माझी सवाना िवनंती आहे क , आपण 

सवानी या यावरती आवाज उठवून या यावरती काही तरी केलं पािहजे नाही तर  अशीच 

घटना सवसामा य नागरीकां या ब ल झाली तर काय करायचं. हणुन  माझी आप या 

सगळयांना िवनंती आहे क , फ  आज दांजली वा न यां या आ याला शांती िमळणार 

नाही. आम या कुटंूबाला जो ास झाला आहे या यामधुन जर काही माग काढला तरच 

यातुन  यांना याय  िमळणार आहे.आिण यांना ख-या अथाने भावपुण दांजली अपण 

के यासारखं होणार आहे.  

मा.एकनाथ पवार  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरंतर एवढया 

लवकर अचनाताईला दांजली वाह याची वेळ येईल असं वाटत न हतं. हे खरंतर आपलं 

दुभा य आहे. आज आपला ४/५ वषाचा काळ संपत आलेला आहे. सहा मिह यानी आप या 

िनवडणुका येत आहेत. यावेळेस आपण सवजण सभागृहाम ये येतो यावेळेस आपली अपे ा 
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असते क ,शेवट या दवसापयत आपण सवानी एकि त असलं पािहजे. परंतु या सभागृहाचं 

खरंतर दुभा य आहे क ,द ा काका असतील,जावेदभाई असतील,उंडे असतील, अचनाताई 

असेल या सवानी आप याला सोडून गेले आहेत. आता आपण सािंगतले क ,अचनाताई या 

मृ युचं कारण सांिगतलं जात आहे क ,ड युमुळ झाला आहे, कोण हणतं ड युमुळे झाल नाही. 

खरंतर मा.महापौर मी आप याला िवनंती करतो क ,  अचनाताई या आप यातुन अशा 

प दतीने िनघुन जातील असं वाटलं न हतं. अचानक अशी घटना घडते हे आप या सवाच दुदव 

आहे. पपरी चचवड महानगरपािलकेची प रि थती पािहली तर, महानगरपािलके या सव 

सद यांना चांगल हॉि पटल िमळेल,वैदयक य सुिवधा िमळा या पािहजेत. अशा प दतीने 

आपण इं युरं स िमळाला पािहजे. या कुटंूबाची ही सगळी प रि थती पाहता रपोटस चुक चे 

आहेत,  टमट कशा प दतीने दली, या या काय ॉ लेम आहेत,काय अडचणी आहेत खरंतर 

युिपटर हे एक चांगल हॉि पटल आहे. या या आगोदरचे रपोट बरोबर होते का,न हते  याची 

चौकशी होणं गरजेचं आहे. मा.महापौर साहेब,आपण दांजली वाहत असताना मी 

आप याला िवनंती करतो क ,अचनाताईचं  िनधन हे कुठ या कारणामुळे झालेलं आहे. याची 

चौकशी होणं गरजेचं आहे. आज बारणे कुटंूबावरती जो आघात झालेला आहे. खरंतर  

अचनाताईचं वय हे आप याला सोडून जा यासारखं न हतं परंतु बारणे कुटंूबावरती जो आघात 

झालेला आहे यातुन सावर याची श   परमे र यांना देवो. बाबु नायर सांगत होते क , 

आपण सावजिनक जीवन जगत असताना आपणही आप या आयु याची काळजी घेतली पािहजे. 

आिण आप या सवा या वतीने आिण या सभागृहा या वतीने अचनाताईस भावपुण दांजली 

अपण करतो आिण थांबतो.  

मा.रा ल जाधव  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  खरंतर आजची जनरल 

बॉडी ही अितशय भावुक वातावरणाम ये या ठकाणी पार पडत असताना आम या सव 

नगरसेवकांची भिगनी आिण नगरसेिवकांची मैि ण अचनाताईला या ठकाणी दांजली वाहत 

असताना मन अितशय जड होत आहे. खरंतर २०१७ या िनवडणुका झा यानंतर  आप या 

महापािलकेचे १२८ नगरसेवक िनवडुन आले. आिण ि वकृत ५ नगरसेवक असे १३३ नगरसेवक 

झाले. परंतु दुदवाने या चार स वाचार वषा या कालखंडाम ये कोरोनासार या महामारीम ये 

आपले चार नगरसेवक गमावलेले आहेत. याम ये आमचे ये  नगरसेवक द ा 

काका,जावेदभाई,ल मण उंडे काका आिण आता अचनाताई असतील. ख-या अथानी आता 

अिभषेकनी जो खुलासा केला आहे. याम ये डॉ टरां या हलगज पणामुळे जर या अचनाताईचा 

मृ यु झालेला असेल तर हे दुदव आहे. आिण लोक ितिनधी या बाबतीत जर असं काही घडत 
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असेल तर सवसामा या या बाबतीत काय घडत असेल, हा िवचार मनाम ये येतो. खरंतर 

अचनाताई आप याला सोडून गे या आहेत यावर िव ासच बसत नाही. 

अचनाताईयािनमळ वभावा या हो या यांचे पती तानाजी बारणे  व संपुण प रवार हे 

भागाम ये काम करणे,समाजाची सेवा करणे, आिण समाजाची सेवा के यािशवाय तु हाला 

कोणी िनवडुन देत नाही. जो समाजाची सेवा करतो या या पाठीमागे मतदार कवा समाज 

भ मपणे उभा रहातो. आिण हे सव कर यासाठी आपण रा ं दवस क  करतो,मेहनत 

करतो,आपण पदरमोड देखील करतो. आपण आप या प रवाराकडे ल ं देत नाही एवढंच नाही 

तर आपण आप या त येतीकडे सु दा ल  देत नाही. नगरसेवक या नावासाठी आपणही 

आप या त येतीकडे दुल  क  नये. परंतु यावेळेस आपण आप या भागाम ये कारभारी 

हणुन नेतृ व करतो आिण घरातील कारभारीच गे यानंतर प रवाराची कती वाताहत होती. 

हे मा यासार यांनी सांग याची गरज नाही. परंतु हे करत असताना येक  आप या 

घरातील  रोज सकाळी आपण घर सोडताना देखील आप याला काळजी या हणत असतात. 

आिण या सगळया गो ीकडे आपण दुल  क न आपण या समाजसेवेसाठी वा न घेत असतो. 

आिण शंभर ट े  या समाजासाठी या गो ी के या पािहजेत. आिण मा.महापौरांना मी िवनंती 

करतो क ,अिभषेकनी जो खुलासा केलेला आहे. या यासाठी आपण वैदयक य िवभागाची जरी 

किमटी नेमली तरी चालेल परंतु दूध का दूध आिण पाणी का पाणी हे झालचं  पािहजे. तरच ख-

या अथाने अचनाताईला दांजली अपण के यासारखे होईल. याचं कारण असे आहे 

क ,अचनाताईनी या प परी चचवड शहरासाठी भिव याम ये खुप काही केलं असतं. असा 

दूरदृ ीकोन असलेला बारणे प रवार आहे. यामुळे मा ना मी िवनंती करतो क , वैदयक य 

िवभागाची सिमती नेम यानंतर  याची सखोल चौकशी हावी आिण  ए पॉझीटी ह र  गट 

असताना या ठकाणी बी िनगेटी ह र ाचा लाझमा दला कसा  तर अिभषेकनी पुण फाईल 

आणलेली आहे. यामुळे या िवषयाची पुणपणे शहािनशा ही झालीच पािहजे. कारण एवढं मोठं 

युिपटर हॉि पटल या ठकाणी कती मोठया अपे ेने लोकं या ठकाणी जातात. कोरोना या 

महामारीम ये एवढया मोठया हॉि पटलम ये  सवात मोठं हॉि पटल हे युिपटर  हॉि पटल 

आहे आिण याम ये अशा काही घटना घडतात हे अितशय दुदवी आहे. यामुळे मी िवनंती 

करतो क ,याची वैदयक य िवभागामाफत याची चौकशी करावी. याच बरोबर अचनाताई या 

जा याने बारणे कुटंूबावर जे द:ुख झालेलं आहे ते सहन कर याची ताकद परमे राने देवो. आिण 

अचनाताई या आ यास िचरशांती लाभो अशी मी परमे राजवळ ाथना करतो. आिण 

आप या सवा या वतीने ता ना भावपुण दांजली अपण करतो.  
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मा.िसमा सावळे  -मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   आज अचनाताई बारणे 

आप यातुन  िनघुन गेले या आहेत. खरंतर या िनघुन गे या आहेत का, यांना जायला भाग 

पाडलं  हा एक अ यंत संशोधनाचा िवषय आहे. मुळात आप यातुन आपले सहकारी िनघुन गेले. 

यासाठी आपण सभागृहात बसुन आजची दांजलीची सभा घेण ंअपेि त होतं. कुठले कायदे 

आहेत, कुठले िनयम आहेत मला मािहती नाही. परवा आपण िज हा िनयोजन सिमतीला 

उपि थत होता  ितथे अिजतदादां या  िमट गला तीनशे लोकं होती. या ठकाणी कोिवड 

न हता. आिण नेमकं महानगरपािलके या सभेला कोिवडचे कारण सांगुन आिण  गेली चार 

साडेचार वष तुम या आम या खांदयाला खांदा लावुन काम करणारी भिगनी आम यातुन 

अचानकपणे िनघुन जाते. आिण आपण आप या जागेवरती बसुन दांजली वाहतो याब दल 

तुमचा आिण शासनाचा कडक श दात िनषेध  करते. मा.महापौर साहेब, ती भिगनी 

आप या बरोबरची आहे. यांना आपण सभागृहात बसुन पाच िमिनट  दांजली वा  शकत 

नाही इतका मोठा कायदा आहे का, कायदा हा माणसांसाठी असला पािहजे. माणसे 

कायदयासाठी नसतात याचा आप याला पण िवसर पडलेला आहे. आिण दुदवानी भारतीय 

जनता पाट ची नगरसेिवका होती.  यां याब ल कुणालाच सहानुभूती नाही. सगळं खोटं ेम 

आिण आवसान आणुन तु ही सभा चालवताय. ती  आप यातुन िनघुन गेली आहे. 

एखादया राजक य कायक याची शेवटची इ छा काय असते. या या मुला या ल ाला लोकं 

जा त यावे कवा मृ युला लोकं जा त यावीत. एवढयासाठी लोकं मरमर काम करतातनां, 

याब ल मला चंड संताप झालेला  आहे. दुसरं महापािलके या वायसीएमएचचे जे कोणी 

डॉ टर ऑनलाईन उपि थत असतील, किमशनर असतील यांना िवचारा  आप या भागात 

चालू असणा-या या काही लॅब आहेत याम ये अंकुर  हॉि पटलने  चचवड या सातव लॅबला  

अचनाताई बारणे यांचे सॅ पल दले होते. ते सॅ पल ड यु पॉिझटी ह हणुन आले. आिण 

महानगरपािलका १५ तारखेला रपोट देते क  अचनाताईला ड यु झाला  न हता. असं कसं 

श य आहे. यांना ड यु झाला हणुन  युिपटर हॉि पटलला  अँडिमट केलं. ड यु याच उपचार 

प दती अचनाताई बारणेवर चालू हो या. ए पॉिझटी ह लड ुप असताना बी  िनगेटी ह लड 

यांना दे यात आलं. या सव िवषयावर सभागृहात चचा हायला पािहजे होती. आप यातील 

एक सहकारी कायमचा िनघुन गेला आहे.  ती िब ारी यायासाठी कुणालाही हाक मा  शकत 

नाही नां, पण अजुनही अचनाताई बारणे या शहरात आहेत यांच दुदवी िनधन होऊ नयेत 

हणुन काळजी करणं, काळजी घेणं हे आपलं कत  आहे. या शहराचे महापौर हणुन   कवा 

स ाधारी प  हणुन आपलं काम आहे. लोकांनी  िनभयपणे जगलं पािहजे. कमान माणुस 
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गे यानंतर तरी याची शोकसभा ही चांगली झाली पािहजे. स मानीत झाली पािहजे. आता 

आ ही या कोप-यात, तु ही या कोप-यात  अशा प रि थतीत आपण दांजली वाहतोय. या 

सभागृहाची गरीमाच िनघुन गेलेली आहे. आिण हणुन असा संताप झालेला आहे क , तो सांगुच 

शकत नाही. एक कडे मोठया सभा चालतात, रा याचं अिधवेशन चालतं, अनेक आंदोलने चालू  

शकतात आिण फ  आिण फ  महापािलकेची महासभा आिण टँड गची सभा एवढयाच चालू 

शकत नाहीत. किमशनरांना भेट यासाठी लोकां या रांगा लागु शकतात, आज ल ाम ये जाउन 

बघा तु ही काय प रि थती आहे. कोिवड आहे, काळजी घेतली पािहजे, माणसं जगवली 

पािहजे.  यावर चचा हायला पािहजे. कोण माणसं जगतात, कोण मरतात या यावर चचा 

हायला पािहजे. पण कुठ याच मु ांवर चचाच करायची नाही या मु ांवर सभागृह येऊन 

थांबत असेल तर मा.महापौर साहेब, अशा अनेक अचनांचे बळी या ठकाणी जातील. 

मा.महापौर साहेब, आप याला िवनंती आह े क , वायसीएमएचला िवचारा १५ तारखेला 

अचनाता ला या ठकाणी ड य ु झालेला न हता, असा  वायसीएमएचने रपोट दलेला आहे. 

आिण समजा, वायसीएमएच बरोबर आहे तर आपण युिपटर हॉि पटलवर कारवाई करणार 

का?  अंकुर हॉि पटलवर कारवाई करणार का?  सातव लॅबवर कारवाई करणार का?  एक 

काही तरी िनणय यावा लागणार आहे नां, एक जीव गेला आहे मा.महापौर साहेब, एक कुटंूब 

उघडयावरती आलं आहे. या कुटंूबा या वरती अवलंबुन असणारी सगळी नाती उघडयावर 

आलेली आहेत. यांची मुल-ंबाळं उघडयावरती आलेली आहेत. मगाशी मा.उपमहापौरानंी खुप 

चांगली मतं मांडलेली आहेत. द:ुख, वेदना काही तरी होत असेल नां  २०२१ चा िनयम 

दाखवून सभागृहापासून शासन जर या ठकाणी आडकाठी आणत असेल तर मा.आयु ांना 

िवनंती आहे क , आयु  साहेब, आ हांला तुम या िवरोधात पोिलसात क पलेन दाखल करावी 

लागेल क , तु ही सु दा कोिवड या काळाम ये िज हा िनयोजन  सिमती या बैठक ला ितथे 

अडीचशे ते तीनशे लोकं उपि थत असताना आपण या बैठक ला उपि थत होतात. आिण आपण 

एक जबाबदार आयएएस ऑ फसर हणुन या ठकाणी आपण मा.उपमु यमं यां या िनदशनास 

आणुन दलं नाही. कोिवडचा काळ आहे आिण या ठकाणी गद  क न चालणार नाही. आिण तो 

िनयम इथे लागु आहे तर तो ितथे का लागु नाही. याचा सु दा आपण िवचार करावा. या 

िमट गला मी होते, महापौर होते, आरती च धे ताई हो या, किमशनर साहेब होते, पोिलस 

किमशनर साहेब होते, रा याचे मा.उपमु यमं ी होते, वळसे पाटील साहेब होते सगळेच होते. 

या सगळयांनी काय ाचं उ लंघन केलं असेल तर मा यासकट सगळयांवर गु हे दाखल केले 
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पािहजेत. केवळ आपण पळवाट काढायची एवढंच धोरण असेल आिण फ  लोकांना 

दाखव यासाठी आपण दांजली वाहतो क  काय असं वाटायला लागलं. मा या सहकारी 

भिगनी या द:ुखात मी सहभागी होऊ शकत नाही. यां या घर यांना जर आ ही िधर आिण 

दलासा देवु शकत नसेल तर  मी वत:ला नगरसेवक हणुन घेणं फोल आहेत, भंपकबाजी आहे. 

आिण अशा भंपकबाजीला मी अिजबात बळी पडणार नाही. हे जे काही चाललं आहे ते वरीत 

थांबवाव आिण अचनाताई बारणेसाठी आप याला यायालयीन लढा उभारावा लागला तरी 

चालेल. मा.महापौर साहेब, मी आप याला िवनंती करते क , डॉ.रॉय असतील, डॉ.साळवे 

असतील, डॉ.वाबळे हे यांचे वडील वार यामुळे सु ीवर गेलेले आहेत. जे कोणी असतील यांना 

लाईनवरती या. वायसीएमएच नी १५ तारखेला रपोट दला आहे क  अचनाता ना ड यु 

झाला न हता हणुन रपोट दला आहे. असं असेल तर यां यावर चुक चे उपचार केले गेले 

आहेत का? आिण मग यांची मा यता आपण र  करणार आहोत का? या ठकाणी आपलं 

वैदयक य  पथक जाणार आहे का?  असे अनेक  िनमाण होत आहेत. ( नेटवक येत न हते.)  

हे सगळे  अधवट ठेवुन अचना िनघुन गेलेली आहे. आज या ठकाणी प ने यां या 

कायालयाम ये अचनाताईचे पती तानाजी बारणे आिण यांचे सव नातेवाईक  येऊन बसलेले 

आहेत.  अचनाता या पतीचा चेहरा बिघतला तर तु ही सु दा बघु शकत नाही. यां याकडे 

पािहलं क ,आपले सु दा डोळे भ न येतात. आज अशा प रि थतीम ये २०/२२ वष संसार 

के यानंतर अधा गनी सोडून जाते. का, यांना सोडून  जायला भाग पाडलं जातं  या सगळया 

गो चा ऊहापोह होणं आिण यांना याय िमळणं गरजेचं आहे. आिण हणुन मा.महापौर 

साहेब,तु हांला हात जोडून िवनंती आहे हो, माणसं मरतात यावेळेस तरी आपण काही 

वेळेसाठी िनयम बाजुला ठेवत चला. आपण हे िनयम कोणासाठी करतोय, तीन साडेतीन हजार 

लोक आप या हॉि पटलम ये होते यातील काही लोक ए सपायर होत होते, यावेळेस सु दा 

आपण  िमट गा घेत होतो. आज आपण नाही घेतली, हे दुदव आहे. हे या सभागृहाचंच दुदव 

आहे. यावेळेस माणुस मरतो नां, यावेळेस तो देव होतो. आिण देव तर सगळयांना मा 

करतो.पण ती िब ारी व न पहात असेल नां, ती तु हांला,आ हांला सगळयांना मा करील  

आपण एका आरशात बघा आपण वत:ला माफ क  शकणार आहोत का?  ध यवाद.  

मा.चंदा लोखंडे  - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह   आज आप या सहकारी 

नगरसेिवका अचनाताई आप यातुन िनघुन गेले या आहेत यांना मा या प रवारा या वतीने 

भावपुण दांजली वाहते.  
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मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आज या ठकाणी 
अचनाताई तानाजी बारणे यांना दांजली वाहतोय पण खरंतर आप यातील एक िम भाषी 
सहकारी गेले या आहेत आिण तानाजीरावांना यांच द:ुख यांनी सावरायलाच हवं कारण 

यां या कुटंूबाची जबाबदारी देखील यां यावर आहे. वत: या कामाशी एक प असणा-या 

आप या भिगनी यांच द:ुखद िनधन झालं आहे यांना मा या कुटंूबा या वतीने आिण 

िशवसेने या वतीने यांना भावपुण दांजली वाहतो. तसेच आपले ये  नेते भाऊसाहेब भोईर 
यां या मातो ी इंदुताई भोईर  यांचेही िनधन झालं आहे यानंा देखील दांजली वाहतो. परंतु 
ही दांजली वाहत असताना आपण  सवानी िवचार करायला हवा क ,आप यातील हा चौथा 
सहकारी िनघुन गेलेला आहे. यातले दोन सहकारी कोरोनाने गेले आहेत आिण आज अचनाताई 
या ड यु सार या आजारानी गेले या आहेत. आता अिभषेकनी सांिगतलं क , तो आजार 
झा यानंतर या याकडे पािहलं पािहजे. याम य ेआप या महापािलके या अिधका-यांनी घाई 
का केली आहे याचा देखील सवानी िवचार करायला पािहजे. कारण आज मी युिपटर 
हॉि पटल या डॉ टरांशी बोललो आहे  यांनी देखील सांिगतले आहे क , यांचे सगळे रपोट हे 
पॉिझटी ह आलेले आहेत. असं असताना डॉ.साळवी सरांनी का सांिगतलं आहे क , यांचा मृ यु 
हा ड युनी झालेला नाही. अचनाताईला ास सु  झा यानंतर यांना थेरगाव या 
हॉि पटलम ये ठेवलं यानंतर यांना युिपटरला िश ट केलं. युिपटरला यांना िश ट 
के यानंतर यां या कुटंूबावर आिण सवावर द:ुखाचा ड गर कोसळला आहे. खरंतर या द:ुखातुन 

सावर याची श   परमे र यांना देईलच. आता िसमाता नी सांिगतलं आहे क , यां या 
घरातले सगळे येऊन बसलेले आहेत आपण यांचा देखील िवचारकेला पािहजे क ,आप यातील 
एक सहकारी जात असताना अशा कारची कॉ पलीकेटली का  होते. आिण या ड यु सार या 
आजाराने जात असतील तर आप या आरो य खा यावर देखील च ह उभा रहातो. पुव  
आपण जागोजागी फवारणी करा, व छता करावी असे सांगत होतो आिण आपण आपली  
काळजी घेतो. महापािलके या वैदयक य िवभागाचं हणणं आहे क , यांचा मृ यु ड युने झालेला 
नाही आिण युिपटर हॉि पटलचं हणणं आहे ड यु झालेला होता. तर माई,आपण या याम ये 
सवानी ल ं दलं पािहजे. यां या घरातील  जाते यांना आपण  दोन िमिनटे दांजली 
वा न िवस न  जाऊ पण आज यां या घराम ये दोन लहान,लहान मुले आहेत. अचनाताई या 
अितशय िमतभाषी हो या लोकांची कामे करताना यांना देवा ा झालेली आहे. 
माई,िसमाता नी सांिगतले आहे क ,उपमु यमं यां या िमट गम ये सवजण होते. परंतु माझी 
नामदेवरावांना िवनंती आहे क , आ ही आजही गटनेते कायरत आहोत  मला वाटतं आमचा 
आप याला  िवसर पडलेला  दसतआहे. आप याला असं वाटत असेल क , िवरोधी प ाला 
फोन केला क , संपल  पण आता ही राजकारण कर याची वेळ नाही. परंतु कुठलाही असा  
िनणय घेत असताना आपण पॉिझटी ह राहीलातर चांगल राहील कारण क  आता सहा 
मही यावर इले शन आलेल आहे. सवानाच आपआप या भागात काम करायची आहेत 
यामुळ जा त राजकारण न करता मी या ठकाणी दांजली वा न थांबतो.  परंतु माईना 

माझी देखील िवनंती आहे क  अचनाता या झाले या दुदवी घटनेत आपण ल  घालाव आपण 
शासनाला तशा सुचना दया ात आिण पुढील जीबी घेताना आपण सव प ाचा िवचार 

करावा. 
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मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह. आज आप या 

सभागृहातील सहकारी नगरसेवीका यां यावरती जवळपास पंचवीस तीस नगरसेवकांनी 

या ठकाणी दांजली अपण केली. ब-याच जणांनी सांगीतल क  कोरानामुळे आपले तीन 

सहकारी गमवावे लागलेले आहेत. आपण वत: माटिसटीला उपि थत असताना अचनाताईची 

वाता कळाली. आपला िव ास बसत न हता तातडीने आपण यां या घरी गेलो यावेळेला 

आप याला या ठकाणी प रि थती ल ात आली. ही अतीशय चटका लावणारी घटना आप या 

सभागहृासाठी आहे. अचनाताईच जा याच वय न हत, अचनाताईब ल ब-याच जणांनी 

सांगीतल क  लोक ितनीधी हणून यांनी ब-याच उपाययोजना के या, या भागातील 

कामासाठी ब-याचवेळा सभागृहात भांड या. अचनाताईचा चार दवसाचा कालावधी झाला 

आिण अचानक िनरोप आला असं असं झाल हणून ही घटना सभागृहाला र र लावणारी 

आहे. या ठकाणी ब-याच नगरसद यांनी भूमीका मांडलेली  आहे.  मा.महापौर साहेब, 

लोक तीनीधी हणून आपण आप या वत:कडे कळत-नकळत थोडस दुल  करतो अशा 

अनेक कार या गो ी सु दा आप या ल ात आले या आहेत. परंतु जनतेसाठी आपण काम करत 

अस यामुळे अचनाताईनी या ठकाणी  काम केल. परंतु मृ यूच कारण घोषीत केल, युपीटर 

हॉि पटल म ये नेल, या ठकाणी काय काय टमट केली ते आता अिभषेक बारणे यांनी 

सांगीतल. खर हणजे यांचा लड ूप जर ए-पॉिझटी ह होता आिण यांना बी-िनगेटी ह कशा 

प दतीने ठरवल गेलं हणजे यां या लड ूप वरती युपीटर हॉि पटल या मा यमातून 

चुक या प दतीची वैदयक य सेवा पुरवली गेली असं मला या ठकाणी वाटतं. यां या मृ युच 

कारण या युपीटर हॉि पटल कडून कवा संबंिधताकडून येण अपे ीत  नसताना एका अथान 

अचनाताईच या यूपीटर हॉि पटलकडे चांग या प दतीचे डॉ टर असताना अशा कारे कसे 

झाले. यां या मृ यूच कारण या सभागृहा या समोर आल पाहीजे. सातव लॅब असेल तेथे 

यां या मृ यूच िनदान केल असताना मग यूपीटर हॉि पटलनी माञ या ठकाणी लड ूप 

यांचा ए-पॉिझटी ह असताना बी-िनगेटी ह कशा प दतीने दला. अशा गो ी ख-या अथाने 

सभागृहा या समोर आ या पाहीजेत. पपरी चचवड शहरातील आम या सव सद यांना आिण 

यां या कुटंूबीयाना यां या नातेवाईकाना नेमक मृ यूच कारण वैदयक य र या काय आहे 

याबाबतीत खुलासा झाला गेला पाहीजे. या ठकाणी याची पुणपणे चौकशी झाली पाहीजे. 

नेमक  यांना जी पही यापासून  टमट दलेली आहे मग ते थेरगावच हॉि पटल असेल कवा 

युिपटर हॉि पटल असेल याची पुणपणे तपासणी एका सिमतीमाफत करणं गरजेच आहे. परंतु 

युिपटर हॉि पटल या मा यमातून चुक ची टमट जर दली असेलतर यां यावरती कडक 
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कारवाई केली गेली पाहीजे आिण जबाबदार दोषी डॉ टरावरती कारवाई झाली पाहीजे. 

मृ यूच वैदयक य कारण जे आहे ते डॉ टर या ठकाणी देवू शकतील  या या संदभामधे  खुलासा 

या ठकाणी करावा. युपीटर हॉि पटलचा अहवाल आलेला असेलतर या संदभाम ये खुलासा 

डॉ टरांकडून यावा आिण आम या अचनाताईवरती चुक या प दतीने यांनी इलाज केला 

आहे यां या मृ यूला जे जबाबदार आहेत यां या वरती कडक कारवाई झाली पाहीजे 

अशा कारची भूमीका मी या ठकाणी मांडतो. मा.आयु ाना यासंदभात खुलासा िमळालेला 

असेलतर आयु ाना कवा डॉ टरांना यासंदभात नेमक वैदयक य कारण काय आहे हे 

सभागृहाला सांगाव. हा खुलासा झा यानंतर मगाशी केशवरावानी ही सभा २९/७/२०२१ 

दुपारी २.०० पयत तहकूब कर यासाठी आप याला िवनंती केलेली आहे. 

मा.महापौर -  डॉ.साळव ेआपण खुलासा करावा.   

डॉ.साळवे (अित.आरो य वैदयक य अिधकारी) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 

स मा.सभागृह. मा.अचनाताई बारणे यां यावर नंतर युपीटर हॉि पटलला उपचार चालू होते. 

जे हा यांच िनधन झाल ते हा जे सँपल आहे ते वायसीएमला शासनमा य लॅबमाफत तपासल 

या याम ये आयसीएम िनगेटी ह आलेल आहे या रपाट या आधारावर आपण खुलासा सादर 

केला होता क  यां या र ाचा रपोट िनगेटी ह आहे.  शासना या ले हलवर या यावर चचा 

झालेली आहे क  याच ऑडीट होत. आपण आप या वायसीएम या लॅबम ये ते सँपल तपासल 

आहे या याम ये िनगेटी ह आह ेयाचा अथ सपल िनगेटी ह आहे आिण या याम ये ड युचा 

दोष आढलेला नाही.  

मा.महापौर -  तो जो रपोट युपीटरनी दलेला आहे क  ड यूमुळ झालेला आहे हणून तर 

आपण यां यावर काय कारवाई करणार आहोत. यांनी असा रपोट दला आहे क  ड यूमुळ 

मयत झाली तर मग आपण यां यावर काय करणार आहेत.  

मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह. यांचा ए-पॉझीटी ह 

लड ूप होता आिण यांनी बी-िनगेटी हने या ठकाणी टमट केलेली आहे तर मला सांगा हे 

वैदयक दृ या बरोबर आहे का. यांनी ते चुक च केलेल असेलतर याला कारणीभूत कोण आह े

आिण यां यावर आपण काय कारवाई करणार.  

डॉ.साळवे (अित.आरो य वैदयक य अिधकारी) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 

स मा.सभागृह. ाथिमक तरावर दोष नाही असं आढळून येतं. आपले डॉ.पाटील आिण 

डॉ.मोसलगी यांना सगळी केस दाखवून र  दे याम ये कवा काही दोष राहीला का ही खाञी 
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क न आपण घेतोय. या बरोबरच शासनाकडे ये या आठवडयाम ये या केस या पुण उपचाराच 

ऑडीट आलेल आहे. शासनाची किमटी आहे डे युटी डायरे टर ले हलला तर या किमटीम ये 

ससूणचे त  डॉ टर आपले त  डॉ टर एकञीतपणे चचा क न याची सव िडटेल माहीती 

घेवून न  मृ यचू कारण काय या यावर अंतीम िनणय होणं श य आहे.  

मा.संदीप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. यांचा रपोट 

पॉझीटी ह आलेला आहे मग पवन साळवे िनगेटी ह हणून कसे काय सांगतात. रपोट जर 

पॉझीटी ह आलेला आहे तो तु ही िनगेटी ह आहे कस काय सांगता.  

डॉ.साळवे (अित.आरो य वैदयक य अिधकारी)- मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह.  आप या वायसीएमम ये क शासन मा यता ा  लॅब आह े यासाठी लागणारी 
संपुण मिशनरी आहे येणा-या टे ट गची यासाठी आपले जे कट आहेत ते नॅशनल बॉयोलॉजी 
यां याकडचे ा  आहेत आपण या याम ये शासना या ड यु या संपुण गाईडलाई स 

एकञीतपणे फॉलो क न रीतसर तपासणी केली जाते तो आपला रपोट रा यशासनाकडे ाहय 
धरला जातो आिण युपीटरची जी आहे ती यांची वतंञ अि त वात आहे.  आपण हा रपोट 

ायह धरतो. 

मा.िसमा सावळे -   मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  साळव ेसाहेब तु ही 

सँपल कुठून कले ट केले.      

डॉ.साळवे (अित.आरो य वैदयक य अिधकारी) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. हा जो सँपल आहे तो अंकुर हॉि पटल या डॉ टरांनी वायसीएमला सादर केला 
आहे. याची जी किमटी आहे ती शासना या डे युटी डायरे टर या ऑ फसम ये हे थ 
स हसेसकडे याची िमट ग लावून याची कारवाई चालू आहे.  

मा.संदीप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. साळव ेसाहेब अचना 
बारणे यां या लेटलेट कमी झा या मग या कुठ या अजारामुळे कमी झा या.                                    

डॉ.साळवे (अित.आरो य वैदयक य अिधकारी) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, 
स मा.सभागृह. ाथिमकदृ या आपली माहीती बरोबर आह े परंतु कुठ याही कार या 
हायरलम ये पेशंट या लेटलेट हे होवू शकतात. 

मा.अिभषेक बारणे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. तु ही दो ही 
हॉि पटलशी कॉ टॅ ट करायला पाहीजे होतं. दो हीचे रपोट यायला पाहीजे होते. एक 
स मा.नगरसेवक जातात आिण तु ही असा वाद टाकताय काय कार आहे तुमचा.   
मा.संदीप वाघेरे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह.  मा.महापौर साहेब, 
या गो ीत पवन साळवे वरती तु ही लेअरकट कारवाई करा. आज आप यातले एक              
नगरसेवक गेलेले आहेत यां या भ गळ कारभारामुळ. 
मा.अिभषेक बारणे  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. याला दशाभूल 
हणायच. एक जबाबदार नगरसेवीका जाते यात जर कोणी एवढी लापरवाई करत असेलतर 

काय घाई झाली तु हांला या कशान गे या आिण काय गे या तुमच काय अपयश लपवायच 
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होतं का शहरात सवञ ड यु पसरला हणून तु हांला घाई झाली होती. तु ही दोन तीन 
हॉि पटलचे नमुने यायला पाहीजे होते, रपोट सगळयांचे यायला पाहीजे होते. या ड युला 
तु हीच जबाबदार आहात, शासनच जबाबदार आह.े वायसीएमला ड युचे पेशंट ऍडमीट 
आहेत का. पाच पेशंट आता ड युचे वायसीएमला ऍडमीट आहेत माहीती आहे का तु हांला.  
मा.नामदेव ढाके  - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह. आता साळव े
डॉ टरांनी सांगीतल मला असं वाटत क  या संदभाम ये युपीटर हॉि पटलचा जो अहवाल आहे 
आिण मी मगाशी हणलो क  या याम ये जो काही लड ूप होता या संदभाम ये तातडीने 
सखोल चौकशी झाली पाहीजे आिण यांनी कोणी हे चुक च केल असेल यां यावरती तातडीन 
आपण कारवाई केली पाहीजे अशा कार या सुचना आपण आयु ांना दया ात आिण ही सभा 
२९/७/२०२१ दुपारी २.०० पयत तहकूब करावी.  
मा.महापौर – सभागृहा या भावना ल ात घेवून कै.अचनाताई बारणे यांना दांजली वाहत 

असताना यां या मृ युब ल आप या समोर अहवाल दला गेला  यात कोण हणत यांचा 
मृ यू ड युनी झाला परंतु महापािलकेचे डॉ.पवन साळवे यांच मत आहे क  तो ड युनी मृ यू 
झाला नाही ड युचे ल ण याम ये आढळून आलेले नाहीत यामुळे ड युनी यांची मयत झाली 
नाही. यांचा मृ यू शंभर ट े  झालेला आहे पण तो कशामुळे झालेला आहे आिण इत या कमी 
कालावधीम ये कसा काय मृ यू आला.  एक त ण नेतृ व एवढया लवकर कशा प दतीने ड युन 
खचल गेलं हा एक मोठा  समोर उभा राहीलेला आहे. महीला महापौर या ना याने सांगते 
क  या सभागृहातली नगरसेवीका अचनाताई यांचा मृ यू झालेला आहे आिण या मृ यूच कारण 
समजल गेल पाहीजे. अचनाताई या मागे संपुण सभागृह आहे यां या कुटंूबीयांच सां वन करत 
असताना या मृ यूच खर कारणही समोर येणं हे तीतकच मह वाच आह े हणून मी आयु  
साहेबांना सांगू इि छते क  कै.अचनाताई बारणे यां या मृ यूच कारण हे सवाना कळणं 
मह वाच आहे. खाजगी हॉि पटलम ये अचनाताई ऍडमीट हो या या ठकाणी या िसरीअस 
झा यानंतर यूिपटरला यांना ने यात आलेल आहे आिण या ठकाणी यांचा मृ यू झालेला 
आहे. आपण नंतर चौकशी केली क  ड युमुळे इत या लवकर माणूस जातो का हेही तीतकच 
मह वाच आहे. ही सव माहीती आयु  साहेब तु ही सभागृहाला लवकरात लवकर कळवावी 
अशी मी सभागृहा या वतीने आप याला िवनंती करते सवानी दांजली वाहीलेली आहे मी 
अचनाताईना दांजली अपण करते आिण ही सभा गु वार दनांक २९/७/२०२१ रोजी 
दुपारी २.०० पयत तहकूब करणेत येत आहे. 
                                             -----       
 

                                                                      (उषा उफ माई मनोहर ढोरे)                                       

 महापौर 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 पपरी -४११ ०१८.                                                                                                                             
.                                                                                                             
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायपि का मांक –६० 

सभावृ ांत 
( द.२०/७/२०२१ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक –२९.७.२०२१                    वेळ – दुपारी २.०० वाजता 

             पपरी चचवड महानगरपािलकेची दनांक २०/०७/२०२१ ची तहकूब 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २९/७/२०२१ रोजी दुपारी २.०० वाजता मा.उपसिचव 

महारा  शासन नगरिवकास िवभाग यांचेकडील पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/निव-१४ 
दनांक ३ जुलै २०२० व दनांक २८ जून २०२१ या प ा वये ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 

कॉ फर सग ारे) आयोजीत करणेत आलेली आहे. मा.महापौर महानगरपािलके या मु य 

शासक य इमारतीमधील मा.महापौर क  या ठकाणाव न ऑनलाईन प दतीने (ि हडीओ 
कॉ फर सग ारे) सभा संचिलत केले होते. सभेस खालील स मा.सद य  संबंिधत ेञीय 
कायालयाचे सभागृहातून ऑनलाईन प दतीने अथवा मोबाईल ऍप ारे  उपि थत होते.      

  
१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे    - महापौर 

२) मा.घुले नानी ऊफ िहराबाई गोवधन   - उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल किपल हे  े

५) मा.साधना अंकुश मळेकर 

६) मा.अि नी संतोष जाधव 

७) मा.सारीका िशवाजी स ते 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा िवकास 

११) मा.तापक र िवनया दीप (आबा) 

१२) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 
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१३) मा.डोळस िवकास ह र ं  

१४) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१५) मा.गोफणे अनुराधा  देिवदास 

१६) मा.बारसे ि यांका िवण 

१७) मा.अिजत दामोदर ग हाण े

१८) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१९) मा.लांडगे रिव ल मण 

२०) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२१) मा.सावळे िसमा र व  

२२) मा.ल ढे न ता योगेश 

२३) मा.मिडगेरी िवलास हनुमंतराव 

२४) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२५) मा.रा ल हनुमंतराव भोसले 

२६) मा.केशव हनुमंत घोळवे        

२७) मा.अि नी भीमा बोबडे     

२८) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

२९) मा.संजय बबन नेवाळे 

३०) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३१) मा.भालेकर िवण महादेव 

३२) मा.पौ णमा र व  (आ पा) सोनवण े

३३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३५) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३६) मा.यादव मीनल िवशाल 

३७) मा. मोद कुटे 

३८) मा.राजू िमसाळ 

३९) मा.शैलजा अिवनाश मोरे             

४०) मा.बाबर श मला राजू 

४१) मा.अिमत राज  गावडे 



23 
 

 
 

४२) मा.बाळासाहेब नामदवे ओ हाळ 

४३) मा.खानोलकर ा महेश 

४४) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४५) मा.भोईर सुरेश िशवाजी 

४६) मा.अपणा िनलेश डोके 

४७) मा.गावडे राज  तानाजी 

४८) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 

४९) मा.जय ी वसंत गावडे 

५०) मा.कोमल दपक मेवानी 

५१) मा.िशतल उफ िवजय गोरख शद े

५२) मा.सुल णा राजू धर 

५३) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५४) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

५५) मा.संदीप बाळकृ ण वाघेरे 

५६) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाटील) 

५७) मा.काळे उषा दलीप 

५८) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

५९) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६०) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६१) मा.वाघमारे अि नी िव म 

६२) मा.कलाटे रा ल तानाजी 

६३) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

६४) मा.ममता िवनायक गायकवाड 

६५) मा.कामठे तुषार गजानन 

६६) मा.च धे आरती सुरेश 

६७) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

६८) मा.सिवता बाळकृ ण खुळे 

६९) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७०) मा.चं कांत बारकु नखाते 



24 
 

 
 

७१) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७२) मा.मुंढे उषा अंकुश 

७३) मा.कदम शिशकांत गणपत 

७४) मा.बनसोडे राजू िव नाथ 

७५) मा.आशा धायगुडे-शडग े

७६) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

७७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

७८) मा.नवनाथ द ू जगताप 

७९) मा. संजय म हारराव वाबळे  

८०) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

८१) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

           यािशवाय मा.राजेश पाटील-आयु , मा.िवकास ढाकणे-अित र  आयु  (१), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव तथा अित र  आयु  (३), मा.कंुभोजकर-मु य लेखाप र क, 
मा.नाळे-उपसंचालक नगररचना, मा.कोळंबे-मु य लेखा व िव  अिधकारी,  मा.चारठाणकर, 
मा.झगडे, मा.खोत- उपआयु , मा.बोदडे-सहा.आयु ,  मा.भालकर - सह शहर अिभयंता, 
मा.जोशी, मा.देशमुख, मा.बोदडे-सहा.आयु , मा.डॉ.वाबळे – अिध ता वायसीएमएच, 

कुलकण -सह शहर अिभयंता  मा.वाघुंडे-कायकारी अिभयंता हे अिधकारी सभेस  उपि थत  
होते. 

मा.महापौर – उपि थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसेिवका, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव 

सद य,मा.आयु , अिधकारी वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  सभा  

कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आह.े  

मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव सद य, मा.आयु , 

अिधकारी वग, महाड मधील तळीये गावासह पुर आिण दरडी कोसळ यामुळे १४९ 

नागरीकांचे द:ुखद  िनधन झालेले अस याने यांना आज या सभेत दांजली वाहणेत यावी 

अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.घुले नानी उफ िहराबाई-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देते. 

मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठी सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे.   

(सवानी दोन िमिनटे त ध उभे रा न दांजली अपण केली.) 

( मा.महापौर, मा.उपमहापौर, मा.प नेते, मा.िवरोधीप नेते, सव प ाचे गटनेते व मा.आयु  
यां या हा ते पदम ी िगरीष भुणे, रा ीय पुर कार ा  िशवकुमार लबाळे, दंत 
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श यिच क सक डॉ.यशवंत इंगळे यांचा मृतीिच ह, शाल आिण पु तक देऊन स मान कर यात 
आला, तसेच एस. ही.कांबळे, लघुलेखक यांचा सेवािनवृ ी िनमी  स कार कर यात आला.) 

मा.आरती च धे -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

ठराव  मांक -  ६५५                                                       िवषय मांक – १ 

दनांक – २९/७/२०२१                                                    िवभाग – मा.आयु  
 

                 संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .भूिज/८/कािव/५०/२०२१,  
                                द.१७/०५/२०२१ 
                           २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९५१८ द.२७/०५/२०२१   
 

               पपरी चचवड शहरासाठी वतं  पोलीसआयु  कायालय द.१५/०८/२०१८ 
पासून न ाने सु  झालेले आहे. पोलीस उप आयु , प रमंडळ-२, पपरी चचवड 
यांचेकडीलप  . पोउआ/प र.२/बांधकाम/२०८८/२०२१, द.१५/०४/२०२१ व 
द.२३/१२/२०२०नुसार प रमंडळ-२ या ह ीतील सांगवी, वाकड, हजवडी, िचखली, 

दे रोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी हे ७ पोलीस टेशन तसेच िशरगाव व 
रावेत वतं  पोलीस चौक  हा भाग येतो. सदर ठकाणी पोलीस िवभागाचे कायालय 
सु झा यास कायदा  सु व था व शास कय कामकाज करणे सोईचे होणार आहे. 
तसेचपोलीस आयु ालयातील अिधकारी वगासाठी वतं  िनवास थान उभारता येऊ शकते. 
याकरीता खालील I to R ची जागा सुिवधा भुखंडाची मागणी केललेी आहे.  
 

अ. . गावाचे नांव व  स  .नं.  जागेचा तपशील े पळ 

१ 
मौजे वाकड स.नं. 

१११/१/१मधील१८ गुंठे 

मौजे वाकड I to Rचे 

बद यात िमळालेली मोकळी 
जागा सुिवधा भुखंड 

मोकळी जागा१८ गुंठे-

१७९१.८६चौ.मी.१९२८७.५८

चौ.फुट 

२ 

मौजे पुनावळे स.नं. 

१२/१ ते ७ पै.मधील 

३.५ गुंठे 

मौजे पुनावळे I to Rचे 

बद यात िमळालेली मोकळी 
जागा सुिवधा भुखंड 

मोकळी जागा-३.५ गुंठे-

३५३.२७४चौ.मी.३८०२.५९

चौ.फुट 

 

मागणी केलेली जागा I to R चे बद यात मनपास िमळालेली आहे. सदर सुिवधा भुखंड पोलीस 

िवभागास ३० वषा या कालावधीसाठी िप. च. मनपाचे उप संचालक नगररचना, िवभाग हे 

िनधा रत करतील यादराने भुईभाडे आका न दर ५वषानंतर चिलत दराने भाडे वाढ सादर 
क न ३० वषा या कालावधीक रता दे याचा ताव आहे.  पपरी चचवड पोलीस 

आयु ालयाचे पोलीस उपआयु  प रमंडळ-२ पपरी चचवडकरीता  मौजे वाकड 
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स.नं.१११/१/१  पक   येथील १८ गुंठे व मौजै पुनावळेस.नं.१२/१ ते ७ पै. मधील ३.५ गुंठे  I 

to R ची मोकळी जागा सुिवधा भुखंड प. च.म.न.पा. या िनयम/अटी  शत नुसार पपरी 

चचवड पोलीस आयु ालयाचे पोलीस उपआयु  प रमंडळ-२ चे कायालयास ३० वषा या 
कालावधीसाठी दर ५ वषाने  चिलत दराने भाडेवाढ या अट स अिधन रा न भुई-भा ाने 
वापरासाठी देणेस महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ क नुसार मा यता देणेत 
येत आहे. 
मा.श मला बाबर  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.सिचन िचखले -  मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेल ेसव सद य, मा.आयु , 

अिधकारी वग, अ यंत मह वाचा आिण खुप चांगला िवषय आहे. या याम ये आम या काही 

सुचना आहेत. यावेळेस पोलीस आयु ालयाची थापना झाली यावेळेस पहीले पोलीस 
आयु  हणून प नाभन साहेब होते. यावेळेस मी यां या बरोबर एक िमट ग घेतली होती 
आिण याम ये मी काही सूचना द या हो या या सूचना अशा आहेत मा या भागाम ये 
िनगडी पोलीस ठाणे आहे आिण िनगडी पोलीस ठा याच अंतर आिण िस दीिवनायक नगरीच  
अंतर फ  एक क.मी.असेल आिण िस दीिवनायक नगरीमधील लोकांना पोलीस टेशनला 
जायच हणलतर  सहा क.मी. जाव लागत आिण िस दीिवनायक नगरी महापािलके या 
शेजारी अस यामुळे ामीण भाग पडत अस यामुळे या प रसराम ये दरोडे याच माणे काही 
दवसापुव  एक घटना घडली होती क  दवसाढवळया एका घरातील तीन ते चार चा 

मडर कर यात आला होता.  िनगडी पोलीस ठाणे अंतगत िस दीिवनायक नगरीचा समावेश 
क न यावा जेणेक न एखादी घटना घडत असेलतर लोकांना लवकरात लवकर पोलीस 
टेशनम ये येता येईल आिण तीथे क ले ट वगैरे क न पाच िमनीटाम ये पोलीस तीथे 

पोहचतील. दुसरा िवषय असा क  िनगडी पोलीस ठा याची जी काही ह  आहे ती पुणपणे 
चचवड टेशन पयत येते पण समोरच चचवड  पोलीस टेशन चौक  आहे.  िनगडी पोलीस 
टेशनला चचवड पोलीस टेशन पयत याव लागतं पण समोरच अ रश: दहा िमटरवर 
चचवड पोलीस टेशन आहे तो एक प रसर या यातून कमी करावा आिण िनगडी पोलीस 
टेशनला िस दीिवनायकनगरी प रसर हा जोडून यावा, हा सवात मह वाचा िवषय आह े

आपण या याम ये ल  घालाव अशी मी तु हांला नं  िवनंती करतो.  दुसरी गो  पपरी 
चचवड शहराम ये सव प ानी अंदोलन केली मग ती गु हेगारी असेल, चोरी असेल, दरोडे 

असतील याच माण कमी कसं होईल या याकडे आपण ल  दल होतं आिण या अनुषंगाने 
आपण आयु ालय कर यासाठी य शील राहीलो. शहराम ये कायदा आिण सु व थाची 
भीती मनाम ये राहीलेली दसत नाही. चो-यांच माण वाढलेल आहे याकड आप याला 
सगळयांना जातीन पाहील पाहीजे जेणेक न नागरीकांम ये जे भीतीच वातावरण आह ेते कमी 
केल पाहीजे. मला असं वाटतय क  न च आपले पोलीस आयु ालय या याकडे जातीने ल  
देतील. परंतु जे हापासून पोलीस आयु ालय पपरी चचवड शहराम ये झाल आह ेते हापासून 
मा या िनदशनास असं आलेल आहे क  याच माण मोठया माणात वाढलेल आह ेया याकडे 
आप या सगळयांनाच जातीन ल  दयाव लागेल, एवढ बोलून थांबतो ध यवाद.  
मा.रा ल कलाटे - मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव सद य, मा.आयु , 

अिधकारी वग, ही जी ताथवडेची जागा आहे या यात आपण वाकड मधील इं दरा कॉलेज 
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रोडवरची एक जागा आिण पुनावळेतील एक जागा या दोन जागा आपण यांना यावेळेस 
सुचव या हो या. परंतु ही जी १७.९८ जागा आहे या या ऐवजीच या ठकाणीच स ह नं. ९९ 
म ये पंधरा गुंठयाच रझ हशन ता यात येत आहे या यावर पोलीस टेशनच रझ हशन आहे 
या या ऐवजी आपण ती जागा देव ूजर ही जागा नाही िमळालीतर आिण ३.५ गुंठयाची गरज 
नाही असं या दवशी एसीपी साहेब हणाले, आिण या या बरोबर आपण या यावर दहा 
कोटीच हेड केलेल आहे व दोन कोटीची तरतूद आहे. यामुळे आपण लवकरात लवकर आक टे ट 
नेमुन याची कारवाई क  या. या भागात पोलीस टेशन, पोलीस चौक  होण हे देखील गरजेचे 
आहे. पण हे होत असताना या जागे याऐवजी जर पोलीस टेशन या रझ हशन या  दोन 
जागा या जवळपासच आहेत एक पंधरा गुंठे आिण दुसरी पाच गुंठे यांचही िनगोिसएशन 
शेवट या टेजवर आहे, आयु  साहेब पण बोलतात मी पण या लोकांना िवनंती करतो. ते जर 
झालतर ही जागा महापिलकेकडे राहील आिण या भागात एकही हॉि पटलच रझ हशन 
नाही. तरी आपण हा िवषय मंजूर करताना या सगळया गो ी शासनाने तपासून मंजूर 
करा ात अशी मी आप याला िवनंती करतो. या ठकाणी पोलीस टेशन हवे आहे आिण माझ 
असंही मत होतं क  यावेळेस आपण यांना या ठकाणी बांधुन देवू, यावेळेस पुढ या बाजुला 
एक पोलीस टेशन, पोलीस चौक  होईल आिण माग या बाजुला यांना घर बांधायची आहेत 
आिण ती घर बांधत असताना जर महापािलका खच करणार आहे आपण दहा कोटीचा हेड 
केला आहे व दोन कोटी तरतूद केलेली आहे. या यात जर दहा बारा मज याची िब ड ग झाली 
कवा रोहाऊस झालेतर यात अध हे आप या शहरासाठी राहतील, का तर आपण खच करतो 

कारण आपले अिधकारी, उपायु  यांना देखील शहरात राह यासाठी जागा नाही. आयु  
साहेब यां या ले हलवरती बोलतात क  तु या ता यात असलेली पाच गुंठे आिण ही पंधरा गुंठे 
या दो ही जागा जर आप याला िमळा यातर या ठकाणी पोलीस चौक  कवा उपआयु  
कायालय या दो ही गो ी या सुिवधा यां या यां या ओन रझ हशन असले या जागेत 
होतात. ते झालतर ही आठरा गुंठे जागा आप या महापािलकेस बाक या सुिवधासाठी 
पा याची टाक  आहे, एक छोटस हॉि पटल आहे या यासाठी आप याला वापरता येईल. तरी 
हा िवषय मंजूर करताना आपण या सगळया बाब चा िवचार करावा अशी मी आप याला 
िवनंती करतो. 
मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव सद य, मा.आयु , 

अिधकारी वग,  या ठकाणी आप या शहराचा िव तार मोठया माणात होत असताना आता 

न ानेच आप या कारक द त या ठकाणी पोलीस आयु ालयाला परमीशन दलेली आहे. या 
अनुषंगाने आपण बघीतलतर वाकड, हजवडी, िचखली, दे रोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव 
एमआयडीसी आिण सांगवी अशा सात पोलीस टेशनचा समावेश प रमंडल-२ म ये होतो.  या 
अनुषंगाने न ाने हा जो काही शहराचा िव तार होतो, मोठया माणात नागरीकरण होताय, 
मोठया माणात या ठकाणी िब ड गा तयार होतात या अनुषंगाने या भगाम ये वाकड 
१११/१/१ मधील आठरा गुंठे जागा आयुटूआर या मा यमातून महापिलकेला िमळालेली आहे 
आिण तशाच प दतीने पुनावळे येथील १२/१ ते ७ पैक  मधील ३.५ गुंठे जागा आप या 
महानगरपािलकेला िमळालेली आहे. या ठकाणी हया िवषयी पोलीस आयु ालया या 
मा यमातून आप या महापािलकेकडे सात याने, वारंवार जागेची मागणी होते आिण तातडीने 
यांना जागा उपल ध क न द या यानंतर यां याकडून ती बांधले जाणार आहे आिण हणून 
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हा िवषय या ठकाणी आलेला आहे. आपण जर िवचार केलातर पोलीस कोणासाठी काम 
करतात तर पोलीस शहरातील नागरीकांसाठी काम करतात. शहरामधील कायदा आिण 
सु व था राख याच काम या ठकाणी पोलीसां या मा यमातून केल जातय. आप याला जागा 
िमळालेली आहे, दो ही जागे या मा यमामधुन आप याला ही जागा वरीत यां याकडे 
ह तांतर करता आलीतर तातडीने या ठकाणी प रमंडल-२ कायालय या ठकाणी होणार आहे. 
तो भाग मोठया माणात िवकसीत होतो या भागाम ये कायदा, सु व था िनमाण होत 
असताना या ठकाणी प रमंडल-२ या संदभाम ये यांनी जी मागणी आप याकडे केलेली आह े
क  ती जागा तातडीने दयावी हणून हा िवषय आप याकडे आलेला आहे. ती जागा आप याला 
आयटूआर या मा यमातून िमळालेली आहे. तरी मा.महापौर साहेब, मी आप याला िवनंती 
करतो क  हा िवषय आपण मंजूर करावा आिण पोलीस आयु ालयाच या ठकाणी तातडीने 
कायालय हाव ही भूमीका या या मागची आहे.  
मा.रा ल कलाटे -  मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव सद य, मा.आयु , 

अिधकारी वग,  हा िवषय मंजूर करत असताना या याच बाजूला महापािलके या डीपीत 

याचच रझ हशन आहे. उदया असं हायला नको क  बाजू या दोन जागा यां या यां याकडे 
जातील हे हो या या अगोदर जर ते झालतर यामुळे यांची जागा यांनाच िमळेल हा पण 
िवषय आपण मंजूरी करताना ल ात असु दया.  िवषय  मंजूर करत असताना आज रोजी 
साडेतीन ऐवजी पाच आिण आठरा ऐवजी पंधरा गुंठे हे तीतक रझ हशनच आहे हे रझ हशन 
आलतर आप या या जागा वाचतील आिण आप या जागा आप याला बाक या योजनासाठी 
घेता येतील.  ही या सु  असताना सायमे टेनली जर  ते ता यात आलतर आप याला 
यां या जागा यांना देता येतील आिण आप या जागा आप याकडे राहतील.  

मा.नामदेव ढाके -  मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव सद य, मा.आयु , 

अिधकारी वग,  रा ल कलाटेनी हण या माणे ठक आहे आप याला पोलीसां यासाठी अजून 

यांना राह यासाठी यांना िब ड ग बनवायची आहे कवा आणखीन यां या ब-याच माग या 
आप याकडे आहेत परंतु हा तातडीचा िवषय आहे. 
मा.आशा धायगुडे-शडग े - मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव सद य, 
मा.आयु , अिधकारी वग,  आता रा ल कलाटे जे हणाले या याम ये त य आहे. जर ही 

जागा दयावी का तर िनि तपणे दली पाहीजे, जस आता हणल गेल क  पोलीस सु दा 
आपलेच काम करतात पण याच बरोबर िडझाईन तयार होईपयत  आता रा ल कलाटे हणाले 
या माणे आर ण ता यात आलतर आपण वरीत या ठकाणी िश ट कराव जेणेक न आपल 

आर ण हे आप या शहरा या िहतासाठी वापरता येईल. याची आपण उपसूचना जर घेतलीतर 
िनि पणे ख-या अथाने या िवषयाला याय द यासारखा होईल, ध यवाद. 
मा.महापौर -  िवषय मांक १ मंजूर करणेत येत आहे. 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ५४       ितकूल-० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
               ---- 
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मा.श मला बाबर -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक २ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
 

                                                                                       िवषय मांक – २ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

 

             संदभ –१) मा.महापािलका आयु यांचे प  . शा/११/कािव/२९५/२०२१,  
                                   द.१८/०६/२०२१ 

                       २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९८०५ द.२३/०६/२०२१   
 

       महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५१ व ६७ मधील तरतूदीस अनुस न 
मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८५ द.१६/९/२०२० व मा.महापािलका सभा ठराव 

.५७० द.१३/१०/२०२० यांचे मा यतेने मा.आयु  सो. यांचेकडील आदेश 

. शा/११/कािव/४८५/२०२० द.२६/१०/२०२० व . शा/११/कािव/१२८/२०२१ 
द.१०/३/२०२१ अ वये २४ माच, २०२० ते १७ म,े २०२० व १४ जुल,ै २०२० ते २३ जुल,ै 

२०२० या ६५ दवसा या लॉकडाऊन कालावधीम ये कोरोना िवषयक काम करणारे 
महानगरपािलका िविवध िवभागाकडील कमचारी, मानधनावरील, ठेकेदाराकडे काम करीत 

असलेल े कमचारी, िश णाथ  (कोपा-पासा) तसेच भांडार िवभाग व इतर िवभागातील 

कमचारी यांना य  केले या कामां या माणात हजर दवसा माण े ित दन १५०/- 
(अ री- र.  एकशे प ास फ ) ो साहन भ ा मंजूर करणेत आला आहे. सि थतीतील 
“कोरोना” िवषाणू (COVID-19) दुसरी लाट असून पपरी चचवड महानगरपािलका 

प रसरात कोिवड -१९ बािधत णांची सं या मो ा माणात वाढत आह.े “कोरोना िवषाण”ू 

(COVID-19) ादूभाव रोख यासाठी िनमाण झाले या आप कालीन प र थतीचा सामना 

करणे या अनुषंगाने कोरोना िवषाणूमुळे िनमाण झाले या आजाराचे पा भूमीवर 
ितबंधा मक उपायोजना करण े क रता मनपा या वतीने उपाययोजना करणेत येत 

आहेत.“कोरोना िवषाण”ू (COVID-19) चे काळात कामकाज     करणा-या यशवंतराव च हाण 

मृती णालयासह महापािलका णालय   / दवाखाना येथील कायरत अिधकारी/कमचारी 
यांना वतं  कोिवड भ ा अदा करणेबाबत वै कय मु य कायालयामाफत 
द.१९/०५/२०२१ रोजी मा.आयु  सो यांचेकडे ताव सादर करणेत आला होता . यानुसार 

महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय तसेच मनपाची इतर णालय े व 
दवाखाने या ठकाणी कोिवड-१९ या काळात मानधनावर कायरत असले या त  वै कय 
अिधकारी /वै कय अिधकारी तसेच दंत श यिचक सक यांना र. .१५०००/- , टाफ नस व 

सव पॅरामेडीकल टाफ यांना र. .१०,०००/- तसेच योगशाळा सहा यक/वग ४ मधील 

कमचारी यांना र. .५,०००/- या माण ेमािसक वेतना ित र  वतं  कोिवड भ ा १ एि ल 

२०२१ पासून ३० जून २०२१ अखेर दरमहा अदा करणेस मा. थायी सिमती सभा ठराव 
.९४५०, द.१२/०५/२०२१ अ वये मा यता देणेत आलेली आहे. यासंदभातील कायवाही 

वै कय िवभागाकडून करणेत आलेली आह.े याच धत वर, महानगरपािलके या यशवंतराव 
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च हाण मृती णालय तसेच मनपाची इतर णालय ेव दवाखाने या ठकाणी कोिवड१९ या 
काळात आ थापनेवर कायरत असलेल ेवै कय तांि क संवगातील अिधकारी   / कमचारी यांना 
खालील देय माण ेकोिवड भ ा मंजुरी बाबत तािवत केल ेआह.े 

 

अ ..  महापािलका णालय/दवाखानामधील थायी अ थापनेवरील 
कायरत वैदयक य त  / वैदयक य अिधकारी/इतर कमचारी वतं  कोिवड भ ा र ..  

१ वग १ व २ १५,०००/- 

२ वग - ३ १०,०००/- 

३ वग -४  ५,०००/- 
 

तुत करणी पुढील कायवाही शासन िवभागामाफत करणेबाबत 
मा.अित.आयु  (१) यांना शेरांकन केले आहे सदर शेरांकनानुसार मा.आयु ्    सो. मा यता 
दलेली आहे. सादर करणेत आले या तावानुसार नमुद देयनुसार खालील माणे खच अपे ीत 

आहे. 

अ ..  वग 
एकूण कमचारी सं या 

एकूण दरमहा कोिवड 
भ ा एकूण र ..  

वै कय वाय .सी.एम.एच  

१ २ ३ ४ ५ (३+४) ६ ७ (५X६) 

१ वग-१ १६ ६८ ८४ १५,०००/- १२,६०,०००/- 

२ वग-२ ७४ १४ ८८ १५,०००/- १३,२०,०००/- 

३ वग-३ ३०६ २८१ ५८७ १०,०००/- ५८,७०,०००/-- 

४ वग-४ २४६ १५१ ३९७ ५,०००/- १९,८५,०००/- 

एकूण वग १ ते ४ ६४२ ५१४ ११५६ -- १,०४,३५,०००/- 

 
वरील माण े कोिवड भ ा संबंिधतांना अदा करावयाचा झा यास माहे १ एि ल 

२०२१ ते ३०जून २०२१ क रता एकूण खच र. .१,०४,३५,०००/- (अ री र. . एक कोटी 

चार लाख प तीस हजार फ ) ितमाह अपेि त आहे. सदरचा कोिवड भ ा माहे १ एि ल 
२०२१ ते ३० जून २०२१ क रता कालावधीम ये मंजूर कर याचे तािवत केले आहे. 
यानुसार वरील दराने कोिवड भ ा अदा करणेस तसेच जागितक महामारी कोिवड-१९ 

अंतगत कामकाज करणा-या मानधनावरील वै कय अिधकारी यांना र. .१५,०००/- जनन 
व बाल आरो य (RCH), रा ीय नागरी आरो य अिभयान (NUHM) व रा ीय यरोग 

दुरीकरण काय म (NTEP) अंतगत मानधनावर कायरत असलेले शहर काय म व थापक, 

शहर लेखा व थापक, लेखापाल, िलिपक, ए.एन.एम., डेटाए ी ऑपरेटर तथा लेखापाल 
टाफनस, व र  डॉटस लस व यरोग एच.आय. ही. पयवे क, व र  यरोग उपचार 

पयवे क, व र  यरोग योगशाळा पयवे क, ट.बी.हे थ ि हजीटर, िप.पी.एम. कॉड नेटर, 
फामािस ट, योगशाळा तं , बालवाडी िशि का व आशा वयंसेिवका यांना 
र. .१०,०००/- तसेच मदतनीस व ाय हर यांना र. .५,०००/- या माणे एि ल, २०२१ ते 
३० जून २०२१ अखेर कोिवड भ ा देणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.योिगता नागरगोजे  -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
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मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 

महानगरपािलके या वतीने संपुण शहरभर को हीड १९ या वैि क महामारीवर अितशय 
काय मपणे काम करणारे वरील िवषयात नामिनदशत केलेले सव अिधकारी व कमचारी यांचे 
कौतुक सव तरांतुन तसेच रा याचे मु यमंञी व शहराचे पालकमंञी यांनी कौतुक केलेल ेआहे. 
तसेच वत:ची िजवाची पवा न करता खुप मोठी जोखीम प का न णांना वाचिव याची, 
सेवा दे याची काय आहोराञ केलेले आहे. तरी वरील सव अिधकारी व कमचारी यांना माहे 
एि ल २०२१ ते जुन २०२१ (तीन मही यांचा) ितमाह र. . १०,०००/- माणे तीन 
मही याचा र. . ३०,०००/- को हीड भ ा अदा करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.श मला बाबर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ६५६                                                            िवषय मांक – २ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

 

                   संदभ –१) मा.महापािलका आयु यांचे प   
                                 . शा/११/कािव/२९५/२०२१,  द.१८/०६/२०२१ 
                             २) मा. थायी सिमतीकडील ठ. .९८०५ द.२३/०६/२०२१   

 

              महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ५१ व ६७ मधील तरतूदीस अनुस न 
मा. थायी सिमती सभा ठराव .७४८५ द.१६/९/२०२० व मा.महापािलका सभा ठराव 

.५७० द.१३/१०/२०२० यांचे मा यतेने मा.आयु  सो. यांचेकडील आदेश 

. शा/११/कािव/४८५/२०२० द.२६/१०/२०२० व . शा/११/कािव/१२८/२०२१ 
द.१०/३/२०२१ अ वये २४ माच, २०२० ते १७ म,े २०२० व १४ जुल,ै २०२० ते २३ जुल,ै 

२०२० या ६५ दवसा या लॉकडाऊन कालावधीम ये कोरोना िवषयक काम करणारे 
महानगरपािलका िविवध िवभागाकडील कमचारी, मानधनावरील, ठेकेदाराकडे काम करीत 

असलेलेकमचारी, िश णाथ  (कोपा-पासा) तसेच भांडार िवभाग व इतर िवभागातील 

कमचारी यांना य  केले या कामां या माणात हजर दवसा माण े ित दन १५०/- 
(अ री- र.  एकशे प ास फ ) ो साहन भ ा मंजूर करणेत आला आहे. 
सि थतीतील“कोरोना” िवषाणू (COVID-19) दुसरी लाट असून पपरी चचवड 

महानगरपािलका प रसरात कोिवड-१९ बािधत णांची सं या मो ा माणात वाढत आह.े 
“कोरोना िवषाण”ू (COVID-19) ादूभाव रोख यासाठी िनमाण झाले या आप कालीन 

प र थतीचा सामना करणे या अनुषंगाने कोरोना िवषाणूमुळे िनमाण झाले या आजाराचे 
पा भूमीवर ितबंधा मक उपायोजना करण े क रता मनपा या वतीने उपाययोजना करणेत 
येत आहेत.“कोरोना िवषाणू” (COVID-19) चे काळात कामकाज  करणा-या यशवंतराव 

च हाण मृती णालयासह महापािलका णालय   / दवाखाना येथील कायरत 
अिधकारी/कमचारी यांना वतं  कोिवड भ ा अदा करणेबाबत वै कय मु य 
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कायालयामाफत द.१९/०५/२०२१ रोजी मा.आयु  सो यांचेकडे ताव सादर करणेत आला 
होता . यानुसार महानगरपािलके या यशवंतराव च हाण मृती णालय तसेच मनपाची इतर 

णालय ेव दवाखाने या ठकाणी कोिवड -१९ या काळात मानधनावर कायरत असले या त  
वै कय अिधकारी /वै कय अिधकारी तसेच दंत श यिचक सक यांना र. .१५०००/-, 

टाफ नस व सव पॅरामेडीकल टाफ यांना र. .१०,०००/- तसेच योगशाळा सहा यक/वग ४ 

मधील कमचारी यांना र. .५,०००/- या माण ेमािसक वेतना ित र  वतं  कोिवड भ ा १ 

एि ल २०२१ पासून ३० जून २०२१ अखेर दरमहा अदा करणेस मा. थायी सिमती सभा 
ठराव .९४५०, द.१२/०५/२०२१ अ वय े मा यता देणेत आलेली आहे. यासंदभातील 

कायवाही वै कय िवभागाकडून करणेत आलेली आह.े याच धत वर, महानगरपािलके या 

यशवंतराव च हाण मृती णालय तसेच मनपाची इतर णालय े व दवाखाने या ठकाणी 
कोिवड१९ या काळात आ थापनेवर कायरत असलेल ेवै कय तांि क संवगातील अिधकारी   /
कमचारी यांना खालील देय माण ेकोिवड भ ा मंजुरी बाबत तािवत केल ेआह.े 

अ ..  
महापािलका णालय/दवाखानामधील थायी अ थापनेवरील 

कायरत वैदयक य त  / वैदयक य अिधकारी/इतर कमचारी 
वतं  कोिवड भ ा 

र ..  

१ वग १ व २ १५,०००/- 

२ वग - ३ १०,०००/- 

३ वग -४  ५,०००/- 
        

         तुत करणी पुढील कायवाही शासन िवभागामाफत करणेबाबत मा.अित.आयु  
(१) यांना शेरांकन केले आहे सदर शेरांकनानुसार मा.आयु  सो. मा यता दलेली आहे. सादर 
करणेत आले या तावानुसार नमुद देयनुसार खालील माणे खच अपे ीत आहे. 

अ ..  वग 
एकूण कमचारी सं या 

एकूण 
दरमहा कोिवड 

भ ा 
एकूण र ..  

वै कय वाय .सी.एम.एच  

१ २ ३ ४ ५ (३+४) ६ ७ (५X६) 

१ वग-१ १६ ६८ ८४ १५,०००/- १२,६०,०००/- 

२ वग-२ ७४ १४ ८८ १५,०००/- १३,२०,०००/- 

३ वग-३ ३०६ २८१ ५८७ १०,०००/- ५८,७०,०००/-- 

४ वग-४ २४६ १५१ ३९७ ५,०००/- १९,८५,०००/- 

एकूण 
वग १ ते 

४ 
६४२ ५१४ ११५६ -- १,०४,३५,०००/- 
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वरील माण े कोिवड भ ा संबंिधतांना अदा करावयाचा झा यास माहे १ एि ल 
२०२१ ते ३०जून २०२१ क रता एकूण खच र. .१,०४,३५,०००/- (अ री र. . एक कोटी 

चार लाख प तीस हजार फ ) ितमाह अपेि त आहे. सदरचा कोिवड भ ा माहे १ एि ल 
२०२१ ते ३० जून २०२१ क रता कालावधीम ये मंजूर कर याचे तािवत केले आहे. 
यानुसार वरील दराने कोिवड भ ा अदा करणेस तसेच जागितक महामारी कोिवड-१९ 

अंतगत कामकाज करणा-या मानधनावरील वै कय अिधकारी यांना र. .१५,०००/- जनन 
व बाल आरो य (RCH), रा ीय नागरी आरो य अिभयान (NUHM)व रा ीय यरोग 

दुरीकरण काय म (NTEP)अंतगत मानधनावर कायरत असलेले शहर काय म व थापक, 

शहर लेखा व थापक, लेखापाल, िलिपक, ए.एन.एम., डेटाए ी ऑपरेटर तथा लेखापाल 
टाफनस, व र  डॉटस लस व यरोग एच.आय. ही. पयवे क, व र  यरोग उपचार 

पयवे क, व र  यरोग योगशाळा पयवे क, ट.बी.हे थ ि हजीटर, िप.पी.एम. कॉड नेटर, 
फामािस ट, योगशाळा तं , बालवाडी िशि का व आशा वयंसेिवका यांना 
र. .१०,०००/- तसेच मदतनीस व ाय हर यांना र. .५,०००/- या माणे एि ल, २०२१ ते 
३० जून २०२१ अखेर कोिवड भ ा देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलके या वतीने संपुण शहरभर को हीड १९ या वैि क महामारीवर अितशय 
काय मपणे काम करणारे वरील िवषयात नामिनदशत केलेले सव अिधकारी व कमचारी यांचे 
कौतुक सव तरांतुन तसेच रा याचे मु यमंञी व शहराचे पालकमंञी यांनी कौतुक केलेले आहे. 
तसेच वत:ची िजवाची पवा न करता खुप मोठी जोखीम प का न णांना वाचिव याची, 
सेवा दे याची काय आहोराञ केलेले आहे. तरी वरील सव अिधकारी व कमचारी यांना माहे 
एि ल २०२१ ते जुन २०२१ (तीन मही यांचा) ितमाह र. . १०,०००/- माणे तीन 
मही याचा र. . ३०,०००/- को हीड भ ा अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

अनुकूल- ५४      ितकूल – ० 

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

 मा.श मला बाबर – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ३ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

                                                                                      िवषय मांक – ३ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

 

               संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/कािव/५५१/२०२१,  
                              द.०७/०६/२०२१ 
                         २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. . ४० द. १८/०६/२०२१    
 

 पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘ ये  वै क य अिधकारी' 

अिभनामाची १६ पद ेS-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७००म ये शासन मंजूर असून 

४ पदे र  आहेत. ‘ ये वै क य अिधकारी' अिभनामाची र  पद ेपदो तीने भर याकामी 

मा.आयु  सो यां या अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा दनांक ३१/०५/२०२१ रोजी 
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आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने पदो तीपूव‘ वै क य 

अिधकारी' पदावरील  अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, 

गोपनीय अहवाल, म ा व दािय च, संगणक अहता आिण िश तभंग िवषयक कारवाई 

इ या द सेवा िवषयक तपिशल पडताळून, खालील वै क य अिधकारी गट–ब  यांना 

पदो तीचे आर ण र  कर या संदभात मा.सव  यायालयात लंिबत असलेली िवशेष 
अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन व शासन 
िनणय द.७/०५/२०२१ चे अिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार 
‘ ये  वै क य अिधकारी' पदावर S-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० या 

वेतन ेणीत पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम, 

२०२० नुसार तसेच मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो ती दे याबाबत पदो ती 
सिमतीने सवानुमते िशफारस केली आहे. 

अ.  
द.०१/०१/२०२० रोजी या 

सेवा ये ता यादीतील मांक 
वै क य अिधकारी नाव ं पदो तीचा वग 

१ १४ डॉ.मंडपे र व  नारायण ये तेनुसार 
२ १५ डॉ.अलवी स यद नासेर इ ाहीम ये तेनुसार 
३ १७ डॉ.ढगे िशवाजी   बकराव ये तेनुसार 

              

सबब, उपरो  वै क य अिधकारी यांना S-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००–२०८७०० म य े

‘ ये  वै क य अिधकारी'  पदावर, पदो ती मधील आर ण र  कर या संदभात मा.सव  

यायालयाम ये याय िव  असलेली िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये    
होणा-या अंितम िनणया या अधीन व शासन िनणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अिधन रा न 
सेवा ये ते नुसार र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो ती दे यास मा यता देणेत 
यावी.  
मा.  योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 

महानगरपािलका आ थापनेवर “सहा यक संचालक नगररचना” या संवगातील गट-अ मधील 

दजाचे वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेडवेतन ६६०० (सहा ा वेतन आयोगा नुसार) 

शासन िनणय .पीसीसी-२०२१/ . .५२/निव-२२, दनांक २१ जून २०२१ अ वय े शासन 

मंजूर झालेल े आह.े या पदावर अनुभव व शै िणक पा ता धारण करणारे पदो तीपुव 

पदावरील कायरत असलेल ेमनपा अिधकारी ी. शांत शपी, नगररचनाकार यांना “सहा यक 

संचालक नगररचना” या गट-अ मधील पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत यावी. 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “उप आयु ” या संवगातील गट-अ 
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मधील शासन मा य र  पदांवर िनयमानुसार सेवाजे ता, अनुभव व शै िणक पा ता धारण 

करणारे पदो तीपुव पदावरील कायरत असलेल े ी.अ णा यशवंतराव बोदडे, सहा. आयु  

यांना “उप आयु ” या गट-अ मधील र  पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत 

यावी.  तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर शासन मंजूर असले या सहा यक 
आयु   या र  पदांवर िनयमा नुसार सेवा ये ता, शै िणक पा ता व अनुभव धारण करणारे 
पा ताधारक पदो तीपूव शासन अिधकारी या पदावरील सेवा ये  अिधकारी ी. दलीप 
बबन आढारी व ी. वामन बाबुराव नेमाणे यांना पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत 
यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या अ थापनेवरील “सह शहर अिभयंता 

( थाप य)” अिभनामाची ५ पदे पे ले हल S-२५ वेतन ेणी ७८८००-२०९२०० या वेतन 

ेणीम ये शासन मंजुर आहेत. पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे 
वग करण) िनयम २०२० नुसार सह शहर अिभयंता पदाची शै िणक अहता, अनुभव इ. नमुद 

आहे. यानुसार सह शहर अिभयंता या पदा या र  होणा-या जागांवर  सदर पपरी चचवड 
महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० मधील तरतुदीनुसार 
सेवा जे ता, शै िणक अहता, अनुभव या िनकषांस अनुस न पा  ठरणारे कायकारी अिभयंता 

( थाप य) ी.मनोज मोतालाल से ठया, ी. राज  वसंतराव राण,े ी.िशरीष द ा य पोरेडी, 

ी. ानदेव रामचं  जंुधारे व ी मोद सुधाकर भासे यांना “सह शहर अिभयंता ( थाप य)” 

या पदावर पदो ती देणेस मा यता देणेत यावी.  तसेच  पपरी चचवड महानगरपिलकेची 
सावजिनक वाचनालये, पधा प र ा क  ही या ेञीय कायालयाचे काय ेञात आहेत या 
या ेञीय कायालयांकडे वग कर यात आलेली असून या कारे कामकाज ेञीय अिधकारी 

यां या िनयंञणाखाली चालू आहे. सावजिनक वाचनालये, पधा प र ा क ाचे कामकाज 
पाहणारा सव कमचारी वग हा ेञीय कायालयाम ये वग कर यात आलेला आहे. ेञीय 
कायालयाअंतगत ब तेक सावजिनक वाचनालये ही सेवाशु क त वावर इतर सं थांना 
चालिवणेस देणेत आलेली आहेत सावजिनक वाचनालयाकडे ंथपाल कम िलपीक या संवगाचे 
व शासक य िलपीक संवगाचे कामकाज, जबाबदा-या व शै िणक अहता एकच अस याने 
स ि थतीत महापािलका आ थापनेवरील िलपीक या संवगाचे व शासक य िलपीक संवगाचे 
कामकाज, जबाबदा-या व शै िणक अहता एकच अस याने स ि थतीत महापािलका 
आ थापनेवरील िलपीक संवगातील र  जागा िवचारात घेता तसेच नोकरभरतीवरील िनबध 
िवचारात घेता ी.योगीता पाटील, ंथपाल कम िलपीक यांना िलपीक या अिभनामा या 
पदांम ये दनांक १३/६/२००७ पासून समावेशन करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
डॉ.यशवंत इंगळे, सन जुलै १९९२ पासून पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये 
दंतश यिच क सक या पदावर जू झाले आहेत. १९९२ ते आज अखेर ते एकाच पदावर  
कायरत असून सेवा वेश िनयमावलीतील अटी शत  माणे यांना आजतागायत पदो ती या 
संधी िमळालेली नाही. डॉ.इंगळे हे पुढील तीन वषात िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  होणार 
आहेत. डॉ. यशवंत इंगळे यांचा २९ वषाचा दीघ अनुभव िवचारात घेऊन सेवा वेश 
िनयमावलीमधील शै िणक अहता  िशिथल करणेस व डॉ.इंगळे यांना 
वाय.सी.एम. णालयातील वैदयक य अिध क/वैदयक य उपअिध क पदाचा पदभार दे यास 
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मा यता देणेत यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपिलका आ थापनेवर शासन मंजुर  
असले या जे  वैदयक य अिधकारी या र  पदावर िनयमानुसार सेवा ये ाता, शै िणक 
पाञता व अनुभव धारण करणारे पाञताधारक सेवाजे  वैदयक य अिधकारी डॉ.संजय सोनेकर 
यांना जे  वैदयक य अिधकारी या र  पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास व ी. दलीप अनंत 
करंजखेले अ पयवे क यांना मनपा अ थापनेवर समक  पदावर नेमणूक देणेस मा यता देणेत 
यावी.        
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो.         

मा.श मला बाबर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता-                                                
ठराव मांक – ६५७                                                            िवषय मांक – ३ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

 

               संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . शा/२/कािव/५५१/२०२१,  
                             द.०७/०६/२०२१ 
                         २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. . ४० द. १८/०६/२०२१    
 

 पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ‘ ये  वै क य अिधकारी' 

अिभनामाची १६ पद ेS-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७००म ये शासन मंजूर असून 

४ पदे र  आहेत. ‘ ये वै क य अिधकारी' अिभनामाची र  पद ेपदो तीने भर याकामी 

मा.आयु  सो यां या अ य तेखाली पदो ती सिमती सभा दनांक ३१/०५/२०२१ रोजी 
आयोिजत कर यात आलेली होती. तुत या पदो ती सिमतीने पदो तीपूव‘ वै क य 

अिधकारी' पदावरील  अिधका-यांची शै िणक अहता, अनुभव कालावधी, सेवा ये ता, 

गोपनीय अहवाल, म ा व दािय च, संगणक अहता आिण िश तभंग िवषयक कारवाई 

इ या द सेवा िवषयक तपिशल पडताळून, खालील वै क य अिधकारी गट–ब  यांना 

पदो तीचे आर ण र  कर या संदभात मा.सव  यायालयात लंिबत असलेली िवशेष 
अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या अंितम िनणयाचे अिधन व शासन 
िनणय द.७/०५/२०२१ चे अिधन रा न िन वळ ता पुर या व पात सेवा ये तेनुसार 
‘ ये  वै क य अिधकारी' पदावर S-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००-२०८७०० या 

वेतन ेणीत पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवाचें वग करण) िनयम, 

२०२० नुसार तसेच मा.महापािलका सभे या मा यतेने पदो ती दे याबाबत पदो ती 
सिमतीने सवानुमते िशफारस केली आहे. 

अ.  
द.०१/०१/२०२० रोजी या 

सेवा ये ता यादीतील मांक 
वै क य अिधकारी नाव ं पदो तीचा वग 

१ १४ डॉ.मंडपे र व  नारायण ये तेनुसार 
२ १५ डॉ.अलवी स यद नासेर इ ाहीम ये तेनुसार 
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३ १७ डॉ.ढगे िशवाजी   बकराव ये तेनुसार 

              

 सबब, उपरो  वै क य अिधकारी यांना S-२३ वेतन ेणी र.  ६७७००–२०८७०० म ये 

‘ ये  वै क य अिधकारी'  पदावर, पदो ती मधील आर ण र  कर या संदभात मा.सव  

यायालयाम ये याय िव  असलेली िवशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-
या अंितम िनणया या अधीनव शासन िनणय दनांक ०७/०५/२०२१ चे अिधन रा न 
सेवा ये ते नुसार र  जागेवर िन वळ ता पुर या व पात पदो ती दे यास मा यता देणेत 
येत आहे.  तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका आ थापनेवर “सहा यक संचालक 

नगररचना” या संवगातील गट-अ मधील दजाचे वेतन ेणी र. .१५६००-३९१०० ेडवेतन 

६६०० (सहा ा वेतन आयोगा नुसार) शासन िनणय .पीसीसी-२०२१/ . .५२/निव-२२, 

दनांक २१ जून २०२१ अ वय े शासन मंजूर झालेले आह.े या पदावर अनुभव व शै िणक 

पा ता धारण करणारे पदो तीपुव पदावरील कायरत असलेल े मनपा अिधकारी ी. शांत 

शपी, नगररचनाकार यांना “सहा यक संचालक नगररचना” या गट-अ मधील पदावर 

पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका 
आ थापनेवर “उप आयु ” या संवगातील गट-अ मधील शासन मा य र  पदांवर 

िनयमानुसार सेवाजे ता, अनुभव व शै िणक पा ता धारण करणारे पदो तीपुव पदावरील 

कायरत असलेल े ी.अ णा यशवंतराव बोदडे, सहा. आयु  यांना “उप आयु ” या गट-अ 

मधील र  पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलका आ थापनेवर शासन मंजूर असले या सहा यक आयु   या र  पदांवर 
िनयमा नुसार सेवा ये ता, शै िणक पा ता व अनुभव धारण करणारे पा ताधारक 
पदो तीपूव शासन अिधकारी या पदावरील सेवा ये  अिधकारी ी. दलीप बबन आढारी व 

ी. वामन बाबुराव नेमाणे यांना पदो तीने नेमणूक दे यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच 
पपरी चचवड महानगरपािलके या अ थापनेवरील “सह शहर अिभयंता ( थाप य)” 

अिभनामाची  ५ पदे पे ले हल S-२५ वेतन ेणी ७८८००-२०९२०० या वेतन ेणीम ये 

शासन मंजुर आहेत. पपरी चचवड महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) 
िनयम २०२० नुसार सह शहर अिभयंता पदाची शै िणक अहता, अनुभव इ. नमुद आहे. 

यानुसार सह शहर अिभयंता या पदा या र  होणा-या जागांवर  सदर पपरी चचवड 
महानगरपािलका सेवा (सेवा वेश व सेवांचे वग करण) िनयम २०२० मधील तरतुदीनुसार 
सेवा जे ता, शै िणक अहता, अनुभव या िनकषांस अनुस न पा  ठरणारे कायकारी अिभयंता 

( थाप य) ी.मनोज मोतालाल से ठया, ी. राज  वसंतराव राण,े ी.िशरीष द ा य पोरेडी, 

ी. ानदेव रामचं  जंुधारे व ी मोद सुधाकर भासे यांना “सह शहर अिभयंता ( थाप य)” 

या पदावर पदो ती देणेस मा यता देणेत येत आहे.   तसेच  पपरी चचवड महानगरपिलकेची 
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सावजिनक वाचनालये, पधा प र ा क  ही या ेञीय कायालयाचे काय ेञात आहेत या 
या ेञीय कायालयांकडे वग कर यात आलेली असून या कारे कामकाज ेञीय अिधकारी 

यां या िनयंञणाखाली चालू आहे. सावजिनक वाचनालये, पधा प र ा क ाचे कामकाज 
पाहणारा सव कमचारी वग हा ेञीय कायालयाम ये वग कर यात आलेला आहे. ेञीय 
कायालयाअंतगत ब तेक सावजिनक वाचनालये ही सेवाशु क त वावर इतर सं थांना 
चालिवणेस देणेत आलेली आहेत सावजिनक वाचनालयाकडे ंथपाल कम िलपीक या संवगाचे 
व शासक य िलपीक संवगाचे कामकाज, जबाबदा-या व शै िणक अहता एकच अस याने 
स ि थतीत महापािलका आ थापनेवरील िलपीक या संवगाचे व शासक य िलपिनक संवगाचे 
कामकाज, जबाबदा-या व शै िणक अहता एकच अस याने स ि थतीत महापािलका 
आ थापनेवरील िलपीक संवगातील र  जागा िवचारात घेता तसेच नोकरभरतीवरील िनबध 
िवचारात घेता ी.योगीता पाटील, ंथपाल कम िलपीक यांना िलपीक या अिभनामा या 
पदांम ये दनांक १३/६/२००७ पासून समावेशन करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
डॉ.यशवंत इंगळे, सन जुलै १९९२ पासून पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये 
दंतश यिच क सक या पदावर जू झाले आहेत. १९९२ ते आज अखेर ते एकाच पदावर  
कायरत असून सेवा वेश िनयमावलीतील अटी शत  माणे यांना आजतागायत पदो ती या 
संधी िमळालेली नाही. डॉ.इंगळे हे पुढील तीन वषात िनयत वयोमानानुसार सेवािनवृ  होणार 
आहेत. डॉ. यशवंत इंगळे यांचा २९ वषाचा दीघ अनुभव िवचारात घेऊन सेवा वेश 
िनयमावलीमधील शै िणक अहता  िशिथल करणेस व डॉ.इंगळे यांना 
वाय.सी.एम. णालयातील वैदयक य अिध क/वैदयक य उपअिध क पदाचा पदभार दे यास 
मा यता देणेत येत आहे.  तसेच  पपरी चचवड महानगरपिलका आ थापनेवर शासन मंजुर  
असले या जे  वैदयक य अिधकारी या र  पदावर िनमानुसार सेवा ये ाता, शै िणक पाञता 
व अनुभव धारण करणारे पाञताधारक  सेवाजे  वैदयक य अिधकारी डॉ.संजय सोनेकर यांना 
जे  वैदयक य अधाकारी या र  पदावर पदो तीने नेमणूक दे यास व ी. दलीप अनंत 
करंजखेले अ पयवे क यांना मनपा अ थापनेवर समक  पदावर नेमणूक देणेस मा यता देणेत 
येत आहे.    
 अनुकूल-  ५४      ितकूल- ० 

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

        ---- 
 

मा.श मला बाबर – मा.महापौर साहेब, िवषय माकं ४ मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
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ठराव मांक - ६५८                                                              िवषय मांक – ४ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

             संदभ : १) मा.अनुराधा गोफणे, मा.वसंत बोराटे यांचा ताव – 
                       २) मा.िवधी सिमतीकडील ठ. . ४१ द.०२/०७/२०२१    
 

शासन िनणय .बीसीसी-२०१८/ . ./३६६/१६-ब, द.०७/०५/२०२१ मधील बाब 

.२ व ३ अंतगत समािव  तरतुदीनुसार द.२५/०५/२००४ रोजी कवा यापुव  शासन सेवेत 
जू असलेले कमचारी द.२५/०५/२००४ रोजी या सेवाजे तेनुसार पुढील पदो तीस पा  

ठरतील या िनणयानुसार पदो ती देणेबाबत मा यता देणेत आलेली आह.े यास अनुस न 
कायकारी अिभयंता थाप य या पदा या जागा र  अस यामुळे ीम.अनघा अिवनाश पाठक 
यांची उपअिभयंता या पदावर ९ वष सेवा पुण झालेली अस यामुळे यांना कायकारी अिभयंता 
थाप य या म.न.पा.अ थापनेवरील मंजूर र  पदावर सेवा िनयम २०२० तसेच आकृतीबंध 

२०२० नुसार व यातील तरतुदी नुसार सेवाजे ता, तांि क व शै िणक अहता, कायानुभव 

इ यादी सव िनकषास अनुस न पा  ठरत आहेत. सबब पपरी चचवड महानगरपािलका 
अ थापनेवरील कायकारी अिभयंता थाप य ही पदे र  अस याने ीमती अनघा अिवनाश 
पाठक, उपअिभयंता यांना कायकारी अिभयंता थाप य या पदावर पदो ती देणेस मा यता 

देणेत येत आहे.   

मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

 अनुकूल -५४       ितकूल- ० 

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

        ---- 

मा. श मला बाबर –  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ५ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

                                                                                       िवषय मांक – ५ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

          संदभ –१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/११/१६८/२०२१,  
                          द.२९/०६/२०२१ 
                    २)  मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. .२० द.०६/०७/२०२१   
 

           पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाकडील मंजूर िवकास योजनेतील 
महापािलके या िनयोजन िनयं ण क ेत समािव  झाले या े ातील मौजे भोसरी येथील 
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स.नं.२०९ व २१० पैक  म ये आर ण .४०५ उ ान व यालगत उ र दि ण १२ मी. र ता 
तािवत आहे. आर ण .४०५ उ ानाचे भूसंपादनानुसार १४३८२.७० चौ.मी. े ाचा 

ताबा द.०७।१०।२००५ रोजी महापािलकेस भूसंपादनाने िमळालेला आहे. परंतु सदर १२ 
मी. र याम य े गरीब नाग रकांची घरे अस याने मानवते या दृ ीकोनातून यांची घरे 
नपाडता सदर र ता स.नं.२१० पैक  म ये मनपाचे मो ा गटारा या पि मेला लागून 
थलांतरीत करणेबाबत व सदर र ता थलांतरीत के यामुळे आर णाचे कमी होणारे े  
यांचेच मालक चे स.नं. २११/१ पैक  मधून घेणेबाबत संबिधत जागामालक यांनी 
द.२४।०३।२००५ रोजी महापािलकेकडे ताव सादरकेलेला आहे. सदर तावा या 

अनुषंगाने अजदाराकडून स.नं.२११।१ चे ७।१२ नुसार यांचे मालक ची जागा दशिवणारा 
मोजणी नकाशा घेऊन र ता थलांतरीत के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ 
चौ.मी. े ाचा रतसर ताबा घेऊन तदनंतरच महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये मंजूर िवकास योजनेतील दि णो र १२ मी.र याची आखणी व 
आर णाची स.नं.२११/१ मधील ता यात घेतले या २२४४ चौ.मी. े ासह होणारी सुधा रत 
ह  असा फेरबदलाची कायवाही करणेचे तावास त कालीन मा.आयु  यांनी 
द.२५।११।२००५ रोजी या टपणी वये मा यता दलेली आहे. यानुषंगाने संबिधत जागा 

मालक यांचेकडून ७/१२ उतारा, र ता थलांतरीत के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ 

चौ.मी. े ाची मोजणी नकाशा, टायटल सच रपोट तसेच यु.एल.सी. बाबत र. .३००/- चे 

मु ांकावर शपथप  व बंधप  िल न घे यात आलेले आहे. सदर ता यात यावया या े  
बि सप ाने ता यात घेणेकामी बि सप ाचा मसुदा तसेच मालक  बाबत कायदा स लागार, 

िपपरी चचवड महानगरपािलका यांचे द.२२।०६।२००९ रोजी अिभ ाय घेवून 
अजदाराकडून शपथप  बंधप  िल न घेऊन द.१० स टबर २००९ रोजी र ता फेरबदल 
के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ चौ.मी. े  स.नं.२११/१ पैक  मधून बि सप ाने 
मनपाचे ता यात घे यात आलेले आहे. सदर द त दु यम िनबंधक हवेली १७ - ०८७५२, 

द.३०।०९।२००९ रोजी न दणीकृत कर यात आलेला आहे. तसेच सदर ता यात घेतले या 
२२४४ चौ.मी. े ासाठी फेरफार .२४७१४ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या 
नावाची न द झालेली असूनतसा सुधा रत ७/१२ उतारा व फेरफार द.०३।१२।२०१० 
रोजी या प ा वये कामगार तलाठी, भोसरी यांनी महापािलकेकडे पाठिवलेला आहे. सबब, 

सदर ठकाणी आज या जागेवर या प रि थतीनुसार िवकास योजनेत बदल करणे म ा  
आहे. सदर फेरबदला नंतर उ र दि ण १२ मी र याची भूसंपादनाची पुढील कायवाही करणे 
श य होईल. तुत करणी दि णउ र १२ मी.र यामधील गरीब नाग रकाचंी घरे 
वाचिवणेचे दृ ीने मनपाचे मो ा गटाराला लागून पि मेकडे १२ मी. र ता आखणी 
करणेकामी व र ता आखणी बदल यामुळे आर णाचे कमी होणारे स.नं. २११/१ मधून 
मनपा या ता यात घेतले या े ानुसार आर णाचे ह ीम ये महारा  व ादेिशक नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सव फेरबदलाची कायवाही करणेस व फेरबदलाची 
सुचना िस द झा यानंतर महापािलकेस ा  होणा-या हरकती/सुचना अजाबाबत संबिधतांना 
सुनावणी देणे तद्अनुषंगीक वैधािनक या  पुणक न फेरबदलाचा ताव शासन मंजूरी तव 



41 
 

 
 

सादर करणे यासाठी मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ यांना ािधकृत 

करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो - मा.महापािलका 

सभा मंजुर ठराव .६५० द.१८/०६/२०२१ म य-े “महारा  रा य शासन नगररचना 

अिधिनयम १९६६ चे कलम ३६ अ वय ेगाव मौजे चोिवसा वाडी येथील गट .९२ यासी े  

९८ आर े  ीन झोन म ये िवकास योजनेत दशिवलेल े आह.े” या वा यातील “कलम ३६ 

ऐवजी कलम ३७” या माण ेदु ती क न यास मा यता देणेत यावी.  तसेच पपरी चचवड 

महानगरपािलकेतील मंजूर िवकास आराखडयातील मौजे ताथवडे येथील स.नं. ४१/४ पै.मधील 
आर ण . २६ रटेल माकट (Informal Sector) व आर ण . २७ पा कग या 

योजनाकरीता १ हे-४ आर ेञ तािवत करणेत आले आहे. महारा  ादेिशक नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सदर आर णाची जागा रटेल माकट (Informal 

Sector) व पा कग या आर णा ऐवजी िनवासी िवभागात समािव  करणेस फेरबदलासाठी 

म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसार आर ण फेरबदलाची संपुण कायवाही 
करणेचे हणजेच जाहीर नोटीस करणेकामीचे, हरकती, सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव 
शासनास सादर करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच 
पपरी चचवड महानगरपािलका ह ीतील वाकड परीसरातील गट नं १०९ मधील खाजगी 

जागेमधील र ता महानगरपािलकेने जागा मालकांकडून कोणताही ताबा न घेता र ता केलेला 
आहे. या जागे शेजारी ३० मीटर ंदीचा डी.पी.म ये आहे व जागेवर याचे काम चालू आहे 
यामुळे खाजगी जागेतील स ि थतीम ये जागेवर केलेला र ता र  करणेस मा यता देणेत 

यावी. तसेच मौजे ताथवडे येथील स.नं. ६९,७५,१४०,१४१ पै. व १४२ पै म ये मंजुर िवकास 
योजनेत १५.० मी. व १८ मी. ंद र ता दशिवलेला आहे. सदर र यां या पुव व पि म 
बाजुस २४.० मी. ंदीचा र ता िवकास योजनेत दशिवलेला आहे यामुळे चौकात वाहतुक 
क डी हो याची श यता आहे. तरी स.नं. ६९, ७५, १४०, १४१ पै. व १४२ पै मधील १५.० 
मी. व १८.० मी. ंदीचा र ता २४ मी.  ंदीचा करणेकामी महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास व फेरबदलाची 
वैधािनक कायवाही पुण क न शासनास फेरबदलाचा ताव सादर कर यास आयु , पपरी 
चचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत यावी. 

मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.श मला बाबर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक- ६५९                                                              िवषय मांक – ५ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

           संदभ –१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नरिव/कािव/११/१६८/२०२१,  

                          द.२९/०६/२०२१ 
                    २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. .२० द.०६/०७/२०२१   
 

           पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरणाकडील मंजूर िवकास योजनेतील 
महापािलके या िनयोजन िनयं ण क ेत समािव  झाले या े ातील मौजे भोसरी येथील 
स.नं.२०९ व २१० पैक  म ये आर ण .४०५ उ ान व यालगत उ र दि ण १२ मी. र ता 

तािवत आहे. आर ण .४०५ उ ानाचे भूसंपादनानुसार १४३८२.७० चौ.मी. े ाचा 
ताबा द.०७।१०।२००५ रोजी महापािलकेस भूसंपादनाने िमळालेला आहे. परंतु सदर १२ 
मी. र याम य े गरीब नाग रकांची घरे अस याने मानवते या दृ ीकोनातून यांची घरे 
नपाडता सदर र ता स.नं.२१० पैक  म ये मनपाचे मो ा गटारा या पि मेला लागून 
थलांतरीत करणेबाबत व सदर र ता थलातंरीत के यामुळे आर णाचे कमी होणारे े  
यांचेच मालक चे स.नं. २११/१ पैक  मधून घेणेबाबत संबिधत जागामालक यांनी 
द.२४।०३।२००५ रोजी महापािलकेकडे ताव सादरकेलेला आहे. सदर तावा या 

अनुषंगाने अजदाराकडून स.नं.२११।१ चे ७।१२ नुसार यांचे मालक ची जागा दशिवणारा 
मोजणी नकाशा घेऊन र ता थलांतरीत के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ 
चौ.मी. े ाचा रतसर ताबा घेऊन तदनंतरच महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७ अ वये मंजूर िवकास योजनेतील दि णो र १२ मी.र याची आखणी व 
आर णाची स.नं.२११/१ मधील ता यात घेतले या २२४४ चौ.मी. े ासह होणारी सुधा रत 
ह  असा फेरबदलाची कायवाही करणेचे तावास त कालीन मा.आयु  यांनी 
द.२५।११।२००५ रोजी या टपणी वये मा यता दलेली आहे. यानुषंगाने संबिधत जागा 

मालक यांचेकडून ७/१२ उतारा, र ता थलांतरीत के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ 

चौ.मी. े ाची मोजणी नकाशा, टायटल सच रपोट तसेच यु.एल.सी. बाबत र. .३००/- चे 

मु ांकावर शपथप  व बंधप  िल न घे यात आलेले आहे. सदर ता यात यावया या े  
बि सप ाने ता यात घेणेकामी बि सप ाचा मसुदा तसेच मालक  बाबत कायदा स लागार, 

िपपरी चचवड महानगरपािलका यांचे द.२२।०६।२००९ रोजी अिभ ाय घेवून 
अजदाराकडून शपथप  बंधप  िल न घेऊन द.१० स टबर २००९ रोजी र ता फेरबदल 
के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ चौ.मी. े  स.नं.२११/१ पैक  मधून बि सप ाने 
मनपाचे ता यात घे यात आलेले आहे. सदर द त दु यम िनबंधक हवेली १७ - ०८७५२, 

द.३०।०९।२००९ रोजी न दणीकृत कर यात आलेला आहे. तसेच सदर ता यात घेतले या 
२२४४ चौ.मी. े ासाठी फेरफार .२४७१४ अ वये पपरी चचवड महानगरपािलके या 
नावाची न द झालेली असूनतसा सुधा रत ७/१२ उतारा व फेरफार द.०३।१२।२०१० 
रोजी या प ा वये कामगार तलाठी, भोसरी यांनी महापािलकेकडे पाठिवलेला आहे. सबब, 

सदर ठकाणी आज या जागेवर या प रि थतीनुसार िवकास योजनेत बदल करणे म ा  
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आहे. सदर फेरबदला नंतर उ र दि ण १२ मी र याची भूसंपादनाची पुढील कायवाही करणे 
श य होईल. तुत करणी दि णउ र १२ मी.र यामधील गरीब नाग रकांची घरे 
वाचिवणेचे दृ ीने मनपाचे मो ा गटाराला लागून पि मेकडे १२ मी. र ता आखणी 
करणेकामी व र ता आखणी बदल यामुळे आर णाचे कमी होणारे स.नं. २११/१ मधून 
मनपा या ता यात घेतले या े ानुसार आर णाचे ह ीम ये महारा  व ादेिशक नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सव फेरबदलाची कायवाही करणेस व फेरबदलाची 
सुचना िस द झा यानंतर महापािलकेस ा  होणा-या हरकती/सुचना अजाबाबत संबिधतांना 
सुनावणी देणे तद्अनुषंगीक वैधािनक या  पुणक न फेरबदलाचा ताव शासन मंजूरी तव 

सादर करणे यासाठी मा.आयु , पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ यांना ािधकृत 

करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मा.महापािलका सभा मंजुर ठराव .६५० 
द.१८/०६/२०२१ म य-े “महारा  रा य शासन नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३६ 

अ वय ेगाव मौजे चोिवसा वाडी येथील गट .९२ यासी े  ९८ आर े  ीन झोन म ये 

िवकास योजनेत दशिवलेल े आह.े” या वा यातील “कलम ३६ ऐवजी कलम ३७” या माण े

दु ती क न यास मा यता देणेत येत आहे.  तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेतील मंजूर 
िवकास आराखडयातील मौजे ताथवडे येथील स.नं. ४१/४ पै.मधील आर ण . २६ रटेल 
माकट (Informal Sector) व आर ण . २७ पा कग या योजनाकरीता १ हे-४ आर ेञ 

तािवत करणेत आले आहे. महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये सदर आर णाची जागा रटेल माकट (Informal Sector) व पा कग या आर णा 

ऐवजी िनवासी िवभागात समािव  करणेस फेरबदलासाठी म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ 
चे कलम ३७ नुसार आर ण फेरबदलाची संपुण कायवाही करणेचे हणजेच जाहीर नोटीस 
करणेकामीचे, हरकती, सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे अिधकार 
मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच पपरी चचवड 
महानगरपािलका ह ीतील वाकड परीसरातील गट नं १०९ मधील खाजगी जागेमधील र ता 
महानगरपािलकेने जागा मालकांकडून कोणताही ताबा न घेता र ता केलेला आहे. या जागे 
शेजारी ३० मीटर ंदीचा डी.पी.म ये आहे व जागेवर याचे काम चालू आहे यामुळे खाजगी 
जागेतील स ि थतीम ये जागेवर केलेला र ता र  करणेस मा यता देणेत येत आहे.   तसेच 
मौजे ताथवडे येथील स.नं. ६९,७५,१४०,१४१ पै. व १४२ पै म ये मंजुर िवकास योजनेत 
१५.० मी. व १८ मी. ंद र ता दशिवलेला आहे. सदर र यां या पुव व पि म बाजुस २४.० 
मी. ंदीचा र ता िवकास योजनेत दशिवलेला आहे यामुळे चौकात वाहतुक क डी हो याची 
श यता आहे. तरी स.नं. ६९,७५,१४०,१४१ पै. व १४२ पै मधील १५.० मी. व १८.० मी. 
ंदीचा र ता २४ मी.  ंदीचा करणेकामी महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना 

अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास व फेरबदलाची वैधािनक कायवाही 
पुण क न शासनास फेरबदलाचा ताव सादर कर यास आयु , पपरी चचवड 
महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेत येत आहे.     
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  अनुकूल- ५४        ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
          ------       
मा.श मला बाबर -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ६ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
                                                                                        िवषय मांक – ६ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

               संदभ – १) मा.सुिनता तापक र, मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव – 

                       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. .२२ द.०६/०७/२०२१   
 

             पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन 
िनणय . टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०७/निव-१३, द.९ जुलै २००८, शासन िनणय 

. टपीएस १८०९/१९८५/ . .१८९३/०९/निव-१३, द.१८/०८/२००९ व अिधसुचना 

. टपीएस-१८१२/१६०/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ई.पी.-मंजूरी/निव-१३, 
द.०२/०३/२०१५ अ वये मंजूर असले या वाढीव ह ी या मंजूर िवकास योजनेम ये मौजे 
दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. दघी-भोसरी िशवेलगत मंजूर िवकास 

योजनेतील १५.०० मी. ंद र ता तािवत आहे.  पपरी चचवड महानगरपािलके या 
ह ीमधील मौजे दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. मधील १५.०० मी. ंद 
र याचे आर ण पपरी  चचवड महानगरपािलके या मंजूर िवकास योजनेनुसार आहे.  मौजे 
दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. मधील १५.०० मी. र याचा िवकास 

करणेकामी सदर भागातील मा.नगरसद य व नाग रक यांची मागणी आहे.  सदरचे गावातील 
नाग रकां या वाहतुक साठी र ता िवकसीत होणे गरजेचे आहे. मा.नगरसद य व नाग रकांचे 
मागणीचे अनुषंगाने नाग रकां या वाहतुक या िहताथ मौजे भोसरी व दघी स.नं.७३ व ७४ 
पै. येथील सावंतनगर कमानीपासून पुढे ते बी.यु.भंडारी येथील गृह क पापयत मंजूर िवकास 
योजनेतील १५.०० मी.र ता हा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये ९.०० मी. करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.योगीता नागरगोजे-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
मा.अजीत ग हाणे -  मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेले सव सद य, मा.आयु , 

अिधकारी वग,  हा सद य ताव आहे आिण या याम ये हा जो र ता आहे तो भोसरी आिण 

दघी अशा दोन गावामधला र ता आहे आिण सद यांनी दघी या ह ीतला र ता ९.०० मी. 
करावा अशी सूचना केलेली आहे. तो र ता ९ मी. केलातर भोसरी आिण दघी या ह ीतीलही 
र ता ९ मी. करावा लागेल या यामुळ एक तर करायचा असेलतर सलग १५ मी. ठेवा कवा 
सलग ९ मी. ठेवा असा केलातर तो एकसारखा राहील.  
 मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- भोसरी ह ीतून दघी ह ीला 
जाणारा सवच र ता ९ मी.चा करणेस मा यता देणेत यावी. 
मा.योगेश बहल – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 
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मा.श मला बाबर – मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आली असता- 
ठराव मांक-  ६६०                                                             िवषय मांक – ६ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

               संदभ – १) मा.सुिनता तापक र, मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव – 
                       २) मा.शहर सुधारणा सिमतीकडील ठ. .२२ द.०६/०७/२०२१   
 

             पपरी चचवड महानगरपािलके या वाढीव े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगरिवकास िवभाग, शासन 
िनणय . टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०७/निव-१३, द.९ जुलै २००८, शासन िनणय 

. टपीएस १८०९/१९८५/ . .१८९३/०९/निव-१३, द.१८/०८/२००९ व अिधसुचना 

. टपीएस-१८१२/ १६०/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ई.पी.-मंजूरी/निव-१३, 
द.०२/०३/२०१५ अ वये मंजूर असले या वाढीव ह ी या मंजूर िवकास योजनेम ये मौजे 
दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. दघी-भोसरी िशवेलगत मंजूर िवकास 

योजनेतील १५.०० मी. ंद र ता तािवत आहे.  पपरी चचवड महानगरपािलके या 
ह ीमधील मौजे दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. मधील १५.०० मी. ंद 
र याचे आर ण पपरी  चचवड महानगरपािलके या मंजूर िवकास योजनेनुसार आहे.  मौजे 
दघी, ता.हवेली, िज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. मधील १५.०० मी. र याचा िवकास 

करणेकामी सदर भागातील मा.नगरसद य व नाग रक यांची मागणी आहे.  सदरचे गावातील 
नाग रकां या वाहतुक साठी र ता िवकसीत होणे गरजेचे आहे. मा.नगरसद य व नाग रकांचे 
मागणीचे अनुषंगाने नाग रकां या वाहतुक या िहताथ मौजे भोसरी व दघी स.नं.७३ व ७४ 
पै. येथील सावंतनगर कमानीपासून पुढे ते बी.यु.भंडारी येथील गृह क पापयत मंजूर िवकास 
योजनेतील १५.०० मी.र ता हा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये ९.०० मी. करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच  भोसरी ह ीतून दघी ह ीला 
जाणारा सवच र ता ९ मी.चा करणेस मा यता देणेत येत आहे.               
 अनुकूल- ५४             ितकूल- ० 
           अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
 

मा.आशा धायगुडे-शडगे -  मा.महापौर साहेब, िवषय माक ७ वर मी पुढील माणे ठराव 
मांडते. 
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ठराव मांक-  ६६१                                                             िवषय मांक – ७ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

               संदभ –१) मा.सुिनता तापक र, मा.साधना मळेकर यांचा ताव – 
                        २) मा.शहर सुधारणा सिमती कडील ठ. .२३ द.०६/०७/२०२१   
 

       मौजे दापोडी येथील स.नं.३६ मधील ३०.०० मी सांगवीकडे जाणा-या र या या डा ा 
बाजूची वामी िववेकानंद महािव ालया या भतीला लागून व यांि क  भवन, दापोडी यां या 

इमारती मागील जागा मंजूर िवकास आराख ातील औ ोिगक िवभागात समािव  आहे. सदर 
जागा ही पुणपणे नदी ते िनळी पुररेषेखाली अस याकारणाने सदर जागा महारा  
शासनाकडील संबंिधत िवभागास ताव सादर क न यावर खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलावासाठी व उ ानासाठी १ हे टर (२.४७ एकर) े  महानगरपािलके या ता यात घेऊन 
व म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ अ वय ेवैधािनक कायवाही करणेचे हणजेच जाहीर नोटीस 
करणेकामीचे हरकती सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे अिधकार 
मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
मा.िसमा सावळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
 

           अनुकूल-५४              ितकूल- ० 
           अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.श मला बाबर  -  मा.महापौर साहेब, िवषय माक ८ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
ठराव मांक-  ६६२                                                             िवषय मांक – ८ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

                 संदभ –१) मा.अनुराधा गोरखे, मा. ा खानोलकर याचंा ताव – 

                          २) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .२४ द.०६/०७/२०२१   
 
 

            पपरी चचवड शहरातील दापोडी व लगतचे प रसरात मो ा माणात दाट 
लोकव ती असून झोप ांचे माण जा त आहे. तसेच पवना नदीमुळे दरवष  पावसामुळे 
पुरसदृ य प रि थती िनमाण होते. यामुळे दापोडी येथील स.नं.३६ म ये औ ोिगक िवभाग 
तसेच िन या व लाल पुररेषात सांगवीकडे जाणा-या र या या उज ा बाजून ८० गुंठे जागा 
कायशाळा व थापक, एस.टी.महामंडळ व महारा  शासनाकडील संबंिधत िवभागाकडे 

ताव सादर क न सदर जागा महानगरपािलके या ता यात आ यानंतर मंजूर िवकास 
आराख ामधील जागेवरील औ ोिगक िवभागावर अि शमन क ाचे आर ण तािवत 
करणेबाबत महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाबाबत कायवाही करणेचे हणजेच जाहीर नोटीस करणेकामीचे हरकती सुचनांवर 
सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस 
करणसे मा यता देणेत येत आहे. 
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मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
           अनुकूल-५४              ितकूल- ० 
           अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
 

मा.श मला बाबर  -  मा.महापौर साहेब, िवषय माक ९ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 
 

ठराव मांक-  ६६३                                                             िवषय मांक – ९ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

 

                   संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील जा. .नरिव/कािव/०६/७७/२०२१  
                                  द.१५/०६/२०२१  
 

पपरी चचवड महानगरपािलकेत न ाने समािव  मौजे ताथवडे येथ े गावठणातील 
िमळकत चे िसटी स ह करणेबाबत उप अिध क, भूिम अिभलेख, मुळशी (पौड) यांचे 
द.२५/०१/२०२१ चे प  मनपास ा  झाले असून सदर प ाम ये मौजे ताथवडे, ता. मुळशी, 

िज.पुणे येथील गावठाण िवभागातील िसटीस ह करणेबाबत महानगरपािलकेचा संमती दशक 
ठराव क न उप अिध क भुिम अिभलेख यांचे कायालयास पाठिवण े बाबत कळिवले आहे. 
सबब मौजे ताथवडे, ता. मुळशी, िज.पुणे येथील गावठाण िवभागातील िसटी स ह करणेस 

मा यता देणेत येत आहे. 
मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

           यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-  
           अनुकूल-५४              ितकूल- ० 
           अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
      ---- 
मा.श मला बाबर  -  मा.महापौर साहेब, िवषय माक १० वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

  िवषय मांक – १० 
दनांक – २९/७/२०२१                                                         िवभाग – मा.आयु  

                  संदभ – १) मा.अित.आयु  (१) आयु  यांचेकडील  
                                 जा. .िवमुका/ग े/कािव/४८३/२०२१ द.१५/०६/२०२१  
 

             पपरी चचवड मनपाचे ग भाग काय े ात न ाने थेरगाव येथ ेहॉि पटलचे काम 
अंितम ट यात असुन निजक या काळात करोना िवषाणुचा वाढता ादुभाव ल ात घेता 
करोना या णाचे अलिगकरण करणे करीता ता पुर या व पात थेरगाव णालयाचा वापर 
करणेत येणार अस याने, वस या पपरी येथील िजजामाता हॉ पीटल करोना या पेशंट करीता 

वापरणेत येत असुन, या हॉ पीटल मधील िवज पुरवठा खंडीत झा यास आय.सी.यु. म य,े 

तातडीने पयायी िवज पुरव ा करीता यु.पी.एस. यं णा बसिवणे आव यक अस याने या 
कामाची पाहणी क न कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आल े असुन यास र म 
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.५५,६८,२४२/- इतका खच आपे ीत आहे. सदर कामाकरीता सन २०२१-२०२२चे 

अंदाजप क य तरतुद करणेत आलेली नस याने सदरचा खच मु य कायालय म यवत  भांडार 
िवभागा कडील “कोरोना िनधी” या लेखािशषकातुन कर यात येणार आहे. सदर कामास व 

र. .५५,६८,२४२/- (अ री र. .पंचाव  लाख अडूस  हजार दोनशे बेचाळीस फ ) या 

खचास शासक य मा याता देणेत येत आहे. 
मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- पपरी चचवड 

शहरामधील " भाग .१६ रावेत येथील पेठ .३२ अ मधील मोक या जागेतील उ ानाचे 
िव ुत िवषयक कामे करणे " बाबत मागणी होत आहे. सदर या कामाचा सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कात समावेश क न र म पये ५.०० कोटी यास शासक य मा यता देणेत यावी.  
तसेच सदर कामासाठी खालील माणे तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी.  
 

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पा. . अ.  
शासक य 

मा यतार कम 
 

सन २०२१-
२२ मुळ 
तरतूद 

वाढ घट 
सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ 

भाग .१६ रावेत 
येथील पेठ .३२ अ 
मधील मोक या 
जागेतील उ ानाचे 
िव ुत िवषयक कामे 
करण े

उ ाने ( ब 
मु यालय) 

३५३ २ ५००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
अ. .२ 
व न 
वग 

२ 

मामुड  मशानभुमी 
येथे िव ुत दािहनी 
बसिवणे व िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

थाप य क प 
अंतगत िव ुत 
िवषयक कामे 

करणे ( ब 
मु यालय ) 

३७७ २२ २००००००० ५०००००० ० ५०००००० ० 
अ. .१ 
वर वग 

एकूण           ५०००००० ५०००००० ५०००००० ५००००००   

 

तसेच भाग . १८ या भागातील मािणक कॉलनी, तानाजीनगर, केशवनगर, 
चचवडगावठाण, ल मीनगर, यशोपुरम, संत गाडन इ यादी प रसरात ए ो कंपनी या 

आवारातील २० ल  मतेची व २५ ल  मते या पा याची टाक  माफत स ि थतीत 
पाणीपुरवठा केला जात आहे. तथािप सदर प रसर वेगाने िवकसीत होत असून या भागात 
झपा ाने लोकसं या वाढत आहे. तसेच या भागात खाजगी िवकसका ंमाफत िविवध ठकाणी 
गृह क प राबिव यात येत आहते. यामुळे या भागात भिव यात पाणीपुरवठा करणेकामी 
अडचण ये याची श यता नाकारता येत नाही. यासाठी सदर ठकाणी पाणीपुरवठा सुरळीत 
करणेकामी भाग . १८ म ये एक निवन उंच टाक  बांधणे आव यक आहे. या कामासाठी सन 
२०२१-२२ या मुळ अंदाजप कात र. . २,००,००,०००/- इतक  शासक य मा यता 
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आहे. सदर कामासाठी र. . २,००,००,०००/- ऐवजी र. . ५,००,००,०००/- इत या 
र मेस शासक य मा यता देणेत यावी.        
 

     तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कामधील आव यक कामां या सुधा रत 
अंदाजप क य / रकमेस शासक य मा यता देणेत यावी.  

अ. . 
अंदाजप कामधील 

कामाचे नाव अंदाजप क य 
र म पय े

आव यक असणारी 
सुधा रतअंदाजप क य 

र म पय े
शेरा 

पान . अ. . 

१ ४३५ १५ 

सन २०२१ – २२ पपळे गुरव 
येथील सुदशन नगर, जवळकर 
नगर, वैदु व ती प रसरातील 
पाणीपुरव ासाठी उंचपा याची 
टाक  बांधणे. 

२००००००० ४०००००००   

२ ४४४ २६ 
नवी सांगवी प रसरात आव यक 
ठकाणी उंच पा याची टाक  

बांधणे. 
२५००००० ३५००००००   

 

तसेच खालील कामाचा समावेश सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न शासक य 
मा यता देणेत यावी तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. कामांसाठी तरतूद 
वग करणास मा यता देणेत यावी. 

 तसेच खालील कामाचा समावेश सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न 
शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

 

अ. 
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे नाव 

लेखा 
िशष 

पा. 
 

अ.
 

शासक य 
मा यता र म 

 
मूळ तरतूद वाढ घट सुधा रत 

तरतूद शेरा 

१ 

भाग .१९ 
आर ण .१२१ व 
१२२ येथे डा 
िवषयक कामे करणे 

थाप य
िवशेष 
योजना 

५४ १४५ २०००००००   ४००००००   ४००००००   

२ 

भाग .१९ 
(नवीन . .१६) 
पेठ .२९ येथे 
फुटबॉल ाउंड 
करणे (ट पा-१) 

डा 
िवषयक 

काम े
८३० २ ४०००००००० २४००००००   ४०००००० २०००००००   

  एकूण =         २४०००००० ४०००००० ४०००००० २४००००००   
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 तसेच खालील कामाचा समावेश सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न 
शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी.  

अ. 
. 

उप 
लेखािशषअथवा 

कामाचे नाव 
लेखािशष पा.  अ.  

शासक य
मा यता 
र म  

मूळ तरतूद वाढ घट सुधा रत तरतूद शेरा 

१ 

पपरी . .२१ 
मधील आर ण 

.१६२ येथील 
डा संकुलाची 

अ याव यक 
उव रत 
सुशोभीकरणाची 
कामे करणे 

डा 
िवषयक 

काम े
- - ३०००००००  २०००००००   २०००००००  

२ 

पपरी . .२१ 
मधील ायाम 
शाळा, मैदान,े 
देखभाल व 
दु तीची कामे 
करणे 

डा 
िवषयक 

काम े
- - २०००००००  १०००००००  १०००००००  

३ 
पपरी . .२१ 

मधील आर ण 
.१७३ येथे 

डा 
िवषयक 

काम े
८३३ ७६ १५००००००० ५०००००००   ३००००००० २०००००००   

अ. 
. 

उप 
लेखािशषअथवा 

कामाचे नाव 

लेखािश
ष 

पा. 
 

अ.
 

शासक य 
मा यता 
र म  

मूळ तरतूद वाढ घट सुधा रत 
तरतूद 

शे
रा 

१ 

भाग .१३, 
यमुनानगर येथील 
द  मं दर येथील 
मोक या जागेवर 
वॉचमन ाटर 
बांधणे व इतर 
थाप य िवषयक 

कामे करण े

थाप य 
उ ान - - ५०००००० 

 
२०००००   २०००००   

२ 

फ े ीय 
कायालयातील 
उ ानांची र नग, 
अंितम व भाववाढ 
फरकाची िबले 
अदा करणे. 

थाप य 
उ ान 

३०३ ३२० १५००००० १४९१०००   २००००० १२९१०००   

  एकूण =         १४९१००० २००००० २००००० १४९१०००   
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खेळाचे मैदान 
िवकिसत करणे 

  एकूण =         ५००००००० ३००००००० ३००००००० ५०००००००   

भाग .२१ पपरी येथील एच. बी. लॉक व इतर प रसरातील र यांचे कॉ टीकरण 
करणेचे काम सु  आहे. सदर कामांतगत अंदाजप कात समािव  असले या काही ठकाणाम ये 
नाकरीकां या मागणी माणे थळ बदल करणे आव यक आहे.  

अनु 
. 

कामाचे नाव अंदाजप कात समावेश 
असलेले कामाचे 

ठकाण 

अंदाजप काम ये समावेश असले या 
ठकाणा ऐवजी बदल केलेले कामाचे 

ठकाण 

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

साईचौक ते जायका 
हॉटेल  

वाघेरे कॉलनी  १,२,३ व पपरी 
गावठाण येथील छ पती ी िशवाजी 
महाराज चौकाचे सुशोिभकरण करण े

तरी वर नमूद केले माणे भाग .२१ पपरी येथील एच. बी. लॉक व इतर प रसरातील 
र यांचे कॉ टीकरण करणे या कामाम ये थळबदल करणेस मा यता देणेत यावी. 

           तसेच थाप य फ ेि य कायालयाअंतगत िवशेष योजना या लेखािशषाअंतगत सन २०२१-

२२ चे अंदाजप कात खालील कामांचा समावेश करणेत आलेला होता. सदर कामांना पुरेशी तरतुद 

उपल ध न झा याने अंदाजप कातील सदर कामे कमी करणेत आलेली आहेत. तथापी कामांची 

आव यकता अस याने सदर कामांचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता 

देणेत यावी.  

अ.
. 

कामाचे नाव लेखाशीष 
अंदाजप क य 
र म   

सन २०२१-
२२ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

एकूण आव यक 
तरतूद 

१ 

भाग  १२ पीनगर 
मु य र या या 
सु वातीस वेश ार 
करणे 

िवशेष 
योजना  

२००००००० ० १०,००० ० १०,००० 

२ 

भाग  १२ 
ि वेणीनगर येथे पाईन 
र यालगतिशवरकर 
चौकाकडे जाणा या 
र यावर वेश ार 
उभारण े

िवशेष 
योजना 

२००००००० ० १०,००० ० १०,००० 
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३ 

फ ेि य कायालयातील 
सन २०१४-१५ ते 
२०१७-१८ मधील 
मु यालय + भाग 
अंतगत उवरीत िबले 
अदा करणे (२१४/०१) 

भांडवली 
कामे  

 

५००००००० 
२६,७०,७७५ ० २०,००० २६,५०,७७५ 

 एकूण   ९००००००० २६,७०,७७५ २०,००० २०,००० २६,७०,७७५ 

 

            तरी एकूण र. . २०,०००/- (अ री र. . वीस हजार फ ) चे वग करण तावास मा यता 

देणेत यावी.  

            तसेच सन २०२१-२२ या आ थक वषात खालील नमूद केले या कामाचा समावेश मनपा सभा 
ठराव .६४१ द.२०/०५/२०२१ अ वये न ाने समावेश क न र. .२,००,००,०००/- इत या 

र मेस शासक य मा यता िमळाली आहे. तथािप सदर कामाची ा ी व आव यकता िवचारात घेऊन 
संपूण ब े ीय कायालया या काय े ातील प रसराचा सव ण क न अंदाजप क तयार केले नुसार 
खालील रका याम ये नमूद के या माणे वाढीव शासक य मा यता देणेत यावी.  

अनु. . कामाचे नाव पा. . अनु. . मुळ 
शासक यमा यता 

आव यक शासक य 
मा यता 

१ 

सन२०२१-२२ या मनपा े ातील ब 
े ीय कायालया अंतगत असणा  या 

िविवधर यांवर नाम फलक व दशा फलक 
उभारणे. 

नवीनकाम   २००००००० २९०००००० 

एकूण     २००००००० २९०००००० 
      तरी वर नमूद केले माणे सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात न ाने समावेश केले या सदर 
कामास वाढीव शासक य मा यता देणेत यावी. 

      तसेच  सन २०२१-२२ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या अ. .१ या िवकास 
कामा या सुधा रत शासक य मा यता तसेच तरतूद वग करणास मा यता देणेत यावी. 

तरतुदीम ये वाढ / घट करणेस मा यता देणेत यावी.  

अ. 
. 

उप 
लेखािशषअथवा 

कामाचे नाव 

लेखा
िशष 

पा. 
. 

/अ.
. 

शासक य
मा यता 
र म  

सुधारीत 
शासक य
मा यता 
र म  

मूळ तरतूद वाढ घट 
सुधा रत 
तरतूद 

१ भाग .३२ थाप ३०६ / १००००००० ३००००००० १००० १०००००००  १०००१००० 
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मधील छ पती 
िशवाजी महाराज 
उ ानात युरल 
करणे व इतर 
उ ानाची 
थाप य िवषयक  

दु तीची  कामे 
करणे 

य 
उ ा
न 

३८७ 

२ भाग .३२ 
सांगवी मधील 
जलतरण 
तलावाचे 
आधुिनक प तीने 
नुतनीकरण करण े

डा 
िवष
यक 
कामे 

३३४ / 
९१ 

१०००००००० - ७५०००००० ० १००००००० ६५०००००० 

 एकुण   ११००००००० ३००००००० ७५००१००० १००००००० १००००००० ७५००१००० 

 

         तसेच थाप य अ भाग या िवभागाकडील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील िवकास 
कामां या तरतुदीम ये वाढ/ घट करणेस मा यता  देणेत यावी.  

अ. . कामाचेनाव पान 
. 

अ. 
. लेखाशीष 

सन २०२१-
२२अंदाजप

कात 
असणारी 

र म 

सन 
२०२१-२२ 
चीतरतुद 

वाढ 
करावयाची

तरतूद 

घट 
करावयाची

तरतूद 

सन 
२०२१-

२२ 
चीएकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका 
माट िसटीसाठी 

कायालय 
िवकसीत करण े १५ ६ 

िप.िच.म.न
.पा 
मु य शास
क य 
इमारत 
िवभागवार 
आसन 

व था 
िव तारी 
करण करण े

५००००००० ० ५०१०००० ० ५०१०००० 

२ 

अ ेि य 
अंतगत भाग  
14 मधील 
Smart City 
कायालय करीता 
पयाय उ  दाब 
िवज पुरवठा 
करणेव िव ुत 

३५९ ९ 

उ  
लघुदाब 
पोल तारा 
हलिवण े

२००००००० ५०००००० ० १५१०००० ३४९०००० 
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िवषयक कामे 
करणे 

३ 

अ ेि य 
कायालयअंतगत 
LIG  मधील 
आतील 
र याचेकाँ टीक
रण करणे म ये 
िव ुत िवषयक 
कामे करण े

३७५ ३ 

थाप य 
क पांतग

त िव ुत 
िवषयक 
कामे १००००००० ३०००००० ० १०००००० २०००००० 

४ 

ािधकरण 
गंगानगरभागाती
ल र याचे 
काँ टीकरण 
करणे म ये िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे 

३७५ ४ 

थाप य 
क पांतग

त िव ुत 
िवषयक 
कामे 

१००००००० ४०००००० ० १५००००० २५००००० 

५ 

क  शासना या 
पंत धान आवास 
योजनेअंतगत 
पपरी चचवड 

महानगरपािलका 
े ात 

महानगरपािलके
माफत आ थक 
दृ ा दुबल 
घटकांसाठी 
आकुड  येथे घरे 
बांधणेया 
कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे 

३७५ ११ 

थाप य 
क पांतग

त िव ुत 
िवषयक 
कामे 

५००००००० ७०००००० ० १०००००० ६०००००० 

एकुण र.    १४००००००० १९०००००० ५०१०००० ५०१०००० १९०००००० 

 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी मा. महापािलका सभा ठराव / उपसुचना सभा . ५९ 

द. १८/०६/२०२१ रोजीचा ठराव . ६५१ िवषय .४ अ वये सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील 
नगररचना व िवकास िवभागकडील ' भूसंपादन िनधी, या लेखािशषावर िविवध िवभागांकडील 

कामां या र मेत घट क न ' भूसंपादन िनधी ' या लेखािशषावर वाढ क न देणेचा मा.नगरसद य 

यांनी उपसुचने ारे ठराव पा रत केलेला आहे. तथापी सदर ठरावामधील उपसुचने दारे िविवध 
िवभागांकडील घट करावया या कामांचे पान मांक व अनु मांक मा. थायी सिमतीने मंजूर केले या 
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सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील असून ठरावातील मंजूर केले या उपसुचनांचे पान मांक व 
अनु मांक मा.महापािलका सभेन े ठराव . ६३२ अ वय े मंजूर केले या सन २०२१-२२ 
अंदाजप कातील समज यात यावे. तसेच वाढ दशिवले या तरतूदी मा. थायी समीतीने मंजूर केले या 
सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील असून ठरावातील मंजूर केले या उपसुचनांचे तरतूदी 
मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या सन २०२१-२२ अंदाजप कातील समज यात यावे. तसेच मंजूर 
केले या ठरावामधील नमूद र म पये ६,६०,००,०००/- एवढी िविवध िवभागांकडील कामां या 

र मेतून घट करावयाची र म नमूद केलेली आहे. परंतू अ. . १ ते २४ या कामां या पैक  अ. .१४ 
या कामातुन घट करावया या तंभाम ये र म पये १,८०,००,०००/- एवढी नमूद केली असून या 

ऐवजी घट तंभाम ये र म .१८,००,०००/- व सन २०२१-२२ चे िश क तरतुदी या तंभाम ये 

र. .३,२०,००,०००/- ऐवजी र. .३२,००,०००/- ऐवढी समजणेत यावी. उ  वरील माणे मा. 

महापािलका सभा द.१८/०६/२०२१, िवषय .४ ठराव .६५१ या िवषया या उपसुचनेम ये 

दु ती करणेस मा यता देणेत यावी.  
 तसेच भाग  ११ म ये दुगानगर चौक येथे वग य ी. गोपीनाथ मंुढे  यांचा आधाकृती 
पुतळा उभारणेकरीता कामाचे तरतुदीम ये आव यक फेरबदल करणसे मा यता देणेत यावी. लोकनेते 
वग य ी.गोपीनाथ मंुडे हे महारा ा या इितहासातील एक िवल ण ि म व होते. यांचे 

महारा ातील जनतेसाठी केलेले सामािजक व राजक य योगदान मह वाचे आहे. गृहमं ी हणून यांनी 
पोलीस िवभागाक रता मह वपूण असे िनणय घेऊन या िवभागात आमूला  असे बदल केले आहेत. हे 
सव काय ल ात घेता याची जाणीव हणून  पपरी चचवड शहरात यांचा एक पुतळा असावा अशी 
जनतेची मागणी आहे व याअनुषंगाने भाग .११ मधील दुगा नगर चौक प रसरात यांचा अधाकृती 
पुतळा बसिवणेस व याक रता खलील माणे तरतूद वग करण क न  आव यक  परवान या घेणेस 
तसेच पुतळा बनिवणे कामी िश पकार नेमणेस मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव पान   
अ   

सन २०२१-२२ 
ची मुळ तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

एकूण आव यक 
तरतूद 

१) 

फ ेि य कायालयाअंतगत 
भाग  ११ म ये वग य 

गोपीनाथ मंुढे यांचे 
अधाकृती पुतळा बसिवणे व 
इतर अनुषंगीक कामे करण े

६२ १७४ १०००० १९९०००० ० २०००००० 

२) 

भाग  ११ मधील 
अजंठानगर प रसरातील 
मु य र याचे काँ टीकरण 
करणे 

३६ ४०७ १०००१००० ० १९९०००० ८०११००० 

 एकूण    १००११००० १९९०००० १९९०००० १००११००० 

           तरी एकूण र. . १९,९०,०००/- (अ री र. . एकोणवीस लाख न वद हजार  फ ) चे 

वग करण तावास मा यता देणेत यावी.  
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 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेतील भाग . 2 म ये एकुण 6 ठकाणी व छतागृह 
बांधणेचे काम  मे. सुलभ इंटरनँशनल सोशल स वस ऑगनाझेशन यांचे माफत चालू आहे. कायरंभ 
आदेशात नमुद केले या 6 ठकाणा पैक  काही ठकाणी थािनक नागरीकांचा  िवरोध व जागे या 
मालक  ह ाबाबत वाद होत असलेने भागामधील मा. नगरसद य यांनी नागरीकां या मागणीस 
अनुस न दले या प ानुसार सावजिनक वापराकरीता सुलभ शोचालया या जागेत बदल करणेस व 
या माणे काम करणेस मा यता देणेत यावी. 

 तसेच पपरी चचवड महानगरपािलका, भाग .९ मधील नेह नगर येथील सुमारे २५ एकर 
े फळाचे कै.आ णासाहेब मगर टेडीयम मनपा या ता यात आहे. कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम 

िवकिसत करणे हा क प वैिश पुण असुन शहरा या लौ ककाम ये भर टाकणारा आहे तसेच 
महानगपािलका े ातील अंतररा ीय दजाचे खेळाडू िवकिसत करणेसाठी अ याधूिनक टेिडयम व या 
दजाचे िश ण देणारे िश क असणे आव यक आहे. स ि थतीत सदरचे टेिडयम जीण अव थेम ये 
असुन डािवषयक सोई-सुिवधा उपल ध नाहीत.  

 सदरचा क प तांि कदृ ा यो य व याचा दजा आंतररा ीय मानकानुसार करणे गरजेचे 
असलेमुळे मे.शशी भू आिण असो.यांची िवषयां कत कामासाठी वा तुिवषारद हणून नेमणूक करणेत 
आलेली आहे. सबब संपुण २५ एकर े फळा या टेडीयमचे एकि त र या िनयोजन क नच बांधकाम 
हाती घेणे आव यक आहे. यास अनुस न मे.शशी भू आिण असो यांनी कै.अ णासाहेब मगर 
टेडीयमचा एकि त आराखडा तयार केला असुन याचे सादरीकरण मा.महापौर, मा.आयु  व इतर 

मनपा या मा. पदािधकारी यांचे समोर मा. थायी सिमती सभागृह येथे करणेत आले. संपुण टेडीयम 
चा Master Plan तयार करावा. लब व केट टेडीयम पी.पी.पी त वावर िवकिसत कराणेबाबतची 

RFP िस द करावी. उवरीत काम ट या ट याने मनपामाफत करणेत यावे असा िनणय सदर या बैठक 

व सादरीकरणा दर यान घेणेत आलेला होता. 
 पपरी चचवड महानगरपपािलका, भाग .९ मधील कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम 
िवकिसत करणे या कामा अंतगत एकूण 25 एकर े फळापैक  सुमारे 10 एकर े फळावर लब व 

केट टेडीयम पी.पी.पी त वावर िवकिसत केलेस मनपास खालील माणे फायदा होऊ शकतो. 
1) सदरचे काम पी.पी.पी. या त वावर राबिवणेत येणार आहे.  
2) सदर क प राबिवणेसाठी मनपाला कुठ याही कारचा खच करावा लागणार       

नाही. 
3) सदरचा क पाचे बांधकाम पुण करावयाची मुदत ३० मिहने असुन साधारणपणे 3० ते 

40 वषा या कालखंडानंतर सदरचा क प मनपास िवनाअट व कोण याही 
दािय वािशवाय ह तांतरीत करणेत येणार आहे.  

4) सदर क पाचा संपुण खच िवकसक यांनी करावयाचा आहे. तसेच सदरचा क प 
मनपा कडे ह तांतरीत करणे पयत देखभाल व दु तीचा खच देखील िवकसक यांनी 
करावयाचा आहे. 

5) िवकसकाला सदर क पामधून ा  होणा-या उ प ाचा काही िह सा तसेच िलज रे ट 
यांनी मनपाला अदा करणे आपेि त आहे. 

6) मनपा कडून नांमा कत केले या काही खेळाडूंना मोफत िश ण िवकसक यांनी ावे 
असे आपेि त आहे. 

  तरी, पपरी चचवड महानगपपािलका, नेह नगर येथील कै.अ णासाहेब मगर 
टेडीयम िवकिसत करणे या कामा अंतगत एकूण 25 एकर े फळापैक  सुमारे 10 एकर े फळावर 
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लब व केट टेडीयम पी.पी.पी त वावर िवकिसत करणे व उवरीत े  मनपा माफत िवकिसत 
करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या े ातील "ड" े ीय कायालय 
अंतगत असणा-या पपळे गुरव, पपळे सौदागर प रसरातील PMPML बस थांबे अ यंत क पक, सुदंर 

िडझाईनचे व उ कृ  दजाचे न ाने माट िसटी अंतगत, ठेकेदार मे.बी.जी.िशक यांचेमाफत िवकसीत 
करणेचे काम चालू आहे. यास अनुस न पपरी चचवड महानगरपािलके या "ड" े ीय 
कायालयाअंतगत  असणा-या पपळे िनलख, ताथवडे, पुनावळे, वाकड, नवी सांगवी, जुनी सांगवी 
प रसरातील PMPML बस थांबे न ाने िवकसीत करणेसाठी र. .१,५०,००,०००/- PMPML 

इत या िनधीची आव यकता आहे. 

तसेच सदरचा आव यक असणारा र. .१,५०,००,०००/- िनधी सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील महापौर िवकास िनधी मधील उपल ध र मेतून माट िसटी िवभागास ठेकेदार 
मे.बी.जी.िशक यां या चालू कामावर वग करणा ारे उपल ध क न देणेस मा यता देणेत यावी 
जेणेक न तािवत कामे त काळ चालू करणेत येतील.  

 खालील माणे तरतुद वग करणास सन २०२१-२२ या अंदाजप कात निवन कामाचा 
समावेश क न अंदाजपञक य र मेसह यास शासक य मा यता दणेेत यावी. 
 

                                   
प अ 

    

अनु.
. 

िव
भा
ग 

कामाचेनाव पान  अन.ु . अंदाजप क
य र म 

सन २०२१-२२ 
ची तरतूद 

 

वाढ घट 

1 अ भाग . १६ आकुड  
हॉि पटलच े
िव तारीकरण करण.े ( 
ट पा - २ ) ब थाप य 
िवषयक कामे करणे 

15 4  2,25,00,000  50,00,000 

2 अ भाग . १४ म य े
आय.टु.आर. अंतगत 
ऐ यम सोसायटी 
जवळील ता यात 
आले या जागेवर 
बँड मटन हॉल बांधण.े 
( ट पा२) 

15 9  30,00,000  30,00,000 

3 अ ािधकरण गंगानगर 
भागातील र यांच े
कॉ टीकरण करणे. 

23 2  3,00,00,000  25,00,000 

4 अ ािधकरण भागातील 
ना यांच ेसुशोिभकरण 
करणे. 

23 3  80,00,000  10,00,000 
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5 अ ािधकरण ए.डी.सी. 
प रसरातील र त े
UTWT पधादतीन े
िवकिसत करणे. 
(ना गृह, 
PCNTDA Office 
समोरील रोड, से. . 
२५एल.आय.जी. 
प रसरातील अंतगत 
र त)े 

40 2  3,40,00,000  70,00,000 

6 अ भाग .१० मधील 
महा मा योितराव 
फुले पुत याशेजारी 

ान योती 
सािव ीबाई फुले 
यांचा पुणाकृती पुतळा 
उभारण.े  

40 9  7,00,00,000  3,50,00,000 

7 अ भाग . १५ मधील 
ा सपोटनगर येथील 

पा कग लॉटला 
सीमा भत बांधण.े 

43 95  1,00,01,000  30,00,000 

8 अ िनगडी ािधकरण 
येथील संत ी. 
अ सेन महाराज 
पुतळा प रसराच े
सुशोिभकरण करणे.  

43 96  50,01,000  15,00,000 

9 अ भाग .१५ मधील 
अंतगत व मु य 
र यांची 
डांबरीकरणची व 
अनुषिगक कामे 
करणे.(सन२०२१-
२२साठी) 

43 97  1,35,01,000  44,00,000 

10 अ भाग . १४ म य े
आयटुआर अंतगत 
ए यम सोसायटी 
जवळील ता यात 
आले या जागेवर जे  
नाग रकांसाठी 
िवरंगुळा क  बांधण.े 

50 7  30,00,000  30,00,000 

11 अ भाग . १५ 50 8  1,75,00,000  80,00,000 
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व पुत  हौ.सो. या 
मागील MIDC या 
जागेमधुन र ता 
िवकिसत करणे. 

12 अ भागक.१५ मधील 
पदपथांच ेनुतनीकरण 
व दु ती करणे. 

54 141  1,10,00,000  34,00,000 

13 अ भाग . १५ म य े
आकुड  येथील 
ना गृहाची उव रत 
कामे करणे. (अंतगत 
सजावट व बाहेरील 
सुशोिभकरणाची कामे 
करणे) 

61 157  11,00,00,000  1,65,00,000 

14 अ भाग . १४ मधील 
मोहननगर राज ी 
शा  महाराज 
जलतरण तलावाची 
नुतनीकरण व दु ती 
करणे. (सन२०२०-
२१) 

87 21  15,00,000  15,00,000 

15 ब भाग .२० 
चचवडेनगर म य े

िबजलीनगर येथे 
अंडरपास करण.े 

13 1  8,00,00,000 0 2,50,00,000 

16 ब थेरगाव . .५० म य े
सुनधाम शेजारी१८ 

मी.डी.पी.र यास 
थेरगाव चचवड पुल 
बांधण.े 

13 5  11,00,00,000 0 2,00,00,000 

17 ब भग .३ १६ म य े
रावेत भागातील रे वे 
लाईन पासून ते 
पवनानदीपयतचा 
नाला िवकिसत करणे 
व आनुषंिगक कामे 
करणे.  

14 3  4,00,000 0 3,99,000 

18 ब भाग  १८ आर ण 
४/१४७ म य े
ब उ ेिशय इमारत 
बांधण.े 

17 2  50,00,000 0 49,99,000 
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19 ब ांतीवीर चापेकर 
वा ा या ितस-या 
ट याची कामे करणे. 
(भाग - २) 

17 3  2,30,00,000 0 80,00,000 

20 ब ांतीवीर चापेकर 
वा ा या ितस-या 
ट याची कामे करणे. 
(भाग - ३) 

17 4  2,30,00,000 0 30,00,000 

21 ब ांतीवीर 
चापेकरवा ा या 
ितस-या ट याची कामे 
करणे. (भाग - ४) 

21 128  1,00,000 0 99,000 

22 ब भाग . १६ 
िवकासनगर येथील 
ना याकडील 
पे ोलपंप ते 
बापदेवनगर १८.०० 
मीडी. पीर ता व इतर 
र त ेिवकिसत करणे. 

24 15  6,00,00,000 0 1,50,00,000 

23 ब बापदेव मं दर कवळे 
येथील कवळे गाव 
मु य र ता ते 
ए स ेस हायवे 
कलवटपयत 
िस बॉसीस कॉलेज 
मागील १८.०० 
मीडी.पी र ता 
िवकिसत करणे. 

24 19  1,90,00,000 0 1,40,00,000 

24 ब भाग  १८ ता यात 
येणारे डी.पी. र त े
िवकसीत करणे 

24 23  10,00,000 0 9,99,000 

25 ब भाग  १८ 
ता यातील डी.पी. 
र त ेिवकसीत करणे 

24 26  2,50,00,000 0 50,00,000 

26 ब भाग .२२ मधील 
योतीबानगर येथील 

बाजी भू चौक 
तापक रमळा र याच े
कॉ टीकरण करण.े 

24 31  4,25,00,000 0 50,00,000 
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27 ब भाग . २२ 
काळेवाडी मधील 
लक  बेकरी चोक त े
पपरीगांव पुलापयत 

१८.०० मी. ं द 
डी.पी. र याचे 
काँ टीकरण / 
डांबरीकरण करण.े 

24 32  1,00,00,000 0 90,00,000 

28 ब भाग . २२ 
िवजयनगर येथील 
१८.०० मी. डी.पी. 
र ता अबन िडझाईन 

माणे िवकिसत 
करणे.  

24 38  2,00,00,000 0 1,00,00,000 

29 ब भाग . २२ 
काळेवाडी येथे 
पंचनाथ चौक ते 
अ या पा मं दरापयत 
र याचे कॉ टीकरण 
करणे. 

24 40  2,00,00,000 0 1,50,00,000 

30 ब भाग . 
१६मधीलरावेतभागा
तीलसेलेि टअलिसटी
मागील१८.००मी. 
डी. पी.  (स.नं. ७७, 
७९, ८०, ८१, ८२, 
७२, ७१, ६८, 
६७व६६) 
वइतरर तेिवकिसतक
रणे.    

34 343  1,00,000 0 99,000 

31 ब . . 
१६मधीलरावेतभागा
तीलल मीनगरपासून
बिहरटफॉमहाउसपय
तचा१८.००मीडी. 
पी. (१२२, १३९, 
१४२, १४३व१४४) 
वइतरर तेिवकिसतक
रणे.  

34 344  1,00,000 0 99,000 
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32 ब भाग . 
१६मधीलरावेतव कव
ळेभागातीलसमीरलॉ
समागीलनदीजवळी

ल१८.००मी. डी. पी. 
वइतरर तेिवकिसतक
रणे.  

34 345  50,00,000 0 49,99,000 

33 ब भाग . 
१६मधील कवळेभागा
तील (स.नं. ८७, ८८, 
८१, ८३, ८२) 
१८.००मी. डी. पी. व 
(स.न.ं९२, ९१) 
१२.००मी. डी. पी. 
र तावइतरर तेिवक
िसतकरण.े  

34 346  1,00,000 0 99,000 

34 ब भाग . 
१६मधीलरावेतस.े . 
२९मधीलअंतगतर

याचेकॉ टीकरण
करणे.  

34 347  40,00,000 0 39,99,000 

35 ब भाग . 
१६मधीलरावेतभागा
तीलपेठ . 
३२अमधीलअंतगतर

यांचेकॉ टीकरण
करणे.  

34 348  40,00,000 0 39,99,000 

36 ब भाग .  
१६मधील कवळेभागा
तील कवळेगावठाणव
कोतवालनगरवउव र
तभागातीलअंतगतर

याचेकॉ टीकरण
करणे.  

34 351  1,00,000 0 99,000 

37 ब भाग .  
१६मधील कवळेभागा
तील कवळेगावठाणव
िवकासनगरवउव रत
भागातीलअंतगतर

याचेकॉ टीकरण
करणे.  

34 352  1,00,000 0 99,000 
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38 ब भाग .  
१६मधील कवळेभागा
तील कवळेगावठाणव
मामुड वउव रतभागा
तीलअंतगतर याचेकॉ

टीकरणकरण.े  

34 353  1,00,000 0 99,000 

39 ब भाग .१६मधीलिव
किसतझाले यासवडी.
पीर यालाअबन ीट
िडझाईननुसार 
फुटपाथिवकिसतकऱणे
. 

34 354  1,00,000 0 99,000 

40 ब भाग . 
१६रावेतव कवळेसीमे
वरील(स.नं.७२,६६,
६५,६४,६३,८४,१०
५,९६,५६) 
असले या१८.००मी
डी. पी. 
र तावइतरर तेिवक
िसतकरण.े 

34 355  1,00,000 0 99,000 

41 ब भाग . 
१७मधीलबळवंतनग
रीभागातडांबरीकरण
करणे. 

39 504  20,00,000 0 19,00,000 

42 ब भाग . 
१७मधील चचवडेनग
रभागातीलउवरीत ठ
काणीडांबरीकरणकर
णे.  

39 505  20,00,000 0 19,00,000 

43 ब जु यातालेराहॉि पटल
चीइमारतपाडूननिवन
इमारतबांधण.े 

46 6  11,50,00,000 0 2,00,00,000 

44 ब भाग .१६म येरावे
तभागातीलस.नं. ७८, 
४४ते६५मधुनजाणा-
या२४.००मी. 
डी.पीर यावरिसडीव
कबांधणेवर तािवकिस
तकरण.े 

47 15  2,00,00,000 0 1,99,00,000 
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45 ब भाग . 
१६म येनालाबांधणेव
अनुषंिगककामेकरण.े 

47 16  5,00,000 0 4,99,000 

46 ब भाग .१७मधीलआ
र ण .२७५येथीलम
नपाशाळाइमारतीचेउ
व रतमजलेबांधण.े 

47 17  25,00,000 0 24,00,000 

47 ब भाग १८मधीलमोर
याहॉ पीटलतेयशोपुर
मि ज पपरी चचवड
लकरोडअबन ीटिड

झाईननुसारिवकसीत
करणे 

47 21  7,00,00,000 0 50,00,000 

48 ब सन२०२०-
२१क रता भाग . 
१६म येिस बॉयिससे
कॉलेजजवळील१व११
मधील, 
स.नं.८व९मधीलवस.
नं. 
११ते१८लेखाफामबा
जुलाचामासुळकरफाम
येथील१२.००मीडी.
पीर तेिवकिसतकरण.े 

47 25  1,20,00,000 0 1,10,00,000 

49 ब सन२०२०-
२१क रता भाग . 
१६म येआदशनगरमा
मुड स.नं. 
८ते३४पयतचा१८.०
०मीडी.पीर तािवक
िसतकरण.े 

47 26  1,50,00,000 0 1,40,00,000 

50 ब सन२०२०-
२१क रता भाग .१
६म येमामुड कवळेये
थीलउवरीत१८ 
.००मीव१२.००मीडी
.पीर तेिवकिसतकरण े

47 27  5,00,000 0 4,00,000 

51 ब सन२०२० - 
२१क रता भाग . 
१६मधीलरावेतभागा

47 31  90,00,000 0 40,00,000 
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तीलिवकिसतझाले या
डी.पी. 
र यालाजोडणारे 
(स.न.ं ७४, ७७, ९५, 
७६व९४ ) 
मधीलसवनॉनडी.पी. 
र तेिवकिसतकरण.े 

52 ब भाग . 
१६मधीलरावेतभागा
तीलटाऊनहॉल 
(आर ण . ४/९३) 
िवकिसतकरण.े 

47 32  10,00,000 0 9,99,000 

53 ब चचवडगावयेथीलजु
याभाजीमंडई या ठ

काणीवाहनतळसुिवधे
सहअ यावतभाजीमं
डईिवकिसतकरण.े     

48 35  1,00,000 0 99,000 

54 ब भाग . 
१८म येब मजलीपा
कगिवकिसतकरण.े 

48 36  1,00,000 0 99,000 

55 ब भाग .२२िवजयनग
रमधीलर यांचेय.ुटी.
ड यु.टी.  
प दतीनेिवकसीतकर
णे 

48 38  1,00,000 0 99,000 

56 ब भाग .२२मधीलिव
िवधचौकांचेसुशोिभक
रणकरणे 

48 39  1,00,000 0 99,000 

57 ब भाग १६म ये कव
ळे, 
िवकासनगरभागातील
र तेहॉटिम सप तीने
डांबरीकरणकरण.े 

48 45  5,00,000 0 4,00,000 

58 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधील कवळेभागा
तीलआदशनगर, 
तुपेव ती, 
सहया ीकॉलनीवमाळ
वालेनगरप रसरातील
अंतगतर तेहॉटिम स

48 46  50,00,000 0 49,99,000 
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प तीनेडांबरीकरण 
करणे.  

59 ब भाग १८मधीलिव
कासआराख ातील१
८मी. 
ं दीचेर तेफुटपाथसह

नुसारिवकसीतकरण े

48 48  50,00,000 0 49,99,000 

60 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
८मधीलउव रतर यां
चेडांबरीकरण / 
कॉ टीकरणकरण.े 

48 49  50,00,000 0 49,99,000 

61 ब भाग १६पेठ २९ये
थेफुटबॉल ाऊंडकरण.े 
ट पा - २ 

50 12  1,50,00,000 0 50,00,000 

62 ब भाग १६मधीलता
यातयेणारीिविवधआ

र णेिवकसीतकरण.े 

50 13  25,00,000 0 24,99,000 

63 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलरावेतभागा
तीलआर ण . ४/९८ 
(DMH) वआर ण . 
४/१०१ (PS) 
चेआर णिवकिसतकर
णे.  

54 149  25,00,000 0 24,99,000 

64 ब चचवडयेथीलमंगलमु
त वाडा, 
चापेकरिश पसमुह, 
मोरयागोसावीमं दर
पासूनतेथेरगावबोट
लबपयतचाप रसरसु

शोिभकरणकरण.े 
(ट पा१) 

61 162  4,50,00,000 0 50,00,000 

65 ब चचवडयेथीलमंगलमु
त वाडा, 
चापेकरिश पसमुह, 
मोरयागोसावीमं दर
पासूनतेथेरगावबोट

61 163  3,90,00,000 0 40,00,000 
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लबपयतचाप रसरसु
शोिभकरणकरण.े 
(ट पा२) 

66 ब चचवडगावयेथीलर
तेहे रटेजधत वरिवक

िसतकरण.े 

61 167  40,00,000 0 39,99,000 

67 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६मधील कवळेगावठा
ण,कोतवालनगरयेथी
लना याची थाप यिव
षयककामेकरण.े 

104 11  50,00,000 0 0 

68 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६मधीलसाईनगर, 
मामुड , 
लेखाफामभागातीलना
याची थाप यिवषय

ककामेकरण.े 

104 12  50,00,000 0 20,00,000 

69 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६मधीलिवकासनगर, 
पडसेकॉलनीभागातील
ना याची थाप यिवष
यककामेकरण.े 

104 13  50,00,000 0 50,00,000 

70 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलना यावरआ
र.सी.सी. लबकरण.े  

104 14  60,00,000 0 60,00,000 

71 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलआ. . 
२२१मधीलना याक
रीतापावसाळीपा या
यानिलकाटाकण.े  

105 15  25,00,000 0 0 

72 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६मधीलरावेतव कवळे
भागातीलतुपेव ती, 
जाधवव तीवइतरप र

105 15  25,00,000 0 25,00,000 
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सरात टॉमवॉटरलाई
नटाकणेव थाप यिवष
यककामेकरण.े 

73 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६म येकोतवालनगरधु
माळव ती कवळेगाव
ठाणयेथे टॉमवॉटरला
ईनटाकणेव थाप यिव
षयककामेकरण.े 

106 16  25,00,000 0 25,00,000 

74 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६म येसाईनगरमामु
ड येथे टॉमवॉटरलाई
नटाकणेव थाप यिवष
यककामेकरण.े 

106 17  25,00,000 0 25,00,000 

75 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६म येिवकासनगरयेथे
टॉमवॉटरलाईनटाक

णेव थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

106 18  25,00,000 0 0 

76 ब सन२०२१-
२२क रतािशवनगरी
चचवडेनगरभागात

आव यकते माणेपाव
साळीपा या यावािह
याटाकण.े 

106 19  30,00,000 0 30,00,000 

77 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १८
मधीलपावसाळीपा
या यानलीकांचीडाग

डुजीकरणेवसाफसफाई
करणे. 

106 20  18,00,000 0 18,00,000 

78 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १८
मधीलपावसाळीपा
याचािनचराहोणेसा

ठीआव यकतेनुसारन
ानेनिलकाटाकणेवइ

तरदु तीचीकामेकर
णे.  

106 21  18,00,000 0 6,00,000 
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79 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलतानाजीनग
र, केशवनगर, 
र टनकॉलनी, एस. के. 
एफकॉलनीवइतरप र
सरातपावसाळीपा या
चािनचराहोणेसाठीआ
व यकतेनुसारन ाने
निलकाटाकणेवइतरदु

तीचीकामेदु ती
करणे.  

106 22  18,00,000 0 8,00,000 

80 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
२२काळेवाडीमधील
योतीबानगरवइतर ठ

काणचेपावसाळीपा
या यानलीकांचीदु
तीकरणेवइतर थाप
यिवषय़ककामेकरण े

106 23  18,00,000 0 0 

81 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
२२िवजयनगरवइतर
ठकाणचेपावसाळीपा
या यानलीकांचीदु
तीकरणेवइतर थाप
यिवषय़ककामेकरण े

106 24  18,00,000 0 18,00,000 

82 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६म येरावेतभागातील
र तेआव यकतेनुसार
खडीमु माचेकरण.े  

107 16  50,00,000 0 20,00,000 

83 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६म ये कवळेिवकास
नगरभागातीलर तेएम
.पी.एमप दतीनेकरण.े 

107 17  10,00,000 0 10,00,000 

84 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६म येिवकासनगर
भागातीलर तेएम.पी.
एमप दतीनेकरण े

107 18  15,00,000 0 5,00,000 
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85 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६म येसाईनगरमामु
ड येथीलर तेएम.पी.
एमप दतीनेकरण.े 

107 19  15,00,000 0 5,00,000 

86 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६मधील कवळेगावठा
णव कवळेभागातीलर

याचेहॉटिम सप द
तीनेडांबरीकरणकरण े

109 35  50,00,000 0 50,00,000 

87 ब सन२०२१-
२२क रतािशवनगरी
भागातीलर तेडांबरी
करणकरण.े  

109 42  40,00,000 0 40,00,000 

88 ब सन२०२१-
२२क रतावा हेकरवा
डीभागातिविवध ठका
णीडांबरीकरणकरण.े  

110 44  40,00,000 0 40,00,000 

89 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८परीसराम ये ठक
ठकाणीआव यकतेनु

सारडांबरीकरणकरण.े 

110 46  50,00,000 0 15,00,000 

90 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १६
मधीलरावेतभागातील
गु ाराप रसरातनिव
नपे ह ग लॉकबसिवण े

112 33  25,00,000 0 25,00,000 

91 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १६
मधीलरावेतभागातील
से.नं. 
२९,३२व३२अम येन

ानेफुटपाथकरणेव
थाप यिवषयककामे

करणे. 

112 34  25,00,000 0 5,00,000 

92 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलरावेतभागा
तील ािधकरणांकडून
ह तांत रतझाले यार

112 35  50,00,000 0 20,00,000 
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यालाफुटपाथकरणेव
अनुषंिगककामेकरण.े  

93 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६िवकासनगरव कवळे
गावठाणयेथेपे ह ग
लॉकव थाप यिवषय

ककामेकरण.े 

112 36  25,00,000 0 10,00,000 

94 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६म येसाईनगरमामु
ड येथेपे ह ग लॉकबस
िवणेव थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

112 37  30,00,000 0 15,00,000 

95 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६म येिवकासनगर क
वळेयेथेबापदेवनगर,द

नगर, 
भीमाशंकरनगरयेथेपे
ह ग लॉकबसिवणेव
थाप यिवषयककामे

करणे 

112 38  30,00,000 0 15,00,000 

96 ब सन२०२१-
२२करीतािशवनगरी
भागातपे हग लॉकव
थाप यिवषयककामे

करणे.  

112 39  18,00,000 0 8,00,000 

97 ब सन२०२१-
२२करीतावा हेकरवा
डीभागातपे हग लॉक
व थाप यिवषयककामे
करणे.  

112 40  18,00,000 0 8,00,000 

98 ब सन२०२१-
२२करीतािगरीराजग
णपतीमं दरप रसरात
नवीनकलरपे हग लॉ
कव थाप यिवषयकका
मेकरण.े  

112 41  18,00,000 0 8,00,000 

99 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१

112 43  18,00,000 0 18,00,000 
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८ ठक ठकाणीआव य
कतेनुसारफुटपाथचीदु

तीचीकामेकरण े
100 ब सन२०२१-

२२क रता भाग .१
८मधीलर टनकॉलनी
वइतरप रसराम येफूट
पाथलापे हग लॉकव
कलरटाइ सबसिवण े. 

112 45  18,00,000 0 18,00,000 

101 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .२
२मधीलनढेनगर,कोक
णेनगर, 
योतीबानगरवइतर

भागातीलपे हग लॉ
कवइतर थाप यिवषय
ककामेकरण े

112 48  18,00,000 0 18,00,000 

102 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .२
२मधीलआदशनगर, 
पवनानगरवइतरभागा
तीलपे हग लॉकवइत
र थाप यिवषयककामे
करणे 

113 49  18,00,000 0 0 

103 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
२२काळेवाडीमधील
योतीबानगरप रसरा

तनवीनकलरपे ह ग
लॉकबसिवण.े 

113 51  18,00,000 0 5,41,000 

104 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलरावेतव कव
ळेपरीसराम येिविवध
कंप या / 
मनपामाफतखोद यात
आलेलेचरडांबरीकरणा
नेदु तकरण.े 

113 7  10,00,000 0 10,00,000 

105 ब सन२०२१ -
२२करीता भाग . 
१८परीसराम येिविव
धकंप या / 

113 10  18,00,000 0 8,00,000 
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मनपामाफतखोद यात
आलेलेचरदु तकरण.े 

106 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .२
२परीसराम येिविवध
कंप या / 
मनपामाफतखोद यात
आलेलेचरडांबरीकरणा
नेदु तकरण.े 

113 11  18,00,000 0 8,00,000 

107 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६रावेतमधीलमनपाइ
मारतीम येवउवरीत
ठकाणी थाप यिवषय

ककामेकरण.े 

114 10  15,00,000 0 5,00,000 

108 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६िवकासनगरव कवळे
मधीलमनपाइमारतीम
येवउवरीत ठकाणी
थाप यिवषयककामे

करणे. 

114 11  15,00,000 0 5,00,000 

109 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६िवकासनगर कवळे
मामुड मधीलमनपाइ
मारतीम येवउवरीत
ठकाणी थाप यिवषय

ककामेकरण.े 

114 12  15,00,000 0 15,00,000 

110 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलमनपाइमार
तीची थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

114 13  18,00,000 0 0 

111 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलसां कृितक / 

ायामशाळाइमारती
ची थाप यिवषयकका
मेकरण.े 

114 14  18,00,000 0 18,00,000 
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112 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
२२मधीलिवजयनगर
येथीलखेळाचेमैदाना
लािसमा भतबांधणेवइ
तर थाप यिवषयकका
मेकरण.े 

114 15  18,00,000 0 9,00,000 

113 ब सन२०२१ - 
२२क रता भाग . 
२२मधील ायामशा
ळेचेनुतनीकरणकरण.े 

115 16  18,00,000 0 9,00,000 

114 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६म येरावेतव कवळे
भागातीलवाहतुकिवष
यककामेकरण.े 

116 38  20,00,000 0 0 

115 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६म येरावेतव कवळे
भागातील थाप यिवष
यककामेकरण.े 

116 39  20,00,000 0 20,00,000 

116 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलरावेतव कव
ळेभागातीलअित मण
कारवाईकरणेसाठीम
िशनरीपुरिवण े

116 40  15,00,000 0 5,00,000 

117 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १६
मधीलिवकासनगरव
कवळेप रसरातवाहतु

किवषयककामेवअनुषं
िगककामेकरण े

116 41  15,00,000 0 5,00,000 

118 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१
६म ये कवळेमामुड
भागातीलवाहतुकिवष
यककामेकरण.े 

116 42  15,00,000 0 5,00,000 

119 ब सन२०२१- 
२२क रता भाग .१
६मधीलमामुड साईन
गरभागात थाप यिव

116 43  20,00,000 0 10,00,000 
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षयककामेकरण.े 

120 ब सन२०२१-
२२क रता चचवडेनग
रभागातपे हग लॉक
व थाप यिवषयककामे
करणे.  

116 44  25,00,000 0 10,00,000 

121 ब सन२०२१-
२२क रता ेमलोकपा
क, दळवीनगर, 
इं दरानगरभागातपे

हग लॉकव थाप य
िवषयककामेकरण.े  

117 45  25,00,000 0 10,00,000 

122 ब मनपासावि किनवड
णूक२०२२क रतामंड
प व थाकरण.े  

117 46  25,00,000 0 10,00,000 

123 ब मनपासावि किनवड
णूक२०२२क रताफ न
चर व थाकरण.े  

117 47  25,00,000 0 10,00,000 

124 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १८
मधीलप रसरातीलआ
व यकतेनुसार थाप य
िवषयककामेकरण े

117 48  18,00,000 0 0 

125 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १८
मधीलल मीनगर, 
मािणककॉलनीप रस
रातील थाप यिवषय
ककामेकरण े

117 49  18,00,000 0 18,00,000 

126 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलसां कृितकक
इमारती, 
ायामशाळावआरो

यकायालयाम ये था
प यिवषयककामेकरणे
. 

117 50  18,00,000 0 6,00,000 

127 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधील ांितवीरचा
पेकरसमूहिश पाक र

117 51  20,00,000 0 20,00,000 
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ता थाप यिवषयकआ
व यककामेकरण.े 

128 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .२
२मधील योतीबानगर
, 
अ फासोप रसरात था
प यिवषयककामेकरण े

117 56  18,00,000 0 18,00,000 

129 ब सन२०२१ - 
२२क रता भाग .२
२काळेवाडी, 
िवजयनगरप रसराती
लर तेदु तीकरण.े 

581 50  18,00,000 0 18,00,000 

130 ब मनपासावि किनवड
णूक२०२२क रतामंड
प व थाकरण.े  

585 89  40,00,000 0 10,00,000 

131 ब मनपासावि किनवड
णूक२०२२क रताफ न
चर व थाकरण.े  

586 90  40,00,000 0 40,00,000 

132 क भाग . 
९नेह नगरयेथीलजु
नीशाळाइमारतपाडून
नवीनशाळाइमारतबां
धणेवइतर थाप यिवष
यककामेकरण े

14 1  6,05,00,000 0 1,50,00,000 

133 क से.नं. 
१६राजेिशवाजीनगर
म येिविवधिवकासका
मेकरण े

14 2  5,00,000 0 5,00,000 

134 क भाग . 
६मोशीयेथीलपुणेना
िशकर तात े( स ह . 
१३९०तेस ह . 
१३२७ ) 
बारणेव तीिवकासआ
राख ातील२४मीर
तािवकिसतकरण.े 

17 9  8,00,000 0 8,00,000 

135 क . .२बो-
हाडेवाडीिवनायकनग
र, 
मोशीयेथेछ.संभाजीम

25 47  11,25,00,200 0 2,00,00,000 
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हाराजवसरसेनापतीहं
बीररावमोिहतेयांचापु
तळाउभारणेकामीअनु
षंगीककामेकरण े

136 क भाग . २से. . 
१४बो-
हाडेवाडीयेथील ािध
करणाकडूनता यातआ
ले याजागेसिसमा भत
बांधणेव थाप यिवषय
ककामेकरण े

25 54  55,00,000 0 15,00,000 

137 क भाग .२िचखलीम
धीलभैरवनाथमं दरते
िवसावाचौकतेआळंदी
पयत३०मी. 
र तािवकसीतकरण.े  

25 57  1,00,00,000 0 99,00,000 

138 क भाग . 8 
येथीलइं ायणीनगरचौ
कतेित पतीचौकापया
तचीर ताअ ायावतप

तीनेकरण.े  

35 373  2,75,00,000 0 1,25,00,000 

139 क भाग . 8 
येथीलित पतीचौकते
चौकतेआरटीओचौका
पयतचार ताअ ायाव
तप तीनेकरण.े  

35 374  2,75,00,000 0 1,25,00,000 

140 क भाग .8 येथील w-
26 
पासुनयशवंतरावच हा
णचौकापयतचार ता
ं दीकरणक निवक

िसतकरण े

35 375  1,75,00,000 0 75,00,000 

141 क भाग .8 
येथीलइं ायणीचौकल
गतचेजे लॉकमधीलर
तेअ यावतप दितने

करणे. 

35 376  2,75,00,000 0 1,25,00,000 

142 क भाग .8 
मधीलएस. लॉकयेथी
ल w-138 पासुन w-
162 
पयतर ताअ यावतप

35 377  1,75,00,000 0 75,00,000 
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दितनेकरण.े 

143 क बाग .8 
मधीलएम.आय.डी.सी
. 
मधीलजे लॉकमधीलर
तेअ यावतप दितने

करणे. 

35 378  1,75,00,000 0 75,00,000 

144 क भाग . 
६धावडेव तीमधीलआ
र ण . 
४३२िवकिसतकरण.े 

49 २१/४.  4,00,00,000  1,53,27,000 

145 क भाग . 
२िचखलीमधीलिशवर
तातेवडाचामळातेकुद

ळवाडी३०मीडीपीर
तािवकसीतकरण.े ( 

गटन ं507 तेगटन ं
440) 

50 18  1,00,00,000  50,00,000 

146 क भाग .२बो-
हाडेवाडीयेथीलता या
तयेणा-
यागायरानजागेतील
आर णावरशाळाइमा
रतबांधण.े 

56 5  8,65,00,000  1,00,00,000 

147 क भाग .२जाधववाडी
कुदळवाडीस.े .१६म
धीलसावतामाळीउ ा
नातीलमोक याजागे
तमिहलावपु षांसाठी
वतं यअ ायावत ा

यामशाळाइमारतवसु
स यसभागृहबांधण.े  

56 6  50,00,000  25,00,000 

148 क भाग . 
२म येपुणेनािशकमहा
मागचेपि मेकडीलना
लािवकसीतकरण.े(भा
रतमाताचौक) भाग-2 

56 11  1,50,00,000  1,49,00,000 
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149 क भाग . 2 
म येअि त वातीलमो
डकळीसआलेलीसावज
िनक व छतागृहपाडून
या ठकाणीनिवन ी

वपु षांसाठीसुलभशौ
चालयबांधण े

57 16  1,00,00,000  50,00,000 

150 क भाग . 2 
मधीलगटन ं606 
आर ण 1/446 
येथेमा यिमकशाळाइ
मारतबांधण े

57 17  7,00,00,000  68,90,000 

151 क भाग . 8 येथील 
MIDC 
पोिलस टेशनइमारती
चेिव तीरीकरणकरण.े 

57 42  1,00,00,000 0 25,00,000 

152 क . .२बो-
हाडेवाडीिवनायकनग
र, 
मोशीयेथेछ.संभाजीम
हाराजवसरसेनापतीहं
बीररावमोिहतेयांचापु
तळाउभारण े

58 59  22,00,00,000  5,00,00,000 

153 क भाग .८येथील ान
दफनभूमीयेथीलमोक

याजागेम येडॉगकेज
साठीअ यावतशे सत
यारकरण.े 

59 82  1,05,00,000 0 80,00,000 

154 क भाग . 2 
म येमोशीबो-
हाडेवाडीिवनायकनग
रयेथेधमवीरछ पतीसं
भाजीमहाराजयां यापु
त या याप रसरातशं
भूसृ ीउभारणेवइतरअ
नुषंिगककामेकरण े 
(अ) थाप यकाम 

63 31  50,00,000  49,00,000 

155 क भाग . 2 
म येमोशीबो-
हाडेवाडीिवनायकनग
रयेथेधमवीरछ पतीसं
भाजीमहाराजयां यापु

63 32  50,00,000  49,00,000 
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त या याप रसरातशं
भूसृ ीउभारणेवइतरअ
नुषंिगककामेकरण े 
(ब) आटकामे 
(कलाकुसरीचेकाम) 

156 क भाग . 2 
मधीलिचखलीगावठा
णमधीलआंबेडकरभव
नवअ णाभाऊसाठेइ
मारतपरीसरातीलका
मेकरण.े 

63 35  25,00,000  25,00,000 

157 क भाग . 2 
मधीलिसटी ाईड कुल
दे आळंदीर तातेइं ा
यणीनदीपयतचानाला
िवकसीतकरण.े 

63 37  1,04,34,000  1,03,00,000 

158 क भाग . 8 
येथीलसे टर 2 
म येओपीडीइमारतबां
धणे.  

63 41  1,00,00,000 0 50,00,000 

159 क भाग . 
९नेह नगरयेथील म
शानभुमीजवळीलमोक

याजागािवकसीतकर
णेव थाप यिवषयकदु

तीचीकामेकरण.े 

64 53  50,35,000 0 50,35,000 

160 क भाग . 9 
मधील गित कूलतेय
शवंतनगरचौकर यां
चेवइतर ठकाणीअबन
िडझाईनप दितनेसुधा
रणाकरण.े 

64 60  6,00,00,000 0 1,00,00,000 

161 क भाग . 
९मधीलमासुळकरकॉ
लनीमधीलरसरंगचौक
तेअंत र सोसायटीपय
तचार तावइतर ठका
णीअबनिडझाईनप द
ितनेसुधारणाकरण.े 

64 62  4,50,00,000 0 2,00,00,000 

162 क भाग . 
९मधीलआव यकर

यांनाडांबरीकरणकर
णेववाहतुकिवषयकका

64 63  1,40,00,000 0 1,40,00,000 
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मेकरण.े 

163 क भाग . 
९मासुळकरकॉलनीरस
रंगचौकते हडाकमानी
पयतचार तावइतर ठ
काणीअ यावतप द
ितनेसुशोिभकरणकरणे
वइतर थाप यिवषयक
कामेकरण.े  

64 65  3,00,00,000 0 1,00,00,000 

164 क भाग .6 
म येच पाणीवसाहत
मधीलशा ीचौकातून
येणा-
यार याचेवप रसरा
तीलर याचेडांबरीकर
णकरण.े 

64 71  30,00,000  5,00,000 

165 क भाग . 2 
जाधववाडीबालघरेव
ती, िचखलीगावस.े 

16 
राजेिशवाजीनगरपरी
सरात दशादशकफलक
वाचनालयखुच बसिव
णेवपुरिवणेतसेचर

यांनाथम ला टरप
ेमारण.े 

126 8  14,00,000  14,00,000 

166 क भाग . 2 बो-
हाडेवाडीपरीसरातवा
चनालयखुच , 
व दशादशकफलकबस
िवणेवपुरिवणेतसेचर

यांनाथम ला टरप
ेमारण.े 

126 9  14,00,000  14,00,000 

167 क भाग . 
९मासुळकरकॉलनीआ
र ण .83,भाजीमंड
ईसंचनलानासाठीका
यालयबांधणेवसुशोिभ
करणकरण े

127 2  30,00,000 0 30,00,000 

168 क भाग .६मधीलधाव
डेव तीवप रसरातील

127 4  64,48,000  10,70,000 
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ना यांचीसुधारणाकर
णे. 

169 क भाग .६मधीलसदगु
नगरवप रसरातील

ना यांचीसुधारणाकर
णे. 

127 5  21,50,000  1,10,000 

170 क भाग .६मधीलधाव
डेव ती,भगतव तीवप
रसरातीलना यांची
थाप यिवषयककामे

करणे. 

127 7  20,00,000  5,00,000 

171 क भाग . 
६म येमोहननगरयेथे
नालाबांधण.े 

127 10  10,00,000  5,00,000 

172 क भाग .६मधीलच
पाणीवसाहतवप रस
रातपावसाळीगटरची
सुधारणाकरण.े 

128 12  18,23,000  18,23,000 

173 क भाग .६मधीलपुणे
नािशकर या यापूव
भागातपावसाळीगटर
चीसुधारणाकरण.े 

128 13  17,00,000  17,00,000 

174 क भाग .६मधीलपुणे
नािशकर या यापि
मभागातपावसाळीगट
रचीसुधारणाकरण.े 

128 14  43,00,000  7,90,000 

175 क भाग . 
२मधीलजाधववाडीकु
दळवाडीप रसरातील
पावसाचेपा यासाठी
ठक ठकाणी RCC 

पाईपलाईनटाकणेवई
तर थाप यिवषयकका
मेकरण.े  

128 7  15,20,000  15,20,000 

176 क भाग . 
२मधीलिचखलीगाव
ठाण, बालघरेव ती, 
पंतनगरप रसरातपाव
साचेपा यासाठी  
RCC 
पाईपलाईनटाकणेवई

128 8  15,20,000  13,50,000 
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तर थाप यिवषयकका
मेकरण.े  

177 क भाग . २मधीलबो-
हाडेवाडीवबनकरव
तीप रसरातपावसाचे

पा यासाठी  RCC 
पाईपलाईनटाकणेवई
तर थाप यिवषयकका
मेकरण.े  

128 9  23,00,000  23,00,000 

178 क भाग . 
२मधीलिखरडव तीगा
यकवाडव तीवतुपेव
तीप रसरातपावसाचे

पा यासाठी  RCC 
पाईपलाईनटाकणेवई
तर थाप यिवषयकका
मेकरण.े  

128 10  23,00,000  23,00,000 

179 क भाग .६मधीलसदगु
नगर,लांडगेव ती,च
पाणीवसाहतवप रस

रातपावसाळीगटरची
सुधारणाकरण.े 

129 21  24,00,000  5,00,000 

180 क भाग .६मधीलधाव
डेव ती,भगतव तीवप
रसरातपावसाळीगट

रचीसुधारणाकरण.े 

129 22  16,00,000  5,00,000 

181 क भाग .६म येमोहन
नगर, स गु नगर , 
लांडगेव ती, 
महादेवनगर, 
मधुबनसोसायटीवप र
सराम येर यांचीखडी
करणवबीबीएमप दती
नेसुधारणाकरण.े 

130 5  90,30,000  22,70,000 

182 क भाग . 2 
जाधववाडीमिधलवडा
चामळाआहेरवाडीमध
लापेठाप रसरातीलर

याचेहॉटिम सप द
तीनेडांबरीकरणकरण.े  

130 22  20,00,000  20,00,000 
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183 क भाग . 2 
मधीलकुदळवाडीऔ

ोिगकप रसरातील
हॉटिम सप दतीनेडां
बरीकरणकरण.े  

131 23  25,00,000  25,00,000 

184 क भाग . 2 
जाधववाडीमिधलपवा
रव तीप रसरातीलर
तेहॉटिम सप दतीने

डांबरीकरणकरण.े  

131 24  29,99,000  29,99,000 

185 क भाग . 2 मिधलबो-
हाडेवाडीप रसरातील
र तेहॉटिम सप दती
नेडांबरीकरणकरण.े  

131 25  20,00,000  20,00,000 

186 क भाग . 2 
मोशीमिधलसंभाजीन
गरस तेपाटीलनगरगा
यकवाडव तीपरीसरा
तीलर तेहॉटिम सप
दतीनेडांबरीकरणकर

णे.  

131 26  20,00,000  20,00,000 

187 क भाग .६मधीलधाव
डेव ती, 
भगतव तीवप रसरात
र यांचीखडीकरणवए
मपीएमप दतीनेसुधार
णाकरण.े 

131 27  15,00,000  5,00,000 

188 क भाग . 
६मधीललांडगेव ती, 
स गु नगर, 
च पाणीवसाहतवप र
सरातर यांचीखडीक
रणवएमपीएमप दती
नेसुधारणेकरण.े 

131 28  15,00,000  5,00,000 

189 क भाग . 
६मधीलमोहननगरवप
रसरातर यांचीखडी

करणवएमपीएमप द
तीनेसुधारणेकरण.े 

131 29  15,00,000  5,00,000 

190 क भाग . 
६मधीलभगतव ती, 
गुळवेव ती, 

132 13  38,00,000  8,30,000 
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धावडेव तीवप रसरा
तीलर यांचेडांबरीकर
णकरण.े 

191 क भाग .६म येमोहन
नगरवपरीसरामधीलर

यांचेडांबरीकरणकर
णे. 

132 26  15,00,000  5,00,000 

192 क भाग .६म येधावडे
व तीवपरीसरामधील
र यांचेडांबरीकरणक
रणे. 

132 27  15,00,000  5,00,000 

193 क भाग .६म येभगतव
ती, 

गुळवेव तीवप रसराम
धीलर यांचेडांबरीक
रणकरणे. 

132 28  15,00,000  5,00,000 

194 क भाग . 
६म येच पाणीवसाह
त,मधुबनसोसायटीवप
रसरातीलर यांचीडां

बरीकरणानेसुधारणा
करणे. 

133 29  30,00,000  5,00,000 

195 क भाग . 
६म येस गु नगर.लां
डगेव ती,महादेवनगर
वप रसरातीलर यां
चीडांबरीकरणानेसुधा
रणाकरण.े 

133 30  30,00,000  5,00,000 

196 क भाग .६म येधावडे
व ती, भगतव ती, 
गुळवेव तीवपािसता
रीलख ेवचरांचीडांब
रीकरणाचेसुधारणाक
रणे 

133 31  15,00,000  5,00,000 

197 क भाग .६म येस गु
नगर, लांडगेव ती, 
महादेवनगर, 
च पाणीवसाहतवप र
सरातीलख ेवचरांची
डांबरीकरणाचेसुधार
णाकरण े

133 32  15,00,000  5,00,000 
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198 क भाग . 
८परीसरातीलर त े 
WBM / BBM 
प दतीनेक नडांबरी
करणे. 

133 33  30,00,000 0 29,90,000 

199 क भाग .८से टरन.ं 
1,3,5 
वइतर ठकाणीचेर ते
हॉटिम सप तीनेडांब
रीकरणकरण.े 

133 34  40,00,000 0 39,90,000 

200 क भाग .८से टरन.ं 
2,4,7 
वइतर ठकाणीचेर ते
हॉटिम सप तीनेडांब
रीकरणकरण.े 

133 35  45,50,000 0 45,40,000 

201 क भाग .८येथीलएम
आयडीसीमधीलजे लॉ
कवइतर ठकाणीचेर ते
हॉटिम सप तीनेडांब
रीकरणकरण.े 

133 36  40,00,000 0 39,90,000 

202 क भाग .८येथीलएम
आयडीसीमधीलएस
लॉकवइतर ठकाणीचे

र तेहॉटिम सप तीने
डांबरीकरणकरण.े 

133 37  40,00,000 0 39,90,000 

203 क भाग .६मधीलच
पाणीवसाहत, 
देवकरव तीवप रसरा
तपे ह ग लॉकचीसुधा
रणाकरण.े 

134 24  43,00,000  8,70,000 

204 क भाग .६म येधावडे
व तीवप रसरातक
टपे वगवपे ह ग लॉक
चीकामेकरण.े 

134 25  43,00,000  5,00,000 

205 क भाग .६म येभगतव
ती, 

गुळवेव तीवप रसरात
क टपे वगवपे ह ग
लॉकचीकामेकरण.े 

134 26  43,00,000  4,60,000 

206 क भाग .६म येमहादे
वनगर, सदगु नगर, 

135 27  43,00,000  8,70,000 
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लांडगेव तीवप रसरा
तपे ह ग लॉकचीसुधा
रणाकरण.े 

207 क भाग . 2 
मोशीमिधलतुपेव ती
गायकवाडव ती, 
भारतमाताचौकप रस
रातपे ह ग लॉकबस
िवणेवइतरअनुषंिगक
कामेकरण.े 

135 45  15,00,000  15,00,000 

208 क भाग . 2 
दे आळंदीते र हररेसी
डे सीपयतचार याचे
कडेनेफुटपाथकरण.े  

136 46  33,20,000  33,20,000 

209 क भाग .६म येच पा
णीवसाहत,राधाकृ ण
कॉलनीवप रसरातपे
ह ग लॉकचीसुधार

णाकरण.े 

136 49  20,00,000  5,00,000 

210 क भाग .६म येधावडे
व तीवप रसरातपे ह
ग लॉकचीसुधारणाकर
णे. 

136 50  20,00,000  5,00,000 

211 क भाग .६म येभगतव
ती, 

गुळवेव तीवप रसरात
पे ह ग लॉकचीसुधार
णाकरण.े 

136 51  10,00,000  5,00,000 

212 क भाग .६म येसदगु
नगर,महादेवनगर, 
लांडगेव तीवप रसरा
तपे ह ग लॉकचीसुधा
रणाकरण.े 

136 52  20,00,000  5,00,000 

213 क भाग .६म येमोहन
नगरवप रसरातपे ह
ग लॉकचीसुधारणाकर
णे. 

136 53  10,00,000  5,00,000 

214 क भाग . 8 
नानानानीपरीसरातपे
ह ग लॉकव थाप य

िवषयककामेकरण े

136 57  25,00,000 0 24,90,000 
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215 क भाग . 8 
गु िवहरकॉलनीपरीस
रातपे ह ग लॉकव था
प यिवषयककामेकरण े

136 58  25,00,000 0 24,90,000 

216 क भाग .9 
मधीलसंतोषीमाताचौ
कतेिझरोबॉईजचौकप
यत यार या याकडे
नेवइतर ठकाणीफुटपा
थिवकिसतकरण.े 

136 59  25,00,000 0 25,00,000 

217 क भाग .9 
मधीलखराळवाडीव
कामगारनगरवइतर ठ
काणीफुटपाथिवकिसत
करणे. 

136 60  25,00,000 0 25,00,000 

218 क भाग .६म येधावडे
व तीमधीलक डीबा
लांडगेमागावरजुनासी
.डी. 
वकपाडूननवीनसी.डी. 
वकबांधण.े 

138 5  10,00,000  5,00,000 

219 क भाग . 
६म येसेवावािह यां
साठीखोदले याचरां
चीडांबरीकरणानेसुधा
रणाकरण.े 

138 11  20,00,000  5,00,000 

220 क भाग . 
९मधीलनेह नगरवख
राळवाडीयेथीलमनपा
इमारतीलवइतर थाप
यिवषयककामेकरण.े  

139 17  20,00,000 0 20,00,000 

221 क भाग .६मधीलभगत
व तीयेथील कसनराव
सखारामलांडगेमाग .
१ते४मधीलअंतगतर

यांचेकॉ टीकरणक
रणे. 

141 41  14,34,000  90,000 

222 क भाग .६मधीलभगत
व तीयेथीलगणेशमं द
रमाग .१ते४मधीलअं
तगतर यांचेकॉ टी
करणकरण.े 

142 42  14,34,000  40,000 
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223 क भाग .६मधीलभगत
व तीयेथीलपटेलमंिज
लप रसरातीलअंतगत
र यांचेकॉ टीकरण
करणे. 

142 43  14,34,000  3,30,000 

224 क भाग .६मधीलधाव
डेव तीवप रसरातअंत
गतर यांचेकॉ टीक
रणकरणे. 

142 47  43,00,000  43,00,000 

225 क भाग .६मधीलच
पाणीवसाहतवप रस
रातअंतगतर यांचेकॉ

टीकरणकरण.े 

142 48  43,00,000  10,70,000 

226 क भाग .2 
मधीलअित मणवअ
नािधकृतबांधकामावर
कायवाहीसाठीलागणा
रीयं सामु ीवमनु य
बळपुरिवण.े 

143 70  24,00,000  24,00,000 

227 क भाग .६मधीलअित
मणवअनिधकृतबांध

कामावरकायवाहीसा
ठीलागणारीयं सामु

ीवमनु यबळपुरिवणे
. 

143 71  24,00,000  5,00,000 

228 क भाग . 2  
जाधववाडीयेथीलमन
पादवाखानाउपक ाचे
उव रत थाप यिवषय
ककामेकरण.े 

143 76  15,00,000  15,00,000 

229 क क-
ेि यकायालय थाप

यिवभागाअंतगतअपु
रीतरतूदअसले यावना
वेनसले याकांमाचीिब
लेअदाकरण े

143 77  1,00,00,000  14,36,000 

230 क क ेि यकायालय था
प यिवभागातील भा
ग . 2 
मधील भाग तरावरी
लतरतुदनसले याका
मांचीअंितमिबलेअदा
करणे 

143 78  10,00,000  10,00,000 
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231 क क ेि यकायालय था
प यिवभागातील भा
ग . 2 
मधीलमु यालय तरा
वरीलतरतुदनसले या
कामांचीअंितमिबलेअ
दाकरण े

143 80  10,00,000  10,00,000 

232 क भाग . 2 स.ेनं.16 
मधीलअि शामकक ा
जवळीलमोकळीजागा
िवकसीतकरण े

143 81  27,00,000  27,00,000 

233 क भाग . 
६म येदेवकरव ती,च

पाणीवसाहतवप रस
रात थाप यिवषयकसु
धारणेचीकामेकरण.े 

143 82  10,00,000  5,00,000 

234 क भाग . 
६म येस गु नगर,म
हादेवनगर,लांडगेव
तीवप रसरात थाप
यिवषयकसुधारणेची

कामेकरण.े 

144 83  20,00,000  5,00,000 

235 क भाग . 
६म येभगतव ती,गुळ
वेव तीवप रसरात था
प यिवषयककामेकरणे
. 

144 84  20,00,000  5,00,000 

236 क भाग . 
६मधीलधावडेव तीव
प रसरात थाप यिवष
यककामेकरण.े 

144 85  21,22,000  5,00,000 

237 क भाग .६म येभगतव
तीयेथील कसनरावस

खारामलांडगेमाग .१
मधीलअंतगतर यांचे
कॉ टीकरणकरण.े 

144 86  10,00,000  5,00,000 

238 क भाग .६म येभगतव
तीयेथेकमानीबांधण े

144 87  10,00,000  10,00,000 

239 क भाग .६म येस गु
नगर,मोहननगर,च
पाणीवसाहतयेथेकमा

144 88  27,50,000  27,50,000 
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नबांधण े

240 क भाग .६म येधावडे
व ती, भगतव ती, 
गुळवेव तीवप रसरात
चबरक हरर यां या
समपातळीतघेणेव था
प यिवषयककामकरणे
.  

144 89  10,00,000  5,00,000 

241 क भाग . 
८मधीलमु यर यांना
इतरर यांनाथम ला
टनेप ेमारणेव  Cat 

Eye बसिवण.े 

144 92  20,00,000 0 19,90,000 

242 क भाग .८से टरन.ं 
7,11,12 
वइ यादी ठकाणी था
प यिवषयकसुधारणां
चीकामेकरण े

144 93  28,00,000 0 2,80,000 

243 क भाग . 
८येथीलसे टर 
12,11,7  
वइतर ठकाणी थाप य
िवषयकसुधारणांचीका
मेकरण े

144 94  22,00,000 0 2,00,000 

244 क भाग . 
८मधीलसे टर१०वइ
तर ठकाणी थाप यिव
षयकसुधारणािवषयक
कामेकरण.े  

144 96  30,00,000 0 5,00,000 

245 क भाग . 8 
म येब डव Cat Eye 
बसिवणेवइतर थाप य
िवषयककामेकरण े

144 100  35,00,000 0 3,50,000 

246 क भाग . 9 
मधीलसंतोषीमाताचौ
कतेमहेशनगरचौकपय
त याभागातवइतर ठ
काणी थाप यिवषयक
कामेकरण.े  

144 104  25,00,000 0 25,00,000 

247 क भाग . 9 
मधीलपुनवसनइमार
तीजवळीलभागात था

144 105  20,00,000 0 20,00,000 
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प यिवषयककामेकरणे
वआनुषंिगककामेकरण े

248 क भाग . 9 
मधीलगोडाऊनइमार
तवइतरिमळकत चीदु

तीची थाप यिवष
यककामेकरण.े  

145 106  20,00,000 0 20,00,000 

249 क भाग .९मासुळकर
कॉलनीवइतर ठकाणी
थाप यिवषयककामे

करणे 

145 107  20,00,000 0 20,00,000 

250 क भाग .2 
मधीलअित मणकाय
वाहीसाठीलागणारीयं

सामु ीवमनु यबळपु
रिवण.े 

146 135  6,00,000  6,00,000 

251 क भाग .९नेह नगरव
खराळवाडीयेथीलमन
पाशाळावइतरइमार
तीचेरंगरंगोटीदेखभाल
दु तीव थाप यिवष
यककामेकरण े

526 18  70,00,000 0 50,00,000 

252 क भाग .९मासुळकर
कॉलनी डा बोधीनी 
,यशवंतनगरमनपाशा
ळावइतरइमारतीचेरंग
रंगोटीदेखभालदु ती
व थाप यिवषयककामे
करणे 

526 19  70,00,000 0 55,00,000 

253 क भाग .९मधीलनेह
नगर मशानभूमीम ये
थाप यिवषयककामे

करणे. 

527 8  15,00,000 0 15,00,000 

254 क भाग .९नेह नगरये
थीलदफनभूमीिवकिस
तकरणेवइतर थाप य
िवषयककामेकरण.े 

527 10  90,00,000 0 90,00,000 

255 क भाग .9 
मधीलखराळवाडीभा
गातील व छतागृहां
चीरंगरंगोटीवदु ती
चीकामेकरण.े 

528 14  25,00,000 0 15,65,000 
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256 क भाग .9 
मधीलनेह नगरभागा
तील व छतागृहांचीरं
गरंगोटीवदु तीची
कामेकरण.े 

528 15  23,00,000 0 23,00,000 

257 क भाग .6 
म येमुतारीवशौचाल
यांची थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

528 15  10,00,000  5,00,000 

258 क भाग .9 
मधीलमासुळकरकॉल
नीभागातील व छता
गृहांचीरंगरंगोटीवदु
तीचीकामेकरण.े 

528 16  23,00,000 0 15,00,000 

259 क भाग . 6 
म येभगतव तीम ये
शौचालयबांधण.े 

528 16  15,00,000  5,00,000 

260 क भाग . 
६म येभगतव ती, 
गुळवेव ती, 
धावडेव तीवप रसरा
तडांबरीकरणानेर यां
चीदु तीकरण.े 

595 51  15,00,000  15,00,000 

261 क भाग .६म येपुणेना
िशकर या यापि म
भागातडांबरीकरणाने
र यांचीदु तीकरण.े 

596 11  14,24,000  1,19,000 

262 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलिमतालीगा
डन, हवंृदकॉलनी, 
वइतरप रसरातीलना
लांयावर लीपरटाकणे
वना यांचीइतर थाप
यिवषयककामेकरण.े 

21 129  1,00,000 0 90,000 

263 ड भाग .२५ताथवडे
गावातूनिजवननगरमा
गपुनावळेगावाकडेजा
णारार तािवकसीतकर
णे. 

26 87  50,00,000 0 49,99,000 

264 ड भाग .२५पुनावळेये
थीलमंुबई-

26 88  50,00,000 0 49,99,000 
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बगलोरहायवेपासूनका
टेव तीकडेजाणारा३०
.००मी. डी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

265 ड भाग .२५पुनावळेये
थीलबी.आर.टी. 
रोडपासूनपुनावळेगाव
ठाणातूनजाणारा१८.
००मी. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

26 89  50,00,000 0 49,99,000 

266 ड भाग .२५वाकडये
थीलस हन.ं१२६मधून
शोने टटॉवरकडेजाणा
रा१८.००मी. 
ं दडी.पी. 

र तािवकसीतकरण.े 

26 93  1,00,000 0 99,000 

267 ड भाग .२५वाकडये
थीलस हन.ं१४१पासू
न२४.००मी. डी. पी. 
रोडलाजोडणारास ह
नं.१४३मधील१८.००
मी. डी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

26 96  1,00,000 0 99,000 

268 ड भाग .२६वाकडये
थीलसमथकॉलनी, 
तिन ककॉलनीवइतरप
रसराम ये ॉक टीकर

णनेर तािवकसीतकर
णे. 

26 99  2,00,00,000 0 1,90,00,000 

269 ड भाग .२६ पपळेिन
लखमधीलउवरीतर ते

ॉक टीकरणनेिवकसी
तकरण.े 

26 100  1,00,000 0 90,000 

270 ड . ं . 
२६वाकडमधीलकावे
रीनगरपोिलसलाईनर

यासाठी ो कशन भ
तबांधून भतीवर२६/१
१चेवीरजवानाचे ं दा
जलीपरसुशोिभकरणा

26 101  1,00,000 0 90,000 
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चीकामेकरण.े 
(ट पा .०२) 

271 ड भाग .२६ पपळेिन
लखमधीलबापूजीबुवा
मंदीरते मशानभुमीप
यतिमिलटरीह ी या
कडेनेसंर ण भतबांध
णे. 

26 102  1,00,000 0 90,000 

272 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलआर ण ं .
३७७मधीलउवरीतआ
र णेिवकसीतकरण.े 

26 103  1,00,000 0 90,000 

273 ड भाग .२६वाकडका
वेरीनगरपोलीसवसाह
तीलगतिसमा भतबांधू
न भतीवरसमूहिश प
उभारण.े 

26 104  1,00,000 0 90,000 

274 ड भाग .२५पुनावळेये
थेआय.टू.आर. याबद
यातआले याजागेवर

अि शामकक उभारणे
. 

27 110  5,00,000 0 4,00,000 

275 ड भाग .२६ पपळेिन
लखस हन.ं०२व४२म
धीलआर ण .३८०
भाजीमंडईवदुकानक
िवकसीतकरण.े 

27 113  1,00,000 0 90,000 

276 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलकावेरीनगर
, 
पोिलसवसाहतीमधील
उवरीतर याचेकॉ
टीकरणकरण.े 

27 114  1,00,000 0 90,000 

277 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलबापुजीबुवा
चौकते पपळेिनलख म
शानभूमीपयता१८.०
०मी. ं दीचाडी.पी. 
र तािवकसीतकरणेव

27 117  50,00,000 0 49,00,000 
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मनपा याता यातयेणा
रेर तेिवकसीतकरण.े 

278 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलछ पतीचौ
कतेमानकरचौकापयत
यार याचेकॉ टीक

रणकरणे. 

27 118  1,00,000 0 90,000 

279 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलदुवाकुरपाक
, 
वधमान ी ससोसाय
टीशेजा नकाळेवाडी
फाटारोडपयतवइतरप
रसरातीलर तेिसमट

कॉ टचेकरण.े 

27 119  1,00,000 0 90,000 

280 ड भाग .२६क पटेव
तीप रसरातीलअंतग

तर यांचेकॉ टीकर
णकरण.े 

27 120  1,00,000 0 90,000 

281 ड भाग .२५पुनावळेये
थीलस हन.ं३३व३४म
धूनजाणारा१८.००मी
. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

35 384  50,00,000 0 49,99,000 

282 ड भाग .२५पुनावळेये
थीलस हन.ं२८ते३२म
धूनजाणारा१८.००मी
. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

35 385  1,00,000 0 99,000 

283 ड भाग .२५पुनावळेये
थीलगायकवाडनगरम
धील१८.००मी. 
ं दडी.पी. 

र याचीउवरीत थाप
यिवषयककामेकरण.े 

35 386  1,00,000 0 99,000 

284 ड भाग .२५पुनावळेये
थीलस हन.ं१०व११म
धूनजाणारा१८.००मी

35 390  1,00,000 0 99,000 



97 
 

 
 

. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

285 ड भाग .२५वाकडये
थील टपटॉपहॉटेलपा
सूनअटलांटा२सोसाय
टीकडेजाणारा१८.००
मी. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

35 391  1,00,000 0 99,000 

286 ड भाग .२५वाकडये
थीलसुदशनकॉलनी, 
सदगु कॉलनी, 
पो टलकॉलनी, 
पोला रसहॉ पीटलरो
ड, यमुनानगररोड, 
वइतरप रसरातीलग

यांम येकॉ टीकरण
करणे. 

36 394  1,00,000 0 99,000 

287 ड भाग .२५पुनावळे
गावठाणातूनअंडरपास
कडेजाणारा१८.००मी
. डी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

36 395  50,00,000 0 49,99,000 

288 ड भाग .२६ पपळेिन
लखमधीलशॉ पगसटर
जवळील१२.००मी. 
ं दीचाडी.पी. 

र तािवकसीतकरण.े 

36 396  50,00,000 0 49,00,000 

289 ड भाग .२६मधीलस
हन.ं६,७,८,९,१२,१

३व१४मधूनजाणारा१
२.००मी. 
ं दीचाडी.पी. 

र तािवकसीतकरण.े   

36 397  1,00,00,000 0 50,00,000 

290 ड भाग .२६वाकड-
पपळेिनलखयेथील ग

तीकॉलनीवसोनाईमंग
लकायालयामागीलबा
जूयेथीलर तेिसमटकॉ

टीकरणकरण.े 

36 399  1,00,000 0 90,000 



98 
 

 
 

291 ड भाग .२६वाकड-
पपळेिनलखयेथीलनंद

नवनकॉलनी, 
अनुसयाकॉलनी, 
भाऊसाहेबकलाटेनगर
वइतरप रसरातीलअंत
गतर तेिसमटकॉ टी
करणकरण.े 

36 400  1,00,000 0 90,000 

292 ड भाग .२६वाकड-
पपळेिनलखयेथीलशे

खव तीवइतरप रसरा
तीलअंतगतर तेिसमट
कॉ टीकरणकरण.े 

36 401  1,00,000 0 90,000 

293 ड भाग .२६वाकड-
पपळेिनलखप रसरा

तीलिविवधचौकांचेसु
शोभीकरणकरण.े 

36 402  1,00,000 0 90,000 

294 ड भाग .२८ पपळेसौ
दागरयेथीलकापसेलॉ
नजवळील१२.००मी. 
ं दडी.पी. 

र याचेअ ावतप द
तीनेकॉ टीकरणकर
णे. 

36 403  2,50,00,000 0 1,50,00,000 

295 ड भाग .२९ पपळेगुर
वप रसरातीलजवळक
रनगरवइतरप रसरा
तीलर तेआव यकतेनु
सारकॉ टीकरणकर
णे. 

36 404  8,00,00,000 0 2,00,00,000 

296 ड भाग .२५वाकडये
थीलआर ण .४/४ये
थेटाऊनहॉलबांधण.े 

51 47  1,00,000 0 99,000 

297 ड भाग .२५पुनावळेये
थे मशानभूमीबांधण.े 

51 48  1,00,000 0 99,000 

298 ड भाग .२५वाकडयेथे
अ ावतप दतीने म
शानभूमीिवकसीतकर
णे. 

51 49  49,00,000 0 39,00,000 

299 ड भाग .२८ पपळेसौ
दागरयेथीलमनपाशा

51 51  6,00,00,000 0 4,00,00,000 
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ळािसमा भतीलगतिश
वसृ ी ( युअरल) 
उभारणेवसुशोभीकरण
करणे. 

300 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलक पटेव ती
शाळेचेिव तारीकरण
क ननुतनीकरणकरणे
वइतर थाप यिवषयक
अनुषंिगककामेकरण.े 

52 54  1,00,000 0 90,000 

301 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलमनपादवा
खाना, 

ायामशाळावतािल
मयांचेनुतनीकरणकर
णेवइतर थाप यिवषय
कअनुषंिगककामेकरण.े 

52 55  1,00,000 0 90,000 

302 ड भाग .२५पुनावळेम
धीलआर ण .४/६५

ाथिमकशाळाइमारत
बांधण.े 

55 157  1,00,000 0 99,000 

303 ड भाग .२६ पपळेिन
लखयेथीलआर ण .
३८५खेळाचेमैदानिव
कसीतकरण.े 

55 158  1,00,000 0 90,000 

304 ड पपरी चचवडमनपा
याह ीतीलड े ीय

कायालयाअंतगतदश
नीभागातिविवधअ या
व यक यासविवषयांव
रआधा रतिभ ीिच े
वघोषवा यरंगूनसुशो
भीकरणकरण े

55 165  60,00,000 0 59,00,000 

305 ड भाग .२५भुमकरव
तीयेथेशाळाइमारत

बांधण.े 

55 167  1,00,000 0 99,000 

306 ड भाग .२५वाकडये
थीलप रसरातीलना
यांचीआव यकतेनुसा

र थाप यिवषयककामे
करणे. 

158 1  50,00,000 0 25,00,000 
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307 ड भाग .२५वाकडस
हन.ं१६६, 

१६७मधूनबी.आर.टी. 
रोडकडेजाणारानाला
बं द तकरण.े 

158 2  50,00,000 0 25,00,000 

308 ड भाग .२९ पपळेगुर
वयेथीलवैदूव तीसंडा
स लॉकपाडूनब उ े
शीयइमारतबांधणेवइ
तर थाप यिवषयकका
मेकरण.े 

167 2  10,00,000 0 9,90,000 

309 ड भाग .२९ पपळेगुर
वयेथीलगणेशनगर, 

ीकृ णकॉलनी, 
कािशदनगर, 
गंगो ीनगरव भागा
तीलइतरप रसरातपे
ह ग लॉकवइतर था

प यिवषयककामेकरणे
. 

169 5  15,00,000 0 5,00,000 

310 ड भाग .२९ पपळेगुर
वयेथीलजवळकरनगर
, सहगडकॉलनी, 
कािशदपाक, 
महारा कॉलनीव भा
गातीलइतरप रसरात
पे ह ग लॉकवइतर
थाप यिवषयककामे

करणे. 

169 6  15,00,000 0 5,00,000 

311 ड भाग .२९ पपळेगुर
वयेथेसन२०२१-
२२म येहोणा-
याआ दवासीसंगीत, 
खा सं कृतीवमनपा
याइतरकाय माकरी

तामंडपिवषयकवइतर
थाप यिवषयककामे

करणे. 

170 7  12,00,000 0 11,00,000 

312 ड भाग .२९ पपळेगुर
वयेथीलमा यिमकशा
ळावइतरइमारतीची

530 1  20,00,000 0 19,90,000 
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थाप यिवषयकदेख
भालवदु तीचीकामे
करणे.  

313 ड भाग .२९ पपळेगुर
वयेथीलशेवंताबाईका
िशददवाखा यातीलउ
वरीत थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

531 1  15,00,000 0 14,90,000 

314 ड भाग .२९ पपळेगुर
वयेथीलसंडास लॉकव
मुता-
यांची थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

532 1  15,00,000 0 10,00,000 

315 इ भाग . ३च-
होलीस ह.नं१३१मधी
लआयटुआरनेता यात
आले याउवरीतजागेत
ब उददेशीयइमारतबां
धणे.  

14 2  50,00,000 0 50,00,000 

316 इ भाग .३येथीलपुण े- 
नािशकर तातेस ह .
५७५, 
६६४,५०८,५०६पय
तचा३०व१८मीिड.पी
. र तािवकिसतकरण.े 

19 59  5,00,00,000 0 5,00,00,000 

317 इ भाग . ३च-
होलीयेथीलस.नं.७२ते
१६३व१६१ते२८०प
यतचा२४मीिड.पी. 
र तािवकिसतकरण.े 

20 77  1,00,00,000 0 1,00,00,000 

318 इ भाग . 
३मोशीयेथीलगट .७
५ते१३७पयतचा३०
मीिड.पी.र तािवकिस
तकरण.े(Shivajiwad
i) 

20 84  5,00,00,000 0 5,00,00,000 

319 इ भाग .३च-
होलीयेथीलस ह .३६
१ते१३३पयतचा३०
मीिडपीर याचेता या

21 133  5,00,00,000 0 5,00,00,000 
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तआले याजागेतर ता
िवकिसतकरण.े(DYP
atil collage) 

320 इ भाग .३मोशीचौका
चेसुशोिभकरणकरण.े 

27 121  50,00,000 0 50,00,000 

321 इ भाग . च-
होलीयेथीलसंत ाने
रवसंतनामदेवमहारा
जयांचेभेटीवरआधारी
तसमुहिश प यापरीस
रातसंत ाने रसृ ीत
यारकरण.े 

52 65  2,00,00,000 0 50,00,000 

322 इ भाग . ३च-होली, 
चोिवसावाडीयेथीलिव
िवधिवभागामाफतखो
द यातआले या ेनचेस
डांबरीकरणकरण े

65 76  1,53,00,000 0 1,53,00,000 

323 इ भाग .३च-
होलीफा ाजवळीलर

यांचेखडीकरणवबी
बीएमकरण े

181 4  50,00,000 0 50,00,000 

324 इ भाग .३काटेव ती , 
द नगरभागातीलर

यांचेखिडकरणवबी
बीएमकरण.े 

181 6  50,00,000 0 50,00,000 

325 इ भाग . ३च-
होलीयेथेआव यक ठ
काणी थाप यिवषयक
कामेकरण.े  

182 15  50,00,000 0 50,00,000 

326 इ भाग .३मोशी,डुडूळ
गावयेथीलिविवधपे

हग लॉकबसिवणेव
थाप यिवषयककामे

करणे. 

184 17  50,00,000 0 50,00,000 

327 इ भाग . 
३काटेव तीवइतरप र
सरातील थाप यिवष
यकवइतरअनुषंिगक
कामेकरण.े 

188 34  50,00,000 0 50,00,000 

328 इ भाग . 
४मधील दघीयेथे ठक
ठकाणीडांबरीकरणेक

20 97  2,00,00,000 0 0 
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रणे.   

329 इ भाग . 
४मधीलबोपखेलयेथे ठ
क ठकाणीडांबरीकरणे
करणे.   

20 98  1,00,00,000 0 0 

330 इ वॉड . 
४मधील दघीयेथीलस.
नं. 
७२,८४,६९,८७मधून
जाणारा१२मीव१५मी
ंदीचािड.पी. 

र तािवकिसतकरण.े( 
ट पा -२) 

20 99  2,00,00,000 0 1,67,00,000 

331 इ दघी-
बोपखेल भाग . 
४येथीलबोपखेलरामन
गरतेबोपखेलगावठाण
र यासफुटपाथवदुभा
जककरण.े  

20 100  75,00,000 0 5,00,000 

332 इ भाग .४ दघीगावा
त ठक ठकाणी ॉमवॉ
टरलाईनटाकण े

20 101  75,00,000 0 5,00,000 

333 इ भाग .४ दघीगावा
तिविवध ठकाणीडांब
रीकरणकरण े

21 102  3,00,00,000 0 0 

334 इ भाग .४ दघीगावा
तिविवध ठकाणीपे ह
ग लॉकबसिवण े

22 146  1,33,00,000 0 1,28,00,000 

335 इ दघीबोपखेल भाग .
४येथीलदफनभुमीिवक
िसतकरण.े 

22 150  1,00,00,000 0 95,00,000 

336 इ भाग .४बोपखेलगा
वातील मशानभूमीज
वळील१२.००मी/ 
२४.००मीर तािवक
िसतकरण.े 

52 64  1,65,00,000 0 65,00,000 

337 इ भाग . 
४बोपखेलमधीलनदीक
डीलघाटिवकिसतकर
णेवअनुषंिगककामेकर

65 84  1,33,00,000 0 1,32,99,000 
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णे. 

338 इ भाग . 
४बोपखेलमधीलिवका
सआराख ातीलउव
रीतर यानांफुटपाथक
रणेवअनुषंिगककामेक
रणे. 

65 85  66,60,000 0 66,59,000 

339 इ भाग . 
४बोपखेलमधीलउवरी
तर तेदु तीक नडांब
रीकरणकरण.े 

65 86  1,33,00,000 0 1,32,99,000 

340 इ भाग . 
४बोपखेलमधीलगाव
ठाणवरामनगरमधील
उवरीत ठकाणी ीिम
सकॉ टकरणेवअनु

षंिगककामेकरण.े 

65 87  66,60,000 0 66,59,000 

341 इ भाग .४मधील दघी
येथे ठक ठकाणीर तेख
डीमु मकरण े

181 7  60,00,000 0 59,99,000 

342 इ भाग .४मधीलबोप
खेलयेथीलरामनगरना
याशेजारीलवगीतगो
वदकायालयासलागून

असलेलार तािवकिस
तकरण.े 

181 8  30,00,000 0 29,99,000 

343 इ भाग .४मधील दघी 
- 
बोपखेलयेथेआव यक
ठकाणीपे हर लॉकब

सिवण.े 

183 10  30,00,000 0 29,99,000 

344 इ भाग . 
४मधील दघी - 
बोपखेलयेथेिविवध ठ
काणीपेवर लॉकबसिव
णेवइ यादी थाप यिव
षयककामेकरण.े   

188 39  60,00,000 0 59,99,000 

345 इ भाग . 
४मधील दघी - 
बोपखेलयेथेडांबरीर

यांनाप ेमारणेव था
प यिवषयककामेकरणे

188 41  33,00,000 0 32,99,000 
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.   

346 इ भाग . 
४मधील दघी - 
बोपखेलयेथेआव यक
ठकाणी दशादशकफ

लक ,  
बचेसइ यादी थाप य
िवषयककामेकरण.े   

188 43  33,00,000 0 32,99,000 

347 इ भाग . 
४मधील दघीयेथील
मशानभुमीम ये थाप
यिवषयककामेवसुधा

रणाकरण.े  

534 10  17,00,000 0 16,99,000 

348 इ भाग . 
४मधील दघीयेथीलद
फनभुमीम ये थाप य
िवषयककामेकरण.े  

534 11  17,00,000 0 16,99,000 

349 इ भाग . ४ दघी - 
बोपखेलयेथीलसंडास
मुता-
यायेथील थाप यिवष
यकआव यकसुधारणी
चीकामेकरण.े 

535 21  17,00,000 0 10,00,000 

350 इ भाग . ४ दघी- 
बोपखेलयेथीलमनपाइ
मारतीमधील व छता
गृहाची थाप यिवषय
ककामेकरण.े  

535 22  17,00,000 0 10,00,000 

351 इ भाग .५मधीलराज
मातािजजाऊउ ाणपु
लतेगंगो ीपाकपयत
चार ताअ याधुिनकप
दतीनेिवकिसतकरण.े  

21 103  20,00,000  20,00,000 

352 इ भाग . 
५मधीलइ यादी ठका
णीर यांचेहॉटिम सप
दतीनेडांबरीकरणकर

णे. 

21 104  2,50,00,000  40,00,000 

353 इ भाग . 
५मधीलसखुबाईगबा

40 10  20,00,000  20,00,000 



106 
 

 
 

जीगवळीउ ानयेथील
पा कगजागािवकिसत
करणेवअ ावतब मज
लीवाहनतळउभारण.े 

354 इ भाग .५मधीलआर
ण .४०० ाथिमक

शाळािवकिसतकरण.े 

49 22  20,00,000  20,00,000 

355 इ भाग .५मधीलइ या
दी ठकाणीबंदपाईपगट
सकरणेव थाप यिवष
यककामेकरण े

179 1  60,00,000  40,00,000 

356 इ भाग . 
५मधीलगवळीनगर, 
संततुकारामनगरवइ
यादी ठकाणी WBM  

व BBM  
प दतीनेर यांचीसुधा
रणाकरणेवर तेिवक
िसतकरण.े  

181 9  50,00,000  50,00,000 

357 इ भाग . 
५मधीलइ यादी ठका
णीहॉटिम सप दतीने
र यांचेडांबरीकरणक
रणे.  

182 19  50,00,000  30,00,000 

358 इ भाग . 
५मधीलइ यादी ठका
णीसेवावािह याटाकले
लेचर, ख े WBM 
वहॉटिम सप दतीनेर

याचीसुधारणाकरण.े  

182 20  60,00,000  40,00,000 

359 इ भाग .५मधीलपोटे
चाळ, 

ांतीसुयनगर,रा ेम
नगर, 
िशव योतकॉलनी, 
नवर कॉलनीवइ या
दी ठकाणीपे हग लॉ
कबसिवणेवसुधारणाक
रणे. 

183 12  40,00,000  10,00,000 
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360 इ भाग .५मधील ीकृ
णकॉलनी, 

गु कृपाकॉलनी , 
स यनारायणसोसाय
टी, 
तुकडोजीमहाराजहौ.
सोसायटी, 
नंदनवनकॉलनीवइ या
दी ठकाणीपे हग लॉ
कबसिवणेवसुधारणाक
रणे. 

184 13  40,00,000  10,00,000 

361 इ भाग . 
७भोसरीमधीलिविवध
र यांचेहॉटिम सप द
तीनेडांबरीकरणकरण े

21 105  2,17,00,000 0 1,00,00,000 

362 इ भाग . 
७भोसरीग हाणेव ती
वइतरप रसरातीलर

यांचेडांबरीकरणकर
णे 

21 106  1,67,00,000 0 1,67,00,000 

363 इ भाग .७भोसरीचांद
णीचौकतेलांडेवाडीम
हारा बँकेपयतचार
ताअ ावतप दतीने

िवकिसतकरण.े 

21 107  7,00,00,000 0 1,00,00,000 

364 इ भाग .७भोसरीबापु
जीबुआचौकतेपी.एम.
टीचौकपयतचार ताअ

ावतप दतीनेिवकिस
तकरण.े 

21 108  6,00,00,000 0 1,00,00,000 

365 इ भाग . 
७भोसरी मशानभुमी
तेअि शामकक ापयत
चार ताअ ावतप द
तीनेिवकिसतकरण.े 

21 109  7,00,00,000 0 1,00,00,000 

366 इ आर ण .४३० ( 
ाथिमकशाळा ) 

िवकिसतकरण े

52 61  2,00,00,000 0 68,85,000 

367 इ भाग . 
७भोसरीग हाणेव ती
आदीनाथनगरवइतरर

यांचेहॉटिम सप द

182 22  1,00,00,000 0 1,00,00,000 
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तीनेडांबरीकरणकरण.े 

368 फ भाग १िचखलीयेथी
लसानेचौकतेिशवरकर
चौकर याचेहाँटिम
सप तीनेडांबरीकर

णकऱण े

28 152  7,70,000  7,70,000 

369 फ भाग १िचखलीधन
गरबाबामंदीरतेकेशव
नगरपयतनालाबांधण े

28 162  2,00,00,000  1,00,00,000 

370 फ भाग १टाँवरलाईन
र याचेवरीलप रसरा
तीलर तेहाँटिम सप
तीनेडांबरीकरणकरण े

29 167  19,00,000  19,00,000 

371 फ भाग १मधीलसोनव
णेव तीप रसरातीलअं
तगतर तेहाँटिम सप

तीनेडांबरीकरणकर
णे 

29 168  19,00,000  19,00,000 

372 फ भाग १िचखलीमधी
लिविवधडीपीर तेिव
कसीतकरण े

29 172  1,50,00,000  50,00,000 

373 फ भाग १मोरेव ती हे
ेव तीप रसररामदा

सनगरमधीलर तेखडी
मु मवडांबरीकरणकर
णे 

29 173  1,50,00,000  50,00,000 

374 फ भाग १टाँवरलाईन
र तासंतकृपातेनायर
काँलनीर याचेडांबरी
करणकरण े

36 414  60,00,000  30,00,000 

375 फ भाग १शेलारव ती
मधीलर याचेडांबरी
करणकरण े

36 419  70,00,000  70,00,000 

376 फ भाग १म येअभंग
िव तेपाटीलनगरमु
यर याचेअंतगतभा

गातपे ह ग लाँकबस
िवणे 

36 422  30,00,000  15,00,000 

377 फ भाग १म येपाटील
नगरमधीलभांगरेकाँल
नीवइतरभागातीलप
रसरातपे ह ग लाँकब

सिवण े

37 423  30,00,000  30,00,000 

378 फ भाग १म येरामदा
सनगरगणेशनगरवदु
गानगरप रसरातपे ह

37 424  40,00,000  23,00,000 
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ग लाँकबसिवण े

379 फ भाग १ हे ेव ती
िचखलीअंतगतभागा
तीलर याचेडांबरीकर
णकरण े

37 426  50,00,000  50,00,000 

380 फ भाग  1 
िचखलीमधीलआर ण

 1/118 
वाहनतळा याजागेचे
खडीकरणक नहाँटिम
सप तीनेडांबरीकर

णकरणेवइतरअनुषंगी
ककामेकरण े

37 436  20,01,000  20,00,000 

381 फ भाग  1 
म ये ठक ठकाणीनाला
वचबस थाप यिवषय
कदु तीकामेकरण े

201 11  40,00,000  10,00,000 

382 फ भाग  1 
म येसोनवणेव तीऔ

ोगीकप रसरातीलर
याचेमजबुतीकरणव

एमपीएमकरण े

204 13  20,00,000  20,00,000 

383 फ भाग  1 
मधीलरामदासनगरव
इतरप रसरातीलर

याचेमजबुतीकरणक
नएमपीएमकरण े

204 19  20,00,000  20,00,000 

384 फ भाग  1 
मधील चचेचामळार

याचेना याचेबाजुप
यतजाणा यार याचेम
जबुतीकरणवडांबरीक
रणकरणे 

206 27  50,00,000  10,00,000 

385 फ भाग १ भाग  1 
मधीलिचखलीयेथीलद
फनभुमीसाठीिवकसीत
करणेवइतर थाप यिव
षयककामेकरण े

537 2  70,00,000  50,00,000 

386 फ भाग ११मधीलमंजु
रिवकासयोजनेतीलता
यातआलेलेर तेिवक

सीतकरण े

27 128  12,99,90,000  2,99,90,000 

387 फ फ भागात ठक ठका
णीसुशौिभकरणाचीका
मेकरण े

27 132  1,00,00,000  50,00,000 
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388 फ भाग ११मधीलपू
णानगरप रसरातीलरा
घव हॉटेलतेन फेज
१पयतर याचेकाँ
टीकरणकरण े

29 174  4,00,00,000  1,00,00,000 

389 फ भाग ११मधीलपु
णानगरयेथीलसे १८
सीडीसीमधीलमोकळी
जागा ४पयटनक ा
याधत वरिवकसीतक

रणे 

59 109  9,99,94,000  40,74,557 

390 फ भाग ११मधीलपवा
रव तीनेवाळेव तीम
येनाला े नगव टाँम

वाँटरिवषयककामेकर
णे 

200 6  75,00,000  40,00,000 

391 फ भाग  11 
मधीलनेवाळेव ती - 
पवारव तीप रसराती
लनालाबं द तपाईपटा
कून े नगकरण े

201 9  65,00,000  30,00,000 

392 फ भाग  11 
मधीलवाघोलीजलशु

ीकरणक तेि वेणीन
गरपयत पाईनर या
चेहाँटिम सप तीनेडां
बरीकरणकरण े

206 22  50,00,000  24,39,250 

393 फ भाग  11 
मधीलिविवधर यांची
हाँटिम सप तीनेदेख
भालदु तीकरण े

618 11  60,00,000  30,00,000 

394 फ भाग १२ पीनगर
प रसरातीलअंतगतर
तेकाँ टीकरणकरण े

37 437  60,00,000  59,99,000 

395 फ भाग १२मधील ी
रामकाँलनीतेमु यर

यापयतचानालाबांध
कामकरण े(भाग२) 

37 445  8,49,200  8,48,200 

396 फ भाग . १२, 
पीनगरयेिथलअ ंदग
यांमधीलर तेपे ह ग
लाँकनेतयारकरण े

37 447  60,00,000  48,44,757 

397 फ भाग १२ता हाणेव
तीि वेणीनगरयेथे
थाप यिवषयककामे

क नपे ह ग लाँकबस

37 452  55,00,000  54,99,000 



111 
 

 
 

िवणे 

398 फ भाग १२तळवडेगा
वयेथेखेळाचेमैदानिव
कसीतकरण े

55 177  20,05,000  20,04,000 

399 फ भाग . १२, 
ता हाणेव ती - 
ि वेणीनगरयेिथलअ
िवनायकसोसायटीतेत
ळवडेमु यर यापयत
चानालादु तीकरण.े 

201 15  10,00,000  9,99,000 

400 फ भाग . १२, 
तळवडेगावयेिथलपीर
बाबामंदीराजवळील
नालादु तीकरण े

201 18  20,00,000  19,99,000 

401 फ भाग . १२, 
पीनगरयेिथलअंतगत

ग यांम येपे हग लॉ
कबसिवणेवदु तकर
णे 

209 20  7,00,000  6,99,000 

402 फ भाग . १२, 
तळवडेगावयेिथलअंत
गतग यांम येपे हग
लॉकबसिवणेवदु त

करणे 

209 21  7,00,000  6,99,000 

403 फ भाग . 
१२,ि वेणीनगरयेिथ
लअंतगतग यांम येपे

हग लॉकबसिवणेवदु
तकरण े

209 22  3,00,000  2,99,000 

404 फ बाग . १२, 
ि वेणीनगर- 
ता हाणेव तीयेथेअ ंद
ग यांमधीलर यां ये
पे ह ग लॉकबसिवण े

211 59  30,00,000  29,99,000 

405 फ बाग . १२, 
तळवडेगावयेथेपे ह ग
लॉकदु तीचीकामेक

रणेवआव यकतेनुसार
निवनपे ह ग लॉकबस
िवणे 

211 60  40,00,000  20,00,000 

406 फ भाग १२ पीनगर
बु िवहारवतळवडेच

217 54  15,00,000  14,99,000 
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हाणव तीयेथेसंिवधा
निश पबसिवण े

407 फ भाग १२कँनबेचौक
येथेअ ीशमनक ा या
इमारतीसमोर वज तं
भउभारण े

219 105  10,00,000  9,99,000 

408 फ भाग . १२, 
मनपाइमारत ची कर
कोळदेखभालदु तीक
रणे 

620 15  20,00,000  10,00,000 

409 फ भाग १३येथीलिव
िवध ायामशाळाचेअ
धुिन ककरणव भागा
तीलिविवध ठकाणी
थाप यिवषयककामे

करणे 

14 7  12,65,000  12,65,000 

410 फ भाग १३प रसरात
जुनेपे ह ग लाँकदु
तकरणेवनिवनपे ह

ग लाँकबसिवण े

29 189  10,00,000  5,00,000 

411 फ भाग १३मधीलअ
णाभाऊसाठेसां कृती

कभवनपवळे डांगण
वइतर डांगणाची
थाप यिवषयककामे

करणे 

208 4  5,00,000  5,00,000 

412 फ भाग .१३िनगडीगा
वठाणव भागातीलिव
िवध ठकाणीजुनेपे ह
ग लॉकदु तकरणेवन
वीनपे हग लॉकबस
िवणेवआव यकतेनुसा
र थाप यिवषयककामे
करणे. 

209 26  10,00,000  5,00,000 

413 फ भाग .१३साईनाथ
नगरव भागातीलिव
िवध ठकाणीजुनेपे ह
ग लॉकदु तकरण,े 
नवीनपे हग लॉकबस
िवणेवआव यकतेनुसा
र थाप यिवषयककामे
करणे. 

209 27  10,00,000  5,00,000 

414 फ भाग . 
१३यमुनानगरव भा
गातीलिविवध ठकाणी

209 28  10,00,000  5,00,000 
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जुनेपे हग लॉकदु त
करणेनवीनपे हग लॉ
कबसिवणेवआव यकते
नुसार थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

415 फ भाग .१३िनगडीगा
वठाणव भागातीलिव
िवध ठकाणीआव यक
तेनुसार थाप यिवषय
ककामेकरण.े 

216 30  10,00,000  5,00,000 

416 फ भाग .१३साईनाथ
नगरव भागातीलिव
िवध ठकाणीआव यक
तेनुसार थाप यिवषय
ककामेकरण.े 

216 31  10,00,000  5,00,000 

417 फ भाग . 
१३एलआयसीकॉलनी, 
एलआयिज, 
एमआयिजव भागाती
लिविवध ठकाणीआव
यकतेनुसार थाप य

िवषयककामेकरण.े 

216 32  10,00,000  5,00,000 

418 फ भाग . 
१३मधीलिविवधमन
पाइमारतीचीआव य
कतेनुसार थाप यिवष
यककामेकरण.े 

216 35  19,00,000  10,00,000 

419 फ भाग १३येथे व छ
भारतअिभयंनाअंतगत
शौचालय , गटरइ. 
देखभालदु तीचीका
मेकरणेवराडारोडाउच
लण.े  

217 63  14,00,000  4,00,000 

420 फ भाग १३यमुनानगर
िनगडीयाभागासाठीस
न२०२०-
२१म येमनपािनवडणू
क साठीमंडप व था
वइकपअनुषंगीककामे
करणे 

217 64  10,00,000  5,00,000 

421 ग भाग २७रहाटणीये
थीलछ पतीचौकतेता
पक रमळाचौकर ता

30 206  1,00,00,000  99,00,000 
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हा१२मी ंदडीपीर ता
ॉ टकरण े

422 ग भाग २७रहाटणीये
थीलनखातेनगरतेकोक
णेचौकया१२मी ंदर
तािवकसीतकरण.े 

30 207  1,00,00,000  99,00,000 

423 ग भाग २७रहाटणीये
थील ठक ठकाण याअं
तगतर यांचेकॉ टी
करणकरण े

30 208  1,00,00,000  99,00,000 

424 ग भाग २७रहाटणीये
थीलगावठाणनखातेव
तीप रसरातील ॉ

टीकरणकरण े

30 211  2,00,00,000  1,99,00,000 

425 ग भाग .२३मधीलस.
नं.९येथीलउवरीतसी
मा भतबांधणेववाहन
तळिवकसीतकरण े

30 212  2,00,00,000  1,99,00,000 

426 ग भाग २७रहाटणीये
थीलगावठाणमधील
घाटपरीसराचेसुशोिभ
करणकरण े

30 213  50,00,000  49,00,000 

427 ग भाग . 
२३म ये ठक ठकाणी

ॉ टर तेकरण े

30 214  1,00,00,000  99,00,000 

428 ग भाग .२३म येगाव
ठाणप रसरात ठक ठ
काणी ॉ टर तेकरण े

30 215  1,00,00,000  99,00,000 

429 ग भाग .२३  मधीलभ
गवतीपॅलेसतेिवजय ेड
सपयत यार याचे ॉ

टकरणकरण े

30 216  1,50,00,000  1,49,00,000 

430 ग भाग .२३मधीलअ
शोकासोसायटीतेबीआ
रटीएसपयत यार या
चेकॉ टीकरणकरण े

30 220  1,50,00,000  1,49,00,000 

431 ग भाग .२३मधीलप
वारनगरचौक२तेबीआ
रटीएसपयत यार या
चेकॉ टीकरणकरण े

30 222  1,50,00,000  1,49,00,000 

432 ग भाग .२७रहाटणीये
थीलगावठाणपवनान
गरभागातीलर याचे

ॉ टीकरणकरण े

30 223  75,00,000  74,00,000 
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433 ग रहाटणी भाग .२७ये
थीलउवरीतअंतगतकॉ
लनीमधीलर तेकॉ ट
करणे 

38 471  2,00,00,000  1,99,00,000 

434 ग भाग .२४मधील भ
गारेकॉनरतेर दपकॉ
लनीवाकडरोडर या
चेकॉ टीकरणकरण े

60 129  4,86,16,000  28,46,000 

435 ग भाग .२७रहाटणीये
थीलआर ण .६५५ये
थेशाळाइमारतबांधण े

60 136  50,00,000  49,00,000 

436 ग भाग .२४म येगुजर
नगरल णनगरगणेश
नगरसंतोषनगरप रस
रातीलअंतगतग यांम
ये ॉ टीकरणकरण े

60 140  2,70,00,000  2,69,00,000 

437 ग भाग .२४म येस ह
नं१५व१६मधूनजाणा
रा१२मीडी.पीर तािव
कसीतकरण े

60 141  50,00,000  49,00,000 

438 ह भाग३०म ये टॉमवॉ
टरलाईनटाकण.े 

23 182  50,01,000  25,00,000 

439 ह दापोडी३०.००मी. 
र तािवकिसतकरण.े 

30 228  1,25,00,000  50,00,000 

440 ह भाग .२०येथीलसंत
तुकारामनगरयेथीलमु
यर तेिवशेषप तीने

िवकिसतकरण.े  

31 239  1,00,00,000  70,00,000 

441 ह भाग .२०येथीलसंत
तुकारामनगरयेथीलउ
पर तेिवशेषप तीने
िवकिसतकरण.े  

31 240  85,00,000  25,00,000 

442 ह भाग .२०येथीलमहे
शनगरचौकतेव लभन
गरबस टँडपयतचार
तािवशेषप दतीनेिव

किसतकरण.े 

31 252  95,00,000  25,00,000 

443 ह भाग .२०हॉक टे
डीयम याअंतगतप र
सरातीलर यांचेडांब
रीकरणकरण.े 

259 70  25,00,000  24,50,000 
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444 ह भाग .३०मधीलना
िशकफाटास.नं. 
५०२तेस.नं.४९६पय
तपवनानदीलगत 
(शंकरमं दरते पपळेगु
रवपुलापयतचार ताअ

ावतप दतीनेिवकिस
तकरण.े  

31 256  2,30,00,000  80,00,000 

445 ह भाग .३०दापोडीम
धीलिशतळादेवीचौक
स.न.६तेमु लीमदफन
भूमीस.न.ं 
१५पयतचार ताअ ा
वतप दतीनेिवकिसत
करणे. 

31 260  1,40,00,000  40,00,000 

446 ह भाग .३०दापोडीम
धीलमु यर तेवइतर
ठकाणचेर तेडांबरीक

रणकरणे. 

31 262  1,50,00,000  50,00,000 

447 ह कासारवाडीशेवाळेना
लािवकसीतकरणेवसी.
डी. वकबांधण.े  

38 486  2,00,00,000  1,00,00,000 

448 ह भाग . 
३०कासारवाडीयेथे म
शानभुमीबांधण.े 

53 96  2,00,01,000  70,00,000 

449 ह भाग . 
३०फुगेवाडीयेथे मशा
नभुमीबांधण.े 

53 97  2,00,01,000  70,00,000 

450 ह भाग . 
२०येथीलआंबेडकर
डासंकुलयेथीलमैदान
िवकसीतकरण.े 

53 101  34,00,000  34,00,000 

451 ह भाग . 
३०साईशारदामिहला
आय.टी.आय. 
चेिव तारीकरणकरण.े 

56 188  2,30,00,000  1,30,00,000 

452 ह भाग३०मधीलइंिज
िनअर ग टोअरिवक
सीतकरण.े 

56 193  1,00,01,000  90,00,000 

453 ह भाग . 56 191  50,01,000  50,00,000 
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३०दापोडीयेथे ाया
मशाळाअ ावतकरण.े 

454 ह कासारवाडीजलतरण
तलावप रसरात थाप
यिवषयककामेकरण.े 

56 194  50,01,000  40,00,000 

455 ह भाग . 
२०संततुकारामनगरम
धीलवायसीएमहॉि प
टलयेथेचाण यकायाल
या यावरतीदुस याम
ज याचेिव तारीकरण
करणेवनिवनअ ावत
शवागृहइमारतबांधण.े 

16 23  2,87,00,000  70,00,000 

456 ह भाग .३१म येना
याचीकामेकरण.े 

15 18  1,000  1,000 

457 ह भाग३१म येर यां
चीिवशेषकामेकरण.े 

23 183  1,000  1,000 

458 ह भाग .३१मधीलस
मतानगर, 
सीएमईकॉलनी, 
ढोरेफामयाभागातीलर
तेअ ावतप दतीनेिव

किसतकरण े

38 488  1,000  1,000 

459 ह भाग .३१मधीलिव
ानगरवसहकारनगर

याभागातीलर तेअ ा
वतप दतीनेिवकिसत
करणे 

38 489  1,000  1,000 

460 ह भाग .३१मधीलरा
मनगरवमयुरीनगरीया
भागातीलर तेअ ाव
तप दतीनेिवकिसतकर
णे 

38 490  1,000  1,000 

461 ह भाग .३१म येसांग
वीपोिलसचौक तेसांग
वीफाटार ता UTWT  
प दतीनेकरण.े 

32 268  52,00,000  30,00,000 

462 ह भाग . 
३१नवीसांगवी पपळे
गुरविमिलटरीह ीलग
तचार तािवकसीतकर
णे. ट पा - १. 

31 247  50,00,000  30,00,000 
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463 ह भाग .३१म येसाई
चौकतेसांगवीपोिलस
चौक र ता UTWT  
प दतीनेकरण.े 

30 230  30,00,000  20,00,000 

464 ह भाग .३१मधीलर
याची UTWT  

प दतीनेकामेकरण.े 

32 269  62,00,000  30,00,000 

465 ह पपळेगुरव भाग .५
७मधीलआ. .३४७खे
ळाचेमैदानिवकिसतक
रणे े कगलरीव ा
पारीगाळेिवकिसतकर
णे. 

21 114  45,00,000  30,00,000 

466 ह भाग .३१साईचौक
तेसांगवीपोलीसचौक  
UTWT 
प तीनेिवकिसतकरण े

30 230  30,00,000  20,00,000 

467 ह भाग .३१ ांतीचौ
कतेशिनमं दरपयतचा
र ताअ ावतप दतीने
िवकिसतकरण े

30 231  1,20,00,000  20,00,000 

468 ह भाग .३१मधीलफे
मसचौकतेशिनमं दरर
ता UTWT 

प तीनेिवकसीतकरणे
. 

31 242  1,25,00,000  50,00,000 

469 ह भाग .३१मधीलकृ
णाचौकतेसाईचौकर
ता UTWT 

प तीनेिवकसीतकरणे
. 

31 245  1,00,00,000  50,00,000 

470 ह भाग . 
३१मधीलर तेिवकसी
तकरण.े 

32 274  62,00,000  35,00,000 

471 ह भाग . 
३१मधीलर यांचेडांब
रीकरणकरण.े 

32 275  50,00,000  30,00,000 

472 ह भाग .३१िमिलटरी
ह ीतीलिसमा भतीचे
कामकरण.े(ट पा-१) 

53 106  10,00,000  5,00,000 
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473 ह भाग .३१िमिलटरी
ह ीतीलिसमा भतीचे
कामकरण.े(ट पा-२) 

53 107  10,00,000  5,00,000 

474 ह भाग .३२मधीलमु
ळावपवनानदीलगतिव
िवध ठकाणीगँिबयन
वॉलबांधण.े 

15 15  50,00,000  49,00,000 

475 ह भाग . 
३२सांगवीयेथीलजु
याभाजीमंडईचेनुतनी

करणकरण.े 

16 29  30,00,000  5,00,000 

476 ह भाग .३२सांगवीम
धीलशाळाइमारतीची
नुतनीकरणाचीउव रत
कामेकरण.े 

16 31  1,50,00,000  60,00,000 

477 ह भाग .३२मधीलद
वाखानाइमारतीचेनुत
नीकरणविव तारीकर
णकरण.े 

16 32  50,000  50,000 

478 ह भाग . 
३२म येह े ीयकाया
लयाकरीतानवीन शा
सक यइमारतिवकसी
तकरण.े 

16 33  50,000  50,000 

479 ह भाग . 
३२सांगवीमधीलमधुब
नयेथीलमुळानदीलगत 
H. T. 
लाईनखालीलिवकास
आराख ातील१२मी
डी. पी. 
र तािवकिसतकरण.े 

31 248  5,00,000  4,80,000 

480 ह भाग . 
३२सांगवीमधीलमाक
नचौकतेमैलाशु दीकर
णक तेवसंतदादापाटी
लपुतळावप रसरातील
र तेअ याधुिनकप द
तीनेिवकसीतकरण.े 

31 251  50,00,000  49,00,000 

481 ह भाग .३२सांगवीये
थीलर तेअ ावतप द

32 271  97,00,000  95,00,000 
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तीनेिवकिसतकरण.े 

482 ह भाग .३२सांगवीम
धीलजलतरणतलावा
चेआधूिनकप दतीनेनु
तनीकरणकरण.े 

53 100  75,00,000  74,80,000 

483 ह भाग .६०सांगवीगा
वठाणप रसरातमॉडेल
वॉडप दतीनेिवकास
कामेकरण.े 

30 225  1,50,00,000  1,00,00,000 

484 ह भाग . 
३२नवीसांगवीमधील
प रसरातीलिविवधर
तेअ याधुिनकप दती

नेिवकिसतकरण.े 

31 249  80,00,000  60,00,000 

485 उ
ा

न 

भाग .१०शा महा
राजयां यापुत यामा
गेशा सृ ीचेउव रत
कामेकरण.े 

290 11  1,90,00,000  50,00,000 

486 उ
ा

न 

भाग .१५मधीलद
ि णमुखीमा तीउ ा
नाचेनुतनीकरणकरण े

291 29  70,00,000  5,00,000 

487 उ
ा

न 

भाग १५टेिलफोनए
सचजजवळील लॉट

वरनवीनउ ानिवक
िसतकरण े

291 30  50,00,000  5,00,000 

488 उ
ा

न 

भाग .१५मधीलमा
तीउ ानाचेनुतनीक

रणकरणे 

291 34  25,00,000  25,00,000 

489 उ
ा

न 

अ ेि यकायालयाती
लउ ानांसाठीिनयु
केले यावा तुिवशारद 
(आ कटे ट) 
यांचीफ अदाकरण.े 

291 39  10,00,000  5,00,000 

490 उ
ा

न 

भाग .१०मधीलसा
ईउ ानाचेनुतनीकरण
करणे 

291 40  20,00,000  5,00,000 

491 उ
ा

न 

भाग .१४मधीलशं
करशे ीउ ानवइतरउ

ानात थाप यिवषय
ककामेकरण े

291 46  28,00,000  5,00,000 

492 उ
ा

भाग .१५मधीलउ
ानाची थाप यिवष

291 49  20,00,000  4,00,000 
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न यककामेकरण े

493 उ
ा

न 

भाग .१५मधीलदु
गादेवीटेकडीउ ानवग
णेशतलावउ ानवइत
रउ ानात थाप यिव
षयककामेकरण े

292 52  30,00,000  10,00,000 

494 उ
ा

न 

भाग .१९मधीलगो
लांडेउ ाननुतनीकरण
करणे 

292 56  16,00,000  4,00,000 

495 उ
ा

न 

पपरी चचवडमनपा
याह ीतीलिविवधउ
ानांचेिवशेषअ याधु

िनकसुशोभीकरणकर
णे. 

292 66  20,00,000  20,00,000 

496 उ
ा

न 

भागकर.१५मधीलग
जाननउ ानाचेनुतनी
करणकरण े

292 70  5,00,000  4,82,400 

497 उ
ा

न 

भाग .१६रावेतये
थीलपेठ. .३२अमधी
लमोक याजागेतउ ा
निवकिसतकरण े

292 72  2,05,00,000  45,66,500 

498 उ
ा

न 

ब,ड भागातीलउ ा
नांचीर नग,अंितमव
भाववाढफरकाचीिबले
अदाकरण.े 

293 83  15,00,000  15,00,000 

499 उ
ा

न 

पपरी चचवडमनपा
े ातीलउ ानाम ये

से हनवंडसथीमपाक
गाडनिवकिसतकरण े

293 95  25,00,000  25,00,000 

500 उ
ा

न 

भाग . 
८मधीलस.े .१, 
भूखंड .१मधील के ट
ग ॅकचेउव रतकामेकर
णे 

294 106  40,00,000  15,00,000 

501 उ
ा

न 

भाग .२मधीलउ ा
नाची थाप यिवषयक
कामेकरण े

294 113  1,00,000  50,000 

502 उ
ा

न 

भाग .८येथीलस.े .
१भूखंड३ 
(वै णोदेवीशाळेसमोरी
ल) 
म येअ ावतउ ान,ब

294 116  1,00,00,000  20,00,000 
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उ ेशीयहॉलवअनुषं
िगककामेकरण.े 

503 उ
ा

न 

भाग .८नालापाकव
इतरउ ानाम ये थाप
यिवषयककामेकरण.े 

294 124  11,00,000  2,00,000 

504 उ
ा

न 

भाग .९म येउ ा
नांची थाप यउ ान
िवषयककामेकरण े

295 126  11,00,000  2,00,000 

505 उ
ा

न 

क भागातीलउ ानां
चीर नग,अंितमवभाव
वाढफरकाचीिबलेअदा
करणे. 

295 131  80,00,000  50,00,000 

506 उ
ा

न 

भाग .८नालापाकउ
ानातीलना यातीत

गाळकाढणेवइतरअनु
षंिगककामेकरण.े 

295 140  36,00,000  3,50,000 

507 उ
ा

न 

भाग .८नालापाकउ
ानात (स.े८व१०) 

थाप यिवषयकदु
तीचेकामेकरणेकामेक

रणे. 

295 141  25,10,000  5,00,000 

508 उ
ा

न 

भाग .८मधीलिविव
धउ ानांची थाप य
िवषयकदु तीचेकामे
करणे 

295 142  50,00,000  5,00,000 

509 उ
ा

न 

क हेरीमठाचेधत वर
िश पो ानिवकिसतक
रणे. 

295 148  1,50,00,000  50,00,000 

510 उ
ा

न 

क भागातीलिविवधउ
ानात थाप यिवषय

कदु तीचेकामेकरण े

296 158  45,00,000  5,00,000 

511 उ
ा

न 

क भागातन ानेता
यातयेणा-

याजागेवरउ ानिवक
िसतकरण े

296 159  50,01,000  6,00,000 

512 उ
ा

न 

पपळेसौदागरआर ण
.३७१बयेथीलउव र

तउ ानांची थाप य
िवषयककामेकरण े

296 166  30,00,000  10,00,000 

513 उ
ा

न 

भाग . 
२६वाकड पपळेिनल

296 170  35,00,000  30,00,000 
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खरोडलगतचीजागाये
थेिलिनअरगाडनिवक
सीतकरण े

514 उ
ा

न 

वाकडयेथीलआ. .३/
१८येथेउ ानिवकसीत
करणे 

296 171  2,25,00,000  15,00,000 

515 उ
ा

न 

ब,ग,ड े ीयकायाल
यातीलउ ानातील
थाप यिवषयककामा

चीअंितमिबलेअदाकर
णे. 

296 172  5,00,000  5,00,000 

516 उ
ा

न 

ड भागातीलिविवधउ
ानाची थाप यिवष

यककामेकरणेवइतरअ
नुषंिगककामेकरण.े 

297 177  24,00,000  5,00,000 

517 उ
ा

न 

पपळेगुरवयेथीलराज
मातािजजाऊउ ानात
उव रत थाप यिवषय
ककामेकरणेवइतरअनु
षंिगककामेकरण े

297 182  40,00,000  2,00,000 

518 उ
ा

न 

भाग .२८ पपळेसौ
दागरयेथीलराजमाता
िजजाऊउ ानात थाप
यिवषयकविव ुतिव

षयककामेकरण े

297 183  80,00,000  2,00,000 

519 उ
ा

न 

भाग .२६मधील प
पळेिनलखयेथील भा
करसाठेउ ानातिवरंगु
ळाक बांधणेवइतर
थाप यिवषयककामे

करणे 

297 184  25,00,000  25,00,000 

520 उ
ा

न 

मनपाचेिविवधउ ानां
म येजनजागृतीकरणा
रे भतीिच ेतसेचसामा
िजकसंदेशरंगिवण.े 

298 202  16,00,000  16,00,000 

521 उ
ा

न 

ड भागातीलउ ानां
चीर नगवअंितमिबले
अदाकरण.े 

298 203  5,00,000  5,00,000 

522 उ
ा

न 

ड ेि यकायालयातील
उ ानांसाठीिनयु के
ले यावा तुिवशारद 
(आ कटे ट) 
यांचीफ अदाकरण.े 

298 204  10,00,000  10,00,000 

523 उ गुलाबपु पउ ानाजव 298 209  15,00,000  10,00,000 
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ा
न 

ळीलमोक याजागेवर
ाणीसंगोपनक उभार

णे. 

524 उ
ा

न 

बोपखेलयेथीलमनपा
याआरि तजागेतउ
ानिवकिसतकरण े

298 211  1,30,00,000  30,00,000 

525 उ
ा

न 

भाग .३च-
होलीयेथीलवाघे रमं
दीरप रसरातउ ानिव
किसतकरण.े(ट पा - 
२) 

298 214  25,00,000  10,00,000 

526 उ
ा

न 

दघी (स.नं.७७) 
मॅगझीनचौकातीलउ

ानाचीनुतनीकरणव
इतर थाप यिवषयक
कामेकरण े

299 247  49,00,000  9,00,000 

527 उ
ा

न 

इ भागाम येिमरॅकल
गाडनिवकिसतकरण े

300 253  80,00,000  50,00,000 

528 उ
ा

न 

भाग .५जाधववाडी
येथीलआर ण .१/१
४७येथीलउ ानाचीउ
व रतकामेकरण.े 

300 257  60,00,000  10,00,000 

529 उ
ा

न 

भाग .९मधीलिनस
गकवीबिहणाबाईचौध
री ािणसं हालययेथे
अंतगतसुशोभीकरणा
चीकामेकरण े

300 258  1,90,00,000  29,00,000 

530 उ
ा

न 

िचखलीमैलाशु ीकर
णक ाचेउव रतजागेत
आकषकलँड के पगउ

ानिवकिसतकरण े

300 260  1,90,00,000  29,00,000 

531 उ
ा

न 

भाग .१३यमुनानग
रयेथीलसदगु द उ

ानाम येजुनेवॉचमन
ॉटरपाडून याजागेव

रनिवनवॉचमन ॉटर
विवरंगुळाक उभारण.े 

300 261  60,00,000  10,00,000 

532 उ
ा

न 

भाग .९मधीलिशव
शा शंभोउ ानातील
मोक याजागेतिज ॅ
िशयमहॉलबांधणेवइत
र थाप यिवषयककामे
करणे 

300 263  1,10,00,000  13,00,000 
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533 उ
ा

न 

. .११गजानन हे े
उ ानासआर.सी.सी. 
कमानबांधणेवइतरअ
नुषंिगक थाप यिवषय
ककामेकरण.े 

301 278  12,00,000  1,00,000 

534 उ
ा

न 

. .१२तळवड,े 
आ. .१/५२व१/५३
लािसमा भतबांधण.े 

301 279  90,00,000  20,00,000 

535 उ
ा

न 

. .१२तळवड,े 
आ. .१/५२व१/५३अं
तगतमातीचेपाथवेवइ
तरउ ानिवषयककामे
करणे. 

301 280  90,00,000  20,00,000 

536 उ
ा

न 

भाग . 
१३से. .२२येथीलउ

ानांची थाप यिवष
यककामेकरण.े 

301 281  6,00,000  1,00,000 

537 उ
ा

न 

फ भागातीलिविवधउ
ानाम ये थाप यिव

षयकदु तीचीकामेक
रणे 

301 286  10,00,000  80,000 

538 उ
ा

न 

भाग .११िचखलीमै
लाशु ीकरणक तेसी.
डी.सी. लॉट .१व३ये
थेपाईपलाईनकरण.े 

302 301  20,00,000  2,41,650 

539 उ
ा

न 

भाग .१३मधीलस
गु द उ ानयेथी

लिवरंगुळाक ाचीउव
रतवइतर थाप यिव

षयककामेकरण े

302 310  28,00,000  8,00,000 

540 उ
ा

न 

पपरी भाग .२१म
धीलआ. .१६६येथेउ

ानिवकिसतकरण े

303 322  30,00,000  10,00,000 

541 उ
ा

न 

थेरगावबोट लबचेनुत
नीकरणकरण.े 

303 326  75,00,000  25,00,000 

542 उ
ा

न 

ल मीबाईबारणेउ ा
नाचेनुतनीकरणकरण.े 

303 328  75,00,000  35,00,000 
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543 उ
ा

न 

भाग .२१ पपरीये
थीलजोगमहाराजउ ा
नात युर सकरणेवअनु
षंिगक थाप यिवषयक
कामेकरणेवइतरउ ा
नांची थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

303 329  50,00,000  10,00,000 

544 उ
ा

न 

गवह भागातीलउ ा
नांचीर नग,अंितमव
भाववाढफरकाचीिबले
अदाकरण.े 

304 335  10,00,000  5,00,000 

545 उ
ा

न 

गवह ेि यकायालया
तीलउ ानांसाठीिनयु

केले यावा तुिवशार
द (आ कटे ट) 
यांचीफ अदाकरण.े 

304 336  10,00,000  1,71,200 

546 उ
ा

न 

ग भागातीलिविवधउ
ानाम ये थाप यिव

षयकदु तीचीकामेक
रणे 

304 345  25,00,000  5,00,000 

547 उ
ा

न 

भाग .२०येथीलप.ु
ल.देशपांडेआिणसटए
थोनीउ ानांचेनुतनीक
रणकरणेवइतरउ ाना
ची थाप यिवषयकका
मेकरण े

304 352  45,00,000  5,00,000 

548 उ
ा

न 

भाग .२०मधीलसंत
सावतामाळीउ ानाचे
नुतनीकरणकरणेवइत
रउ ानांची थाप यिव
षयककामेकरण े

305 365  34,00,000  2,00,000 

549 उ
ा

न 

भाग .२०मधीलबी.
डी. क लेदारउ ानाचे
नुतनीकरणकरणेवइत
रउ ानाची थाप यिव
षयककामेकरणेवउ ा
नात सथेटीक ॅककरण े

305 366  34,00,000  2,00,000 

550 उ
ा

न 

भाग .२०मधीलप
यावरणसं कारउ ाना
चेनुतनीकरणकरणेवइ
तरउ ानांची थाप य
िवषयककामेकरण.े 

305 367  35,00,000  2,00,000 
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551 उ
ा

न 

भाग .२०मधीलिव
िवधउ ानाची थाप
यिवषयकनुतनीकर

णाचीवदु तीचीकामे
करणे. 

306 379  20,00,000  5,00,000 

552 उ
ा

न 

भाग .२०मधील व
.राजेशबहलउ ानाती
लिसमा भतीचेनुतनी
करणकरणेवइतरउ ा
नाची थाप यिवषयक
कामेकरण े

306 381  30,00,000  6,77,250 

553 उ
ा

न 

भाग .३०मधीलिस
तांगणउ ानवइतरउ

ानांची थाप यिवष
यकनुतनीकरणाचीवदु

तीचीकामेकरण.े 

306 384  30,00,000  5,00,000 

554 उ
ा

न 

भाग .३०मधीलदा
पोडीयेथीलन ानेिव
किसतझाले याउ ाना
चेउव रतकामेकरणेवइ
तरउ ानाची थाप य
िवषयकदु तीचीकामे
करणे. 

306 386  25,00,000  5,00,000 

555 उ
ा

न 

भाग .३२मधीलिव
िवधउ ानांचीनुतनीक
रणाचीकामेकरणेवइत
र थाप यिवषयकदु
तीचीकामेकरण.े 

306 391  25,00,000  5,00,000 

556 उ
ा

न 

भाग .३२मधीलउ
ानाम ये युरलबस

िवणेवइतर थाप यिव
षयककामेकरण े

306 394  30,00,000  5,00,000 

557 उ
ा

न 

ह भागातीलउ ानां
ची थाप यिवषयकनुत
नीकरणाचीवदु ती
चीकामेकरण.े  

307 398  27,00,000  5,00,000 

558 उ
ा

न 

पपरी चचवडमनपाम
येसे सरगाडनिवकिस

तकरण े

307 413  50,00,000  20,00,000 

559 बी
आर
टीए
स 

पपरीडेअरीफामयेथेरे
वेउ ाणपुलबांधण.े 

13 5  4,10,81,000  2,00,00,000 
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560 बी
आर
टीए
स 

रे वेवरीलपुणझाले
यावउवरीतपुलांचीर
मम येरे वेसअदाकर

णे 

13 6  95,44,000  38,25,000 

561 बी
आर
टीए
स 

पुणेनािशकमहामागाव
रीलपांजरपोळचौकते
पुणेआळंदीपयतचािव
कासआराखडयातीलर
तािवकिसतकरण.े( 

९०मी. ं द) 

41 17  7,63,52,000  1,00,00,000 

562 बी
आर
टीए
स 

बोपखेलयेथेमुळानदीव
रपुलबांधण.े 

41 18  17,86,63,000  4,00,00,000 

563 बी
आर
टीए
स 

पपळेसौदागरयेथेपव
नानदीवरपुलबांधण.े  

41 31  2,74,87,000  1,18,65,000 

564 बी
आर
टीए
स 

काळेवाडीफाटा 
(धमवीरसंभाजीमहा
राजचौक) येथेवाकड-
क पटेव तीते पपरी ( 
काळेवाडी) 

ेडसेपरेटरबांधण.े 

41 37  1,52,70,000  52,70,000 

565 बी
आर
टीए
स 

ािधकरणरे वेलाईन
लगतअसले यामोक

याजागेतसुशोिभकर
णकरण.े 

41 42  38,18,000  38,08,000 

566 बी
आर
टीए
स 

राहटणीफाटातेएम.ए
म. कुलचौकयेथेउ ाण
पुल/रोटरी/ ेडसेपरेटर
बांधण.े 

42 50  38,18,000  38,08,000 

567 बी
आर
टीए
स 

से टर .२९रावेतयेथे
पीएमपीएमएलसाठी
बसडेपोिवकिसतकरणे
. 

42 63  38,18,000  38,08,000 

568 बी
आर
टीए
स 

पपळेगुरवयेथे वराज
गाडनतेपवनानदीपय
तवपवनानदीतेदापोडी
पयतउ मतामाग 
(HCMTR) 
िवकिसतकरण.े 

42 68  38,18,000  38,08,000 
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569 बी
आर
टीए
स 

नािशकफाटातेवाकड
या४५.००मी. 
बीआरटीएसर याचे
डांबरीकरणकरण.े 

42 69  1,14,53,000  14,53,000 

570 बी
आर
टीए
स 

पपरीवाघेरेमधील र
हररोडपासुनरहाटणी 

(काळेवाडी) 
कडेजाणा-
यापवनानदीवरपुलबां
धणे 

42 73  38,18,000  38,08,000 

571 बी
आर
टीए
स 

मनपाह ीबाहेरीलखड
क कॅ टो मट े ातबो
पखेलगावासाठीपोहच
र ताबांधणेवइतरअनु
षंिगककामेकरण े

43 75  76,35,000  76,25,000 

572 बी
आर
टीए
स 

िनगडी टळकचौकतेदु
गानगरचौकपयतचार
ता Urban Street 

Design 
नुसारिवकसीतकरण े

43 81  7,63,52,000  4,27,41,000 

573 बी
आर
टीए
स 

पपरीडॉ. 
आंबेडकरचौकतेगणेश
टॉल (गोकुळहॉटेल) 

र यापयतचार ता 
Urban Street 
Design 
नुसारिवकसीतकरण े

43 82  38,18,000  38,08,000 

574 बी
आर
टीए
स 

पुणे-
नािशकहायवेगोडावून
चौकतेिनयोिजतमोशी
टेडीयमपयतचािवका

सआराख ानुसार 
45.0 मी. 
ं दीचार तािवकिसत

करणे. 

43 85  38,18,000  38,08,000 

575 बी
आर
टीए
स 

चचवडयेथे Auto 
Mobile Theme 
Park तयारकरण.े 

43 86  38,18,000  38,08,000 

576 बी
आर
टीए
स 

भाग . 
१४खंडोबामाळते टळ
कचौकपयतचार ताअ
बनि टिडझाईननुसा

43 103  53,45,000  53,35,000 
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रिवकसीतकरण.े 

577 बी
आर
टीए
स 

िबलाहॉि पटलतेडांगे
चौकथेरगावया 
MDR-31 
र याचेफुटपाथअबन
ि टिडझाईननुसारिव
कसीतकरण.े 

43 104  76,35,000  76,25,000 

578 बी
आर
टीए
स 

बोपखेलफाटातेआळंदी
यार यावरीलमु यर

याचेसुशोिभकरणक
रणे. 

44 113  38,18,000  38,08,000 

579 बी
आर
टीए
स 

भ चौकतेिनसगदश
नसोसायटीपयत यार

याचे थाप यिवषय
यककामेकरण.े 

44 115  1,14,53,000  30,00,000 

580 बी
आर
टीए
स 

ािधकरणकायालयाज
वळीलपीएमपीएमएल
करीताआर ीतजागेव
रआकुड रे वे टेशनब
सथांबािवकसीतकरण.े 

44 118  38,18,000  38,08,000 

581 बी
आर
टीए
स 

आकुड रे वेलाईनलग
तअसले यामोक या
जागेतसुशोिभकरणकर
णे. 

44 119  38,18,000  38,08,000 

582 बी
आर
टीए
स 

आकुड गु ारचौकापा
सुनतेराजयोगकॉलनी
पयतचार ताअबन ी
टिडझाईननुसारिवक
िसतकरण.े 

44 128  76,35,000  76,25,000 

583 बी
आर
टीए
स 

जयगणेशसा ा यते
पाईनिसटीमॉलवआ

जुबाजु यापरीसराती
लर ते Urban 
Street Design 
नुसारिवकसीतकरण े

44 129  76,35,000  76,25,000 

584 बी
आर
टीए
स 

चचवडिबजलीनगरये
थीलसबवेपासुनवा हे
करवाडी यामु यर

यापयतचार ता 
( पाईनरोड)  
अबन ीटिडझाईननु
सारिवकिसतकरण.े 

44 130  76,35,000  76,25,000 
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585 बी
आर
टीए
स 

रावेतिड.वाय. 
पाटीलकॉलेजर याव
रीलरॉयलशेलतेबाला
जीहॉटेलतेना यापयत
से टरन.ं 
३२परीसरातीलर तेअ
बन ीटिडझाईननुसा
रिवकिसतकरण.े 

44 131  76,35,000  76,25,000 

586 बी
आर
टीए
स 

रावेतगावठाणतेमामु
ड पवनानदीकडेलापा
दचारीमागवसायकल ॅ
किवकिसतकरण.े 

44 132  38,18,000  38,08,000 

587 बी
आर
टीए
स 

िनगडीयेथीलBIG 
इंडीयाचौकते टळकचौ
कपयतचार ताअबन

ीटिडझाईननुसारिव
किसतकरण.े 

44 133  76,35,000  76,25,000 

588 बी
आर
टीए
स 

भोसरीअंकुशरावलांड
गेना गृहतेभोसरी म
शानभुमीलगतचार ता
अबन ीटिडझाईननु
सारिवकिसतकरण.े 

44 134  38,18,000  38,08,000 

589 बी
आर
टीए
स 

टे कोर यावरगॅ ीउ
भारण.े 

45 138  38,18,000  38,08,000 

590 बी
आर
टीए
स 

तळवडेजकातनाकाते
भारतमाताचौकापयत
पाणीपुरवठावइतरिव
भागामाफतखोदणेत
आले याचरांचीमजबु
तीकरणवडांबरीकरण
करणे. 

45 139  1,14,53,000  19,00,000 

591 बी
आर
टीए
स 

रावेतयेथीलभ डवेबाग
ते र टेलिसटीतेबीआर
टीर तापयतचाअबन

ीटिडझाईननुसारिव
किसतकऱण.े 

45 142  76,35,000  76,25,000 

592 बी
आर
टीए
स 

सांगवीफाटातेजगताप
डेअरीपयतचार तासा
यकलफॉरचजअतंगत
फुटपाथवपदपथिवक
िसतकरण.े 

45 143  1,14,53,000  1,14,43,000 



132 
 

 
 

593 बी
आर
टीए
स 

क शासना यासायक
लफॉरचजयाउप मा
अंतगतशहरातीलिविव
धर यांवरसायकल ॅ
कउभारण.े 

45 148  76,35,000  76,25,000 

594 बी
आर
टीए
स 

अ ेि यकायालयाअंत
गतहरीतसेतुिवषयक
कामेकरण.े 

45 153  38,18,000  38,08,000 

595 बी
आर
टीए
स 

ब ेि यकायालयाअंत
गतहरीतसेतुिवषयक
कामेकरण.े 

45 154  38,18,000  38,08,000 

596 बी
आर
टीए
स 

क ेि यकायालयाअंत
गतहरीतसेतुिवषयक
कामेकरण.े 

45 155  38,18,000  38,08,000 

597 बी
आर
टीए
स 

ड ेि यकायालयाअंत
गतहरीतसेतुिवषयक
कामेकरण.े 

45 156  38,18,000  38,08,000 

598 बी
आर
टीए
स 

ई ेि यकायालयाअंत
गतहरीतसेतुिवषयक
कामेकरण.े 

45 157  38,18,000  38,08,000 

599 बी
आर
टीए
स 

फ ेि यकायालयाअंत
गतहरीतसेतुिवषयक
कामेकरण.े 

45 158  38,18,000  38,08,000 

600 बी
आर
टीए
स 

ग ेि यकायालयाअंत
गतहरीतसेतुिवषयक
कामेकरण.े 

45 159  38,18,000  38,08,000 

601 बी
आर
टीए
स 

ह ेि यकायालयाअंत
गतहरीतसेतुिवषयक
कामेकरण.े 

45 160  38,18,000  38,08,000 

602 बी
आर
टीए
स 

नािशकफाटापुलाखा
लीगावअखाडाबांधण.े 

45 161  7,64,000  7,54,000 

603 बी
आर
टीए
स 

मोशीयेथीलस.नं.४४४ 
(जुना-४४५) 
आर ण .१/२०४येथे
ब उ ेशीय टेिडयमबां
धणे. 

45 165  3,81,76,000  2,50,00,000 
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604 बी
आर
टीए
स 

शहरातीलबीआरटीए
सिवभागाकडील मुख
र यांवर वागतफलक
गॅ ीउभारण.े  

45 166  38,18,000  38,17,000 

605 बी
आर
टीए
स 

पपरी चचवडमनपाह
ीतील BRTS 

िवभागाकडीलवइतरमु
यर याचेरोडसे टी

ऑडीटनुसार थाप य
िवषयककामेक नवाह
तुकसुधारणािवषयक
कामेकरण.े 

45 171  76,35,000  75,00,000 

606 बी
आर
टीए
स 

पुणेनािशकर यापासु
नलोहगावह ीपयत९
०मी. 
र यावरीलसेवार ते
िवकिसतकरण.े 

45 172  76,35,000  76,25,000 

607 बी
आर
टीए
स 

पुणेनािशकहायवेपासु
नतेच-
होलीलोहगावह ीपय
त९०मी. 
र यालायेऊनिमळणा
रेिवकासआराखडाती
लर तेिवकिसतकरण.े 

46 174  76,35,000  50,00,000 

608 बी
आर
टीए
स 

नािशकफाटातेवाकड
बीआरटीएसर यावर
वराजगाडनचौकयेथे

सबवेबांधण.े 

46 180  7,64,000  7,54,000 

609 बी
आर
टीए
स 

पपरी चचवडमनपाह
ीतीलमु यर यावरी

लचौकांचेसुशोिभकरण
करणे. 

46 181  3,82,000  3,72,000 

610 बी
आर
टीए
स 

टे कोर यावरीलदुगा
नगरचौकतेकेएसबीचौ
कदर यानखराबझाले
यार याचेपॅचवकप
दतीनेडांबरीकरणकर

णे. 

46 182  7,64,000  7,54,000 

611 बी
आर
टीए
स 

बनकरव तीतेजाधव
वाडी३०.००मी. ं दी
चार तािवकिसतकरणे
. 

46 183  7,64,000  7,54,000 
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612 बी
आर
टीए
स 

पाईनरोडचौकतेदे
आळंदी (कुदळवाडी) 
र यापयत यार या
चेडांबरीकरणकरण.े 

46 184  7,64,000  7,54,000 

613 बी
आर
टीए
स 

टे कोर यावरीलदुगा
नगरचौकतेकेएसबीचौ
कपयत यार याचेडां
बरीकरणकरण.े 

46 185  7,64,000  7,54,000 

614 बी
आर
टीए
स 

थरमॅ सचौकसानेचौक
िचखलीहार तािवका
सआराख ानुसारिव
किसतकरण.े 

46 186  7,64,000  7,54,000 

1 अ चचवडमैलाशु दीकर
ण क ाअंतगत भाग 

. १० मधील 
संभाजीनगर, 
शा नगरव इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण 

निलका टाकणे. 

450 1   2,000,000   400,000 

2 अ चचवडमैलाशु दीकर
ण क ाअंतगत भाग 

. १० मधील 
मोरवाडीव इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण 

निलका टाकणे. 

451 2   2,000,000   400,000 

3 अ चचवडमैलाशु दीकर
ण क ाअंतगत भाग 

. १० मधील 
झोपडप ीप रसराती
ल जलिन:सारण 

व थेम येसुधारणा
करणे व उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण 

निलका टाकणे. 

451 3   1,703,000   300,000 

4 अ चचवडमैलाशु दीकर
ण क ाअंतगत भाग 

. १४ मधील 
काळभोरनगरव इतर 

451 4   3,000,000   600,000 
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प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण 

निलका टाकणे. 
5 अ चचवडमैलाशु दीकर

ण क ाअंतगत भाग 
. १४ मधील 

मोहननगरव इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण 

निलका टाकणे. 

451 5   2,000,000   400,000 

6 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . 
१४ मधील ाने र 
कॉलनी, 
तुळजाभवानीमं दरव 
इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण 

निलका टाकणे. 

451 6   2,000,000   400,000 

7 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . 
१४ मधील ि मुत  
हॉल, द वाडी, 
िव लवाडीव इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण 

निलका टाकणे. 

451 7   2,000,000   400,000 

8 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . 
१५ मधील िवजय 
कॉलनी, गंगानगर, 
आकुड गावठाण व 
इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 

451 8   3,000,000   600,000 
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सुधारणाकरणे व 
उव रत ठकाणीजल
िनःसारण निलका 
टाकणे. 

9 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . 
१५ मधील से. . २३ 
ते २४, वाहतुकनगरी, 
गांधी हॉ पीटल व 
इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण

निलका टाकणे. 

451 9   2,000,000   400,000 

10 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . 
१५ मधील से. . २५ 
ते २६, 
नवनगरिवकास 

ािधकरण व इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण

निलका टाकणे. 

451 10   2,000,000   400,000 

11 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . 
१५ मधील से. . २७ 
ते २८, कुपरसोसायटी 
व इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत ठकाणीजल
िनःसारण निलका 
टाकणे. 

451 11   2,000,000   400,000 

12 अ चचवडमैलाशु दीकर
ण क ाअंतगत भाग 

. १९ मधील र हर 
रोड, पपरी माकट 
वइतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण 

451 12   3,000,000   600,000 
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व थेम येसुधारणा
करणे व उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण 

निलका टाकणे. 
13 अ चचवडमैलाशु दीकर

ण क ाअंतगत भाग 
. १९ मधील 

संतोषनगर, 
िवजयनगर, 
आनंदनगरझोपडप ी 
व इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत ठकाणीजल
िनःसारण निलका 
टाकणे. 

451 13   2,000,000   400,000 

14 अ चचवडमैलाशु दीकर
ण क ाअंतगत भाग 

. १९ मधील लक 
रोड, भाटनगर, 
िनराधारनगर, 
भीमनगर व इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत 
ठकाणीजलिनःसारण

निलका टाकणे. 

452 14   2,000,000   400,000 

15 अ चचवडमैलाशु दीकर
ण क ाअंतगत भाग 

. १९ मधील 
सुदशननगर, 

ीधरनगर, 
भोईरकॉलनी व इतर 
प रसरातीलजलिन:
सारण व थेम ये 
सुधारणाकरणे व 
उव रत ठकाणीजल
िनःसारण निलका 
टाकणे. 

452 15   2,000,000   400,000 

1 ब भाग . १६ म ये 
बी. आर. टी. एस. 
र यालगत या 
प रसरातीलिवकास 
आराख ामधील 

454 1   4,000,000   800,000 
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र यांम येजलिन:सार
ण व था करणे. 

2 ब भाग . १६ म ये 
एस. बी. पाटील 
कॉलेज, ह केव ती, 
शदेव तीप रसरातील

िवकास 
आराख ामधील 
र यांम येजलिन:सार
ण व था करणे. 

455 2   4,000,000   800,000 

3 ब भाग . १६ म ये 
मामुड , कवळे व 
रावेत मधीलन ाने 
िवकसीत होत 
असले या 
प रसराम ये 
जलिन:सारण व था 
करणे. 

455 3   4,000,000   800,000 

4 ब भाग . १६ म ये 
मामुड , कवळे व 
रावेत मधील गावठाण 
व लगत या 
प रसराम येजलिन:
सारण व था करणे. 

455 4   4,000,000   800,000 

5 ब काळेवाडीपंपहाउस ते 
भाटनगर 
मलिन:सारण 
क ापयत नदीपा  
ओलांडुन पाईपलाईन 
टाकणे व याक रता 
पुल बांधणे. 

455 5   500,000   100,000 

6 ब भाग .22 
काळेवाडी परमवीर 
कॉलनी साई ा 
कॉलनी प रसराम ये 
जलिन:सारण व थेम
ये सुधारणा करणे. 

455 6   4,000,000   800,000 

7 ब भाग .22 
काळेवाडी 
िवजयनगर, 
अ िवनायक कॉलनी 
प रसराम ये 
जलिन:सारण 

व थेम येसुधारणा 
करणे. 

455 7   4,000,000   800,000 
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8 ब भाग . १७म ये 
जलिन:सारण 

व थेम येसुधारणा 
करणे. 

455 8   4,000,000   800,000 

9 ब भाग . १८ म ये 
जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे. 

455 9   4,000,000   800,000 

10 ब चचवडगोखले पाक 
येथे नवीन पंप ग 
टेशन बांधणे. 

455 10   1,300,000   200,000 

11 ब रावेतप रसराम ये 
मैलाशु ीकरण क  
बांधण े

455 11   524,000   100,000 

1 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक
ांतगत भाग . २ 

येथेजाधववाडी,आहेर
वाडी,मधला 
पेठा,बो हाई 
मळा,से.१६, व 
उवरीत 
भागातजलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा 
कामेकरणे. 

459 1   1,500,000   300,000 

2 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक
ांतगत भाग . २ 

येथे िचखलीगावठाण 
,कुदळवाडी,बालघरेव
ती,पवारव ती व 

उवरीत 
भागातजलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा 
कामेकरणे. 

459 2   1,500,000   300,000 

3 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक
ांतगत भाग . २ 

येथेमोशी,बो हाडेवा
डी,बनकरव ती,तुपेव
ती, संजय गांधीनगर 

व उवरीत 
भागातजलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा 
कामे करणे. 

459 3   1,500,000   300,000 
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4 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक
ांतगत भाग . २ 

येथेनिवन िवकिसत 
होणा-या भागात 
निवन ेनेज 
लाईनटाकणे. 

459 4   2,000,000   400,000 

5 क कासारवाडीमैलाशु ी
करणक ांतगत 

भाग . ६ 
मधीलधावडेव ती, 
च पाणी 
वसाहतवउव रत 
भागातील जु या 
मलिनःसारण व थेम
ये सुधारणा करणे. 

459 5   1,500,000   300,000 

6 क कासारवाडीमैलाशु ी
करणक ांतगत 

भाग . ६ मधील 
च पाणी वसाहत व 
उव रत प रसरात 
आव यकतेनुसारनिव
न ेनेज लाईन टाकणे 
व जु या 
मलिनःसारणनिलकांम
ये सुधारणा कामे 

करणे. 

460 6   1,500,000   300,000 

7 क कासारवाडीमैलाशु ी
करणक ांतगत 

भाग . ६ मधील 
गुळवेव ती 
,भगतव ती व उव रत 
प रसरात 
आव यकतेनुसार 
निवन ेनेजलाईन 
टाकण े

460 7   2,500,000   400,000 

8 क कासारवाडीमैलाशु ी
करणक ांतगत 

भाग . ६ मधील 
लांडगेव ती,स गु न
गर, महादेवनगर, 
मोहननगर वउव रत 
प रसरात 
आव यकतेनुसार 
मलवािह यांचीसुधार
णा तसेच निवन ेनेज 

460 8   2,000,000   350,000 
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लाईन टाकण े

9 क कासारवाडीमैलाशु ी
करणक ांतगत भाग 

. ८ इं ायणीनगर 
येथेसे टर .१,२,३ 
,४,६,व 
उव रतभागातजलिनः
सारण व थेम ये 
सुधारणा कामे करणे. 

460 9   2,000,000   350,000 

10 क कासारवाडीमैलाशु ी
करणक ांतगत भाग 

. ८ इं ायणीनगर 
येथेसे टर 

.७,९,१०,११,१३, 
व 
उव रतभागातजलिनः
सारण व थेम ये 
सुधारणा कामे करणे. 

460 10   2,000,000   400,000 

11 क कासारवाडीमैलाशु ी
करणक ांतगत भाग 

. ८ म ये 
बालाजीनगर,गवळी
माथा, खंडेव तीव 
उव रतभागातजलिनः
सारण व थेम ये 
सुधारणा कामे करणे. 

460 11   2,500,000   400,000 

12 क कासारवाडीमैलाशु ी
करणक ांतगत भाग 

. ८येथे निवन 
िवकिसत होणा-या 
भागात निवन 

ेनेजलाईन टाकणे. 

460 12   2,000,000   400,000 

13 क कासारवाडीमैलाशु दी
करण क ाअंतगत 

भाग . ९ मधील 
िवजय भा हौ.सो. 
प रसर वउवरीत 
ठकाणी जु या 

मलिन:सारण 
व थेम ये सुधारणा 

करणे. 

460 13   1,500,000   300,000 

14 क कासारवाडीमैलाशु दी
करण क ाअंतगत 

भाग . ९ 
मासुळकर कॉलनी व 

460 14   1,500,000   300,000 
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उवरीतप रसरातआव
यकतेनुसारजु या 

मलिन:सारण व थेम
ये सुधारणा करणे. 

15 क कासारवाडीमैलाशु दी
करण क ाअंतगत 

भाग . ९ 
िव लनगर प रसर व 
उवरीत 
भागातमलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे. 

460 15   1,500,000   300,000 

16 क भाटनगरमैलाशु दीकर
ण क ाअंतगत भाग 

. 
९मधीलखराळवाडी व 
उव रत 
प रसरातजलिनःसार
ण व थेम ये 
सुधारणा कामे करणे. 

460 16   1,500,000   300,000 

17 क क भागांतगत भाग 
. ८ 

मधीलना यातील 
मलिनःसारण निलका 
मु य र यावर 
थलांत रत करण े

460 17   2,000,000   400,000 

18 क क भागांतगत भाग 
. २ 

मधीलना यातील 
मलिनःसारण निलका 
मु य र यावर 
थलांत रत करण े

460 18   2,000,000   400,000 

19 क पपरी चचवड मनपा 
ह ीतील क,ई,फ व 
ह भागाअंतगत येणा-
या अि त वातील 
जलिनःसारण 
वािह यांचे STP 
पयत स ह णक न 
िजओ टँ गग सह 
अ ावतिव तृतनकाशे 
तयार करणे. 

460 19   2,500,000   350,000 

20 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक
ांतगत भाग . २ 

येथे 
िशवरोडर यालगत 

460 20   2,000,000   350,000 
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अंतगत र यावर 
निवन ेनेज लाईन 
टाकणे. 

21 क क भागांतगत भाग 
.९ 

मधीलना यातील 
मलिनःसारण निलका 
मु य र यावर 
थलांत रत करण े

461 21   2,000,000   400,000 

22 क कुदळवाडी, 
बालघरेव ती 
पवारव तीव 
उवरीतभागातजलिनः
सारण व थेम ये 
सुधारणाकामे करणे व 
चबसर या या 
पातळीतकरण े

461 22   1,500,000   300,000 

23 क भाग . २ येथे 
मोशी,बो हाडेवाडी,ब
नकरव ती वउवरीत 
भागातजलिनःसारण

व थेम ये सुधारणा 
करणे व 
चबसर या या 
पातळीत करण े

461 23   1,000,000   200,000 

24 क क ेि य 
कायालयाअंतगत 

भाग . २ मधील 
जलिनःसारण निलका 
टाकणेक रताखोदलेले 
चर बी बी एम 
प तीने दु त करणे. 

461 24   1,500,000   300,000 

25 क क ेि य 
कायालयाअंतगत 

भाग . ६ मधील 
जलिनःसारण निलका 
टाकणेक रताखोदलेले 
चर बी बी एम 
प तीने दु त करणे. 

461 25   1,500,000   300,000 

26 क क ेि य 
कायालयाअंतगत 

भाग . ८ मधील 
जलिनःसारण निलका 
टाकणेक रताखोदलेले 
चर बी बी एम 
प तीने दु त करणे. 

461 26   1,500,000   300,000 
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27 क क ेि य 
कायालयाअंतगत 

भाग . ९ मधील 
जलिनःसारण निलका 
टाकणेक रताखोदलेले 
चर बी बी एम 
प तीने दु त करणे. 

461 27   1,500,000   300,000 

28 क क ेि य 
कायालयाअंतगत 
जलिनःसारण िवषयक 
कामांची रािहलेली 
अंितम िबले अदाकरण े

461 28   1,500,000   300,000 

29 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक
ांतगत भाग 
.२म ये नािशक 

हायवे ते CNGपंप 
पयत िड. 
पीर यावरमु य 
जलिनःसारण 
निलकाटाकणे. 

461 29   2,000,000   350,000 

30 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक
ांतगत भाग 
.२म ये िवकास 

योजनेम ये 
नसले यार यावरजल
िनःसारण 
निलकाटाकणे. 

461 30   2,000,000   350,000 

१ ड भाग . २५ 
ताथवडेप रसरात 
जलिनःसारण 
निलकाटाकणे व 
सुधारणा कामे करणे. 

४६३ १   4,400,000   880,000 

२ ड भाग . २५ पुनावळे 
प रसरात 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे व सुधारणा 
कामे करणे. 

४६४ २   4,400,000   880,000 

३ ड भाग . २५ वाकड 
प रसरात 
जलिनःसारण 
निलकाटाकणे व 
सुधारणा कामे करणे. 

४६४ ३   4,400,000   880,000 

४ ड भाग . २५ वाकड, 
ताथवड,े पुनावळे 
भागात निवन 

४६४ ४   9,796,000   1,900,000 
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जलिनःसारण निलका 
टाकणे. 

५ ड वॉड . २६ मधील 
पपळे िनलख 

मैलाशुि करण 
क ाकडे जाणा-या 
मु य गु ववािहनीचे 
मजबुतीकरण करण े

४६४ ५   4,400,000   880,000 

६ ड वॉड . २६ मधील 
पपळे िनलख वाकड 

येथील िवशालनगर 
प रसरात 
जलिनःसारण िवषयक 
कामेकरणे. 

४६४ ६   4,400,000   880,000 

७ ड वॉड . २६ पपळे 
िनलख येथील 
क पटेव ती प रसरात 
जलिनःसारण 
निलकांची 
सुधारणािवषयक कामे 
करणे. 

४६४ ७   4,400,000   880,000 

८ ड कासारवाडीमैलाशुि
करण क ाअंतगत वॉड 

. २८ मधील पपळे 
सौदागर 
प रसरातजलिनःसार
ण निलकांची कामे 
करणे. 

४६४ ८   2,500,000   500,000 

९ ड कासारवाडीमैलाशुि
करण क ाअंतगत वॉड 

. २८ मधील 
रहाटणी प रसरात 
जलिनःसारणनिलकां
ची कामे करणे. 

४६४ ९   2,500,000   500,000 

१० ड भाग . २९ पपळे 
गुरव प रसरात 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे व सुधारणा 
कामे करणे. 

४६४ १०   4,400,000   880,000 

११ ड ड े ीय 
कायालयाअंतगत 
पवनानदी या कडेने 
असले या मु य 
गु व 
निलकेवरअकि मत 
उ वणा-या सुधारणा 
कामे करणे व RCC 

४६४ ११   4,400,000   880,000 
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चबर बांधणे. 

१२ ड ड े ीय 
कायालयाअंतगत 
येणा-या ना यांवर 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे व 
सुधारणाकामे करणे. 

४६४ १२   4,400,000   860,000 

1 इ च-
होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग 

.३ मोशी - च-होली 
येथील ना यामधील 
वइतर ठकाणी 
मलिन:सारण िवषयक 
कामे करणे. 

467 1   3,000,000   600,000 

2 इ च-
होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग 

.३ येथेच-होली 
गांव, काळजेव ती, 
पठारेमळा, बुडव ती 
व इतर 
ठकाणीमलिन:सारण

िवषयक कामे करणे. 

467 2   3,000,000   600,000 

3 इ च-
होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग 

.३ येथे साई मं दर, 
वडमुखवाडी, 
चोिवसावाडी, काटे 
कॉलनी व इतर 
ठकाणीमलिन:सारण 

िवषयक कामे करणे. 

467 3   3,000,000   600,000 

4 इ च-
होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग 

.३ मोशी - च-
होलीउव रत भागात 
मलिन:सारण 
निलकांम ये 
सुधारणाकामे करणे. 

468 4   3,000,000   600,000 

5 इ च-
होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग 

.३ मधील मोशी 

468 5   3,000,000   600,000 
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गावठाण, 
िशवाजीवाडी, 
ल मीनगर प रसरात 
व इतर ठकाणी 
मलिन:सारण िवषयक 
कामे करणे. 

6 इ च-
होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग 

.३ मधील 
आदशनगर, 
गंधवनगरी, 
शा ञीचौक प रसरात 
व इतर ठकाणी 
मलिन:सारण िवषयक 
कामे करणे. 

468 6   3,000,000   600,000 

7 इ च-
होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग 

.३ मधील डुडुळगांव 
प रसरात व इतर 
ठकाणीमलिन:सारण 

िवषयक कामे करणे. 

468 7   3,000,000   600,000 

8 इ च-
होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग 

.३ मधील 
काळजेवाडी, 
काळजेनगर प रसरात 
वइतर ठकाणी 
मलिन:सारण िवषयक 
कामे करणे. 

468 8   3,000,000   600,000 

9 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील दघी मधील 
िशवसाई कॉलनी, 
आदशनगर व इतर 
ठकाणी मलिन:सारण 

निलकेचेसुधारणा 
करणे. 

468 9   3,000,000   600,000 

10 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील दघी मधील 
यमाई नगर, 

468 10   3,000,000   600,000 
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गायकवाड नगर 
प रसरात व इतर 
ठकाणी 

मलिन:सारणनिलकेचे 
सुधारणा करणे. 

11 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील दघी मधील 
दघी गणेश नगर 

प रसरात व इतर 
ठकाणी मलिन:सारण 

निलकेचेसुधारणा 
करणे. 

468 11   3,000,000   600,000 

12 इ इ ेञीय कायालया 
अंतगत भाग 

.४मधील बोपखेल 
गणेश नगर प रसरात 
व इतर ठकाणी 
मलिन:सारण निलकेचे 
सुधारणा करणे. 

468 12   3,000,000   600,000 

13 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील दघी मधील 
द गड नगर व इतर 
ठकाणी प रसरात 

मलिन:सारण 
निलकेचेसुधारणा 
करणे. 

468 13   3,000,000   600,000 

14 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील दघी मधील 

णवाल पाक 
प रसरात व इतर 
ठकाणी मलिन:सारण 

निलकेचेसुधारणा 
करणे. 

468 14   1,000,000   200,000 

15 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .७ मधील 
शांतीनगरलांडेवाडी 
प रसरात व इतर 
ठकाणी 

मलवािहनीचीसुधार
णा कामे करणे. 

468 15   2,500,000   500,000 
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16 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .७ मधील 
सॅ डिवक कॉलनी, 
खंडोबा माळप रसरात 
व इतर ठकाणी 
मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

468 16   2,500,000   500,000 

17 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .७ मधील 
भोसरी गावठाण 
प रसरात व 
इतर ठकाणी 
मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

468 17   2,500,000   500,000 

18 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .७ मधील 
ग हाणे व ती, िशतल 
बाग आपटेकॉलनी 
प रसरात व इतर 
ठकाणी 

मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

468 18   2,500,000   500,000 

19 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .७ मधील 
आ दनाथ नगर, 
िवकास 
कॉलनीप रसरात व 
इतर ठकाणी 
मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

469 19   2,500,000   500,000 

20 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .५ मधील 
संत तुकाराम नगर, 
गवळी नगरप रसर व 
इतर ठकाणी 
मलवािहनी सुधारणा 
कामे करणे. 

469 20   2,500,000   500,000 

21 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .५ मधील 
ीकृ ण मं दर, 

469 21   2,500,000   500,000 



150 
 

 
 

शा ञी चौकप रसरात 
व इतर ठकाणी 
मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

22 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .५ मधील 
जय महारा   चौक, 
ता माचौक, ीराम 

कॉलनी प रसरात 
मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

469 22   2,500,000   500,000 

23 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .५ मधील 
महादेव नगर, सावंत 
नगर 
प रसरातमलवािहनी
ची सुधारणा कामे 
करणे. 

469 23   2,000,000   400,000 

24 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .५ मधील 
आळंदी रोड, दघी 
रोड प रसरात वइतर 
ठकाणी 

मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

469 24   2,000,000   400,000 

25 इ कासारवाडीमैलाशु ी
करण क ाअंतगत 

भाग .५ मधील 
स.नं.२१७ येथील 
पंप ग टेशनपासून ते 
एस.पी.हाय कुल 
पयतचा ना यामधील 
मु य जलिन:सारण 
मलवािहनीचीसुधार
णा कामे करणे. 

469 25   2,000,000   400,000 

26 इ इ े ीय कायालया 
अंतगत भाग .३ 
च-होली मधील 
मलिन:सारण िवभागा 
कडूनकर यात 
आले या कामाअंतगत 
र ते पुववत करणे. 

469 26   3,000,000   600,000 
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27 इ इ े ीय कायालया 
अंतगत भाग .४ 
दघी मधील 

मलिन:सारण िवभागा 
कडूनकर यात 
आले या कामाअंतगत 
र ते पुववत करणे. 

469 27   3,000,000   600,000 

28 इ इ े ीय कायालया 
अंतगत भाग .५ 
गवळी नगर मधील 
मलिन:सारण िवभागा 
कडूनकर यात 
आले या कामाअंतगत 
र ते पुववत करणे. 

469 28   3,000,000   600,000 

29 इ इ े ीय कायालया 
अंतगत भाग .७ 
भोसरी गावठाण 
मधील मलिन:सारण 
िवभागाकडून 
कर यात आले या 
कामाअंतगत र ते 
पुववत करणे. 

469 29   3,000,000   600,000 

30 इ इ े ीय कायालया 
अंतगत जलिन:सारण 
िवभागा कडून 
कर यता आले या 
िविवधकामांची 
अंितम िबल अदा 
करणे. 

469 30   500,000   100,000 

1 फ भाग . १ िचखली 
येथील नेवाळेव ती 
पंपहाऊस 
परीसरातजलिनःसार
ण व थेम ये 
सुधारणा करण े

470 3   2,981,000   600,000 

2 फ भाग . १ िचखली 
येथील सोनावणेव ती 
र ता ते मोरेव ती 
नालाप रसरात 
आव यकतेनुसारजल
िनःसारण व थेम ये 
सुधारणा करण े

471 1   3,500,000   700,000 

2 फ भाग . १ िचखली 
येथील मोरेव ती, 
हे ेव ती व 

प रसरात 
आव यकतेनुसारजल

471 2   3,000,000   600,000 
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िनःसारण व थेम ये 
सुधारणा करण े

3 फ भाग . १ िचखली 
येथील पाटीलनगर, 
बगव ती, 
धमराजनगर, 
शेलारव ती 
प रसरातआव यकतेनु
सारजलिनःसारण 

व थेम येसुधारणा 
करणे 

471 3   3,000,000   600,000 

4 फ भाग . १ िचखली 
येथेआव यकतेनुसारन

ाने जलिन:सारण 
निलका टाकणे तसेच 
जलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे 

471 4   2,500,000   500,000 

5 फ भाग . ११ 
शरदनगर , नेवाळे 
व ती, हरगुडे व ती, 
कुदळवाडीप रसरात 
आव यकतेनुसारजल
िनःसारण व थेम ये 
सुधारणा करण े

471 5   2,500,000   700,000 

6 फ भाग . 
११अजंठानगर, 
िभमश नगरप रस
रातआव यकतेनुसारज
लिनःसारण 

व थेम येसुधारणा 
करणे 

471 6   2,700,000   400,000 

8 फ भाग . ११ 
िचखली व त घरकुल 
योजनाप रसरातसंप 
व पंप हाऊस बांधण े

471 8   1,700,000   200,000 

9 फ भाग . १२ 
पीनगर येिथल 

अंतगत 
सोसाय ांमधील 
जलिनःसारण 

व थेतआव यकतेनु
सार सुधारणा कामे 
करणे 

471 9   3,500,000   700,000 
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10 फ भाग . १२ तळवडे 
गाव प रसरातील 
जु या जलिनःसारण 

व थेत 
आव यकतेनुसार 
सुधारणाकऱण े

471 10   3,000,000   600,000 

11 फ भाग . १२ 
ि वेणीनगर 
ता हाणेव ती 
प रसरातील ज या 
जलिनःसारण 

व थेतआव यकतेनु
सार सुधारणा कऱण े

471 11   3,000,000   600,000 

12 फ भाग . १२ 
सहयोगनगर 
प रसरातील ज या 
जलिनःसारण 

व थेत 
आव यकतेनुसार 
सुधारणाकऱण े

471 12   3,000,000   600,000 

13 फ भाग . १३, िनगडी 
गावठाण प रसरातील 
जलिनःसारण 
आव यकतेनुसार 
सुधारणा कामे करण े

471 13   2,500,000   500,000 

14 फ भाग . १३, से. . 
२२ प रसरातील 
जलिनःसारण व थेत 
सुधारणा कामे करण े

472 14   3,000,000   600,000 

15 फ भाग . १३ येिथल 
अ ंद ग यांमधील 
जुनी जलिनःसारण 

व था सुधारण े

472 15   2,500,000   500,000 

1 ग भाग . २१ पपरी 
मधील अशोक 
िथएटर, व इतर 
प रसरातील निलका 
टाकणे. जलिनःसारण 
िवषयककामे तसेच 
जलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा 
कामे करणे. 

475 1                  
1,200,000  

                 
240,000  

2 ग भाग . २१ पपरी 
मधील िडल स 
टॉ कज व इतर 
प रसरातील 
जलिन:सारण निलका 

475 2                  
1,200,000  

                 
240,000  
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टाकणे वजलिनःसारण 
व थेम ये सुधारणा 

कामे करणे. 
3 ग भाग . २१ पपरी 

मधील अशोक टॉ कज 
प रसरातील 
जलिन:सारण निलका 
टाकणे व 
जलिनःसारण व थे
म ये सुधारणा कामे 
करणे. 

475 3                  
1,200,000  

                 
240,000  

4 ग भाग . २१ मधील 
वैभवनगर व नवीन 
प रसरात आिण इतर 
ठकाणी जलिन:सारण 

निलका टाकणे 
वजलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा 
कामे करणे. 

475 4                  
1,000,000  

                 
200,000  

5 ग भाग .२३ थेरगाव 
मधील अशोका 
सोसायटी मेन रोड व 
अंतगत ग या व इतर 
जलिनःसारण व थे
म ये सुधारणा 
िवषयक कामे करणे व 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे. 

475 5                  
1,400,000  

                 
280,000  

6 ग भाग .२३ थेरगाव 
मधील तापक र चौक, 
धनगर बाबा मं दरते 
काळेवाडी फाटा बी. 
आर. टी. एस 
र यामधीलव इतर 
प रसरात 
जलिनःसारण 

व थेम ये सुधारणा 
िवषयक कामे करणे व 
जलिनःसारणनिलका 
टाकणे. 

475 6                  
1,400,000  

                 
280,000  

7 ग भाग .२३ थेरगाव 
गावठाण म ये 
गावठाणमधून 
मनपा या िप या या 
पा या या 
टाक बापुजीबुवानगर 
प रसर व इतर 

475 7                  
1,200,000  

                 
240,000  
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प रसरात 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे व 
जलिनःसारण 
िवषयककामे करणे. 

8 ग भाग .२३ थेरगाव 
मधील भाग १- 
जगतापनगर,थेरगाव 
गावठाण,गंगा 
आिशयाना, सुन 
धामसोसायटी 
इ.प रसर व इतर 
प रसरातीलआकि म
तपणे उ वणारी 
आिण जलिनःसारण 
िवषयक सुधारणा 
कामे करणे. 

475 8                  
1,200,000  

                 
240,000  

9 ग भाग .२३ थेरगाव 
मधील भाग २- 
काळेवाडी फाटा 
प रसर,जयम हारनग
र 
प रसर,बापुजीनगरप
रसर, गु नानकनगर 

प रसर,कैलासनगर 
प रसर व इतर 
प रसरातील 
आकि मतपणे 
उ वणारीआिण 
जलिनःसारण िवषयक 
सुधारणा कामे करणे. 

475 9                  
1,200,000  

                 
240,000  

10 ग भाग .२३ थेरगाव 
मधील भाग ३- 
पवारनगर 
प रसर,पडवळनगर 
प रसर,साईनाथनगर 
प रसर, 
दगडूपाटीलनगर 
प रसर व इतर 
प रसरातीलआकि म
तपणे उ वणारी 
आिण जलिनःसारण 
िवषयक सुधारणा 
कामे करणे. 

475 10                  
1,200,000  

                 
240,000  
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11 ग भाग .२४ मधील 
डांगे चौक व इतर 
प रसराितल 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे व 
जलिनःसारण 
िवषयककामे करणे. 

476 11                  
1,200,000  

                 
240,000  

12 ग भाग .२४ मधील 
द नगर आनंदवन व 
इतर प रसराितल 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे व 
जलिनःसारणिवषयक 
कामे करणे. 

476 12                  
1,200,000  

                 
240,000  

13 ग भाग .२४ मधील 
गणेशनगर व इतर 
प रसराितल 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे व 
जलिनःसारण 
िवषयककामे करणे. 

476 13                  
1,200,000  

                 
240,000  

14 ग भाग .२४ मधील 
बेलठीकानगर, 
संतोषनगर व इतर 
प रसरातील 
जलिनःसारण निलका 
टाकणे वजलिनःसारण 
िवषयक कामे करणे. 

476 14                  
1,200,000  

                 
240,000  

15 ग भाग .२७ रहाटणी 
म ये आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण निलका 
टाकणे व 
जलिन:सारण 

व थेतसुधारणा 
कामे करणे. 

476 15                  
1,000,000  

                 
200,000  

16 ग भाग .२७ रहाटणी 
गावठाण व प रसरात 
आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण निलका 
टाकणे वजलिन:सारण 

व थेत सुधारणा 
कामे करणे. 

476 16                  
1,200,000  

                 
240,000  

17 ग भाग .२७ रहाटणी 
तापक रनगर व 
प रसरात 
आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण निलका 

476 17                  
1,200,000  

                 
240,000  
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टाकणे वजलिन:सारण 
व थेत सुधारणा 

कामे करणे. 
18 ग भाग .२७ रहाटणी 

म ये नखाते कॉनर 
वप रसरात 
आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण निलका 
टाकणे व 
जलिन:सारण 

व थेतसुधारणा 
कामे करणे. 

476 18                  
1,100,000  

                 
220,000  

1 ह भाटनगरमैलाशु दीकर
ण क ाअंगत भाग 

.२० 
मधीलभारतमातानगर
, गु द नगर व 
उव रत ठकाणीतसेच 
आव यक या ठकाणी 

ेनेज व थेम य े
सुधारणा करणे. 

479 1                  
1,500,000  

  300,000 

2 ह कासारवाडीमैलाशु दी
करण क ाअंतगत 

भाग .२० मधील 
कासारवाडी प रसर व 
उवरीतभागात तसेच 
आव यक या ठकाणी 

ेनेज व थेम ये 
सुधारणा करणे. 

479 2                  
1,500,000  

  300,000 

3 ह कासारवाडीमैलाशु दी
करण क ाअंतगत 

भाग .२० मधील 
संत तुकाराम नगर व 
उव रतभागात 
जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे. 

479 3                  
3,000,000  

  600,000 

4 ह कासारवाडीमैलाशु दी
करण क ाअंतगत 

भाग . २० मधील 
लांडेवाडी झोपडप ी, 
महा माफुले नगर 
झोपडप ी व उव रत 
प रसरात 
जलिन:सारण 

व थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

479 4                  
3,000,000  

  600,000 
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5 ह भाग . ३०दापोडी 
येथील दापोडी 
गावठाणपवार व ती 
व इतर प रसरात 
जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे. 

480 5                  
3,000,000  

  600,000 

6 ह भाग . 
३०फुगेवाडी येथील 
फुगे चाळ, वडार 
व तीवइतर प रसरात 
जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे. 

480 6                  
2,000,000  

  400,000 

7 ह भाग . 
३०कासारवाडी 
येथील शा ीनगर, 
वंजारी चाळ व इतर 
प रसरात 
जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे. 

480 7                  
2,500,000  

  500,000 

8 ह भाग . ३० मधील 
जयिभमनगर, 
गुलाबनगर, 
िस दाथनगर, संजय 
गांधीनगर 
झोपडप ीप रसरात 
जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे. 

480 8                  
3,000,000  

  600,000 

9 ह कासारवाडीमैलाशु दी
करण क ाअंतगत 
येणा या लांडेवाडी, 
दापोडी, फुगेवाडी 
पंपीग टेशन 
प रसरातील 
जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे. 

480 9                  
4,000,000  

  800,000 

10 ह भाग . ३१ मधील 
कवडेनगर व उव रत 
भागात जलिन:सारण 

व थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 10                  
1,500,000  

  300,000 
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11 ह भाग . ३१ मधील 
संत तुकाराम नगर व 
उव रत भागात 
जलिन:सारण 

व थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 11                  
2,000,000  

  400,000 

12 ह भाग . ३१ मधील 
नेताजीनगर व उव रत 
भागात जलिन:सारण 

व थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 12                  
2,000,000  

  400,000 

13 ह भाग . ३२ मधील 
सांगवी गावठाण व 
उव रत भागात 
जलिन:सारण 

व थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 13                  
1,500,000  

  300,000 

14 ह भाग . ३२ मधील 
चं मणी नगर व 
उव रत भागात 
जलिन:सारण 

व थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 14                  
2,000,000  

  400,000 

15 ह भाग . ३२ मधील 
िशवद  नगर व 
उव रत भागात 
जलिन:सारण 

व थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 15                  
2,000,000  

  400,000 

16 ह कलासागरहॉटेल ते 
टी- लॉक मधील 
ना यापयत 
जलिन:सारण विहनी 
र यावर थलांत रत 
करणे 

480 16                 
15,000,000  

  3,000,000 

17 ह फुगेवाडीपंपीग ते 
फुगेवाडी दफनभुमी 
पयत जलिन:सारण 

व थेम ये सुधारणा 
करणे 

480 17                 
10,000,000  

  2,000,000 

18 ह सांगवीमैलाशु दीकरण 
क  ते पपळे गुरव 
येथील ना यातील 
जलिन:सारण वािहनी 
समांतरर यावर 
थलांत रत करण े

480 18                  
4,000,000  

  800,000 
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19 ह भाग . २० अंतगत 
एक  येणा या 
जलिन:सारण व ॉम 
वॉटर लाईन 
िवलगीकरण करणे. 

480 19                  
1,500,000  

  300,000 

20 ह भाग . ३० अंतगत 
एक  येणा या 
जलिन:सारण व ॉम 
वॉटर लाईन 
िवलगीकरण करणे. 

480 20                  
1,500,000  

  300,000 

21 ह भाग . ३१ अंतगत 
एक  येणा या 
जलिन:सारण व ॉम 
वॉटर लाईन 
िवलगीकरण करणे. 

480 21                  
1,500,000  

  300,000 

22 ह भाग . ३२ अंतगत 
एक  येणा या 
जलिन:सारण व ॉम 
वॉटर लाईन 
िवलगीकरण करणे. 

480 22                  
1,500,000  

  300,000 

23 ह कासारवाडीमैलाशु दी
करण क ाअंतगत 
नािशक फाटा ते आई 
माता मं दर व 
प रसरात 
जलिन:सारण व थेम
ये सुधारणा करण े

481 23                  
5,000,000  

  1,000,000 

24 ह सँडिवकनाला ते अ ण 
िथएटर पयत पुणे 
मंुबई र याचे कडेने 
जलिन:सारण 

व थेम येसुधारणा 
करणे. 

481 24                  
5,000,000  

  1,000,000 

25 ह ह ेि य कायालय 
अंतगत भाग . २० 
म ये िविवध ठकाणी 

ेनेज 
लाईनकरणेक रता 
करणेत आलेले चर 
बुजिवण े

481 25                  
1,500,000  

  400,000 

26 ह ह ेि य कायालय 
अंतगत भाग . ३० 
म ये िविवध ठकाणी 

ेनेज 
लाईनकरणेक रता 
करणेत आलेले चर 
बुजिवण े

481 26                  
1,500,000  

  400,000 



161 
 

 
 

27 ह ह ेि य कायालय 
अंतगत भाग . ३१ 
म ये िविवध 
ठकाणी ेनेज लाईन 

करणेक रता करणेत 
आलेले चर बुजिवण े

481 27                  
1,500,000  

  400,000 

28 ह ह ेि य कायालय 
अंतगत भाग . ३२ 
म ये िविवध 
ठकाणी ेनेज लाईन 

करणेक रता करणेत 
आलेले चर बुजिवण े

481 28                  
1,500,000  

  400,000 

        
1  

 
HO  

भाग .२५ मधील 
ताथवडे 
गावातमैलाशु ीकरण 

क प बांधणे. 

         
447  

             
5  

                
10,000,000  

               
5,000,000  

        
2  

 
HO  

ड े ीय कायालया 
काय े ातआव यकते
नुसार पंपीग टेशन 
बांधणे. 

         
447  

             
6  

                 
8,000,000  

               
5,000,000  

        
3  

 
HO  

ड े ीय कायालया 
काय े ात 
िनयोिजतपंपीग 
टेशन पासुन 

मैलाशु ीकरण 
क ापयत राय झग 
मेन टाकणे. 

         
447  

             
7  

                
10,000,000  

               
5,000,000  

        
4  

 
HO  

ह ेञीय 
कायालयांतगतकलासा
गर हॉटेलजवळील 
ना याम ये 

याक न 
पुनच करण व 
पुनवापर करणेसाठी 
अनुषंगीक 
जलिन:सारण िवषयक 
कामे करणे. 

         
447  

             
8  

                
10,000,000  

               
5,000,000  

        
5  

 
HO  

ह ेञीय 
कायालयांतगत 
आमं ण 
हॉटेलजवळीलना या
म ये या क न 
पुनच करण व 
पुनवापर अनुषंगाने 
निलकांची कामेकरणे. 

         
447  

             
9  

                
10,000,000  

               
5,000,000  

        
6  

 
HO  

इ े ीय कायालया 
अंतगत भाग . 
५मधील गवळी नगर 

         
447  

           
10  

                
15,000,000  

             
10,000,000  
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येथे मैलाशु ीकरण 
क ांतगत अनुषंिगक 
कामे करणे. 

        
7  

 
HO  

च-होली येथे १० 
दलिल मतेचे 
मैलाशु ीकरणक  
(ट पा . ३) बांघणे. 

         
447  

           
14  

                
50,000,000  

             
25,000,000  

    सावजिनकसुरि तता 
(अ) 

            

    िनयोिजतकामे 
२०२१-२२ 

            

1   अ ेि य 
कायालयांतगतआ टॅ
गोनलपोलला जं शन 
बॉ स बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

328 17   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता 
(ब भाग) 

            

2   . .17 मधील रावेत 
गावठाणप रसरातील 
पोल व फ टगचे 
नुतिनकरण 
करणे.(२०२१-२२) 

329 15   1,000,000   1,000,000 

3   . .17 मधील जुने 
धोकादायक पोल व 
फ टगचे नुतिनकरण 

करणे.(२०२१-२२) 

329 18   1,000,000   1,000,000 

4   आकि मतउ दभवणारे 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे.(२०२१-२२) 

329 24   100,000   100,000 

5   सव BRTS  
मागावरीलवाहतूक 
िनयं क द ां या 

णालीतसुधारणा 
करणे . 

329 25   100,000   100,000 

6   ब े ीय कायालय 
अंतगत अचानक 
उ दभवणारी िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे.(२०२१-२२) 

329 29   1,000,000   1,000,000 

7   ब ेि य 
कायालयांतगतआ टॅ
गोनलपोलला जं शन 
बॉ स बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

330 30   1,500,000   1,500,000 
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    सावजिनकसुरि तता 
(क भाग) 

            

8   क ेि य 
कायालयांतगतआ टॅ
गोनलपोलला जं शन 
बॉ स बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

332 51   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता 
(ड भाग) 

            

    नवीनकामे             

9   भाग .२५ पुनावळे 
मधील न ाने 
िवकसीत होणा-या 
डी. पी. र यांवर 
थाप यिवभागा या 

मागणी नुसार काश 
व था करणे व 

िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

333 7   500,000   500,000 

10   भाग .२५ वाकड 
मधील न ाने 
िवकसीत होणा-या 
डी. पी. र यांवर 
थाप यिवभागा या 

मागणी नुसार काश 
व था करणे व 

िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

333 8   500,000   500,000 

11   ब ेि य 
कायालयांतगतआ टॅ
गोनलपोलला जं शन 
बॉ स बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

333 12   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता 
( इ भाग) 

            

12   इ ेि य 
कायालयांतगतआ टॅ
गोनलपोलला जं शन 
बॉ स बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

336 38   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता 
( फ भाग) 

            

13   फ ेि य 
कायालयांतगतआ टॅ
गोनलपोलला जं शन 

338 43   1,500,000   1,500,000 
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बॉ स बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

    सावजिनक सुरि तता 
(ग भाग) 

            

14   ग ेि य 
कायालयांतगतआ टॅ
गोनलपोलला जं शन 
बॉ स बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

339 22   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता 
(ह भाग) 

            

15   भाग मांक ३१ 
मिधल पपळे गुरव व 
निव सांगवी येथील 
अंतगत र यावरील 
दवाब ीचेजुने खांब 

बदलण े

340 5   10,000,000   1,000,000 

16   ह ेि य 
कायालयांतगत 
एमआयडीसी 
प रसरातील टी- लॉक 
खराब जुने द ांचे 
पोलबदलणे. 

341 24   700,000   400,000 

17   ह ेि य 
कायालयांतगत 
एमआयडीसी 
प रसरातील बी-
लॉक खराब जुने 
द ांचे पोलबदलणे. 

341 25   700,000   400,000 

18   कासारवाडीउपिवभा
गांतगत 
मा.नगरसद य यां या 
मागणीनुसार िविवध 
ठकाणी डेकोरेटी ह 

पोलबसिवणे. 

341 26   500,000   400,000 

19   ह ेि यकायालयांतग
तआ टॅगोनल पोलला 
जं शनबॉ स बसिवणे 
व अनुषंगीक कामे 
करणे 

341 28   1,500,000   1,500,000 

    इमारत,शाळा, 
शॉ पग सटर (ब 

भाग) 

            

20   चचवडयेथील संगीत 
वग व ांती याती 
सािव ीबाई फुले 

342 3   750,000   750,000 
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णालयम ये सांऊड 
िसि टमव िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 
(२०२०-२१) 

    िनयोिजतकामे 
२०२१-२२ 

            

21   रावेत कवळे 
उपिवभागातील 

. .१६ व १७ म ये 
मनपा या न ाने 
होणा या 
इमारतीचेिव ुतीकर
ण करणे.(२०२१-
२२) 

342 4   1,501,000   1,501,000 

    इमारत,शाळा, 
शॉ पग सटर (ड 

भाग) 

            

22   . ं . २५ वाकड 
आर ण ं . ४/२३ 
मा यमीक शाळा 
िवकसीत करणेया 
कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

343 1   1,000   1,000 

23   . ं . २५ पुनावळे 
शाळा िवकसीत करणे 
या कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

343 2   1,000   1,000 

24   भाग . 29 पपळे 
गुरव मधील 
शेवंताबाई जगताप 
मनपा शाळेचे 
िव तारीकरण करणे 
याकामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

343 3   1,000   1,000 

25   भाग .२५ ताथवडे 
येथील आर ण 

.एम.२१ म ये 
आ वत वाहनतळ 
िवकसीत करणे 
याकामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे.. 

343 4   1,000   1,000 

26   भाग .२५ पुनावळे 
येथे आय.टू.आर. या 
बद यात आले या 
जागेवर अ ावत गे ट 
हाऊसबांधणे या 
कामांतगत िव ुत 

343 5   1,000   1,000 
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िवषयक कामे करणे. 

27   भाग .२५ वाकड 
येथील आर ण 

.४/४ येथे टाऊन 
हॉल बांधणे या 
कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

343 6   1,000   1,000 

    इमारत,शाळा, 
शॉ पग सटर (इ 

भाग) 

            

28   इ े ीय कायालया 
अंतगत भाग . ७ 
मधील अंकुशराव 
लांडगे े ागृहाम ये 
निवन िचलर लट 
बसिवणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. (सन 
२०२०-२१) 

344 16   10,000   10,000 

    लोकारो यअ भाग             

    िनयोिजतकामे 
(२०२१-२२) 

            

29   कोिवड -१९ 
महामारीचे 
िनयं णाक रता 
मनपातफ ऑटो 
ल टर येथे 

उभार यात 
आले या णालयाती
ल िव ुत सािह य-
उपकरणे कोिवड-१९ 
महामारी िनमुलन 
झा यानंतरअ य  
आव यकतेनुसार 
वापर करणेसाठी 
आव यक कामे करणे. 

347 7   3,000,000   3,000,000 

    लोकारो यब भाग             

30   . .१८मधील 
मािणक कॉलनी 

ायाम शाळेत 
ि टमबाथ व 
सोनाबाथ 
बसिवणे.(२०२०-

347 1   1,000,000   1,000,000 
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२१) 

    लोकारो यक भाग             

31   क े ीय कायालया 
अंतगत नेह नगर 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

348 18   1,000   1,000 

32   क े ीय कायालया 
अंतगत मोशी येथील 
मशानभुमी म ये 

पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

348 19   1,000   1,000 

33   क ेि य 
कायालयांतगत 
िविवध डांगणे / 
मॆदाने व 

ायामशाळा इ. 
ठकाणीआव यकतेनु

सार िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

348 20   1,000   1,000 

    लोकारो यड भाग             

    नवीनकामे 2021-22             

34   भाग .२८ पपळे 
सौदागर मधील 
आर ण .३६१म ये 
ि वम गपुल बांधणे व 
गाडनिवकसीत 
करणेया कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

348 4   1,000   1,000 

35   भाग . २६ मधील 
क पटेव ती 
मशानभुमी येथे 

िव ुत दािहनी 
बसिवणे. 

349 5   1,000   1,000 

36   ड े ीय कायालया 
अंतगत पपळे गुरव 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण 
पुरकएअर पो युशन 

349 6   1,000   1,000 
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कं ोल यं णा बसवणे. 

37   ड े ीय कायालया 
अंतगत येथील 
मशानभुमी म ये 

पयावरण पुरक एअर 
पो युशनकं ोल यं णा 
बसवणे. 

349 7   1,000   1,000 

38   ड े ीय कायालया 
अंतगत पपळे 
सौदागर येथील 
मशानभुमी म ये 

पयावरणपुरक एअर 
पो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

349 8   1,000   1,000 

39   ड े ीय कायालया 
अंतगत पपळे िनलख 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण 
पुरकएअर पो युशन 
कं ोल यं णा बसवणे. 

349 9   1,000   1,000 

40   ड े ीय कायालया 
अंतगत क पटे व ती 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण 
पुरकएअर पो युशन 
कं ोल यं णा बसवणे. 

349 10   1,000   1,000 

41   ड े ीय कायालया 
अंतगत वाकड येथील 
मशानभुमी म ये 

पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

349 11   1,000   1,000 

42   ड े ीय कायालया 
अंतगत पुनावळे 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

349 12   1,000   1,000 

43   ड े ीय कायालया 
अंतगत ताथवडे 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

349 13   1,000   1,000 

    लोकारो यइ भाग             
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44   ई े ीय कायालया 
अंतगत भोसरी येथील 
मशानभुमी म ये 

पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

349 8   1,000   1,000 

45   ई े ीय कायालया 
अंतगत बोपखेल 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

349 9   1,000   1,000 

46   ई े ीय कायालया 
अंतगत दघी येथील 
मशानभुमी म ये 

पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

350 10   1,000   1,000 

47   ई े ीय कायालया 
अंतगत च होली 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

350 11   1,000   1,000 

48   ई े ीय कायालया 
अंतगत डुडुळगाव 
येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

350 12   1,000   1,000 

49   इ ेि य 
कायालयांतगत 
िविवध डांगणे / 
मॆदाने व 

ायामशाळा इ. 
ठकाणीआव यकतेनु

सार िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

350 13   1,000   1,000 

    लोकारो यफ भाग             

50   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  ११ 
मधील वामी 
िववेकानंद मैदानावर 
वाढीव काश व था 
करणे. (सन २०२०-
२०२१) 

350 4   3,750,000   1,000,000 
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    णालये/ सुतीगृहे/
औषधालय े(ड भाग) 

            

    नवीनकामे 2021-22             

51   भाग . २६ मधील 
पपळे िनलख 

दवाखा याकरीता Lift 
बसिवणे. 

352 1   1,500,000   1,500,000 

    उ ान े(अ भाग)             

52   भाग . ९ (नवीन 
भाग  १०) 

संभाजीनगर येथील 
बड हॅली येथे लेझर 
शो क रताआव यक 
कामे करणे. 

353 1   70,000,000   20,000,000 

    उ ान े(क भाग)             

53   . . ८मधील 
ािधकरणाकडून 

ह तांतरीतझाले या 
उ ानांम ये 
िव ुतिवषयक व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे(.2021-22) 

354 9   500,000   500,000 

    उ ान े(ड भाग)             

    नवीनकामे 2021-22             

54   पपळेसौदागर 
आर ण . ३६१अ 
येथे उ ान िवषयक 
कामे करणे. 

354 4   500,000   500,000 

55   आ. .३७१ब पपळे 
सौदागर 
येथील  िनयोिजत 
उदयानाम येिवदयुत 
िवषयक कामे करण े

354 7   4,500,000   100,000 

56   पपळेिनलख येथील 
सािव ीबाई फुले 
ट पा २ उ ानाम ये 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

354 8   11,000   11,000 

57   ड ेि य 
कायालयांतगतपुनाव

354 10   1,500,000   1,400,000 
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ळेयेथील आ. .4/71 
मधील 
न ाने  िवकसीत 
होणा-याउदयानांचे 
िवदयुतीकरण करणे. 

58   मनपा याड ेि य 
कायालयातंगत 
उ ानात सोलर दवे 
बसिवणे व अनुषंिगक 
कामे करण े

354 11   1,000,000   1,000,000 

59   मनपा याड ेि य 
कायालयातंगत 
उ ानात 
आव यकतेनुसार 
निवन पंप बसिवणे व 
अनुषंिगककामे करण े

355 12   500,000   500,000 

    उ व लघुदाब पोल व 
तारा हलिवणे ( क 

भाग) 

            

60   क भागाअंतगत . . 
९ 
मधीलर ता ंदीकरण 
व िविवध क पां या 
कामास अडथळा 
ठरणा-या 
मरािवमंडळाचे फ डर 
वलघुदाब/उ दाबखां
बवतारा हलिवणे. व 
इतर िव ुतिवषयक 
कामे कऱणे. 2021-
22 

360 6   600,000   600,000 

61   क े ीय कायालय 
अंतगत जाधव वाडी 
मोशी भाग .२ 
अंतगत र ता 
ंदीकरण कामास 

अडथळा ठरणारे 
उप कर वािह याव 
खांब हलिवण े  ( सन 
2021-22  )  

360 7   200,000   200,000 

    उ व लघुदाब पोल व 
तारा हलिवण े (फ 

भाग) 

            

62   फ े ीय कायालय 
अंतगत िचखली 
तळवडे उपिवभाग 

361 1   1,500,000   1,000,000 
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प रसरात र ता 
ंदीकरण 

कामासअडथळा 
ठरणारे उप कर 
वािह या व खांब 
हलिवण े (सन 
२०२१-२२) 

63   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  ११ 
व १३ प रसरात 
र ता ंदीकरण 
कामासअडथळा 
ठरणारे उप कर 
वािह या व खांब 
हलिवण े (सन 
२०२१-२२) 

361 2   1,500,000   1,000,000 

    उ व लघुदाब पोल व 
तारा हलिवण े (ग 

भाग) 

            

64   . .२१ पपरी मधील 
र यावरील 
ंदीकरणातील व 

सावज नीक 
सुरि तते या 
दृ ीनेमरािवमंडळाचे 
लघुदाब / उ दाब 
खांब व तारा व फ डर 
हलिवणे. 

361 3   500,000   500,000 

    ॅफ किस ल क भाग             

65   क े ीय कायालय 
भाग . ८ मधील 

िविवध ठकाणी 
आव यकतेनुसार 

लकर बसवीने.(सन 
2021-22) 

363 5   500,000   500,000 

    ॅफ किस ल ड भाग             

    नवीनकामे 2021-22             

    ॅफ किस ल फ भाग             

66   फ े ीय कायालय 
अंतगत 
आव यकते माणेिविव

363 5   1,500,000   1,500,000 
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ध चौकाम ये िस ल 
व था करणे व 
लकर 

बसिवणे.िस ल व
थेचे आधुिनक करण 

करणे व इतर 
आव यक अनुषंिगक 
कामे करणे(सन 
२०२१-२०२२ ) 

    ॅफ किस ल (ग 
भाग) 

            

67   काळेवाडीफाटा ते दे  
आळंदी या BRTS 
र यावरील 
(Corridor No. 4) 
बस थानकासाठी 
वाहतुकिनयं ण दवे 
बसिवणे व मु य 
चॊकातील िस ल 
यं णेचे 
स ोनायझ ग करणे.. 

364 1   1,500,000   1,500,000 

68   ग भागातीलवाहतुक 
िनयं ण यं णे करीता 
टायमर व बजर 
बसिवणे. 

364 3   300,000   300,000 

69   ग ेि य कायालया 
अंतगत पपरी 
वथेरगाव 
उपिवभागातील 
िस ल 
यं णेचेनुतनीकरणाची
कामे करणे. २०२०-
२१ 

364 5   200,000   200,000 

    हायमा ट दवे बसिवणे 
(इ भाग) 

            

70   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 

भाग .३ व ४ मु य 
चौकात 
आव यकतेनुसारहाय
मा ट दवे बसिवणे व 
अनुशंगीक कामे 
करणे.(सन २०२१-
२२) 

365 4   700,000   700,000 

71   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 

365 5   500,000   500,000 
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भाग .,५ मु य 
चौकात 
आव यकतेनुसार 
हायमा ट दवे बसिवणे 
व अनुशंगीक कामे 
करणे.(सन २०२१-
२२) 

72   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 

भाग . ७ मु य 
चौकात 
आव यकतेनुसार 
हायमा ट दवे बसिवणे 
व अनुशंगीक कामे 
करणे.(सन २०२१-
२२) 

365 6   500,000   500,000 

    अपारंपा रकउजा ो
तापासून िवजिन मती 
करणे - ब भाग 

            

73   ब े ीय कायालय 
अंतगत िविवध 
इमारतीवरसोलार 
पॅनेल 
बसिवणे(२०२०-२१) 

367 1   1,000,000   1,000,000 

    अपारंपा रकउजा ो
तापासून िवजिन मती 
करणे - इ भाग 

            

74   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 
भोसरी मधील 
अंकुशराव 
नाटयगृहाम ये सोलर 
यं णाबसिवणे व 
अनुषंिगक कामे 
करणे.(सन२०२१-
२२) 

367 1   10,000   10,000 

75   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 
भोसरी मधील जुने 
हॉि पटलम ये सोलर 
यं णा बसिवणेव 
अनुषंिगक कामे 
करणे.(सन२०२१-
२२) 

367 2   10,000   10,000 

76   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 
भोसरी मधील निवन 

367 3   10,000   10,000 



175 
 

 
 

हॉि पटलम ये सोलर 
यं णा बसिवणेव 
अनुषंिगक कामे 
करणे.(सन२०२१-
२२) 

77   इ े ीय 
कायालयाअंतगत इ 

े ीय इमारतीम ये 
सोलर यं णा बसिवणे 
वअनुषंिगक कामे 
करणे.(सन२०२१-
२२) 

367 4   10,000   10,000 

                  

    अपारंपा रकउजा ो
तापासून िवजिन मती 
करणे फ भाग 

            

78   फ े ीय कायालय 
अंतगत मनपाची 
शाळा , कायालये , 

णालये इ यादी 
इमारतीवर उजा 
बचत कामी 
सौरउजवर 
वीजिन मती करणे 
.(सन २०२१-२०२२) 

367 3   2,000,000   2,000,000 

    अपारंपा रकउजा ो
तापासून िवजिन मती 
करणे ग भाग 

            

79   भाग . २७ मधील 
मनपाचे िविवध 
इमारत वर सोलर 
िसि टम बसिवणे. 

368 4   100,000   100,000 

80   पपरीउपिवभागाअंत
गत मशानभुमीम ये 
सोलर प तीचे दवे व 
सोलर िगझर 
बसिवणे. 

368 5   100,000   100,000 

81   भाग . २१ पपरी 
मधील मनपाचे 
िजजामाता 

णालयाचेइमारतीव
र सोलर िसि टम 
बसिवणे. 

368 6   500,000   500,000 

    ऊजाबचतउपकरणे व 
ि टलाईटनुतनीकरण 
व फ टग दु ती 
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करणे  (इ भाग) 

82   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 
अंकुशराव लांडगे 

े ागृहाम ये 
उजाबचतीकामी 500 
KVA मतेचे 
Advance Power 
Saving Unit 
बसिवणे ( भाग 

.७) 

369 4   10,000   10,000 

83   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 
भोसरी सहल क  व 
सखुबाई गवळी उ ान 
येथेउजाबचतीकामी 
अनु मे 70 KVA व 
100 KVA मतेचे 
Advance Power 
Saving Unit 
बसिवणे ( भाग 

.५,७) 

369 5   10,000   10,000 

84   इ े ीय 
कायालयाअंतगत इ 

े ीय कायालय 
इमारतीम ये 
उजाबचतीकामी 50 
KVA मतेचे 
Advance Power 
Saving Unit 
बसिवणे ( भाग 

.८) 

369 6   10,000   10,000 

85   भोसरी णालय ( 
Old ) व निवन 
भोसरी हॉ पीटल 
इमारतीम ये 
उजाबचतीकामी 
अनु मे 50 KVA व 
150 KVA मतेचे 
Advance Power 
Saving Unit 

369 7   10,000   10,000 
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बसिवणे ( भाग 
.६,७) 

86   इ े ीय 
कायालया या 
काय े ामधील 
िनयोजीत कु ती 

िश णइमारतीम ये 
उजाबचतीकामी 100 
KVA मतेचे 
Advance Power 
Saving Unit 
बसिवणे ( भाग .७) 

370 8   10,000   10,000 

87   इ े ीय 
कायालया या 
काय े ामधील 
भोसरी िव ुतदाहीनी 
व एअर 
पो युशनक ोल 
युिनट या 
वीजसंचमांडणीसाठी 
उजाबचतीकामी 70 
KVA मतेचे 
Advance Power 
Saving Unit 
बसिवणे ( भाग 

.७) 

370 9   10,000   10,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे 

            

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
अ भाग 

            

88   अ े ीय कायालय 
अंतगत LIG मधील 
आतील र याचे 
काँ टीकरण करणे 
म येिव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

375 3   3,000,000   1,500,000 

89   ािधकरणगंगानगर 
भागातील र यांचे 
क टीकरण करणे 
म ये िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

375 4   4,000,000   2,000,000 
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90   वाड . १५ 
मोहननगर कमान ते 
मेहता हॉि पटल 
र याचे काँ टीकरण 
करणे म येिव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

375 9   6,086,000   1,500,000 

    िनयोिजतकामे सन 
२०२१-२२ 

            

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
ब भाग 

            

91   चचवडकाळेवाडी 
पुलापासुन भाटनगर 
एस.टी.पी.पयतचा 
१८ मी. र ता 
िवकिसत करणे 

क पअंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

376 3   10,000,000   5,000,000 

92   . .१७म ये 
िशवनगरी भागात व 
वा हेकरवाडी भ डवे 
व तीभागात र यांचे 
कॉ टीकरणकरणे 
अंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करणे 
(२०१९-२०) 

376 7   7,000,000   2,000,000 

93   . .१६मधील 
िवकासनगर येथील 
न ाने ता यात 
आलेले डी.पी. व नॉन 
डी.पी.र ते 
िवकसीतकरणे अंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. (२०१९-२०) 

376 8   6,000,000   1,000,000 

94   . .१६मधील 
िवकासनगर येथील 
ना याकडील पे ोल 
पंप (लोटल क म) 
बापदेवनगर१८ मी. 
डी.पी.र ता िवकसीत 
करणेअंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 
(२०१९-२०) 

376 9   7,000,000   2,000,000 

95   . .१६मामुड  
येथील १८ मी.डी.पी. 
व इतर र ते िवकसीत 
करणे अंतगत िव ुत 

376 10   7,000,000   2,000,000 
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िवषयककामे करणे. 
(२०१९-२०) 

96   चचवडयेथील 
मंगलमुत वाडा,चाफेक
र िश पसमुह, मोरया 
गोसावी मं दर पासुन 
ते थेरगावबोट लब 
पयतचा प रसर 
सुशोिभकरणअंतगत 
िवदयुत िवषयक कामे 
करणे. 

377 15   10,000,000   5,000,000 

97   चचवडयेथील 
चापेकर वा ाम ये 
िवदयुत िवषयक कामे 
करणे. 

377 16   10,000,000   5,000,000 

98   . . १८ मधील 
मोरया हॉि पटल ते 
यशोपुरम ि ज पपरी 
चचवड लक रोड 

अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकसीत 
करणेअंतगत िव ुत 
िवषयक कामे. 

377 18   5,000,000   2,500,000 

99   रावेतयेथील बा केट 
ीजवरील रंगीत 
द ांचे नुतनीकरण 

करणे व तदअनुषंिगक 
कामे करण े

377 20   1,000,000   1,000,000 

100   . .16 मधील 
से. .32 येथील 
शवदािहनीसाठी 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. (२०१९-२०) 

377 21   100,000   100,000 

101   िनयोिजतकामे 
२०२१-२२ 

            

102   . .16 म ये रावेत 
भागातील 
स.नं.78,44 ते 65 
मधुन जाणा या 
24.00 मी.डी.पी 
र यावरिसडीवक 
बांधणे व र ता 
िवकिसत करणे.(21-
22) 

378 51   1,000,000   1,000,000 
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103   . .16 म ये रावेत 
भागातील स.नं.103 
ते 147 पयतचा  
24.00 मी.डी.पी 
र ता सदर र याला 
जोडणारे 18 मी.12 
मी डीपी व इतरर ते 
िवकिसत करणे.(21-
22) 

378 52   1,000,000   1,000,000 

104   सन 2020-21 क रता 
. .16 मधील रावेत 

भागातील स.नं.105 
ते 132 पयतचा 
18.00 मी.डीपी र ता 
व इतर र ते िवकिसत 
करणे.(21-22) 

378 53   1,000,000   1,000,000 

105   . .16 पेठ .29 
येथे फुटबॉल ाऊंड 
वर िव ुत िवषयक 
कामे करणे.(21-22) 

378 54   1,000,000   1,000,000 

106   भाग .१८ मधील 
कािलकामाता मंदीर 
तानाजीनगर ते 
मोरया गोसावी 

डासंकुल 
तेकाळेवाडी पयत या 
मु य र याचे 
कॉ टीकरण करणे 
अंतगत िवदयुत 
िवषयक कामेकरणे. 

379 56   5,000,000   5,000,000 

107   भाग .२२ 
काळेवाडी 
मधीलिवजयनगर 
येथील पपरी पुल ते 
बी.आर.टी.एसपयत
चा मु य र ता 
कॉ टीकरण करणे 
अंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

379 57   1,000,000   1,000,000 

108   JNNURM - BSUP 
शहर झोपडप ी 
पुनवसन अंतगत 
वेताळनगर येथे 

379 59   2,000,000   1,000,000 



181 
 

 
 

बांधणेत 
आले याइमारतीम ये 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

109   रावेतयेथील पंत धान 
आवास योजने क रता 
िवजपुरवठा 
करणेसाठी 11KV 
या भुिमगत 

केबलटाकणे. 

379 62   5,000,000   5,000,000 

110   रावेतव दे रोड 
कॅ टो मट ह ीतील 
मशानभुमी 

(शवदािहनी ) म ये 
िवजपुरवठा 
कामीिव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

379 63   1,000,000   1,000,000 

111   . .16 मधील रावेत 
भागातील स.नं.105 
ते 132 पयतचा 18 
मी.डी.पी. र ता व 
इतर र तेिवकिसत 
करणे. 

379 64   1,000,000   800,000 

112   . .16 म ये मुकाई 
चौक कृ णा हॉटेल ते 
लोढा ि कम पयत 
ए स ेस हायवे 
लगतचा 12 
मी.डी.पी.स हस 
र ता िवकिसत कऱणे. 

379 65   1,000,000   800,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
क भाग 

            

113   भाग . २ मोशी 
येथील पुणे नाशीक 
र ता ते स ह . 
१३९० ते १३२७ 
बारणे व तीिवकास 
आराख ातील २४ 
मी. र ती िवकिसत 
कऱणेसाठीिव ुतिवष
यक कामे करणे. 

380 2   9,000,000   1,350,000 

114   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ 
मधीलिशव र ता ते 
वडाचा मळा 

380 14   1,000,000   150,000 
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३०मीटर न ाने 
होणा या 
डी.पी.र यावर दवा
ब ीची व था करणे 
व अनुषंिगक कामे 
करणे (२०१९-२०) 

115   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ 
मधीलिशव र ता ते 
कुदळवाडी १८मीटर 
न ाने होणा या 
डी.पी.र यावर दवा
ब ीची व था 
करणेव अनुषंिगककामे 
करणे (२०१९-२०) 

380 15   1,000,000   150,000 

116   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ 
मधील भैरव नाथ 
मं दर ते िवसावा चौक 
तेदे  आळंदी र ता 
३०मीटरन ाने 
होणा या 
डी.पी.र यावर दवा
ब ीची व था 
करणेव अनुषंिगककामे 
करणे (२०१९-२०) 

381 18   1,000,000   1,000,000 

117   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ 
मधील िचखली मोई 
र ताते मैलाशु ीकरण 
क १८मीटर न ाने 
होणा या 
डी.पी.र यावर 
दवाब ीची व था 

करणेव अनुषंिगक 
कामे करणे (२०१९-
२०) 

381 19   10,000   10,000 

118   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ 
मधील िशव र ताते 
नािशक र ता३०   
/24 मीटर न ाने 
होणा या 
डी.पी.र यावर 
दवाब ीची व था 

करणेव अनुषंिगक 
कामे करणे (२०१९-

381 20   100,000   15,000 
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२०) 

119   भाग .८ मधील 
चॊक सुशोिभकरणाचे 
कामात िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

381 21   10,000   10,000 

120    २ अंतगत 
आर ण ( .१/१२८ ) 
अंतगत ना गृह 
बांधणे कामा 
अंतगतिव ुत िवषयक 
कामे करण े

381 24   10,000   10,000 

121    २ येथील िविवध 
उ ांनांची 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

381 25   1,000   1,000 

122    ८ पाईन िसटी 
चौकात  
Underpass करणेया 
कामांतगतिव ुतिवष
यककामे करणे. 

381 30   10,000   10,000 

123    2 बो-हाडेवाडी 
िवनायक नगर मोशी 
येथील छ पती 
संभाजी महाराजव 
सर सेनापती 
हंबीरराव मोिहते 
यांचा 
पुतळाउभारणेकामी 
अनुषंिगक कामे 
करणे.[ िव ुत 
िवषयक कामे] 

381 31   5,000,000   4,900,000 

124    2 अंतगत िशव 
र ता ते कुदळवाडी 
र यांना अडथळा 
ठरणारे अितउ  
दाबवािह या व खांब 
हलिवण े

381 33   10,000   10,000 

125   जाधववाडीआ  
1/147 येथे उ ान 
िवकिसत करणे. 

381 34   700,000   105,000 

126    8 , से  4 
मो.जा.  4 येथे 
िवरंगुळा क व उ ान 
उभारणे. 

381 35   2,500,000   375,000 
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127    8 वै णव माता 
शाळेसमोरील 
मोक या 
जागेवरउ ान 
िवकिसत करणे व 
योगाक  उभारणे. 

382 36   6,000,000   900,000 

128   जाधववाडीमोशी   
2 अंतगत िनयोिजत 
STP उ ानातील 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

382 39   10,000   10,000 

129    २ बो-हाडेवाडी 
येथील ता यात येणा-
या गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा 
इमारतबांधणे या 
कामात िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

382 40   1,500,000   225,000 

130    २ जाधववाडी 
येथील न ाने होणा-
या शाळेचे 
िव ुतीकरण करणे व 
इतरिव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

382 41   1,500,000   225,000 

131    २आर ण  
1/142 व 1/143 
िवकिसतकरणे.[ 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे]. ( बॅड मटन 
हॉल ) 

382 45   500,000   500,000 

132    2 मोशी गट नं 
1252   [िशव र ता] 
तेगट नं 752 [पुणे 
नािशक 
हायवे]पयतचा 30 मी 
डी पी र ता िवकिसत 
करणे. 

382 47   10,000   10,000 

133    2 मोशी गट नं 
1327   [िशव र ता] 
तेगट नं 49 [पुणे 
नािशक 
हायवे]पयतचा 24 मी 
डी पी र ता िवकिसत 
करणे. 

382 48   10,000   10,000 



185 
 

 
 

134    ८ मधीलर याचे 
अबन डीझाईन 
क नसुशोिभकरण 
करणे. [ 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे]. 

383 57   5,000,000   750,000 

135   . . 2 जाधववाडी 
येथील जाधव सरकार 
चौकाचे सुशोिभकरण 
करणे 
कामांतगतिव ुतिवष
यक कामे करणे. 

383 59   10,000   10,000 

136    २ बो-हाडेवाडी 
येथील ता यात येणा-
या गायरान जागेतील 
आर णावर शाळा 
इमारतबांधणे या 
कामातील उवरीत 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

383 60   1,000,000   150,000 

137    २ जाधववाडी 
येथील न ाने होणा-
या शाळेचे 
उवरीतिव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

383 61   1,000,000   150,000 

138   . .  9 मधील H.A. 
कॉनर तेआंत र  
सोसायटी र ता अबन 
िडझाईन 
क नसुशोिभकरण 
करणे (िव ुत िवषयक 
कामे करणे) 

383 63   500,000   75,000 

139   . .९ मधील रसरंग 
चौक ते हाडा 
कॉनरर ता अबन 
िडझाईन क न 
सुशोिभकरण करणे 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

383 64   500,000   75,000 

140   . .८ मधील 
इं ायणीनगर वामी 
समथ शाळा ते 
संतनगर चॊक पयतचा 
र ताक टीकरण 
क न िवकिसत करणे 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

383 65   100,000   15,000 
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141   . .८ मधील 
संतनगर चॊक ते 
RTO पयतचा र ता 
क टीकरण क न 
िवकिसत करण े
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

383 66   100,000   15,000 

142    2बो-हाडेवाडी 
मधील 30 मी डी पी 
रोड पासून संत 
सावतामाळी मगर ते 
गट नं 658 ते६ मी 
डीपी र या या 12 व 
18 मी र ता िवकिसत 
करणे 

383 69   100,000   15,000 

143    2 बो-हाडेवाडी 
मधील मिहला व 
पु षांसाठी अ ावत 
प ती या 

ायामशाळे याइमार
तीचे िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

383 70   10,000   10,000 

144    2 िचखली येथेल 
निवन िव ुत दािहनी 
उभारणे. 

383 71   1,000,000   150,000 

145   जाधववाडीकुदऴवाडी 
प रसरातील थाप य 
िवभागा या 
िनयोिजत क ट 
र याचे 
कामासोबतमनपा 
टीट लाईट 

नुतनीकरण िवषयक व 
त सम कामे करणे. 

383 73   500,000   75,000 

146   मोशीबो-हाडेवाडी 
प रसरातील थाप य 
िवभागा या 
िनयोिजत क ट 
र याचे 
कामासोबतमनपा टी
ट लाईट नुतनीकरण 
िवषयक व त सम 
कामे करणे. 

383 74   500,000   75,000 

147   क ेि य 
कायालयांतगत 

384 76   500,000   250,000 
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COVID-19 
आपा कालीन 
उपाययोजना 
Isolation Bed 
Management 
(IBM) क रता 
म.न.पा. इमारत म ये 
करणेत येत असले या 
CCC साठी CCTV 
यं णा, िडझेल 
जिन संच तसेच इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

148   पपरी चचवड 
महानगरपािलके या 
बालनगरी 
इमारतीम ये कोरोना 
(COVID-19) केअर 
सटरउभारणे या 
कामाक रता 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

384 77   500,000   250,000 

149   भाग . ९ मधील 
भीमसृ ी येथील 

तावीत माता 
रमाबाई आंबेडकर 
पुत याकरीताआव य
क िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

384 82   1,000,000   150,000 

150   भाग . २ मधील 
तळई उ ान िवकिसत 
करणे कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

384 83   2,000,000   300,000 

151   . . २ येथील 
रामायण मॆदान 
िवकिसत करणेअंतगत 
आव यक 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

384 88   2,000,000   300,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
ड भाग 

            

152   धरावेत 
र यावरील वाय 
जं शन ते ध 

385 3   32,500,000   2,500,000 
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हॉ पीटल दर यानची 
र यामधील 
अतीउ दाब वािहनी 
हलिवणे. 

153   काळेवाडीफाटा येथे 
वाकड क पटेव ती ते 
पपरी (काळेवाडी) 
ेड सेपरेटर बांधणे 

याकामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

385 8   5,000,000   1,000,000 

154   पपळेगुरव भाग 
.२९ मधील 

कॉ टचे र ते 
िवकासीत करणे 
करीतािव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

386 19   6,500,000   1,000,000 

155   . ं .२६ वाकड- 
पपंळे िनलख मधील 

अंतगत र याचे 
कॉ टीकरण करणेया 
कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

386 20   6,000,000   1,000,000 

    नवीनकामे 2021-22             

156   भाग .२५ ताथवडे 
गावातून 
िजवननगरमाग स.नं. 
९९ व सनं १०० 
मधुन पुनावळे 
गावाकडेजाणारा 
डी.पी. र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

386 23   6,000,000   2,500,000 

157   नािशकफाटा ते वाकड 
या बीआरटीएस 
र यातील शेडघेव ती 
ते वाकड चौक येथील 
BRT र याचे 
उवरीत कामे करणे या 
कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

386 24   2,000,000   1,500,000 

158   भाग . २५ मधील 
वाकड स.नं. २४ 
क तुरी हॉटेल ते 
िवनोदे व ती ३६.०० 
मी. यांनाजोडणारा 
२४ मी. ं द डी.पी. 

386 25   2,000,000   1,500,000 
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र यांवर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

159   हजवडीयेथे  PMPL 
करीतावाहनतळ 
वचाज ग टेशनसाठी 
आव यक िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

386 26   7,500,000   1,500,000 

160   वाकडयेथे मंुबई पुणे 
ए स ेस हायवे लगत 
जकात ना या या 
जागेत  PMPL 
करीतावाहनतळ व 
चाज ग टेशनसाठी 
आव यक िव ुत 
िवषयक कामे करण े

386 27   1,000   1,000 

161   भाग .२५ ताथवडे 
येथील 
िजवननगरकडून 
मंुबई-बगलोरकडे 
जाणारा २४.०० मी. 
ं द डी.पी.र यांवर 

िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

386 28   1,000   1,000 

162   पपळेगुरव भाग 
.२९ मधील उवरीत 

र याचे कॉ टचे 
र ते िवकासीत 
करणेकरीतािव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

386 29   1,000   1,000 

163   भाग .२६ वाकड 
येथील समथ कॉलनी, 
तिन क कॉलनी व 
इतर 
परीसराम येअंतगत 
र याचे कॉ टीकरण 
करणेया कामांतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

386 30   1,000   1,000 

164   भाग . २६ वाकड 
येथील ि तीज 
कॉलनी 1 व 2 तसेच 
इतर 
परीसराम येअंतगत 
र याचे कॉ टीकरण 
करणेया कामांतगत 
िव ुत िवषयक कामे 

387 31   1,000   1,000 
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करणे. 

165   भाग .२६ वाकड 
येथील क पटे व ती 
मशान भुमी येथील 

अितउ दाब िवज 
वािहनीहलिवणे. 

387 32   1,000   1,000 

166   भाग .२५ पुनावळे 
येथील मंुबई-बगलोर 
हायवे पासून 
काटेव तीकडे जाणारा 
३०.०० मी.डी.पी. 
र यांवर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

387 33   1,000   1,000 

167   भाग .२५ पुनावळे 
येथील बी.आर.टी. 
रोड पासून पुनावळे 
गावठाणातून जाणारा 
१८.०० मी. ं द 
डी.पी. र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

387 34   1,000   1,000 

168   भाग .२५ ताथवडे 
येथील स ह नं.६९ 
पासून ि हजन-१ 
मॉलकडे जाणारा 
२४.०० मी. 
ं दडी.पी. र यांवर 

िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

387 35   1,000   1,000 

169   पुनावळेयेथील सव नं. 
६,७,८,९,१०,११ ते 
१५ व १९ येथील 
१८.०० मी. 
ं दडी.पी.र यांवर 

िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

387 36   1,000   1,000 

170   ल मी ीपिब ड ग 
शेजा न हॉटेल टप 
टॉप या पा ठमागे 
जाणारा र यांवर 
िव ुत िवषयककामे 
करणे. 

387 37   1,000   1,000 

171   िस वर पुन हॉटेल 
समो न अ रा 
शाळेकडे जाणारा 
र यांवर िव ुत 

387 38   1,000   1,000 
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िवषयक कामे करणे. 

172   भाग . २५ मधील 
वाकड काळाखडक ते 
वाकड पोलीस 
चौक कडे 
जाणाराडी.पी. 
र यांवर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

387 39   1,000   1,000 

173   भाग .२५ ताथवडे 
येथील शिन 
मंदीराकडून मा ं जी 
गावाकडे जाणारा 
३०.०० मी. 
ं दडी.पी. र यांवर 

िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

387 40   1,000   1,000 

174   भाग .२५ वाकड 
येथील स ह नं.१२६ 
मधून शोने ट 
टॉवरकडे जाणारा 
१८.०० मी. 
ं दडी.पी. र यांवर 

िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

387 41   1,000   1,000 

175   भाग .२५ वाकड 
येथील चौधरी पाक 
प रसरातील डी.पी. 
र ते र यांवर िव ुत 
िवषयककामे करणे. 

387 42   1,000   1,000 

176   भाग .२५ वाकड 
येथील स ह नं.१६६ 
मधून द  मंदीराकडे 
जाणारा १८.०० 
डी.पी.र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

387 43   1,000   1,000 

177   भाग .२५ वाकड 
येथील कळमकर व ती 
ते ि टीन सोसायटी 
मधून स ह नं.१६९ 
पासूनस ह नं.१७२ 
कडे जाणारा १८.०० 
मी. ं द डी.पी. 
र यांवर िव ुत 
िवषयक कामेकरणे. 

387 44   1,000   1,000 
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178   भाग .२५ वाकड 
येथील स ह नं.१४१ 
पासून २४.०० मी. 
डी. पी. रोडला 
जोडणारास ह 
नं.१४३ मधील 
१८.०० मी. डी.पी. 
र यांवर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

387 45   1,000   1,000 

179   धरावेत 
र यावरील वाय 
जं शन ते र क चौक 
दर यानची 
र यामधील अती 
उ दाबवािहनी 
हलिवणे. 

387 46   1,000   1,000 

180   ड े ीय 
कायालयांतगत 
िववीध िवकास 
कामांकरीता िव ुत 
िवषयक कामे 
करणेसाठीस लागार 
िनयु  करणे. 

387 47   1,000   1,000 

181   भाग . २५ वाकड 
येथील मनपा उ ान 
आ/ .४.१८ 
िसमा भती लगत 
िशव-शंभू सु यूरल 
उभारणे व 
सुशोिभकरण करणे. 

387 48   1,000   1,000 

182   भाग . २८ पपळे 
सौदागर ( माजे 
रहाटणी येथील 

ािधकरणा या पेट 
. ३८ धरावेत 

र यालगत) िव ं गुळा 
क / अ यािसकासाठी 
फ नचर करणे व इतर 
थार यिवषयक कामे 

करणे. 

387 49   1,000   1,000 

183   भाग .२६ पपळे 
िनलख वेणुनगर 
येथीलमोक या 
जागेत के टग ाउंड 
िवकिसत करणे व 
हॉलीबॉल इतर 
थाप य िवषयक 

कामकरणे. 

388 50   1,000   1,000 
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184   भाग . २६ पपळे 
िनलख येथील 
क पटेव ती शाळेचे 
िव तारीकरण क न 
नुतनीकरण करणे 
वइतर थाप य 
िवषयक अनुषंिगक 
कामे करणे. 

388 51   1,000   1,000 

185   भाग .२६ म ये 
होणारे ेडसेपरेटर 
करीता िव ुत 
िवषयक कामे करण ॆ

388 52   1,000   1,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
इ भाग 

            

186   भाग . ७ 
चोिवसावाडी येथील 
स ह नं. १८६ ते 
वडमुखवाडी सं.नं. 
५५ येथील १८ 
मी.िवकास 
आराखडयातील र ता 
िवकसीत करणे व पुणे 
आळंदी र ता ते स ह 

. 
१आराखडयातीलिवक
सीत करणे या 
र यावरिव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

388 1   1,500,000   100,000 

187   भाग मांक ७ च-
होली येथील स ह नं. 
१०१३ ते ८ पयतचा 
१८ मी 
मशानभुमीकडीलर
ता िवकसीत करणे 

या र यावर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

388 2   1,575,000   1,170,000 

188   भाग .७ येथील च-
होली मु य र ता 
दाभाडे व ती ते 
इं ायणी नदीपयतचा 
र तािवकिसत करणे 
या र यावर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

388 3   2,500,000   455,000 

189   भाग .६ मोशी 
येथील गट  ५७ ते 
६१ पयतचा १८ मी 
डी.पी.र ता िवकिसत 

388 4   1,700,000   1,700,000 
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करणे यार यावर 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

190   भाग .६ मोशी 
येथील मोशी-आळंदी 
र ता ते इं ायणी 
(केळगावपूल) १८मी 
डी.पी.र तािवकिसत 
करणे या र यावर 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

388 6   1,000,000   150,000 

191   भाग . ३ 
डी.पी.र यावर 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

388 7   7,000,000   1,050,000 

192   भाग .७ चह ली 
येथील चोिवसावाडी, 
वडमुखवाडी १८ मी. 
र ता िवकसीत करणे 
व िव ुतिवषयक कामे 
करणे ( स.नं.१४९ ते 
१५७ ) 
Alankapuram 
Road ) 

388 8   7,000,000   1,050,000 

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

388 10   5,000,000   750,000 

195   बोपखेलयेथील 
मनपा या आरि त 
जागेत उदयान 
िवकिसत करण े

389 12   3,000,000   450,000 

196   भाग . ३ मोशी 
आळंदी र ता ते 
डुडुळगाव गावठाणा 
पयतचा १८ मी. 
डी.पी. र तािवकसीत 
करणे. एकुण लांबी - 
१७०० मीटर 

389 13   5,000,000   750,000 

197   भाग . ३ 
चोिवसावाडी येथील 
स ह . १५ ते 
चह ली प. .९४० 
पयतचा १८ 
मी.डी.पी. र ता 

389 14   5,000,000   750,000 
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िवकसीत करणे. एकुण 
लांबी - २०४० मीटर 

198   भाग . ३ चह ली 
येथील चह ली मु य 
र ता ( आझादनगर ) 
ते काळजेवाडी 
पयतचा १८मी. 
डी.पी. र ता िवकसीत 
करणे. एकुण लांबी - 
१५५० मीटर 

389 15   5,000,000   750,000 

199   भाग . ६ येथील 
मोशी-आळंदी र ता - 
गायरान र ता - कुदळे 
व ती - आर ण 

.१/१२४ ते आळंदी 
र ता िवकसीत करणे 
या कामातील िव ुत 
िवषक कामे करणे. ( 
गट .३६३ते २५१ ) 
एकुण लांबी - १९८० 
मीटर 

389 16   5,000,000   750,000 

200   भाग .३ 
वडमुखवाडी गावठाण 
( स ह . १२ ) ते 
चह ली गावठाण ( 
स ह .४६९) पयतचा 
१८ मी.डी.पी.र ता 
िवकसीत करणे 
(िव ुत िवषयक 
कामेकरणे) 

389 17   5,000,000   750,000 

201   भाग . ३ येथील 
स ह ५१९ ते ४७५ 
पयतचा ३० मी. 
डी.पी. र ता िवकसीत 
करणे.एकुण लांबी -
मीटर 

389 18   1,000   1,000 

202   चह लीयेथील स ह 
.२५४ ते २२८ 

पयतचा १२ मी र ता 
िवकसीत करणे. एकुण 
लांबी -१२७० मीटर 

389 19   1,000   1,000 

203   भाग . ३ चह ली 
स ह . ३०१ ते स ह 

.३१५ पयतचा १८ 
मी. व २४ मी.डी.पी. 
र याचे उवरीत कामे 
करणे. एकुण लांबी - 

389 20   1,000   1,000 
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१८ मी.- ४५० मीटर, 
२४मी.--१२५० मी. 

204   भाग .३ चह ली 
येथील स ह नं.१३१ 
येथील आय.टु.आर. 
या बद यात 

ता यातआले या 
मनपा या जागेवरील 
जलतरण तलावाचे 
काम करणे. (ट पा २) 

389 21   1,000,000   150,000 

205   भाग .६ मोशी येथे 
अि मशामक क  
बांधणे ( िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

389 24   1,000   1,000 

206   भाग .३ येथील 
पुणे-नािशक र ता ते 
स ह .५७५, 
६६४,५०८, ५०६ 
पयतचा ३० ते१८ मी 
डी.पी.र ता िवकसीत 
व िव ुत िवषयक 
कामे करणे) 

389 25   1,000   1,000 

207   भाग . ३ मोशी 
येथील गावठाण, 
ल मीनगर ( दि ण-
उ र ) भागातील 
र ते िवकसीतकरणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

389 26   5,000,000   1,500,000 

208   भाग . ३ चह ली 
येथील चोिवसावाडी 
येथे अि शामन क  
बांधणे. (िव ुत 
िवषयककामे करणे) 

389 27   1,000   1,000 

209   भाग . ३ चह ली 
येथील स ह .११० 
ते स ह .१०० 
मनपा 
ह ीपयतचार ता 
िवकसीत करणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

389 28   1,000   1,000 

210   भाग .३ मोशी 
येथील गट २५२ ते 
६१२ पयतचा ३० 
मी.डी.पी.र ता 

389 29   1,000   1,000 
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िवकसीत करण े
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

211   भाग .३ चह ली 
येथील स ह .११ ते 
स ह .८७ पयत या 
२४ मी व १८ 
मीडी.पी. र याचे 
उवरीत कामे करणे ( 
ट पा २ ) (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

389 30   1,000   1,000 

212   भाग .३ डुडुळगाव 
येथील गट .१८९ ते 
मोशी आळंदी र ता 
१८ मी.डी.पी.र ता 
िवकसीतकरणे (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

390 31   1,000   1,000 

213   भाग .३ मोशी 
येथील गट .७५ ते 
१३७ पयतचा ३० 
मी.डी.पी.र ता 
िवकसीत करण े
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 32   1,000   1,000 

214   भाग .३ येथील 
साईनाथ कॉलनी, 
अ यनगर व 
प रसरातील र ते 
िवकसीत करणे. 
(िव ुतिवषयक कामे 
करणे) 

390 33   3,500,000   695,000 

215   भाग . ३ मोशी 
येथील आर ण . 
१/१७५ येथे खेळाचे 
मैदान व जलतरण 
तलाव बांधणे (िव ुत 
िवषय़क कामे करणे. ) 

390 34   1,000   1,000 

216   भाग . ३ 
वडमुखवाडी येथील 
स.न.-१२३ ते 
स.न.१८० ( ९० मी 
र ता ) पयतचा 
डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे या कामातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. एकुण लांबी - 
१४०० मीटर 

390 35   1,000   1,000 
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217   भाग . ३ चह ली 
येथील स.नं.७२ ते 
१६३ व १६१ ते 
२८० पयतचा २४ मी 
डी.पी.र तािवकसीत 
करणे. (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

390 36   1,000   1,000 

218   भाग . ३ मोशी 
डुडुळगाव येथील 
ता यात आले या 
जागेवर ाथिमक 
शाळा इमारत बांधणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 37   1,000   1,000 

219   भाग .३ 
चोिवसावाडी येथील 
स ह .१०३ ते ९९ 
पयतचा १८ 
मी.डी.पी.र तािवक
सीत करणे (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

390 38   1,000   1,000 

220   भाग .३ 
चोिवसावाडी येथील 
स ह .९१ ते स ह 

.५९ पयतचा 
२४मी.डी.पी.र ता 
िवकसीत करणे 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 39   1,000   1,000 

221   भाग .३ मोशी 
येथील पुणे - नािशक 
र ता गट .५१ ते 
१५३ पयतचा 
१८मी.डी.पी.र ता 
िवकसीत करणे 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 40   1,000   1,000 

222   भाग .३ 
वडमुखवाडी येथील 
आर ण .२/३२ येथे 
खेळाचे मैदान 
िवकसीत करणे. 
(िव ुतिवषयक कामे 
करणे) 

390 41   1,000   1,000 

223   भाग .३ 
वडमुखवाडी येथील 
ता यात आले या 

390 42   1,000   1,000 
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आर णावर खेळाचे 
मैदान व 

ायामशाळाबांधणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

224   भाग .३ 
वडमुखवाडी आर ण 

.२/५२ येथे खेळाचे 
मैदान िवकसीत करणे. 
(िव ुत िवषयककामे 
करणे) 

390 43   1,000   1,000 

225   भाग . ३ डुडुळगाव 
येथील मशानभुमी 
िवकसीत करणे . 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 44   1,000   1,000 

226   भाग .३ चह ली 
येिथल आर ण 

.२/६९ येथे 
करसंकलन इमारत 
बांधणे. (िव ुत 
िवषयककामे करणे) 

390 45   1,000   1,000 

227   भाग .३ चह ली 
येिथल आर ण 

.२/१०३ ( पठारे 
मळा ) येथे शाळा 
इमारत बांधणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 46   1,000   1,000 

228   पुणेआळंदी 
र यावरील पपरी 
चचवड मनपा व 

आळंदी नगरप रषद 
ह ीवरील वागत 
कमानउभारणे. 

390 47   1,000   1,000 

229   . . ७ च होली 
येथील स ह नं ४५८ 
ते स.न. ४०४ (पठारे 
मळा) येथील १८मी 
िवकासआराखडयाती
लर ता िवकिसत 
करणे 

390 48   1,000   1,000 

230   पुणेआंळदी 
र यालगत स.न ७८ 
येथील समुह िश पचे 
उव रत थाप य 
िवषयक कामे करणेया 

390 49   1,000   1,000 
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कामातील िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

231   सखुबाईगवळी गाडन 
येथील लेझर शो 
क रता ोजे टर 
बसिवणे व अनुषंगीक 
कामे करणे.. 

390 50   1,500,000   225,000 

232   भोसरीयेथे निवन 
िव ुतदाहीनी ( मांक 
२) बसिवणे व 
अनुषंगीक कामे करणे. 

390 51   3,500,000   170,000 

233   भाग  ३५ मधील 
स.नं १ येथील सहल 
के ांत रंगीत कांरजे 
करणे व इतर 
नुतनीकरणाचीकामे 
करणे. 

391 52   1,000,000   1,000,000 

234   भाग .३ चह ली, 
मोशी येथील उवरीत 
ठकाणचे र ते 

अ ावत प तीने 
िवकसीत करणेया 
कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 54   1,000   1,000 

235   भाग .३ डुडुळगाव 
येथील मोशी-आळंदी 
र ता ते गट .२१२ 
पयतचा १८ मी. 
डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे या कामातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

391 55   1,000   1,000 

236   भाग .३ मोशी येथे 
ता यात आले या 
आर णास (१/१७१ ) 
शाळा इमारत बांधणे 
याकामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 56   1,000   1,000 

237   भाग .३ चह ली 
येथील स ह .१३३ 
ते स ह .१०० 
पयतचा २४ मी. 
डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे या कामातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

391 57   1,000   1,000 
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238   भाग .३ चह ली 
येथील स ह .४५८ 
ते स ह .१९५ 
पयतचा २४ मी. 
डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे या कामातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

391 58   1,000   1,000 

239   दघी-बोपखेल भाग 
.४ येथील बोपखेल 

मधील म.न.पा. या 
ता यात आलेले र ते 
िवकसीत करणे 
याकामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 59   1,000,000   150,000 

240   दघी-बोपखेल भाग 
.४ येथील बोपखेल 
मशानभुमी िवकसीत 

करणे या कामातील 
िव ुत िवषयककामे 
करणे. 

391 60   700,000   105,000 

241   दघी-बोपखेल भाग 
.४ येथील बोपखेल 

म.न.पा.शाळेचा 
िव तार क न प रसर 
िवकसीत करणे 
याकामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 61   1,000   1,000 

242   दघी-बोपखेल भाग 
.४ येथील बोपखेल 

गणेशनगर मु य र ता 
क टीकरण क न 
िवकसीत करणेया 
कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 62   1,000   1,000 

243   भाग .५ मधील 
भोसरी आळंदी 
र याचे सुशोभीकरण 
व थाप य िवषयक 
कामे करणे 
याकामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 63   1,000   1,000 

244   भाग .३ चह ली 
येथील संत ाने र व 
संत नामदेव महाराज 
यांचे भेटीवर 
आधारीतसमुहिश पा
या प रसरात संत 

391 65   8,000,000   4,200,000 
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ाने र सृ ी तयार 
करणे या कामातील 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

245   भाग .३ चह ली 
म ये ता यात 
आले या जागेवर 
मशानभुमी बांधणे 

या कामातीलिव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 66   1,000   1,000 

246   इ े ीय 
कायालयाअंतगत 
सांवत कमान ते 
ममता वीट ते 
कृ णानगररोडर याव
रील धोकादायक व 
अडथळा ठरणा-या 
म.रा.िव.िव.कंपनी या 
उ दाब व 
लघुदाबउप कर खांब 
व तारा हलिवण े

392 69   1,400,000   1,400,000 

247   राजमातािजजाऊ 
उ ाणपुलाखालील 
सेवा र ते अबन ीट 
िडझाईन नुसार 
िवकसीत करणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे.) 

392 76   10,000,000   4,000,000 

248   भाग .३ मोशी 
आ. .१/२१४ येथे 
उ ान िवकसीत करणे 
या कामाचे िव ुत 
िवषयक कामेकरणे. 

392 79   1,000   1,000 

249   भाग . ३ च-होली 
आ. .२/६४ येथे 
उ ान िवकसीत 
करणेया कामाचे 
िव ुत िवषयक 
कामेकरणे. 

392 80   1,000   1,000 

250   भाग .६ डुडुळगाव 
येथील १८ ते २४ मी 
ंदीचे िवकास 

आराख ातील मोशी 
आळंदी र तामाऊली 
नगर ते पुणे आळंदी 
र ता या र यास 
अडथळा करणारे 
अितउ  दाब 

392 81   1,000   1,000 
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टॉवरहलिवणे. 

251   भाग .५ दघी-
भोसरी ते सांवतनगर 
र यात अडथळा 
करणारे अितउ  दाब 
टॉवर हलिवणे. 

392 82   1,000   1,000 

252   भाग .३ मोशी 
येथील गट 

.६९१,६९२,६९३ 
येतील नाला बं द त 
क न र ता िवकसीत 
करणेया कामातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

392 83   1,000   1,000 

253   इ े ीय कायालया 
अंतगत न ाने होणा-
या डी.पी व इतर 
िनयोजीत 
र यावरआव यकते
माणे िवदयुत िवषयक 
कामे करणे. 

392 84   1,000   1,000 

254   भाग .५ मधील 
राजमाता िजजाऊ 
उ ाणपुल ते 
गंगो ीपाक पयतचा 
र ता 
अ याधुिनकप दतीने 
िवकिसत करणे 
िवदयुत िवषयक कामे 
करणे. 

392 85   1,000   1,000 

255   भाग .५ मधील 
सखुबाई गवाजी 
गवळी उ ान येथील 
पा कग जागा 
िवकिसत करणे व 
वाहनतळबांधणे.िवद
युत िवषयक कामे 
करणे. 

392 86   1,000   1,000 

256   भाग .४ मधील 
र ता ंदीकरणात 
अडथळा ठरणारे 
उ दाब व लघुदाब 
खांब व तारा 
हलिवणेव िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

393 87   1,000   1,000 
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257   भाग .७ भोसरी 
चांदणी चौक ते 
लांडेवाडी महारा  
बॅक पयत चा र ता 
अदयावतप दतीने 
िवकिसत करणे.हया 
कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

393 88   1,000   1,000 

258   भाग .७ भोसरी 
बापुजी बुवा चौक ते 
पी.एम.टी चौक 
पयत चा र ता 
अदयावत 
प दतीनेिवकिसत 
करणे.हया कामातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

393 89   1,000   1,000 

259   भाग .७ भोसरी 
मशानभुमी ते 

अि शामक 
के ापयत चा र ता 
अदयावत 
प दतीनेिवकिसत 
करणे.हया कामातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

393 90   1,000   1,000 

260   भाग .५ मधील 
ता मा चौक ते 

मनपा खेळाचे 
मैदानपयतचा र ता 
अ याधुिनक प दतीने 
िवकिसत करणे 
िवदयुत िवषयक कामे 
करणे. 

393 91   1,000   1,000 

261   भाग .५ मधील जय 
महारा  कमान ते 
मनपा खेळाचे मैदान 
पयतचा र ता 
अ याधुिनकप दतीने 
िवकिसत करणे 
िवदयुत िवषयक कामे 
करणे. 

393 92   1,000   1,000 

262   भाग .३ मोशी 
येथील गट  ६४६पै 
(जुना ६४९ पै)येथील 
मुि लम दफनभुमी 
िवकिसतकरणे.हया 
कामातील िव ुत 

393 93   1,000   1,000 
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िवषयक कामे करणे. 

263   भाग .३ मोशी 
येथील गट  ४६७ पै 
येथील मनपा या 
ता यात लेला िड.िप 
र ता 
िवकिसतकरणे.हया 
कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

393 94   1,000   1,000 

264   भोसरी भाग . ७ 
येथील स ह . १ 
शेजारील ना याची 
सुधारणा करणे 
व थाप यिवषयक 
कामे करणे या 
कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. ( भाग़ - १) 

393 96   1,000   1,000 

265   भोसरी भाग . ७ 
येथील स ह . १ 
शेजारील ना याची 
सुधारणा करणे 
व थाप यिवषयक 
कामे करणे या 
कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. ( भाग़ - २) 

393 97   1,000   1,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
फ भाग 

            

266   भाग  ११ मधील 
पूणानगर येथील 
से टर  18 CDC 
मधील मोकळी जागा 

 ४ पयटनक ा या 
धत वर िवकिसत 
करणेचे िव ुत 
िवषयक कामे करणे 
(सन २०१९-२०२०) 

393 3   5,000,000   2,000,000 

267   िचखलीतळवडे िशव 
र ता DP माणे 
िवकिसत करणे 
कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करण े
(२०२०-२१) 

394 4   1,000   1,000 
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268   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  १३ 
मधील अमरधाम 
मशानभूमी 

म येपयावरणा या 
दृ ीने नुतनीकरणाची 
कामे करणे. (सन 
२०२०-२०२१) 

394 5   6,000,000   2,000,000 

269   भाग  ११ मधील 
वामी िविवकानंद 

हॉल ते थरमॅ स 
चौकाकडे जाणा या 
र याचे UTWT 
प तीने 
काँ टीकारण 
करणे या कामात 
अडथळा करणारे 
िव ुत खांब , फडर 
िपलर वभूिमगत 
केबल हलिवण े

394 6   3,750,000   1,000,000 

270   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  १२ 
येथील पीनगर ते 
एकता चौक 
येथीलमहापारेषणचा 
अित उ दाब टॉवरची 
र यात अडथळा व 
सुरि तेक रता 
मोनोपोल 
उभा नउंची 
वाढिवणे.(सन 
२०२१-२०२२) 

394 7   1,000   1,000 

271   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  १२ 
येथील सहयोगनगर ते 
भवानीमातामं दरयेथी
ल र ता ंदीकरणात 
अडथलाठरणारा 
महापारेषणचा अित 
उ दाब टॉवरची 
मोनोपोल उभा न 
उंची 
वाढिवणे.(सन२०२१-
२०२२) 

394 8   1,000   1,000 

272   भाग  ११ मधील 
मंजूर िवकास 
योजनेतील ता यात 

394 11   4,500,000   1,500,000 
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आलेले र ते िवकिसत 
करणे या 
कामातीलअडथला 
ठरणारे महािवतरणचे 
सेवावािह या व 
पथ द ांचे 
नुतनीकरण करणे.( 
सन२०२१-२०२२) 

273   भाग .११ मधील 
से.नं.२० येथील 
कृ णानगर मु य 
र याचे कॉ टीकरण 
करणे (सन२०२१-
२०२२) 

394 12   1,000   1,000 

274   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  १२ 
तळवडे गावठाण मु य 
चौक येथे 
चौकसुशोभीकरण व 

वेशा ाराक रता 
आक षत िव ुत 
रोषणाई करणे(सन 
२०२१-२०२२) 

394 13   1,000   1,000 

275   िचखलीम ये मनपा 
आर ण  १/८८ अ 
येथे हॉि पटल 
िवकिसत करणे 
कामातील िव ुत 
िवषयककामे करणे 
(सन २०२१-२०२२) 

394 14   1,000   1,000 

276   भाग  १ िचखली 
येथील राधा वामी 
आ म येथील २४ 
मीटर डी पी र ता 
िवकिसत 
करणे.(सन२०२१-
२०२२) 

394 15   5,000,000   2,000,000 

277   फ े ीय कायालय 
अंतगतिचखली 
तळवडेउपिवभागाती
ल िविवध डी पी 
र तेव इतरर ते 
िवकिसत करणे चे 
कामातील िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे.(सन २०२१-
२०२२) 

394 16   1,000   1,000 
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278   भाग .११ मधील 
पूणानगर 
प रसरातील राघव  
हॉटेल ते न  फेज १ 
पयतचेर याचे 
कॉ टीकरण करणे 
या कामाचे िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे.(सन २०२१-
२०२२) 

394 17   1,000   1,000 

279   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  १३ 
येथील भ  चौक ते 
ि वेणी नगर पाइन 
रोड वरील EHV 
लाइन करीता 
मोनोपोल उभा न 
उंची वाढिवणे.(सन 
२०२१-२०२२) 

394 18   1,000   1,000 

280   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  ११ 
पूणानगर येथील 
मोकळी जागा  
३येथे नवीन 
बांध यात 
येणा याब उ ेशीय 
इमारतीचे 
िव ुतीकरण करणे व 
इतर िव ुत िवषयक 
कामेकरणे.(सन 
२०२१-२०२२) 

395 19   1,000   1,000 

281   िचखलीसे टर  १७ 
व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी EWS 
गृह क पाम येदवाखा
नाकरीता जनरेटर 
बसिवणे व इतर 
अनूषंगीक कामे 
करणे.(िव ुत िवषयक 
कामेकरणे)(सन 
२०२१-२२) 

395 20   1,000   1,000 

282   फ े ीय कायालय 
अंतगत भाग  १३ 
मधील अमरधाम 
मशानभूमी 

म येपयावरणा या 

395 21   1,000   1,000 
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दृ ीने उव रत 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे. (सन २०२१-
२०२२) 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
ग भाग 

            

283   पपरी भाग . 
२१मधीलआर ण . 
१६६येथेउ ानाम ये
िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

396 18   500,000   500,000 

284   थेरगावातीलपवारनग
र नं २ ते सुनधाम 
सोसायटी या 
र याम ये येणारा 
अितउ दाब (EHV) 
टॉवर हलिवणेबाबत.. 

396 27   2,000,000   2,000,000 

285   पपरी भाग . 
२१मधीलआर ण . 
१७३येथेखेळाचे 
मैदानाक रतािव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

396 29   1,000,000   1,000,000 

286   . . २१ मधील 
ि लोक 
मशानभुमीयेथेिव ुत 

िवषयक कामे करणे. 

396 31   3,000,000   3,000,000 

287   पपरी भाग . २१ 
मधील पवने र 
मं दरासमोरील जोग 
महाराज 
सभागृहाक रता 
िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

396 32   100,000   100,000 

288   पपरीवाड . 
२१मधील जोग 
महाराज 
उ ानाम येलेझर शो 
क रता िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

396 33   1,000,000   1,000,000 

289   पपरीवाड . २१ 
मधील नंदकुमार 
जाधव उ ानाम ये 
डेकोरेटी ह पोल,LED 
फ टग वइतर 

अनुषंिग क िव ुत 
िवषयक कामांचे 

397 37   1,000,000   1,000,000 
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नुतिनकरण करणे. 

290   पपरीवाड . २१ 
मधील साधू 
वासवाणी 
उ ानाम ये 
डेकोरेटी ह पोल,LED 
फ टग व 

इतरअनुषंिग क िव ुत 
िवषयक कामांचे 
नुतिनकरण करणे. 

397 38   1,000,000   1,000,000 

291   पपरीवाड . २१ 
मधील कै.ह रभाऊ 
दनाजीवाघेरे 

उ ानाम ये 
डेकोरेटी ह पोल, 
LED फ टग व इतर 
अनुषंिग किव ुत 
िवषयक कामांचे 
नुतिनकरण करणे. 

397 39   1,500,000   1,500,000 

292   . . २१ 
मधील पपरी गावठाण 
परीसरातीलर यांवर 
डेकोरेटी ह पोल 
बसिवणे.(२०२१-
२२) 

397 40   1,500,000   1,500,000 

293   . . २१ 
मधील पपरी कॅ प 
परीसरातीलर यांवर 
डेकोरेटी ह पोल 
बसिवणे.(२०२१-
२२) 

397 41   1,500,000   1,500,000 

294   . . २७ 
मधीलरहाटणीव 
परीसरातील र यांवर 
डेकोरेटी ह 
पोलबसिवणे.(२०२१-
२२) 

397 42   1,500,000   1,500,000 

295   . . २१ मधील 
मशानभुमीयेथे 

िव ुतदािहनी 
बसिवणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

397 43   100,000   100,000 

296   भाग . २३ मधील 
सव नं.९ येथील 
वाहनतळाक रता 

397 46   500,000   500,000 
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िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे 
ह भाग 

            

297   भाग मांक ३२ 
मिधल नॅशनल कुल 
(शुभ ी िब ड ग) ते 
पायसर पुला पयत 

वपरीसरातील र ते 
अ ावत प तीने 
िवकसीत करणे.(सन 
२०१९-२०) 

397 2   2,500,000   2,500,000 

298   भाग मांक ३२ 
मिधल वसंत दादा 
पुतळा परीसर ते 
माकन चौका पयत व 
परीसरातील 
र तेअ ावत प तीने 
िवकसीत करणे.(सन 
२०१९-२०) 

397 3   1,500,000   500,000 

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

397 4   2,500,000   500,000 

300   भाग मांक ३१ 
मिधल ि मुत  कॉनर 
ते रामकृ ण मंगल 
कायालय(भ  
हॉि पटल)पयत व 
परीसरातील र ते 
अ ावत प तीने 
िवकसीत करणे.(सन 
२०१९-२०) 

397 5   1,500,000   500,000 

    िनयोिजतकामे सन 
२०२१-२२ 

            

                  

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

            

301   भि -श चौक 
येथील उ ानाम ये 

काश व था 

398 4   5,000,000   4,000,000 
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सुशोिभकरण 
करणेिवषयक 
अनुषांिगक कामेकरणे. 

302   भि -श चौक 
येथील 
उ ानाम ये वनी 
आिण काश संक पना 
िवकिसत करणेकामी 
कामे करण े

398 5   5,000,000   4,000,000 

303   भि -श चौक येथे 
ेड सेपरेटर व 

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

398 6   5,000,000   4,500,000 

    अणुिव ुतव दूरसंचार 
िवभाग - भांडवली 

            

304   मनपािविवध Slum 
ठकाणी CCTV 

यं णा उभारण े

418 1   1,000,000   500,000 

305   पोिलसदलाक रता 
various systems 
उभारण े

418 2   15,000,000   14,500,000 

306   मनपािविवध डा 
सुिवधांचे ठकाणी 
CCTV यं णा 
उभारण े

418 3   1,000,000   500,000 

307   माटएनज  व 
अनुषंिगक कामे करण े

418 7   1,000,000   500,000 

1 पा
णी
पुर
वठा
िव
भा
ग 

िवशेषयोजना िनधी 208 1               
700,000,000  

-            
60,000,000  

2 ले
खा
िव
भा
ग 

माटिसटी (मनपा 
कडील वग 
करावया या िनधी 
मधून) 

26 16            
1,000,000,000  

-          
500,000,000  

 ड चचवडिवधानसभा 
मतदारसंघातील 
महा मा योितबा फुले 
उ ाणपुल जगताप 

निवन
काम 

लेखािशष
थाप य 
क पा 

अंतगत 

145000000                           
-    

60000000   
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डेअरी 
उ ाणपुलकाळेवाडी 
येथील नानासाहेब 
धमािधकारी 
उ ाणपुल 
चचवडगाव येथील 

पवनानदीवरीलपुल 
डांगे चौकातील 
िशवछ पती िशवाजी 
महाराज उ ाणपुल व 
रावेत येथील 
बा केटि ज इ. यांचे 
अ थेटीक फसाड 
लायट ग करणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

िव ुत 
िवषयक 

कामे 

 मंुब
ई 

पुणे 
र
ता 

पपरीिवधानसभा 
मतदारसंघातील मदर 
टेरेसा उ ाणपुल 
मधुकर पवळे 
उ ाणपुल नािशक 
फाटायेथील 
जे.आर.डी.टाटा 
उ ाणपुल इ. यांचे 
अ थेटीक फसाड 
लायट ग करणे व 
अनुषंगीककामे करण े

निवन
काम 

लेखािशष
थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 

कामे 

95000000                           
-    

40000000   

 इ भोसरीिवधानसभा 
मतदारसंघातील 
राजमाता िजजाऊ 
उ ाणपुल राजमाता 
िजजाऊ कमान राजष  
शा महाराज 
उ ाणपुल इ. यांचे 
अ थेटीक फसाड 
लायट ग करणे व 
अनुषंगीक कामे करण े

निवन
काम 

लेखािशष
थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 
िवषयक 

कामे 

115000000                           
-    

50000000   

   भूसंपादनिनधी 286 4     400000000   

   िमळकतकरस ह ण 202 230/4     400000000   

   कोरोनािनधी 186 34   100,000,000 2497045764   

    एकुण         3,447,045,764 3,447,045,764 
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वरील तावाम ये जरी उपरो  नमुद केले या कामांम ये तावात नमुद केले माणे नमुद 
केले या र मा वाढ/घटीसाठी दशिवले या अस यातरी संबंिधत िवभागाने नमुद केले या 
कामांसमोर य  र मे एवढी घट क न या बाबीसाठी वाढ/घट तािवत केलेली आहे 
यासमोर य ात येणा-या वाढ/घटी एवढीच वाढ/घट कोरोना िनधीसाठी ाहय धर यात 

यावी यास मा यता दणेेत येत आहे.       

मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.श मला बाबर –  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 

 यानंतर उपसूचने ामणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक – ६६४                                                            िवषय मांक – १० 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

   

                  संदभ – १) मा.अित.आयु  (१) आयु  यांचेकडील  
                                 जा. .िवमुका/ग े/कािव/४८३/२०२१ द.१५/०६/२०२१  
 
             पपरी चचवड मनपाचे ग भाग काय े ात न ाने थेरगाव येथ ेहॉि पटलचे काम 
अंितम ट यात असुन निजक या काळात करोना िवषाणुचा वाढता ादुभाव ल ात घेता 
करोना या णाचे अलिगकरण करणे करीता ता पुर या व पात थेरगाव णालयाचा वापर 
करणेत येणार अस याने, वस या पपरी येथील िजजामाता हॉ पीटल करोना या पेशंट करीता 

वापरणेत येत असुन, या हॉ पीटल मधील िवज पुरवठा खंडीत झा यास आय.सी.यु. म य,े 

तातडीने पयायी िवज पुरव ा करीता यु.पी.एस. यं णा बसिवणे आव यक अस याने या 
कामाची पाहणी क न कामचे अंदाजप क तयार करणेत आल े असुन यास र म 

.५५,६८,२४२/- इतका खच आपे ीत आहे. सदर कामाकरीता सन २०२१-२०२२चे 

अंदाजप क य तरतुद करणेत आलेली नस याने सदरचा खच मु य कायालय म यवत  भांडार 
िवभागा कडील “कोरोना िनधी” या लेखािशषकातुन कर यात येणार आहे. सदर कामास व 

र. .५५,६८,२४२/- (अ री र. .पंचाव  लाख अडूस  हजार दोनशे बेचाळीस फ ) या 

खचास शासक य मा याता देणेत येत आहे.  तसेच िपंपरी िचंचवड शहरामधील " भाग .१६ 

रावेत येथील पेठ .३२ अ मधील मोक या जागेतील उ ानाचे िव ुत िवषयक कामे करणे " बाबत 

मागणी होत आहे. सदर या कामाचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न र कम 

पये ५.०० कोटी यास शासक य मा यता देणेत येत आह ेतसेच सदर कामासाठी खालील माणे 

तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

 
 
 
 



215 
 

 
 

अ. 
. 

कामाचे नाव लेखािशष पा. . अ.  
शासक य 

मा यतार कम 
 

सन २०२१-
२२ मुळ 
तरतूद 

वाढ घट 
सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ 

भाग .१६ 
रावेत येथील पेठ 

.३२ अ मधील 
मोक या 
जागेतील उ ानाचे 
िव ुत िवषयक 
कामे करण े

उ ाने ( ब 
मु यालय) 

३५३ २ ५००००००० ० ५०००००० ० ५०००००० 
अ. .२ 
व न 
वग 

२ 

मामुड  
मशानभुमी येथे 

िव ुत दािहनी 
बसिवणे व िव ुत 
िवषयक कामे 
करणे. 

थाप य क प 
अंतगत िव ुत 
िवषयक कामे 

करणे ( ब 
मु यालय ) 

३७७ २२ २००००००० ५०००००० ० ५०००००० ० 
अ. .१ 
वर वग 

एकूण           ५०००००० ५०००००० ५०००००० ५००००००   

 

तसेच भाग . १८ या भागातील मािणक कॉलनी, तानाजीनगर, केशवनगर, िचंचवडगावठाण, 
ल मीनगर, यशोपुरम, संत गाडन इ यादी प रसरात ए ो कंपनी या आवारातील २० ल  मतेची 
व २५ ल  मते या पा याची टाक  माफत स ि थतीत पाणीपुरवठा केला जात आहे. तथािप सदर 
प रसर वेगाने िवकसीत होत असून या भागात झपाट्याने लोकसं या वाढत आहे. तसेच या भागात 
खाजगी िवकसकामंाफत िविवध िठकाणी गृह क प राबिव यात येत आहते. यामुळे या भागात 
भिव यात पाणीपुरवठा करणेकामी अडचण ये याची श यता नाकारता येत नाही. यासाठी सदर 
िठकाणी पाणीपुरवठा सुरळीत करणेकामी भाग . १८ म ये एक निवन उंच टाक  बांधणे 
आव यक आहे. या कामासाठी सन २०२१-२२ या मुळ अंदाजप कात र. . २,००,००,०००/- 
इतक  शासक य मा यता आहे. सदर कामासाठी र. . २,००,००,०००/- ऐवजी र. . 
५,००,००,०००/- इत या र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
           तसेच सन २०२१-२२ या अंदाजप कामधील आव यक कामां या सुधा रत 

अंदाजप क य / रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आह े

अ. . 
अंदाजप कामधील 

कामाचे नाव 
अंदाजप क य 
र कम पये 

आव यक असणारी 
सुधा रतअंदाजप क य 

र कम पये 
शेरा 

पान . अ. . 

१ ४३५ १५ 

सन २०२१ – २२ िपंपळे गु रव येथील 
सुदशन नगर, जवळकर नगर, वैद ु  व ती 
प रसरातील पाणीपु रवठ्यासाठी 
उंचपा याची टाक  बांधणे. 

२००००००० ४०००००००   

२ ४४४ २६ 
नवी सांगवी प रसरात आव यक 
िठकाणी उंच पा याची टाक  बांधणे. 

२५००००० ३५००००००   
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तसेच खालील कामाचा समावेश सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न शासक य 

मा यता देणेत येत आह े तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आह.े 

कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आह.े 

 तसेच खालील कामाचा समावेश सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न 

शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

 

 

अ. 
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे नाव 

लेखा 
िशष 

पा. 
 

अ.
 

शासक य 
मा यता र कम 

 
मूळ तरतूद वाढ घट सुधा रत तरतूद शेरा 

१ 

भाग .१९ 
आर ण .१२१ व 
१२२ येथे डा 
िवषयक कामे करणे 

थाप य
िवशेष 
योजना 

५४ १४५ २०००००००   ४००००००   ४००००००   

२ 

भाग 
.१९ (नवीन 
. .१६) पेठ 
.२९ येथे फुटबॉल 
ाउंड करणे (ट पा-

१) 

डा 
िवषयक 

काम े
८३० २ ४०००००००० २४००००००   ४०००००० २०००००००   

  एकूण =         २४०००००० ४०००००० ४०००००० २४००००००   

अ. 
. 

उप लेखािशषअथवा 
कामाचे नाव 

लेखािशष 
पा. 

 
अ.

 
शासक य 

मा यता र कम  
मूळ तरतूद वाढ घट सुधा रत तरतूद शेरा 

१ 

भाग .१३, 
यमुनानगर येथील द  
मं िदर येथील मोक या 
जागेवर वॉचमन वाटर 
बांधणे व इतर थाप य 
िवषयक कामे करण े

थाप य 
उ ान 

- - ५०००००० 
 

२०००००   २०००००   
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 तसेच खालील कामाचा समावेश सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश क न 

शासक य मा यता तसेच सदर कामांसाठी तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

अ. 
. 

उप 
लेखािशषअथवा 

कामाचे नाव 
लेखािशष 

पा. 
 

अ.  
शासक यमा यता 

र कम  
मूळ तरतूद वाढ घट 

सुधा रत 
तरतूद 

शेरा 

१ 

िपंपरी . .२१ 
मधील आर ण 

.१६२ येथील 
डा सं कुलाची 

अ याव यक 
उव रत 
सुशोभीकरणाची 
कामे करण े

डा 
िवषयक 

काम े
- - ३०००००००  २०००००००   २०००००००  

२ 

िपंपरी . .२१ 
मधील यायाम 
शाळा, मैदाने, 
देखभाल व 
दु तीची कामे 
करण े

डा 
िवषयक 

काम े
- - २०००००००  १०००००००  १०००००००  

३ 

िपंपरी . .२१ 
मधील आर ण 

.१७३ येथे 
खेळाचे मैदान 
िवकिसत करणे 

डा 
िवषयक 

काम े
८३३ ७६ १५००००००० ५०००००००   ३००००००० २०००००००   

  एकूण =         ५००००००० ३००००००० ३००००००० ५०००००००   

भाग .२१ िपंपरी येथील एच. बी. लॉक व इतर प रसरातील र यांच े कॉ टीकरण 

करणेचे काम सु  आहे. सदर कामांतगत अंदाजप कात समािव  असले या काही िठकाणाम ये 

नाकरीकां या मागणी माणे थळ बदल करणे आव यक आहे.  

 

२ 

फ े ीय 
कायालयातील 
उ ानांची रिनंग, अं ितम 
व भाववाढ फरकाची 
िबले अदा करणे. 

थाप य 
उ ान 

३०३ ३२० १५००००० १४९१०००   २००००० १२९१०००   

  एकूण =         १४९१००० २००००० २००००० १४९१०००   
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अनु 

. 

कामाचे नाव अंदाजप कात 

समावेश असलेले 

कामाचे िठकाण 

अंदाजप काम ये समावेश असले या 

िठकाणा ऐवजी बदल केलेले कामाचे 

िठकाण 

१ भाग .२१ िपंपरी येथील एच. बी. लॉक व इतर 

प रसरातील र यांच ेकॉ टीकरण करणे. 

साईचौक ते जायका 

हॉटेल  

वाघेरे कॉलनी  १,२,३ व िपंपरी 

गावठाण येथील छ पती ी िशवाजी 

महाराज चौकाचे सुशोिभकरण करण े

तरी वर नमूद केले माणे भाग .२१ िपंपरी येथील एच. बी. लॉक व इतर प रसरातील 

र यांच ेकॉ टीकरण करणे या कामाम ये थळबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

           तसेच थाप य फ ेि य कायालयाअंतगत िवशेष योजना या लेखािशषाअंतगत सन २०२१-२२ 

चे अंदाजप कात खालील कामांचा समावेश करणेत आलेला होता. सदर कामां ना पु रेशी तरतुद उपल ध न 

झा याने अंदाजप कातील सदर कामे कमी करणेत आलेली आहेत. तथापी कामांची आव यकता 

अस याने सदर कामांचा सन २०२१-२२ या अंदाजप कात समावेश करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

अ.

. 
कामाचे नाव लेखाशीष 

अंदाजप क य 

र कम   

सन २०२१-

२२ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 

करावयाची 

तरतूद 

घट 

करावयाची 

तरतूद 

एकूण आव यक 

तरतूद 

१ 

भाग  १२ पीनगर 

मु य र या या 

सु वातीस वेश ार 

करण े

िवशेष 

योजना  
२००००००० ० १०,००० ० १०,००० 

२ 

भाग  १२ ि वेणीनगर 

येथे पाईन 

र यालगतिशवरकर 

चौकाकडे जाणा या 

र यावर वेश ार 

उभारण े

िवशेष 

योजना 
२००००००० ० १०,००० ० १०,००० 
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३ 

फ ेि य कायालयातील 

सन २०१४-१५ ते 

२०१७-१८ मधील 

मु यालय + भाग 

अंतगत उवरीत िबले अदा 

करणे (२१४/०१) 

भांडवली 

कामे  

 

५००००००० 

२६,७०,७७५ ० २०,००० २६,५०,७७५ 

 एकूण   ९००००००० २६,७०,७७५ २०,००० २०,००० २६,७०,७७५ 

 

            तरी एकूण र. . २०,०००/- (अ री र. . वीस हजार फ ) चे वग करण तावास मा यता देणेत 

येत आहे.  

            तसेच सन २०२१-२२ या आिथक वषात खालील नमूद केले या कामाचा समावेश मनपा 

सभा ठराव .६४१ िद.२०/०५/२०२१ अ वये न याने समावेश क न र. .२,००,००,०००/- 

इत या र कमेस शासक य मा यता िमळाली आहे. तथािप सदर कामाची या ी व आव यकता 

िवचारात घेऊन संपूण ब े ीय कायालया या काय े ातील प रसराचा सव ण क न अंदाजप क 

तयार केले नुसार खालील रका याम ये नमूद के या माणे वाढीव शासक य मा यता देणेत येत 

आहे.  

अनु. . कामाचे नाव पा. . अनु. . 
मुळ शासक य 

मा यता 
आव यक शासक य 

मा यता 

१ 
सन२०२१-२२ या मनपा े ातील ब े ीय 
कायालया अंतगत असणा  या िविवधर यांवर 
नाम फलक व िदशा फलक उभारणे. 

नवीन 
काम 

  २००००००० २९०००००० 

एकूण     २००००००० २९०००००० 

  

       तरी वर नमूद केले माणे सन २०२१-२२ या मुळ अथसंक पात न याने समावेश केले या 

सदर कामास वाढीव शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

      तसेच  सन २०२१-२२ या अंदाजप कात खालील त यात नमूद केले या अ. .१ या 

िवकास कामा या सुधा रत शासक य मा यता तसेच तरतूद वग करणास मा यता देणेत येत आहे. 

तरतुदी म ये वाढ / घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
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अ. 

. 

उप लेखािशषअथवा 

कामाचे नाव 

लेखा

िशष 

पा. . 

/अ. . 

शासक यमा

यता र कम  

सुधारीत 

शासक यमा

यता र कम  

मूळ तरतूद वाढ घट 
सुधा रत 

तरतूद 

१ भाग .३२ मधील 

छ पती िशवाजी 

महाराज उ ानात 

युरल करणे व इतर 

उ ानाची थाप य 

िवषयक  दु तीची  

कामे करण े

थाप

य 

उ ान 

३०६ / 

३८७ 

१००००००० ३००००००० १००० १०००००००  १०००१००० 

२ भाग .३२ सांगवी 

मधील जलतरण 

तलावाचे आधुिनक 

प तीने नुतनीकरण 

करण े

डा 

िवषय

क 

कामे 

३३४ / 

९१ 

१०००००००० - ७५०००००० ० १००००००० ६५०००००० 

 एकुण   ११००००००० ३००००००० ७५००१००० १००००००० १००००००० ७५००१००० 

 

         तसेच थाप य अ भाग या िवभागाकडील सन २०२१-२२ या अंदाजप कातील िवकास 

कामां या तरतुदीम ये वाढ/ घट करणेस मा यता  देणेत येत आहे. 

अ. . कामाचेनाव 
पान 

. 
अ. 

. 
लेखाशीष 

सन २०२१-
२२अंदाजप का

त असणारी 
र कम 

सन २०२१-२२ 
चीतरतुद 

वाढ 
करावयाचीतरतू

द 

घट 
करावयाचीतरतू

द 

सन २०२१-२२ 
चीएकूण 

आव यक 
तरतूद 

१ 

िपं परी िचंचवड महानगरपािलका 
माट िसटीसाठी कायालय 

िवकसीत करणे 
१५ ६ 

िप.िच.म.न.पा 
मु य शासक य 
इमारत 
िवभागवार 
आसन यव था 
िव तारीकरण 
करण े

५००००००० ० ५०१०००० ० ५०१०००० 

२ 

अ ेि य अंतगत भाग  14 
मधील Smart City कायालय 
करीता पयाय उ च दाब िवज 
पुरवठा करणेव िव ुत िवषयक 
कामे करणे 

३५९ ९ 

उ च लघुदाब 
पोल तारा 
हलिवण े २००००००० ५०००००० ० १५१०००० ३४९०००० 

३ 

अ ेि य कायालयअंतगत LIG  
मधील आतील 
र याचेकाँ टीकरण करणे म ये 
िव ुत िवषयक कामे करण े

३७५ ३ 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुत िवषयक 
कामे 

१००००००० ३०००००० ० १०००००० २०००००० 
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४ 

ािधकरण गंगानगरभागातील 
र याचे काँ टीकरण करणे 
म ये िव ुत िवषयक कामे करण े ३७५ ४ 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुत िवषयक 
कामे 

१००००००० ४०००००० ० १५००००० २५००००० 

५ 

क  शासना या पंत धान 
आवास योजनेअंतगत िपं परी 
िचंचवड महानगरपािलका े ात 
महानगरपािलकेमाफत आिथक 

्या दु बल घटकांसाठी आकुड  
येथे घरे बांधणेया कामां तगत 
िव ुत िवषयक कामे करण े ३७५ ११ 

थाप य 
क पांतगत 

िव ुत िवषयक 
कामे 

५००००००० ७०००००० ० १०००००० ६०००००० 

एकुण र.    १४००००००० १९०००००० ५०१०००० ५०१०००० १९०००००० 

 

 तसेच िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी मा. महापािलका सभा ठराव / उपसुचना सभा . 
५९ िद. १८/०६/२०२१ रोजीचा ठराव . ६५१ िवषय .४ अ वये सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील नगररचना व िवकास िवभागकडील ' भूसंपादन िनधी, या लेखािशषावर िविवध 
िवभागांकडील कामां या र कमेत घट क न ' भूसंपादन िनधी ' या लेखािशषावर वाढ क न देणेचा 
मा.नगरसद य यांनी उपसुचने ारे ठराव पा रत केलेला आहे. तथापी सदर ठरावामधील उपसुचने दारे 
िविवध िवभागांकडील घट करावया या कामांचे पान मांक व अनु मांक मा. थायी सिमतीने मंजूर 
केले या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील असून ठरावातील मंजूर केले या उपसुचनांचे पान 

मांक व अनु मांक मा.महापािलका सभेने ठराव . ६३२ अ वये मंजूर केले या सन २०२१-२२ 
अंदाजप कातील समज यात यावे. तसेच वाढ दशिवले या तरतूदी मा. थायी समीतीने मंजूर 
केले या सन २०२१-२२ चे अंदाजप कातील असून ठरावातील मंजूर केले या उपसुचनांचे तरतूदी 
मा.महापािलका सभेने मंजूर केले या सन २०२१-२२ अंदाजप कातील समज यात यावे. तसेच 
मंजूर केले या ठरावामधील नमूद र कम पये ६,६०,००,०००/- एवढी िविवध िवभागांकडील 
कामां या र कमेतून घट करावयाची र कम नमूद केलेली आहे. परंतू अ. . १ ते २४ या कामां या 
पैक  अ. .१४ या कामातुन घट करावया या तंभाम ये र कम पये १,८०,००,०००/- एवढी 
नमूद केली असून या ऐवजी घट तंभाम ये र कम .१८,००,०००/- व सन २०२१-२२ चे 
िश क तरतुदी या तंभाम ये र. .३,२०,००,०००/- ऐवजी र. .३२,००,०००/- ऐवढी समजणेत 
यावी. उ  वरील माणे मा . महापािलका सभा िद.१८/०६/२०२१, िवषय .४ ठराव .६५१ या 
िवषया या उपसुचनेम ये दु ती करणेस मा यता देणेत येत आह.े  
 तसेच भाग  ११ म ये दु गानगर चौक येथे वग य ी. गोपीनाथ मुं ढे  यांचा आधाकृती पुतळा 

उभारणेकरीता कामाचे तरतुदीम ये आव यक फेरबदल करणसे मा यता देणेत येत आहे. लोकनेते वग य 

ी.गोपीनाथ मुं डे हे महारा ा या इितहासातील एक िवल ण यि म व होते. यां चे महारा ातील 

जनतेसाठी केलेले सामािजक व राजक य योगदान मह वाचे आहे.गृहमं ी हणून यां नी पोलीस 

िवभागाक रता मह वपूण असे िनणय घेऊन या िवभागात आमूला  असे बदल केले आहेत. हे सव काय 
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ल ात घेता याची जाणीव हणून  िपंपरी िचंचवड शहरात यांचा एक पुतळा असावा अशी जनतेची 

मागणी आहे व याअनु षंगाने भाग .११ मधील दु गा नगर चौक प रसरात यांचा अधाकृती पुतळा 

बसिवणेस व याक रता खलील माणे तरतदू वग करण क न  आव यक  परवान या घेणेस तसेच पुतळा 

बनिवणे कामी िश पकार नेमणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

 

अ.

. 
कामाचे नाव पान   

अ   
सन २०२१-२२ 

ची मुळ तरतुद 

वाढ करावयाची 

तरतूद 

घट 

करावयाची 

तरतूद 

एकूण आव यक 

तरतूद 

१) 

फ ेि य कायालयाअंतगत 

भाग  ११ म ये वग य 

गोपीनाथ मुं ढे यां चे अधाकृती 

पुतळा बसिवणे व इतर 

अनु षंगीक कामे करण े

६२ १७४ १०००० १९९०००० ० २०००००० 

२) 

भाग  ११ मधील 

अजंठानगर प रसरातील मु य 

र याचे काँ टीकरण करण े

३६ ४०७ १०००१००० ० १९९०००० ८०११००० 

 एकूण    १००११००० १९९०००० १९९०००० १००११००० 

           तरी एकूण र. . १९,९०,०००/- (अ री र. . एकोणवीस लाख न वद हजार  फ ) चे वग करण 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेतील भाग . 2 म ये एकुण 6 िठकाणी 

व छतागृह बांधणेचे काम  मे. सुलभ इंटरनँशनल सोशल सिवस ऑगनाझेशन यांचे माफत चालू  

आहे. कायरंभ आदेशात नमुद केले या 6 िठकाणा पैक  काही िठकाणी थािनक नागरीकांचा  िवरोध 

व जागे या मालक  ह काबाबत वाद होत असलेने भागामधील मा. नगरसद य यांनी नागरीकां या 

मागणीस अनुस न िदले या प ानुसार सावजिनक वापराकरीता सुलभ शोचालया या जागेत बदल 

करणेस व या माणे काम करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 तसेच िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, भाग .९ मधील नहे नगर येथील सुमारे २५ 

एकर े फळाचे कै.आ णासाहेब मगर टेडीयम मनपा या ता यात आहे. कै.अ णासाहेब मगर 

टेडीयम िवकिसत करणे हा क प वैिश पुण असुन शहरा या लौिककाम ये भर टाकणारा आहे 

तसेच महानगपािलका े ातील अंतररा ीय दजाचे खेळाडू िवकिसत करणेसाठी अ याधू िनक 
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टेिडयम व या दजाचे िश ण देणारे िश क असणे आव यक आहे. स ि थतीत सदरचे टेिडयम 

जीण अव थेम ये असुन ि डािवषयक सोई-सुिवधा उपल ध नाहीत.  

 सदरचा क प तां ि क ्या यो य व याचा दजा आंतररा ीय मानकानुसार करणे गरजेचे 

असलेमुळे मे.शशी भू  आिण असो.यांची िवषयां िकत कामासाठी वा तु िवषारद हणून नेमणूक 

करणेत आलेली आहे. सबब संपुण २५ एकर े फळा या टेडीयमचे एकि त र या िनयोजन 

क नच बांधकाम हाती घेणे आव यक आहे. यास अनुस न मे.शशी भू  आिण असो यांनी 

कै.अ णासाहेब मगर टेडीयमचा एकि त आराखडा तयार केला असुन याचे सादरीकरण 

मा.महापौर, मा.आयु  व इतर मनपा या मा. पदािधकारी यांचे समोर मा. थायी सिमती सभागृह येथे 

करणेत आले. संपुण टेडीयम चा Master Plan तयार करावा. लब व ि केट टेडीयम पी.पी.पी 

त वावर िवकिसत कराणेबाबतची RFP िस द करावी. उवरीत काम ट या ट याने मनपामाफत 

करणेत यावे असा िनणय सदर या बैठक व सादरीकरणा दर यान घेणेत आलेला होता. 

 िपंपरी िचंचवड महानगरपपािलका, भाग .९ मधील कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम 

िवकिसत करणे या कामा अंतगत एकूण 25 एकर े फळापैक  सुमारे 10 एकर े फळावर लब व 

ि केट टेडीयम पी.पी.पी त वावर िवकिसत केलेस मनपास खालील माणे फायदा होऊ शकतो. 

1) सदरचे काम पी.पी.पी. या त वावर राबिवणेत येणार आहे.  

2) सदर क प राबिवणेसाठी मनपाला कुठ याही कारचा खच करावा लागणार       

नाही. 

3) सदरचा क पाचे बांधकाम पुण करावयाची मुदत ३० मिहने असुन साधारणपणे 3० 

ते 40 वषा या कालखंडानंतर सदरचा क प मनपास िवनाअट व कोण याही 

दािय वािशवाय ह तांतरीत करणेत येणार आहे.  

4) सदर क पाचा संपुण खच िवकसक यांनी करावयाचा आहे. तसेच सदरचा क प 

मनपा कडे ह तांतरीत करणे पयत देखभाल व दु तीचा खच देखील िवकसक यांनी 

करावयाचा आहे. 

5) िवकसकाला सदर क पामधून ा  होणा-या उ प नाचा काही िह सा तसेच िलज 

रे ट यांनी मनपाला अदा करणे आपेि त आहे. 

6) मनपा कडून नांमािकत केले या काही खेळाडूंना मोफत िश ण िवकसक यांनी ावे 

असे आपेि त आहे. 

 तरी, िपंपरी िचंचवड महानगपपािलका, नेह नगर येथील कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम 

िवकिसत करणे या कामा अंतगत एकूण 25 एकर े फळापैक  सुमारे 10 एकर े फळावर लब व 

ि केट टेडीयम पी.पी.पी त वावर िवकिसत करणे व उवरीत े  मनपा माफत िवकिसत करणेस 

मा यता देणेत येत आह.े  तसेच पपरी चचवड महानगरपािलके या े ातील "ड" े ीय 

कायालय अंतगत असणा-या पपळे गुरव, पपळे सौदागर प रसरातील PMPML बस थांबे 
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अ यंत क पक, संुदर िडझाईनचे व उ कृ  दजाचे न ाने माट िसटी अंतगत, ठेकेदार 
मे.बी.जी.िशक यांचेमाफत िवकसीत करणेचे काम चालू आहे. यास अनुस न पपरी चचवड 
महानगरपािलके या "ड" े ीय कायालयाअंतगत  असणा-या पपळे िनलख, ताथवडे, 
पुनावळे, वाकड, नवी सांगवी, जुनी सांगवी प रसरातील PMPML बस थांबे न ाने िवकसीत 

करणेसाठी र. .१,५०,००,०००/- PMPML इत या िनधीची आव यकता आहे. 

तसेच सदरचा आव यक असणारा र. .१,५०,००,०००/- िनधी सन २०२१-२२ या 
अंदाजप कातील महापौर िवकास िनधी मधील उपल ध र मेतून माट िसटी िवभागास 
ठेकेदार मे.बी.जी.िशक यां या चालू कामावर वग करणा ारे उपल ध क न देणेस मा यता 
देणेत येत आह ेजेणेक न तािवत कामे त काळ चालू करणेत येतील.  

 खालील माणे तरतुद वग करणास सन २०२१-२२ या अंदाजप कात निवन कामाचा समावेश 
क न अंदाजपञक य र कमेसह यास शासक य मा यता दणेेत येत आहे. 
 

   प अ     
अन.ु

. 
िव
भा
ग 

कामाचेनाव पान
 

अनु. . अंदाजप
क य 

र कम 

सन २०२१-२२ 
ची तरतूद 

 

वाढ घट 

1 अ भाग . १६ आकुड  
हॉि पटलचे िव तारीकरण 
करण.े ( ट पा - २ ) ब 
थाप य िवषयक कामे करण े

15 4  2,25,00,000  50,00,000 

2 अ भाग . १४ म ये 
आय.टु.आर. अंतगत ऐ यम 
सोसायटी जवळील ता यात 
आले या जागेवर बँडिमंटन 
हॉल बांधण.े ( ट पा२) 

15 9  30,00,000  30,00,000 

3 अ ािधकरण गंगानगर 
भागातील र यां चे 
कॉि टीकरण करण.े 

23 2  3,00,00,000  25,00,000 

4 अ ािधकरण भागातील 
ना यां चे सुशोिभकरण करण.े 

23 3  80,00,000  10,00,000 

5 अ ािधकरण ए.डी.सी. 
प रसरातील र ते UTWT 
पधादतीने िवकिसत करण.े 
(नाट्यगृह, PCNTDA 
Office समोरील रोड, से. . 
२५एल.आय.जी. 
प रसरातील अंतगत र ते) 

40 2  3,40,00,000  70,00,000 
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6 अ भाग .१० मधील 
महा मा योितराव फुले 
पुत याशेजारी ान योती 
सािव ीबाई फुले यांचा 
पुणाकृती पुतळा उभारण.े  

40 9  7,00,00,000  3,50,00,000 

7 अ भाग . १५ मधील 
ा सपोटनगर येथील पािकग 
लॉटला सीमािभंत बांधण.े 

43 95  1,00,01,000  30,00,000 

8 अ िनगडी ािधकरण येथील 
संत ी. अ सेन महाराज 
पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण करण.े  

43 96  50,01,000  15,00,000 

9 अ भाग .१५ मधील अंतगत 
व मु य र यांची 
डांबरीकरणची व अनुषिगक 
कामे करण.े(सन२०२१-
२२साठी) 

43 97  1,35,01,000  44,00,000 

10 अ भाग . १४ म ये 
आयटुआर अंतगत ए यम 
सोसायटी जवळील ता यात 
आले या जागेवर जे  
नाग रकांसाठी िवरंगुळा क  
बांधण.े 

50 7  30,00,000  30,00,000 

11 अ भाग . १५ व नपुत  
हौ.सो. या मागील MIDC 
या जागेमधुन र ता 

िवकिसत करण.े 

50 8  1,75,00,000  80,00,000 

12 अ भागक.१५ मधील 
पदपथां चे नुतनीकरण व 
दु ती करण.े 

54 141  1,10,00,000  34,00,000 

13 अ भाग . १५ म ये आकुड  
येथील नाट्यगृहाची उव रत 
कामे करण.े (अंतगत 
सजावट व बाहेरील 
सुशोिभकरणाची कामे करण)े 

61 157  11,00,00,000  1,65,00,000 

14 अ भाग . १४ मधील 
मोहननगर राज ी शाह 
महाराज जलतरण तलावाची 
नुतनीकरण व दु ती करण.े 
(सन२०२०-२१) 

87 21  15,00,000  15,00,000 
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15 ब भाग .२० िचंचवडेनगर 
म ये िबजलीनगर येथे 
अंडरपास करण.े 

13 1  8,00,00,000 0 2,50,00,000 

16 ब थेरगाव . .५० म ये 
सुनधाम शेजारी१८ 

मी.डी.पी.र यास थेरगाव 
िचंचवड पुल बांधण.े 

13 5  11,00,00,000 0 2,00,00,000 

17 ब भग .३ १६ म ये रावेत 
भागातील रे वे लाईन पासून 
ते पवनानदीपयतचा नाला 
िवकिसत करण ेव 
आनुषं िगक कामे करण.े  

14 3  4,00,000 0 3,99,000 

18 ब भाग  १८ आर ण 
४/१४७ म ये बहउ ेिशय 
इमारत बांधण.े 

17 2  50,00,000 0 49,99,000 

19 ब ां तीवीर चापेकर 
वाड्या या ितस-या ट याची 
कामे करण.े (भाग - २) 

17 3  2,30,00,000 0 80,00,000 

20 ब ां तीवीर चापेकर 
वाड्या या ितस-या ट याची 
कामे करण.े (भाग - ३) 

17 4  2,30,00,000 0 30,00,000 

21 ब ां तीवीर चापेकरवाड्या या 
ितस-या ट याची कामे करण.े 
(भाग - ४) 

21 128  1,00,000 0 99,000 

22 ब भाग . १६ िवकासनगर 
येथील ना याकडील 
पे ोलपंप ते बापदेवनगर 
१८.०० मीडी. पीर ता व 
इतर र ते िवकिसत करण.े 

24 15  6,00,00,000 0 1,50,00,000 

23 ब बापदेव मं िदर िकवळे येथील 
िकवळे गाव मु य र ता ते 
ए स ेस हायवे कलवटपयत 
िस बॉसीस कॉलेज मागील 
१८.०० मीडी.पी र ता 
िवकिसत करण.े 

24 19  1,90,00,000 0 1,40,00,000 

24 ब भाग  १८ ता यात येणारे 
डी.पी. र ते िवकसीत करण े

24 23  10,00,000 0 9,99,000 

25 ब भाग  १८ ता यातील 
डी.पी. र ते िवकसीत करण े

24 26  2,50,00,000 0 50,00,000 
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26 ब भाग .२२ मधील 
योतीबानगर येथील बाजी 
भ ूचौक तापक रमळा 

र याचे कॉ टीकरण 
करण.े 

24 31  4,25,00,000 0 50,00,000 

27 ब भाग . २२ काळेवाडी 
मधील लक  बेकरी चोक ते 
िपंपरीगांव पुलापयत १८.०० 
मी. ं द डी.पी. र याचे 
काँ टीकरण / डांबरीकरण 
करण.े 

24 32  1,00,00,000 0 90,00,000 

28 ब भाग . २२ िवजयनगर 
येथील १८.०० मी. डी.पी. 
र ता अबन िडझाईन माणे 
िवकिसत करण.े  

24 38  2,00,00,000 0 1,00,00,000 

29 ब भाग . २२ काळेवाडी 
येथे पंचनाथ चौक ते 
अ या पा मं िदरापयत 
र याचे कॉि टीकरण 
करण.े 

24 40  2,00,00,000 0 1,50,00,000 

30 ब भाग . 
१६मधीलरावेतभागातीलसे
लेि टअलिसटीमागील१८.०
०मी. डी. पी.  (स.न.ं ७७, 
७९, ८०, ८१, ८२, ७२, 
७१, ६८, ६७व६६) 
वइतरर तेिवकिसतकरण.े    

34 343  1,00,000 0 99,000 

31 ब . . 
१६मधीलरावेतभागातीलल
मीनगरपासूनबिहरटफॉमहा

उसपयतचा१८.००मीडी. पी. 
(१२२, १३९, १४२, 
१४३व१४४) 
वइतरर तेिवकिसतकरण.े  

34 344  1,00,000 0 99,000 

32 ब भाग . 
१६मधीलरावेतविकवळेभा
गातीलसमीरलॉ समागीलन
दीजवळील१८.००मी. डी. 
पी. वइतरर तेिवकिसतकरण.े  

34 345  50,00,000 0 49,99,000 
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33 ब भाग . 
१६मधीलिकवळेभागातील 
(स.न.ं ८७, ८८, ८१, ८३, 
८२) १८.००मी. डी. पी. व 
(स.न.ं९२, ९१) १२.००मी. 
डी. पी. 
र तावइतरर तेिवकिसतकरणे
.  

34 346  1,00,000 0 99,000 

34 ब भाग . 
१६मधीलरावेतसे. . 
२९मधीलअंतगतर याचेकॉ

टीकरणकरण.े  

34 347  40,00,000 0 39,99,000 

35 ब भाग . 
१६मधीलरावेतभागातीलपेठ

. 
३२अमधीलअंतगतर यां चे
कॉ टीकरणकरण.े  

34 348  40,00,000 0 39,99,000 

36 ब भाग .  
१६मधीलिकवळेभागातील
िकवळेगावठाणवकोतवालन
गरवउव रतभागातीलअंतगत
र याचेकॉ टीकरणकरण.े  

34 351  1,00,000 0 99,000 

37 ब भाग .  
१६मधीलिकवळेभागातील
िकवळेगावठाणविवकासनग
रवउव रतभागातीलअंतगतर

याचेकॉ टीकरणकरण.े  

34 352  1,00,000 0 99,000 

38 ब भाग .  
१६मधीलिकवळेभागातील
िकवळेगावठाणवमामुड वउ
व रतभागातीलअंतगतर या
चेकॉ टीकरणकरण.े  

34 353  1,00,000 0 99,000 

39 ब भाग .१६मधीलिवकिसत
झाले यासवडी.पीर याला
अबन ीटिडझाईननुसारफुट
पाथिवकिसतकऱण.े 

34 354  1,00,000 0 99,000 

40 ब भाग . 
१६रावेतविकवळेसीमेवरील(
स.न.ं७२,६६,६५,६४,६३,८
४,१०५,९६,५६) 

34 355  1,00,000 0 99,000 
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असले या१८.००मीडी. पी. 
र तावइतरर तेिवकिसतकरणे
. 

41 ब भाग . 
१७मधीलबळवंतनगरीभागा
तडांबरीकरणकरण.े 

39 504  20,00,000 0 19,00,000 

42 ब भाग . 
१७मधीलिचंचवडेनगरभागा
तीलउवरीतिठकाणीडांबरीक
रणकरण.े  

39 505  20,00,000 0 19,00,000 

43 ब जु यातालेराहॉि पटलचीइमा
रतपाडूननिवनइमारतबांधण.े 

46 6  11,50,00,000 0 2,00,00,000 

44 ब भाग .१६म येरावेतभागा
तीलस.न.ं ७८, 
४४ते६५मधुनजाणा-
या२४.००मी. 
डी.पीर यावरिसडीवकबांध
णेवर तािवकिसतकरण.े 

47 15  2,00,00,000 0 1,99,00,000 

45 ब भाग . 
१६म येनालाबांधणेवअनु षं
िगककामेकरण.े 

47 16  5,00,000 0 4,99,000 

46 ब भाग .१७मधीलआर ण
.२७५येथीलमनपाशाळाइ

मारतीचेउव रतमजलेबांधण.े 

47 17  25,00,000 0 24,00,000 

47 ब भाग १८मधीलमोरयाहॉ
पीटलतेयशोपुरमि जिपंपरी

िचंचवडिलंकरोडअबन ीट
िडझाईननुसारिवकसीतकरण े

47 21  7,00,00,000 0 50,00,000 

48 ब सन२०२०-
२१क रता भाग . 
१६म येिस बॉयिससेकॉलेज
जवळील१व११मधील, 
स.न.ं८व९मधीलवस.न.ं 
११ते१८लेखाफामबाजुला
चामासुळकरफामयेथील१२.
००मीडी.पीर तेिवकिसतकर
णे. 

47 25  1,20,00,000 0 1,10,00,000 

49 ब सन२०२०-
२१क रता भाग . 
१६म येआदशनगरमामुड स.

47 26  1,50,00,000 0 1,40,00,000 
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न.ं 
८ते३४पयतचा१८.००मीडी.
पीर तािवकिसतकरण.े 

50 ब सन२०२०-
२१क रता भाग .१६म ये
मामुड िकवळेयेथीलउवरीत१
८ 
.००मीव१२.००मीडी.पीर ते
िवकिसतकरण े

47 27  5,00,000 0 4,00,000 

51 ब सन२०२० - 
२१क रता भाग . 
१६मधीलरावेतभागातीलिव
किसतझाले याडी.पी. 
र यालाजोडणारे (स.न.ं 
७४, ७७, ९५, ७६व९४ ) 
मधीलसवनॉनडी.पी. 
र तेिवकिसतकरण.े 

47 31  90,00,000 0 40,00,000 

52 ब भाग . 
१६मधीलरावेतभागातीलटा
ऊनहॉल (आर ण . 
४/९३) िवकिसतकरण.े 

47 32  10,00,000 0 9,99,000 

53 ब िचंचवडगावयेथीलजु याभा
जीमंडई यािठकाणीवाहनत
ळसुिवधेसहअ यावतभाजी
मंडईिवकिसतकरण.े     

48 35  1,00,000 0 99,000 

54 ब भाग . 
१८म येबहमजलीपािकगिव
किसतकरण.े 

48 36  1,00,000 0 99,000 

55 ब भाग .२२िवजयनगरमधी
लर यां चेय.ुटी.ड य.ुटी.  
प दतीनेिवकसीतकरण े

48 38  1,00,000 0 99,000 

56 ब भाग .२२मधीलिविवधचौ
कां चेसुशोिभकरणकरणे 

48 39  1,00,000 0 99,000 

57 ब भाग १६म येिकवळे, 
िवकासनगरभागातीलर तेहॉ
टिम सप तीनेडांबरीकरणक
रणे. 

48 45  5,00,000 0 4,00,000 

58 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलिकवळेभागातील

48 46  50,00,000 0 49,99,000 
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आदशनगर, तुपेव ती, 
सहया ीकॉलनीवमाळवालेन
गरप रसरातीलअंतगतर तेहॉ
टिम सप तीनेडांबरीकरणक
रणे.  

59 ब भाग १८मधीलिवकास
आराखड्यातील१८मी. 
ं दीचेर तेफुटपाथसहनुसार

िवकसीतकरण े

48 48  50,00,000 0 49,99,000 

60 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१८मधी
लउव रतर यां चेडांबरीकरण 
/ कॉि टीकरणकरण.े 

48 49  50,00,000 0 49,99,000 

61 ब भाग १६पेठ २९येथेफुट
बॉल ाऊंडकरण.े ट पा - २ 

50 12  1,50,00,000 0 50,00,000 

62 ब भाग १६मधीलता यातये
णारीिविवधआर णेिवकसी
तकरण.े 

50 13  25,00,000 0 24,99,000 

63 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलरावेतभागातीलआ
र ण . ४/९८ (DMH) 
वआर ण . ४/१०१ (PS) 
चेआर णिवकिसतकरण.े  

54 149  25,00,000 0 24,99,000 

64 ब िचंचवडयेथीलमंगलमुत वा
डा, चापेकरिश पसमुह, 
मोरयागोसावीमं िदरपासूनतेथे
रगावबोट लबपयतचाप रसर
सुशोिभकरणकरण.े (ट पा१) 

61 162  4,50,00,000 0 50,00,000 

65 ब िचंचवडयेथीलमंगलमुत वा
डा, चापेकरिश पसमुह, 
मोरयागोसावीमं िदरपासूनतेथे
रगावबोट लबपयतचाप रसर
सुशोिभकरणकरण.े (ट पा२) 

61 163  3,90,00,000 0 40,00,000 

66 ब िचंचवडगावयेथीलर तेहे रटे
जधत वरिवकिसतकरण.े 

61 167  40,00,000 0 39,99,000 

67 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६मधी
लिकवळेगावठाण,कोतवाल
नगरयेथीलना याची थाप य

104 11  50,00,000 0 0 
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िवषयककामेकरण.े 

68 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६मधी
लसाईनगर, मामुड , 
लेखाफामभागातीलना याची
थाप यिवषयककामेकरण.े 

104 12  50,00,000 0 20,00,000 

69 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६मधी
लिवकासनगर, 
पडसेकॉलनीभागातीलना या
ची थाप यिवषयककामेकर
णे. 

104 13  50,00,000 0 50,00,000 

70 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलना यावरआर.सी.
सी. लबकरण.े  

104 14  60,00,000 0 60,00,000 

71 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलआ. . 
२२१मधीलना याकरीतापाव
साळीपा या यानिलकाटाक
णे.  

105 15  25,00,000 0 0 

72 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६मधी
लरावेतविकवळेभागातीलतु
पेव ती, 
जाधवव तीवइतरप रसरात
टॉमवॉटरलाईनटाकणेव था

प यिवषयककामेकरण.े 

105 15  25,00,000 0 25,00,000 

73 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६म ये
कोतवालनगरधुमाळव तीिक
वळेगावठाणयेथे टॉमवॉटर
लाईनटाकणेव थाप यिवषय
ककामेकरण.े 

106 16  25,00,000 0 25,00,000 

74 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६म ये
साईनगरमामुड येथे टॉमवॉटर
लाईनटाकणेव थाप यिवषय

106 17  25,00,000 0 25,00,000 
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ककामेकरण.े 

75 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६म ये
िवकासनगरयेथे टॉमवॉटरला
ईनटाकणेव थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

106 18  25,00,000 0 0 

76 ब सन२०२१-
२२क रतािशवनगरीिचंचवडे
नगरभागातआव यकते माणे
पावसाळीपा या यावािह या
टाकण.े 

106 19  30,00,000 0 30,00,000 

77 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १८मधील
पावसाळीपा या यानलीकां
चीडागडुजीकरणेवसाफसफा
ईकरण.े 

106 20  18,00,000 0 18,00,000 

78 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १८मधील
पावसाळीपा याचािनचराहो
णेसाठीआव यकतेनुसारन
यानेनिलकाटाकणेवइतरदु
तीचीकामेकरण.े  

106 21  18,00,000 0 6,00,000 

79 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलतानाजीनगर, 
केशवनगर, र टनकॉलनी, 
एस. के. 
एफकॉलनीवइतरप रसरातपा
वसाळीपा याचािनचराहोणे
साठीआव यकतेनुसारन याने
निलकाटाकणेवइतरदु ती
चीकामेदु तीकरण.े  

106 22  18,00,000 0 8,00,000 

80 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
२२काळेवाडीमधील योती
बानगरवइतरिठकाणचेपावसा
ळीपा या यानलीकांचीदु
तीकरणेवइतर थाप यिवषय़

ककामेकरण े

106 23  18,00,000 0 0 



234 
 

 
 

81 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
२२िवजयनगरवइतरिठकाण
चेपावसाळीपा या यानली
कांचीदु तीकरणेवइतर था
प यिवषय़ककामेकरण े

106 24  18,00,000 0 18,00,000 

82 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६म ये
रावेतभागातीलर तेआव य
कतेनुसारखडीमु माचेकरण.े  

107 16  50,00,000 0 20,00,000 

83 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६म येिकवळेिवकासनगर
भागातीलर तेएम.पी.एमप द
तीनेकरण.े 

107 17  10,00,000 0 10,00,000 

84 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६म येिवकासनगरभागाती
लर तेएम.पी.एमप दतीनेकर
णे 

107 18  15,00,000 0 5,00,000 

85 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६म येसाईनगरमामुड येथी
लर तेएम.पी.एमप दतीनेकर
णे. 

107 19  15,00,000 0 5,00,000 

86 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६मधी
लिकवळेगावठाणविकवळे
भागातीलर याचेहॉटिम सप
दतीनेडांबरीकरणकरण े

109 35  50,00,000 0 50,00,000 

87 ब सन२०२१-
२२क रतािशवनगरीभागाती
लर तेडांबरीकरणकरण.े  

109 42  40,00,000 0 40,00,000 

88 ब सन२०२१-
२२क रतावा हेकरवाडीभा
गातिविवधिठकाणीडांबरीकर
णकरण.े  

110 44  40,00,000 0 40,00,000 

89 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८परीसराम येिठकिठकाणी

110 46  50,00,000 0 15,00,000 
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आव यकतेनुसारडांबरीकरण
करण.े 

90 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १६मधील
रावेतभागातीलगु ाराप रस
रातनिवनपे ह ग लॉकबसिव
णे 

112 33  25,00,000 0 25,00,000 

91 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १६मधील
रावेतभागातीलसे.न.ं 
२९,३२व३२अम येन यानेफु
टपाथकरणेव थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

112 34  25,00,000 0 5,00,000 

92 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलरावेतभागातील ा
िधकरणांकडूनह तांत रतझा
ले यार यालाफुटपाथकरणे
वअनु षं िगककामेकरण.े  

112 35  50,00,000 0 20,00,000 

93 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६िवका
सनगरविकवळेगावठाणयेथेपे
ह ग लॉकव थाप यिवषय

ककामेकरण.े 

112 36  25,00,000 0 10,00,000 

94 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६म येसाईनगरमामुड येथेपे
ह ग लॉकबसिवणेव थाप
यिवषयककामेकरण.े 

112 37  30,00,000 0 15,00,000 

95 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६म ये
िवकासनगरिकवळेयेथेबापदे
वनगर,द नगर, 
भीमाशंकरनगरयेथेपे ह ग
लॉकबसिवणेव थाप यिवष

यककामेकरण े

112 38  30,00,000 0 15,00,000 

96 ब सन२०२१-
२२करीतािशवनगरीभागातपे
ि हंग लॉकव थाप यिवषय
ककामेकरण.े  

112 39  18,00,000 0 8,00,000 
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97 ब सन२०२१-
२२करीतावा हेकरवाडीभा
गातपेि हंग लॉकव थाप य
िवषयककामेकरण.े  

112 40  18,00,000 0 8,00,000 

98 ब सन२०२१-
२२करीतािगरीराजगणपतीमं
िदरप रसरातनवीनकलरपेि हं
ग लॉकव थाप यिवषयक
कामेकरण.े  

112 41  18,00,000 0 8,00,000 

99 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१८िठक
िठकाणीआव यकतेनुसारफुट
पाथचीदु तीचीकामेकरण े

112 43  18,00,000 0 18,00,000 

100 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१८मधी
लर टनकॉलनीवइतरप रसरा
म येफूटपाथलापेि हंग लॉक
वकलरटाइ सबसिवण े. 

112 45  18,00,000 0 18,00,000 

101 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .२२मधी
लनढेनगर,कोकणेनगर, 
योतीबानगरवइतरभागातील

पेि हंग लॉकवइतर थाप य
िवषयककामेकरण े

112 48  18,00,000 0 18,00,000 

102 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .२२मधी
लआदशनगर, 
पवनानगरवइतरभागातीलपे
ि हंग लॉकवइतर थाप यिव
षयककामेकरण े

113 49  18,00,000 0 0 

103 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
२२काळेवाडीमधील योती
बानगरप रसरातनवीनकलरपे
ह ग लॉकबसिवण.े 

113 51  18,00,000 0 5,41,000 

104 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलरावेतविकवळेपरी
सराम येिविवधकंप या / 
मनपामाफतखोद यातआले

113 7  10,00,000 0 10,00,000 
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लेचरडांबरीकरणानेदु तकर
णे. 

105 ब सन२०२१ -
२२करीता भाग . 
१८परीसराम येिविवधकंप
या / 

मनपामाफतखोद यातआले
लेचरदु तकरण.े 

113 10  18,00,000 0 8,00,000 

106 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .२२परीस
राम येिविवधकंप या / 
मनपामाफतखोद यातआले
लेचरडांबरीकरणानेदु तकर
णे. 

113 11  18,00,000 0 8,00,000 

107 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६रावेत
मधीलमनपाइमारतीम येवउ
वरीतिठकाणी थाप यिवषय
ककामेकरण.े 

114 10  15,00,000 0 5,00,000 

108 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६िवका
सनगरविकवळेमधीलमनपाइ
मारतीम येवउवरीतिठकाणी
थाप यिवषयककामेकरण.े 

114 11  15,00,000 0 5,00,000 

109 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६िवका
सनगरिकवळेमामुड मधीलम
नपाइमारतीम येवउवरीतिठ
काणी थाप यिवषयककामेक
रणे. 

114 12  15,00,000 0 15,00,000 

110 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलमनपाइमारतीची
थाप यिवषयककामेकरण.े 

114 13  18,00,000 0 0 

111 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलसां कृितक / 
यायामशाळाइमारतीची था

प यिवषयककामेकरण.े 

114 14  18,00,000 0 18,00,000 
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112 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
२२मधीलिवजयनगरयेथील
खेळाचेमैदानालािसमािभंतबां
धणेवइतर थाप यिवषयकका
मेकरण.े 

114 15  18,00,000 0 9,00,000 

113 ब सन२०२१ - 
२२क रता भाग . 
२२मधील यायामशाळेचेनुत
नीकरणकरण.े 

115 16  18,00,000 0 9,00,000 

114 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६म ये
रावेतविकवळेभागातीलवाह
तुकिवषयककामेकरण.े 

116 38  20,00,000 0 0 

115 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६म ये
रावेतविकवळेभागातील था
प यिवषयककामेकरण.े 

116 39  20,00,000 0 20,00,000 

116 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१६मधीलरावेतविकवळेभा
गातीलअित मणकारवाईक
रणेसाठीमिशनरीपु रिवण े

116 40  15,00,000 0 5,00,000 

117 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १६मधील
िवकासनगरविकवळेप रसरा
तवाहतुकिवषयककामेवअनु
षं िगककामेकरण े

116 41  15,00,000 0 5,00,000 

118 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .१६म ये
िकवळेमामुड भागातीलवाह
तुकिवषयककामेकरण.े 

116 42  15,00,000 0 5,00,000 

119 ब सन२०२१- 
२२क रता भाग .१६मधी
लमामुड साईनगरभागात था
प यिवषयककामेकरण.े 

116 43  20,00,000 0 10,00,000 

120 ब सन२०२१-
२२क रतािचंचवडेनगरभागा
तपेि हंग लॉकव थाप यिवष
यककामेकरण.े  

116 44  25,00,000 0 10,00,000 
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121 ब सन२०२१-
२२क रता ेमलोकपाक, 
दळवीनगर, 
इं िदरानगरभागातपेि हंग लॉ
कव थाप यिवषयककामेकर
णे.  

117 45  25,00,000 0 10,00,000 

122 ब मनपासावि किनवडणूक२०
२२क रतामंडप यव थाकरणे
.  

117 46  25,00,000 0 10,00,000 

123 ब मनपासावि किनवडणूक२०
२२क रताफिनचर यव थाक
रणे.  

117 47  25,00,000 0 10,00,000 

124 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १८मधील
प रसरातीलआव यकतेनुसार
थाप यिवषयककामेकरण े

117 48  18,00,000 0 0 

125 ब सन२०२१-
२२क रता भाग १८मधील
ल मीनगर, 
मािणककॉलनीप रसरातील
थाप यिवषयककामेकरण े

117 49  18,00,000 0 18,00,000 

126 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधीलसां कृितकक इमा
रती, 
यायामशाळावआरो यकाया

लयाम ये थाप यिवषयकका
मेकरण.े 

117 50  18,00,000 0 6,00,000 

127 ब सन२०२१-
२२क रता भाग . 
१८मधील ां ितवीरचापेकरस
मूहिश पाक रता थाप यिवष
यकआव यककामेकरण.े 

117 51  20,00,000 0 20,00,000 

128 ब सन२०२१-
२२क रता भाग .२२मधी
ल योतीबानगर, 
अ फासोप रसरात थाप य
िवषयककामेकरण े

117 56  18,00,000 0 18,00,000 

129 ब सन२०२१ - 
२२क रता भाग .२२काळे

581 50  18,00,000 0 18,00,000 
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वाडी, 
िवजयनगरप रसरातीलर तेदु

तीकरण.े 
130 ब मनपासावि किनवडणूक२०

२२क रतामंडप यव थाकरणे
.  

585 89  40,00,000 0 10,00,000 

131 ब मनपासावि किनवडणूक२०
२२क रताफिनचर यव थाक
रणे.  

586 90  40,00,000 0 40,00,000 

132 क भाग . 
९नेह नगरयेथीलजुनीशाळा
इमारतपाडूननवीनशाळाइमार
तबांधणेवइतर थाप यिवषय
ककामेकरण े

14 1  6,05,00,000 0 1,50,00,000 

133 क से.न.ं 
१६राजेिशवाजीनगरम येिव
िवधिवकासकामेकरण े

14 2  5,00,000 0 5,00,000 

134 क भाग . 
६मोशीयेथीलपुणेनािशकर
ताते ( स ह . 

१३९०तेस ह . १३२७ ) 
बारणेव तीिवकासआराख
ड्यातील२४मीर तािवकिसत
करण.े 

17 9  8,00,000 0 8,00,000 

135 क . .२बो-
हाडेवाडीिवनायकनगर, 
मोशीयेथेछ.संभाजीमहाराजव
सरसेनापतीहंबीररावमोिहते
यांचापुतळाउभारणेकामीअनु
षंगीककामेकरण े

25 47  11,25,00,200 0 2,00,00,000 

136 क भाग . २से. . १४बो-
हाडेवाडीयेथील ािधकरणा
कडूनता यातआले याजागे
सिसमािभंतबांधणेव थाप य
िवषयककामेकरण े

25 54  55,00,000 0 15,00,000 

137 क भाग .२िचखलीमधीलभैर
वनाथमं िदरतेिवसावाचौकते
आळंदीपयत३०मी. 
र तािवकसीतकरण.े  

25 57  1,00,00,000 0 99,00,000 
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138 क भाग . 8 
येथीलइं ायणीनगरचौकतेित

पतीचौकापयातचीर ताअ
ायावतप तीनेकरण.े  

35 373  2,75,00,000 0 1,25,00,000 

139 क भाग . 8 
येथीलित पतीचौकतेचौकते
आरटीओचौकापयतचार ता
अ ायावतप तीनेकरण.े  

35 374  2,75,00,000 0 1,25,00,000 

140 क भाग .8 येथील w-26 
पासुनयशवंतरावच हाणचौ
कापयतचार ता ं दीकरणक

निवकिसतकरण े

35 375  1,75,00,000 0 75,00,000 

141 क भाग .8 
येथीलइं ायणीचौकलगतचे
जे लॉकमधीलर तेअ याव
तप दितनेकरण.े 

35 376  2,75,00,000 0 1,25,00,000 

142 क भाग .8 
मधीलएस. लॉकयेथील w-
138 पासुन w-162 
पयतर ताअ यावतप दितने
करण.े 

35 377  1,75,00,000 0 75,00,000 

143 क बाग .8 
मधीलएम.आय.डी.सी. 
मधीलजे लॉकमधीलर तेअ

यावतप दितनेकरण.े 

35 378  1,75,00,000 0 75,00,000 

144 क भाग . 
६धावडेव तीमधीलआर ण

. ४३२िवकिसतकरण.े 

49 २१/४.  4,00,00,000  1,53,27,000 

145 क भाग . 
२िचखलीमधीलिशवर ताते
वडाचामळातेकुदळवाडी३०
मीडीपीर तािवकसीतकरण.े 
( गटन ं507 तेगटन ं440) 

50 18  1,00,00,000  50,00,000 

146 क भाग .२बो-
हाडेवाडीयेथीलता यातयेणा
-
यागायरानजागेतीलआर णा
वरशाळाइमारतबांधण.े 

56 5  8,65,00,000  1,00,00,000 
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147 क भाग .२जाधववाडीकुदळ
वाडीसे. .१६मधीलसावता
माळीउ ानातीलमोक या
जागेतमिहलावपु षांसाठी व
तं यअ ायावत यायामशा
ळाइमारतवसुस यसभागृहबां
धण.े  

56 6  50,00,000  25,00,000 

148 क भाग . 
२म येपुणेनािशकमहामागचे
पि मेकडीलनालािवकसीत
करण.े(भारतमाताचौक) 
भाग-2 

56 11  1,50,00,000  1,49,00,000 

149 क भाग . 2 
म येअि त वातीलमोडकळी
सआलेलीसावजिनक व छ
तागृहपाडून यािठकाणीनिवन

ीवपु षांसाठीसुलभशौचा
लयबांधण े

57 16  1,00,00,000  50,00,000 

150 क भाग . 2 मधीलगटन ं606 
आर ण 1/446 
येथेमा यिमकशाळाइमारतबां
धण े

57 17  7,00,00,000  68,90,000 

151 क भाग . 8 येथील MIDC 
पोिलस टेशनइमारतीचेिव
तीरीकरणकरण.े 

57 42  1,00,00,000 0 25,00,000 

152 क . .२बो-
हाडेवाडीिवनायकनगर, 
मोशीयेथेछ.संभाजीमहाराजव
सरसेनापतीहंबीररावमोिहते
यांचापुतळाउभारणे 

58 59  22,00,00,000  5,00,00,000 

153 क भाग .८येथील ानदफनभू
मीयेथीलमोक याजागेम ये
डॉगकेजसाठीअ यावतशे
ड्सतयारकरण.े 

59 82  1,05,00,000 0 80,00,000 

154 क भाग . 2 म येमोशीबो-
हाडेवाडीिवनायकनगरयेथेध
मवीरछ पतीसंभाजीमहाराज
यां यापुत या याप रसरात
शंभूसृ ीउभारणेवइतरअनु षं
िगककामेकरण े (अ) 

63 31  50,00,000  49,00,000 
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थाप यकाम 

155 क भाग . 2 म येमोशीबो-
हाडेवाडीिवनायकनगरयेथेध
मवीरछ पतीसंभाजीमहाराज
यां यापुत या याप रसरात
शंभूसृ ीउभारणेवइतरअनु षं
िगककामेकरण े (ब) 
आटकामे 
(कलाकुसरीचेकाम) 

63 32  50,00,000  49,00,000 

156 क भाग . 2 
मधीलिचखलीगावठाणमधी
लआंबेडकरभवनवअ णाभा
ऊसाठेइमारतपरीसरातीलका
मेकरण.े 

63 35  25,00,000  25,00,000 

157 क भाग . 2 
मधीलिसटी ाईड कुलदेह
आळंदीर तातेइं ायणीनदीप
यतचानालािवकसीतकरण.े 

63 37  1,04,34,000  1,03,00,000 

158 क भाग . 8 येथीलसे टर 2 
म येओपीडीइमारतबांधण.े  

63 41  1,00,00,000 0 50,00,000 

159 क भाग . 
९नेह नगरयेथील मशानभु
मीजवळीलमोक याजागािव
कसीतकरणेव थाप यिवषय
कदु तीचीकामेकरण.े 

64 53  50,35,000 0 50,35,000 

160 क भाग . 9 
मधील गित कूलतेयशवंतन
गरचौकर यां चेवइतरिठका
णीअबनिडझाईनप दितनेसु
धारणाकरण.े 

64 60  6,00,00,000 0 1,00,00,000 

161 क भाग . 
९मधीलमासुळकरकॉलनीम
धीलरसरंगचौकतेअंत र सो
सायटीपयतचार तावइतरिठ
काणीअबनिडझाईनप दितने
सुधारणाकरण.े 

64 62  4,50,00,000 0 2,00,00,000 
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162 क भाग . 
९मधीलआव यकर यांना
डांबरीकरणकरणेववाहतुकिव
षयककामेकरण.े 

64 63  1,40,00,000 0 1,40,00,000 

163 क भाग . 
९मासुळकरकॉलनीरसरंगचौ
कते हडाकमानीपयतचार ता
वइतरिठकाणीअ यावतप द
ितनेसुशोिभकरणकरणेवइतर
थाप यिवषयककामेकरण.े  

64 65  3,00,00,000 0 1,00,00,000 

164 क भाग .6 
म येच पाणीवसाहतमधील
शा ीचौकातूनयेणा-
यार याचेवप रसरातीलर

याचेडांबरीकरणकरण.े 

64 71  30,00,000  5,00,000 

165 क भाग . 2 
जाधववाडीबालघरेव ती, 
िचखलीगावसे. 16 
राजेिशवाजीनगरपरीसरातिद
शादशकफलकवाचनालयखु
च बसिवणेवपुरिवणेतसेचर

यां नाथम ला टरप ेमारण.े 

126 8  14,00,000  14,00,000 

166 क भाग . 2 बो-
हाडेवाडीपरीसरातवाचनालय
खुच , 
विदशादशकफलकबसिवणे
वपुरिवणेतसेचर यां नाथम
ला टरप ेमारण.े 

126 9  14,00,000  14,00,000 

167 क भाग . 
९मासुळकरकॉलनीआर ण

.83,भाजीमंडईसंचनलाना
साठीकायालयबांधणेवसुशो
िभकरणकरण े

127 2  30,00,000 0 30,00,000 

168 क भाग .६मधीलधावडेव
तीवप रसरातीलना यांचीसु

धारणाकरण.े 

127 4  64,48,000  10,70,000 

169 क भाग .६मधीलसदगु नगर
वप रसरातीलना यांचीसुधार
णाकरण.े 

127 5  21,50,000  1,10,000 
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170 क भाग .६मधीलधावडेव
ती,भगतव तीवप रसरातील

ना यांची थाप यिवषयकका
मेकरण.े 

127 7  20,00,000  5,00,000 

171 क भाग . 
६म येमोहननगरयेथेनालाबां
धण.े 

127 10  10,00,000  5,00,000 

172 क भाग .६मधीलच पाणीव
साहतवप रसरातपावसाळीग
टरचीसुधारणाकरण.े 

128 12  18,23,000  18,23,000 

173 क भाग .६मधीलपुणेनािशक
र या यापूवभागातपावसा
ळीगटरचीसुधारणाकरण.े 

128 13  17,00,000  17,00,000 

174 क भाग .६मधीलपुणेनािशक
र या यापि मभागातपाव
साळीगटरचीसुधारणाकरण.े 

128 14  43,00,000  7,90,000 

175 क भाग . 
२मधीलजाधववाडीकुदळवा
डीप रसरातीलपावसाचेपा
यासाठीिठकिठकाणी RCC 

पाईपलाईनटाकणेवईतर थाप
यिवषयककामेकरण.े  

128 7  15,20,000  15,20,000 

176 क भाग . 
२मधीलिचखलीगावठाण, 
बालघरेव ती, 
पंतनगरप रसरातपावसाचेपा
यासाठी  RCC 

पाईपलाईनटाकणेवईतर थाप
यिवषयककामेकरण.े  

128 8  15,20,000  13,50,000 

177 क भाग . २मधीलबो-
हाडेवाडीवबनकरव तीप रस
रातपावसाचेपा यासाठी  
RCC 
पाईपलाईनटाकणेवईतर थाप
यिवषयककामेकरण.े  

128 9  23,00,000  23,00,000 

178 क भाग . 
२मधीलिखरडव तीगायकवा
डव तीवतुपेव तीप रसरातपा
वसाचेपा यासाठी  RCC 
पाईपलाईनटाकणेवईतर थाप

128 10  23,00,000  23,00,000 
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यिवषयककामेकरण.े  

179 क भाग .६मधीलसदगु नगर
,लांडगेव ती,च पाणीवसाह
तवप रसरातपावसाळीगटर
चीसुधारणाकरण.े 

129 21  24,00,000  5,00,000 

180 क भाग .६मधीलधावडेव
ती,भगतव तीवप रसरातपा

वसाळीगटरचीसुधारणाकरणे
. 

129 22  16,00,000  5,00,000 

181 क भाग .६म येमोहननगर, 
स ु नगर , लांडगेव ती, 
महादेवनगर, 
मधुबनसोसायटीवप रसराम
येर यांचीखडीकरणवबीबी

एमप दतीनेसुधारणाकरण.े 

130 5  90,30,000  22,70,000 

182 क भाग . 2 
जाधववाडीमिधलवडाचाम
ळाआहेरवाडीमधलापेठाप र
सरातीलर याचेहॉटिम सप
दतीनेडांबरीकरणकरण.े  

130 22  20,00,000  20,00,000 

183 क भाग . 2 
मधीलकुदळवाडीऔ ोिगक
प रसरातीलहॉटिम सप दती
नेडांबरीकरणकरण.े  

131 23  25,00,000  25,00,000 

184 क भाग . 2 
जाधववाडीमिधलपवारव ती
प रसरातीलर तेहॉटिम सप
दतीनेडांबरीकरणकरण.े  

131 24  29,99,000  29,99,000 

185 क भाग . 2 मिधलबो-
हाडेवाडीप रसरातीलर तेहॉट
िम सप दतीनेडांबरीकरणकर
णे.  

131 25  20,00,000  20,00,000 

186 क भाग . 2 
मोशीमिधलसंभाजीनगरस ते
पाटीलनगरगायकवाडव तीप
रीसरातीलर तेहॉटिम सप द
तीनेडांबरीकरणकरण.े  

131 26  20,00,000  20,00,000 
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187 क भाग .६मधीलधावडेव
ती, 

भगतव तीवप रसरातर यां
चीखडीकरणवएमपीएमप द
तीनेसुधारणाकरण.े 

131 27  15,00,000  5,00,000 

188 क भाग . 
६मधीललांडगेव ती, 
स ु नगर, 
च पाणीवसाहतवप रसरातर

यांचीखडीकरणवएमपीएम
प दतीनेसुधारणेकरण.े 

131 28  15,00,000  5,00,000 

189 क भाग . 
६मधीलमोहननगरवप रसरात
र यांचीखडीकरणवएमपीए
मप दतीनेसुधारणेकरण.े 

131 29  15,00,000  5,00,000 

190 क भाग . 
६मधीलभगतव ती, 
गुळवेव ती, 
धावडेव तीवप रसरातीलर

यां चेडांबरीकरणकरण.े 

132 13  38,00,000  8,30,000 

191 क भाग .६म येमोहननगरवप
रीसरामधीलर यां चेडांबरीक
रणकरण.े 

132 26  15,00,000  5,00,000 

192 क भाग .६म येधावडेव तीव
परीसरामधीलर यां चेडांबरी
करणकरण.े 

132 27  15,00,000  5,00,000 

193 क भाग .६म येभगतव ती, 
गुळवेव तीवप रसरामधीलर

यां चेडांबरीकरणकरण.े 

132 28  15,00,000  5,00,000 

194 क भाग . 
६म येच पाणीवसाहत,मधु
बनसोसायटीवप रसरातीलर

यांचीडांबरीकरणानेसुधार
णाकरण.े 

133 29  30,00,000  5,00,000 

195 क भाग . 
६म येस ु नगर.लांडगेव ती
,महादेवनगरवप रसरातीलर

यांचीडांबरीकरणानेसुधार
णाकरण.े 

133 30  30,00,000  5,00,000 
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196 क भाग .६म येधावडेव ती, 
भगतव ती, 
गुळवेव तीवपािसतारीलख
ड्डेवचरांचीडांबरीकरणाचेसु
धारणाकरण े

133 31  15,00,000  5,00,000 

197 क भाग .६म येस ु नगर, 
लांडगेव ती, महादेवनगर, 
च पाणीवसाहतवप रसराती
लखड्डेवचरांचीडांबरीकरणा
चेसुधारणाकरण े

133 32  15,00,000  5,00,000 

198 क भाग . ८परीसरातीलर ते  
WBM / BBM 
प दतीनेक नडांबरीकरण.े 

133 33  30,00,000 0 29,90,000 

199 क भाग .८से टरन.ं 1,3,5 
वइतरिठकाणीचेर तेहॉटिम
सप तीनेडांबरीकरणकरण.े 

133 34  40,00,000 0 39,90,000 

200 क भाग .८से टरन.ं 2,4,7 
वइतरिठकाणीचेर तेहॉटिम
सप तीनेडांबरीकरणकरण.े 

133 35  45,50,000 0 45,40,000 

201 क भाग .८येथीलएमआयडी
सीमधीलजे लॉकवइतरिठ
काणीचेर तेहॉटिम सप ती
नेडांबरीकरणकरण.े 

133 36  40,00,000 0 39,90,000 

202 क भाग .८येथीलएमआयडी
सीमधीलएस लॉकवइतरिठ
काणीचेर तेहॉटिम सप ती
नेडांबरीकरणकरण.े 

133 37  40,00,000 0 39,90,000 

203 क भाग .६मधीलच पाणीव
साहत, 
देवकरव तीवप रसरातपे ह
ग लॉकचीसुधारणाकरण.े 

134 24  43,00,000  8,70,000 

204 क भाग .६म येधावडेव तीव
प रसरातकॉ ं टपेिवंगवपे ह
ग लॉकचीकामेकरण.े 

134 25  43,00,000  5,00,000 

205 क भाग .६म येभगतव ती, 
गुळवेव तीवप रसरातकॉ ं
टपेिवंगवपे ह ग लॉकचीका
मेकरण.े 

134 26  43,00,000  4,60,000 

206 क भाग .६म येमहादेवनगर, 
सदगु नगर, 

135 27  43,00,000  8,70,000 
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लांडगेव तीवप रसरातपे ह
ग लॉकचीसुधारणाकरण.े 

207 क भाग . 2 
मोशीमिधलतुपेव तीगायक
वाडव ती, 
भारतमाताचौकप रसरातपे
ह ग लॉकबसिवणेवइतरअ

नु षं िगककामेकरण.े 

135 45  15,00,000  15,00,000 

208 क भाग . 2 
देहआळंदीते र हररेसीडे सीप
यतचार याचेकडेनेफुटपाथ
करण.े  

136 46  33,20,000  33,20,000 

209 क भाग .६म येच पाणीव
साहत,राधाकृ णकॉलनीवप
रसरातपे ह ग लॉकचीसुधार

णाकरण.े 

136 49  20,00,000  5,00,000 

210 क भाग .६म येधावडेव तीव
प रसरातपे ह ग लॉकचीसु
धारणाकरण.े 

136 50  20,00,000  5,00,000 

211 क भाग .६म येभगतव ती, 
गुळवेव तीवप रसरातपे ह ग
लॉकचीसुधारणाकरण.े 

136 51  10,00,000  5,00,000 

212 क भाग .६म येसदगु नगर,म
हादेवनगर, 
लांडगेव तीवप रसरातपे ह
ग लॉकचीसुधारणाकरण.े 

136 52  20,00,000  5,00,000 

213 क भाग .६म येमोहननगरवप
रसरातपे ह ग लॉकचीसुधार

णाकरण.े 

136 53  10,00,000  5,00,000 

214 क भाग . 8 
नानानानीपरीसरातपे ह ग
लॉकव थाप यिवषयकका

मेकरण े

136 57  25,00,000 0 24,90,000 

215 क भाग . 8 
गु िवहरकॉलनीपरीसरातपे
ह ग लॉकव थाप यिवषय

ककामेकरण े

136 58  25,00,000 0 24,90,000 

216 क भाग .9 
मधीलसंतोषीमाताचौकतेिझ
रोबॉईजचौकपयत यार या

136 59  25,00,000 0 25,00,000 
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याकडेनेवइतरिठकाणीफुट
पाथिवकिसतकरण.े 

217 क भाग .9 
मधीलखराळवाडीवकामगार
नगरवइतरिठकाणीफुटपाथिव
किसतकरण.े 

136 60  25,00,000 0 25,00,000 

218 क भाग .६म येधावडेव तीम
धीलक डीबालांडगेमागावर
जुनासी.डी. 
वकपाडूननवीनसी.डी. 
वकबांधण.े 

138 5  10,00,000  5,00,000 

219 क भाग . 
६म येसेवावािह यांसाठीखो
दले याचरांचीडांबरीकरणाने
सुधारणाकरण.े 

138 11  20,00,000  5,00,000 

220 क भाग . 
९मधीलनेह नगरवखराळवा
डीयेथीलमनपाइमारतीलवइत
र थाप यिवषयककामेकरण.े  

139 17  20,00,000 0 20,00,000 

221 क भाग .६मधीलभगतव ती
येथीलिकसनरावसखारामलां
डगेमाग .१ते४मधीलअंतग
तर यां चेकॉि टीकरणकरणे
. 

141 41  14,34,000  90,000 

222 क भाग .६मधीलभगतव ती
येथीलगणेशमं िदरमाग .१ते
४मधीलअंतगतर यां चेकॉ
ि टीकरणकरण.े 

142 42  14,34,000  40,000 

223 क भाग .६मधीलभगतव ती
येथीलपटेलमंिजलप रसराती
लअंतगतर यां चेकॉि टीक
रणकरण.े 

142 43  14,34,000  3,30,000 

224 क भाग .६मधीलधावडेव
तीवप रसरातअंतगतर यां

चेकॉि टीकरणकरण.े 

142 47  43,00,000  43,00,000 

225 क भाग .६मधीलच पाणीव
साहतवप रसरातअंतगतर

यां चेकॉि टीकरणकरण.े 

142 48  43,00,000  10,70,000 

226 क भाग .2 
मधीलअित मणवअनािधकृ

143 70  24,00,000  24,00,000 
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तबांधकामावरकायवाहीसा
ठीलागणारीयं सामु ीवमनु
यबळपुरिवण.े 

227 क भाग .६मधीलअित मण
वअनिधकृतबांधकामावरका
यवाहीसाठीलागणारीयं सामु

ीवमनु यबळपुरिवण.े 

143 71  24,00,000  5,00,000 

228 क भाग . 2  
जाधववाडीयेथीलमनपादवा
खानाउपक ाचेउव रत थाप
यिवषयककामेकरण.े 

143 76  15,00,000  15,00,000 

229 क क-
ेि यकायालय थाप यिव

भागाअंतगतअपुरीतरतूदअस
ले यावनावेनसले याकांमा
चीिबलेअदाकरण े

143 77  1,00,00,000  14,36,000 

230 क क ेि यकायालय थाप यिव
भागातील भाग . 2 
मधील भाग तरावरीलतरतु
दनसले याकामांचीअं ितमिब
लेअदाकरण े

143 78  10,00,000  10,00,000 

231 क क ेि यकायालय थाप यिव
भागातील भाग . 2 
मधीलमु यालय तरावरीलत
रतुदनसले याकामांचीअं ितम
िबलेअदाकरण े

143 80  10,00,000  10,00,000 

232 क भाग . 2 से.न.ं16 
मधीलअि नशामकक ाजव
ळीलमोकळीजागािवकसीत
करण े

143 81  27,00,000  27,00,000 

233 क भाग . 
६म येदेवकरव ती,च पाणी
वसाहतवप रसरात थाप यिव
षयकसुधारणेचीकामेकरण.े 

143 82  10,00,000  5,00,000 

234 क भाग . 
६म येस ु नगर,महादेवनगर,
लांडगेव तीवप रसरात थाप
यिवषयकसुधारणेचीकामेक

रणे. 

144 83  20,00,000  5,00,000 

235 क भाग . 144 84  20,00,000  5,00,000 
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६म येभगतव ती,गुळवेव ती
वप रसरात थाप यिवषयक
कामेकरण.े 

236 क भाग . 
६मधीलधावडेव तीवप रसरा
त थाप यिवषयककामेकरण.े 

144 85  21,22,000  5,00,000 

237 क भाग .६म येभगतव तीये
थीलिकसनरावसखारामलांड
गेमाग .१मधीलअंतगतर

यां चेकॉि टीकरणकरण.े 

144 86  10,00,000  5,00,000 

238 क भाग .६म येभगतव तीये
थेकमानीबांधण े

144 87  10,00,000  10,00,000 

239 क भाग .६म येस ु नगर,मो
हननगर,च पाणीवसाहतयेथे
कमानबांधण े

144 88  27,50,000  27,50,000 

240 क भाग .६म येधावडेव ती, 
भगतव ती, 
गुळवेव तीवप रसरातचबरक
हरर यां यासमपातळीतघे

णेव थाप यिवषयककामकर
णे.  

144 89  10,00,000  5,00,000 

241 क भाग . 
८मधीलमु यर यां नाइतरर

यां नाथम ला टनेप ेमारणे
व  Cat Eye बसिवण.े 

144 92  20,00,000 0 19,90,000 

242 क भाग .८से टरन.ं 
7,11,12 
वइ यादीिठकाणी थाप यिव
षयकसुधारणांचीकामेकरणे 

144 93  28,00,000 0 2,80,000 

243 क भाग . ८येथीलसे टर 
12,11,7  
वइतरिठकाणी थाप यिवषय
कसुधारणांचीकामेकरणे 

144 94  22,00,000 0 2,00,000 

244 क भाग . 
८मधीलसे टर१०वइतरिठ
काणी थाप यिवषयकसुधार
णािवषयककामेकरण.े  

144 96  30,00,000 0 5,00,000 

245 क भाग . 8 म येब डव Cat 
Eye 
बसिवणेवइतर थाप यिवषय

144 100  35,00,000 0 3,50,000 
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ककामेकरण े

246 क भाग . 9 
मधीलसंतोषीमाताचौकतेमहे
शनगरचौकपयत याभागातव
इतरिठकाणी थाप यिवषयक
कामेकरण.े  

144 104  25,00,000 0 25,00,000 

247 क भाग . 9 
मधीलपुनवसनइमारतीजवळी
लभागात थाप यिवषयकका
मेकरणेवआनु षं िगककामेकर
णे 

144 105  20,00,000 0 20,00,000 

248 क भाग . 9 
मधीलगोडाऊनइमारतवइतर
िमळकत चीदु तीची थाप
यिवषयककामेकरण.े  

145 106  20,00,000 0 20,00,000 

249 क भाग .९मासुळकरकॉलनी
वइतरिठकाणी थाप यिवषय
ककामेकरण े

145 107  20,00,000 0 20,00,000 

250 क भाग .2 
मधीलअित मणकायवाही
साठीलागणारीयं सामु ीवम
नु यबळपुरिवण.े 

146 135  6,00,000  6,00,000 

251 क भाग .९नेह नगरवखराळ
वाडीयेथीलमनपाशाळावइतर
इमारतीचेरंगरंगोटीदेखभालदु

तीव थाप यिवषयककामे
करण े

526 18  70,00,000 0 50,00,000 

252 क भाग .९मासुळकरकॉलनी
ि डा बोधीनी 
,यशवंतनगरमनपाशाळावइत
रइमारतीचेरंगरंगोटीदेखभाल
दु तीव थाप यिवषयकका
मेकरण े

526 19  70,00,000 0 55,00,000 

253 क भाग .९मधीलनेह नगर
मशानभूमीम ये थाप यिवष

यककामेकरण.े 

527 8  15,00,000 0 15,00,000 

254 क भाग .९नेह नगरयेथीलद
फनभूमीिवकिसतकरणेवइतर
थाप यिवषयककामेकरण.े 

527 10  90,00,000 0 90,00,000 
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255 क भाग .9 
मधीलखराळवाडीभागातील
व छतागृहांचीरंगरंगोटीवदु

तीचीकामेकरण.े 

528 14  25,00,000 0 15,65,000 

256 क भाग .9 
मधीलनेह नगरभागातील व
छतागृहांचीरंगरंगोटीवदु
तीचीकामेकरण.े 

528 15  23,00,000 0 23,00,000 

257 क भाग .6 
म येमुतारीवशौचालयांची
थाप यिवषयककामेकरण.े 

528 15  10,00,000  5,00,000 

258 क भाग .9 
मधीलमासुळकरकॉलनीभा
गातील व छतागृहांचीरंगरं
गोटीवदु तीचीकामेकरण.े 

528 16  23,00,000 0 15,00,000 

259 क भाग . 6 
म येभगतव तीम येशौचाल
यबांधण.े 

528 16  15,00,000  5,00,000 

260 क भाग . ६म येभगतव ती, 
गुळवेव ती, 
धावडेव तीवप रसरातडांबरी
करणानेर यांचीदु तीकरणे. 

595 51  15,00,000  15,00,000 

261 क भाग .६म येपुणेनािशकर
या यापि मभागातडांबरी

करणानेर यांचीदु तीकरणे
. 

596 11  14,24,000  1,19,000 

262 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलिमतालीगाडन, 

हवृ ं दकॉलनी, 
वइतरप रसरातीलनालांयावर
लीपरटाकणेवना यांचीइतर
थाप यिवषयककामेकरण.े 

21 129  1,00,000 0 90,000 

263 ड भाग .२५ताथवडेगावातून
िजवननगरमागपुनावळेगावा
कडेजाणारार तािवकसीतकर
णे. 

26 87  50,00,000 0 49,99,000 

264 ड भाग .२५पुनावळेयेथीलमुं
बई-
बगलोरहायवेपासूनकाटेव ती
कडेजाणारा३०.००मी. 

26 88  50,00,000 0 49,99,000 
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डी.पी. र तािवकसीतकरण.े 

265 ड भाग .२५पुनावळेयेथील
बी.आर.टी. 
रोडपासूनपुनावळेगावठाणातू
नजाणारा१८.००मी. 
ं दडी.पी. 

र तािवकसीतकरण.े 

26 89  50,00,000 0 49,99,000 

266 ड भाग .२५वाकडयेथीलस
हन.ं१२६मधूनशोने टटॉवर

कडेजाणारा१८.००मी. 
ं दडी.पी. 

र तािवकसीतकरण.े 

26 93  1,00,000 0 99,000 

267 ड भाग .२५वाकडयेथीलस
हन.ं१४१पासून२४.००मी. 

डी. पी. 
रोडलाजोडणारास हन.ं१४३
मधील१८.००मी. डी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

26 96  1,00,000 0 99,000 

268 ड भाग .२६वाकडयेथीलस
मथकॉलनी, 
तिन ककॉलनीवइतरप रसरा
म ये ॉक टीकरणनेर तािव
कसीतकरण.े 

26 99  2,00,00,000 0 1,90,00,000 

269 ड भाग .२६िपंपळेिनलखम
धीलउवरीतर ते ॉक टीकर
णनेिवकसीतकरण.े 

26 100  1,00,000 0 90,000 

270 ड . ं . 
२६वाकडमधीलकावेरीनगर
पोिलसलाईनर यासाठी ो
ट्कशनिभंतबांधूनिभंतीवर२
६/११चेवीरजवानाचे ं दाज
लीपरसुशोिभकरणाचीकामेक
रणे. (ट पा .०२) 

26 101  1,00,000 0 90,000 

271 ड भाग .२६िपंपळेिनलखम
धीलबापूजीबुवामंदीरते मशा
नभुमीपयतिमिलटरीह ी या
कडेनेसंर णिभंतबांधणे. 

26 102  1,00,000 0 90,000 

272 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलआर ण ं .३७७मधील

26 103  1,00,000 0 90,000 
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उवरीतआर णेिवकसीतकर
णे. 

273 ड भाग .२६वाकडकावेरीनग
रपोलीसवसाहतीलगतिसमा
िभंतबांधूनिभंतीवरसमूहिश
पउभारण.े 

26 104  1,00,000 0 90,000 

274 ड भाग .२५पुनावळेयेथेआय
.टू.आर. याबद यातआले
याजागेवरअि नशामकक उ

भारण.े 

27 110  5,00,000 0 4,00,000 

275 ड भाग .२६िपंपळेिनलखस
हन.ं०२व४२मधीलआर ण
.३८०भाजीमंडईवदु कानक
िवकसीतकरण.े 

27 113  1,00,000 0 90,000 

276 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलकावेरीनगर, 
पोिलसवसाहतीमधीलउवरी
तर याचेकॉ टीकरणकरणे
. 

27 114  1,00,000 0 90,000 

277 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलबापुजीबुवाचौकतेिपंपळे
िनलख मशानभूमीपयता१८.
००मी. ं दीचाडी.पी. 
र तािवकसीतकरणेवमनपा
याता यातयेणारेर तेिवकसी

तकरण.े 

27 117  50,00,000 0 49,00,000 

278 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलछ पतीचौकतेमानकर
चौकापयत यार याचेकॉ
टीकरणकरण.े 

27 118  1,00,000 0 90,000 

279 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलदु वाकुरपाक, 
वधमान ी ससोसायटीशेजा

नकाळेवाडीफाटारोडपयत
वइतरप रसरातीलर तेिसमट
कॉ टचेकरण.े 

27 119  1,00,000 0 90,000 

280 ड भाग .२६क पटेव तीप र
सरातीलअंतगतर यां चेकॉ

टीकरणकरण.े 

27 120  1,00,000 0 90,000 
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281 ड भाग .२५पुनावळेयेथीलस
हन.ं३३व३४मधूनजाणारा१

८.००मी. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

35 384  50,00,000 0 49,99,000 

282 ड भाग .२५पुनावळेयेथीलस
हन.ं२८ते३२मधूनजाणारा१

८.००मी. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

35 385  1,00,000 0 99,000 

283 ड भाग .२५पुनावळेयेथील
गायकवाडनगरमधील१८.०
०मी. ं दडी.पी. 
र याचीउवरीत थाप यिवष
यककामेकरण.े 

35 386  1,00,000 0 99,000 

284 ड भाग .२५पुनावळेयेथीलस
हन.ं१०व११मधूनजाणारा१

८.००मी. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

35 390  1,00,000 0 99,000 

285 ड भाग .२५वाकडयेथीलिट
पटॉपहॉटेलपासूनअटलांटा२
सोसायटीकडेजाणारा१८.००
मी. ं दडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

35 391  1,00,000 0 99,000 

286 ड भाग .२५वाकडयेथीलसुद
शनकॉलनी, सदगु कॉलनी, 
पो टलकॉलनी, 
पोला रसहॉ पीटलरोड, 
यमुनानगररोड, 
वइतरप रसरातीलग यांम
येकॉ टीकरणकरण.े 

36 394  1,00,000 0 99,000 

287 ड भाग .२५पुनावळेगावठा
णातूनअंडरपासकडेजाणारा१
८.००मी. डी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

36 395  50,00,000 0 49,99,000 

288 ड भाग .२६िपंपळेिनलखम
धीलशॉिपंगसटरजवळील१२
.००मी. ं दीचाडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े 

36 396  50,00,000 0 49,00,000 

289 ड भाग .२६मधीलस हन.ं६,
७,८,९,१२,१३व१४मधूनजा
णारा१२.००मी. 

36 397  1,00,00,000 0 50,00,000 
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ं दीचाडी.पी. 
र तािवकसीतकरण.े   

290 ड भाग .२६वाकड-
िपंपळेिनलखयेथील गतीकॉ
लनीवसोनाईमंगलकायालया
मागीलबाजू येथीलर तेिसमट
कॉ टीकरणकरण.े 

36 399  1,00,000 0 90,000 

291 ड भाग .२६वाकड-
िपंपळेिनलखयेथीलनंदनवन
कॉलनी, अनुसयाकॉलनी, 
भाऊसाहेबकलाटेनगरवइतर
प रसरातीलअंतगतर तेिसम
टकॉ टीकरणकरण.े 

36 400  1,00,000 0 90,000 

292 ड भाग .२६वाकड-
िपंपळेिनलखयेथीलशेखव
तीवइतरप रसरातीलअंतगत

र तेिसमटकॉ टीकरणकरणे
. 

36 401  1,00,000 0 90,000 

293 ड भाग .२६वाकड-
िपंपळेिनलखप रसरातीलिव
िवधचौकां चेसुशोभीकरणकर
णे. 

36 402  1,00,000 0 90,000 

294 ड भाग .२८िपंपळेसौदागरये
थीलकापसेलॉनजवळील१२
.००मी. ं दडी.पी. 
र याचेअ ावतप दतीनेकॉ

टीकरणकरण.े 

36 403  2,50,00,000 0 1,50,00,000 

295 ड भाग .२९िपंपळेगुरवप रस
रातीलजवळकरनगरवइतरप
रसरातीलर तेआव यकतेनु

सारकॉ टीकरणकरण.े 

36 404  8,00,00,000 0 2,00,00,000 

296 ड भाग .२५वाकडयेथीलआ
र ण .४/४येथेटाऊनहॉल
बांधण.े 

51 47  1,00,000 0 99,000 

297 ड भाग .२५पुनावळेयेथे म
शानभूमीबांधणे. 

51 48  1,00,000 0 99,000 

298 ड भाग .२५वाकडयेथेअ ा
वतप दतीने मशानभूमीिवक
सीतकरण.े 

51 49  49,00,000 0 39,00,000 
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299 ड भाग .२८िपंपळेसौदागरये
थीलमनपाशाळािसमािभंती
लगतिशवसृ ी ( युअरल) 
उभारणेवसुशोभीकरणकरण.े 

51 51  6,00,00,000 0 4,00,00,000 

300 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलक पटेव तीशाळेचेिव
तारीकरणक ननुतनीकरण

करणेवइतर थाप यिवषयक
अनु षं िगककामेकरण.े 

52 54  1,00,000 0 90,000 

301 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलमनपादवाखाना, 
यायामशाळावतािलमयां चेनु

तनीकरणकरणेवइतर थाप य
िवषयकअनु षं िगककामेकरण.े 

52 55  1,00,000 0 90,000 

302 ड भाग .२५पुनावळेमधील
आर ण .४/६५ ाथिमक
शाळाइमारतबांधण.े 

55 157  1,00,000 0 99,000 

303 ड भाग .२६िपंपळेिनलखये
थीलआर ण .३८५खेळा
चेमैदानिवकसीतकरण.े 

55 158  1,00,000 0 90,000 

304 ड िपंपरीिचंचवडमनपा याह ी
तीलड े ीयकायालयाअंतग
तदशनीभागातिविवधअ या
व यक यासविवषयांवरआ
धा रतिभ ीिच ेवघोषवा यरं
गूनसुशोभीकरणकरण े

55 165  60,00,000 0 59,00,000 

305 ड भाग .२५भुमकरव तीयेथे
शाळाइमारतबांधण.े 

55 167  1,00,000 0 99,000 

306 ड भाग .२५वाकडयेथीलप
रसरातीलना यांचीआव य

कतेनुसार थाप यिवषयकका
मेकरण.े 

158 1  50,00,000 0 25,00,000 

307 ड भाग .२५वाकडस हन.ं१
६६, १६७मधूनबी.आर.टी. 
रोडकडेजाणारानालाबं िद त
करण.े 

158 2  50,00,000 0 25,00,000 

308 ड भाग .२९िपंपळेगुरवयेथी
लवैदू व तीसंडास लॉकपाडू
नबहउ ेशीयइमारतबांधणेवइ
तर थाप यिवषयककामेकरणे

167 2  10,00,000 0 9,90,000 
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309 ड भाग .२९िपंपळेगुरवयेथी
लगणेशनगर, 

ीकृ णकॉलनी, 
कािशदनगर, 
गंगो ीनगरव भागातीलइतर
प रसरातपे ह ग लॉकवइतर
थाप यिवषयककामेकरण.े 

169 5  15,00,000 0 5,00,000 

310 ड भाग .२९िपंपळेगुरवयेथी
लजवळकरनगर, 
िसंहगडकॉलनी, 
कािशदपाक, 
महारा कॉलनीव भागाती
लइतरप रसरातपे ह ग लॉक
वइतर थाप यिवषयककामेक
रणे. 

169 6  15,00,000 0 5,00,000 

311 ड भाग .२९िपंपळेगुरवयेथेस
न२०२१-२२म येहोणा-
याआिदवासीसंगीत, 
खा सं कृतीवमनपा याइतर
काय माकरीतामंडपिवषय
कवइतर थाप यिवषयककामे
करण.े 

170 7  12,00,000 0 11,00,000 

312 ड भाग .२९िपंपळेगुरवयेथी
लमा यिमकशाळावइतरइमार
तीची थाप यिवषयकदेखभा
लवदु तीचीकामेकरण.े  

530 1  20,00,000 0 19,90,000 

313 ड भाग .२९िपंपळेगुरवयेथी
लशेवंताबाईकािशददवाखा
यातीलउवरीत थाप यिवषय

ककामेकरण.े 

531 1  15,00,000 0 14,90,000 

314 ड भाग .२९िपंपळेगुरवयेथी
लसंडास लॉकवमुता-
यांची थाप यिवषयककामेक
रणे. 

532 1  15,00,000 0 10,00,000 

315 इ भाग . ३च-
होलीस ह.न१ं३१मधीलआ
यटुआरनेता यातआले याउ
वरीतजागेतबहउददेशीयइमार

14 2  50,00,000 0 50,00,000 
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तबांधण.े  

316 इ भाग .३येथीलपुण े- 
नािशकर तातेस ह .५७५, 
६६४,५०८,५०६पयतचा३०
व१८मीिड.पी. 
र तािवकिसतकरण.े 

19 59  5,00,00,000 0 5,00,00,000 

317 इ भाग . ३च-
होलीयेथीलस.न.ं७२ते१६३
व१६१ते२८०पयतचा२४मी
िड.पी. र तािवकिसतकरण.े 

20 77  1,00,00,000 0 1,00,00,000 

318 इ भाग . 
३मोशीयेथीलगट .७५ते१३
७पयतचा३०मीिड.पी.र ता
िवकिसतकरण.े(Shivajiwa
di) 

20 84  5,00,00,000 0 5,00,00,000 

319 इ भाग .३च-
होलीयेथीलस ह .३६१ते१
३३पयतचा३०मीिडपीर या
चेता यातआले याजागेतर
तािवकिसतकरण.े(DYPat

il collage) 

21 133  5,00,00,000 0 5,00,00,000 

320 इ भाग .३मोशीचौकाचेसुशो
िभकरणकरण.े 

27 121  50,00,000 0 50,00,000 

321 इ भाग . च-
होलीयेथीलसंत ाने रवसंत
नामदेवमहाराजयां चेभेटीवर
आधारीतसमुहिश प यापरी
सरातसंत ाने रसृ ीतयारकर
णे. 

52 65  2,00,00,000 0 50,00,000 

322 इ भाग . ३च-होली, 
चोिवसावाडीयेथीलिविवध
िवभागामाफतखोद यातआ
ले या ेनचेसडांबरीकरणकर
णे 

65 76  1,53,00,000 0 1,53,00,000 

323 इ भाग .३च-
होलीफाट्याजवळीलर यां
चेखडीकरणवबीबीएमकरण े

181 4  50,00,000 0 50,00,000 

324 इ भाग .३काटेव ती , 
द नगरभागातीलर यां चेख

181 6  50,00,000 0 50,00,000 
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िडकरणवबीबीएमकरण.े 

325 इ भाग . ३च-
होलीयेथेआव यकिठकाणी
थाप यिवषयककामेकरण.े  

182 15  50,00,000 0 50,00,000 

326 इ भाग .३मोशी,डुडूळगावये
थीलिविवधपेि हंग लॉकबस
िवणेव थाप यिवषयककामे
करण.े 

184 17  50,00,000 0 50,00,000 

327 इ भाग . 
३काटेव तीवइतरप रसराती
ल थाप यिवषयकवइतरअनु
षं िगककामेकरण.े 

188 34  50,00,000 0 50,00,000 

328 इ भाग . 
४मधीलिदघीयेथेिठकिठका
णीडांबरीकरणेकरण.े   

20 97  2,00,00,000 0 0 

329 इ भाग . 
४मधीलबोपखेलयेथेिठकिठ
काणीडांबरीकरणेकरण.े   

20 98  1,00,00,000 0 0 

330 इ वॉड . 
४मधीलिदघीयेथीलस.न.ं 
७२,८४,६९,८७मधूनजाणा
रा१२मीव१५मी ं दीचािड.पी. 
र तािवकिसतकरण.े( ट पा -
२) 

20 99  2,00,00,000 0 1,67,00,000 

331 इ िदघी-बोपखेल भाग . 
४येथीलबोपखेलरामनगरते
बोपखेलगावठाणर यासफुट
पाथवदु भाजककरण.े  

20 100  75,00,000 0 5,00,000 

332 इ भाग .४िदघीगावातिठक
िठकाणी ॉमवॉटरलाईनटाक
णे 

20 101  75,00,000 0 5,00,000 

333 इ भाग .४िदघीगावातिविव
धिठकाणीडांबरीकरणकरण े

21 102  3,00,00,000 0 0 

334 इ भाग .४िदघीगावातिविव
धिठकाणीपेि हंग लॉकबस
िवण े

22 146  1,33,00,000 0 1,28,00,000 

335 इ िदघीबोपखेल भाग .४येथी
लदफनभुमीिवकिसतकरण.े 

22 150  1,00,00,000 0 95,00,000 



263 
 

 
 

336 इ भाग .४बोपखेलगावाती
ल मशानभूमीजवळील१२.
००मी/ 
२४.००मीर तािवकिसतकर
णे. 

52 64  1,65,00,000 0 65,00,000 

337 इ भाग . 
४बोपखेलमधीलनदीकडील
घाटिवकिसतकरणेवअनु षं िग
ककामेकरण.े 

65 84  1,33,00,000 0 1,32,99,000 

338 इ भाग . 
४बोपखेलमधीलिवकासआ
राखड्यातीलउवरीतर यानां
फुटपाथकरणेवअनु षं िगकका
मेकरण.े 

65 85  66,60,000 0 66,59,000 

339 इ भाग . 
४बोपखेलमधीलउवरीतर ते
दु तीक नडांबरीकरणकरणे
. 

65 86  1,33,00,000 0 1,32,99,000 

340 इ भाग . 
४बोपखेलमधीलगावठाणव
रामनगरमधीलउवरीतिठका
णी ीिम सकॉ टकरणेवअ
नु षं िगककामेकरण.े 

65 87  66,60,000 0 66,59,000 

341 इ भाग .४मधीलिदघीयेथेिठ
किठकाणीर तेखडीमु मकर
णे 

181 7  60,00,000 0 59,99,000 

342 इ भाग .४मधीलबोपखेलये
थीलरामनगरना याशेजारील
वगीतगोिवंदकायालयासला
गूनअसलेलार तािवकिसतक
रणे. 

181 8  30,00,000 0 29,99,000 

343 इ भाग .४मधीलिदघी - 
बोपखेलयेथेआव यकिठका
णीपे हर लॉकबसिवण.े 

183 10  30,00,000 0 29,99,000 

344 इ भाग . ४मधीलिदघी - 
बोपखेलयेथेिविवधिठकाणीपे
वर लॉकबसिवणेवइ यादी
थाप यिवषयककामेकरण.े   

188 39  60,00,000 0 59,99,000 

345 इ भाग . ४मधीलिदघी - 
बोपखेलयेथेडांबरीर यां नाप

188 41  33,00,000 0 32,99,000 
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ेमारणेव थाप यिवषयकका
मेकरण.े   

346 इ भाग . ४मधीलिदघी - 
बोपखेलयेथेआव यकिठका
णीिदशादशकफलक ,  
बचेसइ यादी थाप यिवषय
ककामेकरण.े   

188 43  33,00,000 0 32,99,000 

347 इ भाग . 
४मधीलिदघीयेथील मशान
भुमीम ये थाप यिवषयकका
मेवसुधारणाकरण.े  

534 10  17,00,000 0 16,99,000 

348 इ भाग . 
४मधीलिदघीयेथीलदफनभु
मीम ये थाप यिवषयककामे
करण.े  

534 11  17,00,000 0 16,99,000 

349 इ भाग . ४िदघी - 
बोपखेलयेथीलसंडासमुता-
यायेथील थाप यिवषयकआ
व यकसुधारणीचीकामेकरण.े 

535 21  17,00,000 0 10,00,000 

350 इ भाग . ४िदघी- 
बोपखेलयेथीलमनपाइमारती
मधील व छतागृहाची थाप
यिवषयककामेकरण.े  

535 22  17,00,000 0 10,00,000 

351 इ भाग .५मधीलराजमाता
िजजाऊउड्डाणपुलतेगंगो ी
पाकपयतचार ताअ याधु िन
कप दतीनेिवकिसतकरण.े  

21 103  20,00,000  20,00,000 

352 इ भाग . 
५मधीलइ यादीिठकाणीर

यां चेहॉटिम सप दतीनेडां
बरीकरणकरण.े 

21 104  2,50,00,000  40,00,000 

353 इ भाग . 
५मधीलसखुबाईगबाजीगव
ळीउ ानयेथीलपािकगजागा
िवकिसतकरणेवअ ावतबह
मजलीवाहनतळउभारण.े 

40 10  20,00,000  20,00,000 

354 इ भाग .५मधीलआर ण .
४०० ाथिमकशाळािवकिस
तकरण.े 

49 22  20,00,000  20,00,000 

355 इ भाग .५मधीलइ यादीिठ 179 1  60,00,000  40,00,000 
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काणीबंदपाईपगटसकरणेव
थाप यिवषयककामेकरण े

356 इ भाग . 
५मधीलगवळीनगर, 
संततुकारामनगरवइ यादीिठ
काणी WBM  व BBM  
प दतीनेर यांचीसुधारणाकर
णेवर तेिवकिसतकरण.े  

181 9  50,00,000  50,00,000 

357 इ भाग . 
५मधीलइ यादीिठकाणीहॉट
िम सप दतीनेर यां चेडांबरी
करणकरण.े  

182 19  50,00,000  30,00,000 

358 इ भाग . 
५मधीलइ यादीिठकाणीसेवा
वािह याटाकलेलेचर, खड्डे 
WBM 
वहॉटिम सप दतीनेर याची
सुधारणाकरण.े  

182 20  60,00,000  40,00,000 

359 इ भाग .५मधीलपोटेचाळ, 
ां तीसुयनगर,रा ेमनगर, 

िशव योतकॉलनी, 
नवर नकॉलनीवइ यादीिठका
णीपेि हंग लॉकबसिवणेवसु
धारणाकरण.े 

183 12  40,00,000  10,00,000 

360 इ भाग .५मधील ीकृ णकॉ
लनी, गु कृपाकॉलनी , 
स यनारायणसोसायटी, 
तुकडोजीमहाराजहौ.सोसाय
टी, 
नंदनवनकॉलनीवइ यादीिठ
काणीपेि हंग लॉकबसिवणेव
सुधारणाकरण.े 

184 13  40,00,000  10,00,000 

361 इ भाग . 
७भोसरीमधीलिविवधर यां
चेहॉटिम सप दतीनेडांबरीक
रणकरण े

21 105  2,17,00,000 0 1,00,00,000 

362 इ भाग . 
७भोसरीग हाणेव तीवइतरप
रसरातीलर यां चेडांबरीकर

णकरण े

21 106  1,67,00,000 0 1,67,00,000 
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363 इ भाग .७भोसरीचां दणीचौ
कतेलां डेवाडीमहारा बँकेप
यतचार ताअ ावतप दतीने
िवकिसतकरण.े 

21 107  7,00,00,000 0 1,00,00,000 

364 इ भाग .७भोसरीबापुजीबु
आचौकतेपी.एम.टीचौकपय
तचार ताअ ावतप दतीनेिव
किसतकरण.े 

21 108  6,00,00,000 0 1,00,00,000 

365 इ भाग . 
७भोसरी मशानभुमीतेअि न
शामकक ापयतचार ताअ

ावतप दतीनेिवकिसतकरणे
. 

21 109  7,00,00,000 0 1,00,00,000 

366 इ आर ण .४३० ( 
ाथिमकशाळा ) 

िवकिसतकरण े

52 61  2,00,00,000 0 68,85,000 

367 इ भाग . 
७भोसरीग हाणेव तीआदीना
थनगरवइतरर यां चेहॉटिम
सप दतीनेडांबरीकरणकरणे

. 

182 22  1,00,00,000 0 1,00,00,000 

368 फ भाग १िचखलीयेथीलसा
नेचौकतेिशवरकरचौकर या
चेहाँटिम सप तीनेडांबरीकर
णकऱण े

28 152  7,70,000  7,70,000 

369 फ भाग १िचखलीधनगरबा
बामंदीरतेकेशवनगरपयतना
लाबांधण े

28 162  2,00,00,000  1,00,00,000 

370 फ भाग १टाँवरलाईनर याचे
वरीलप रसरातीलर तेहाँटिम
सप तीनेडांबरीकरणकरण े

29 167  19,00,000  19,00,000 

371 फ भाग १मधीलसोनवणेव
तीप रसरातीलअंतगतर ते

हाँटिम सप तीनेडांबरीकरण
करण े

29 168  19,00,000  19,00,000 

372 फ भाग १िचखलीमधीलिव
िवधडीपीर तेिवकसीतकरण े

29 172  1,50,00,000  50,00,000 

373 फ भाग १मोरेव ती हे ेव ती
प रसररामदासनगरमधीलर
तेखडीमु मवडांबरीकरणक

29 173  1,50,00,000  50,00,000 
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रणे 

374 फ भाग १टाँवरलाईनर तासं
तकृपातेनायरकाँलनीर याचे
डांबरीकरणकरण े

36 414  60,00,000  30,00,000 

375 फ भाग १शेलारव तीमधील
र याचेडांबरीकरणकरण े

36 419  70,00,000  70,00,000 

376 फ भाग १म येअभंगिव ते
पाटीलनगरमु यर याचेअंत
गतभागातपे ह ग लाँकबस
िवण े

36 422  30,00,000  15,00,000 

377 फ भाग १म येपाटीलनगरम
धीलभांगरेकाँलनीवइतरभागा
तीलप रसरातपे ह ग लाँकब
सिवण े

37 423  30,00,000  30,00,000 

378 फ भाग १म येरामदासनगरग
णेशनगरवदु गानगरप रसरातपे
ह ग लाँकबसिवण े

37 424  40,00,000  23,00,000 

379 फ भाग १ हे ेव तीिचखली
अंतगतभागातीलर याचेडां
बरीकरणकरण े

37 426  50,00,000  50,00,000 

380 फ भाग  1 
िचखलीमधीलआर ण  
1/118 
वाहनतळा याजागेचेखडीक
रणक नहाँटिम सप तीनेडां
बरीकरणकरणेवइतरअनु षंगी
ककामेकरण े

37 436  20,01,000  20,00,000 

381 फ भाग  1 
म येिठकिठकाणीनालावचब
स थाप यिवषयकदु तीका
मेकरण े

201 11  40,00,000  10,00,000 

382 फ भाग  1 
म येसोनवणेव तीऔ ोगीक
प रसरातीलर याचेमजबुती
करणवएमपीएमकरण े

204 13  20,00,000  20,00,000 

383 फ भाग  1 
मधीलरामदासनगरवइतरप र
सरातीलर याचेमजबुतीकर
णक नएमपीएमकरण े

204 19  20,00,000  20,00,000 
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384 फ भाग  1 
मधीलिचंचेचामळार याचे
ना याचेबाजुपयतजाणा यार

याचेमजबुतीकरणवडांबरी
करणकरण े

206 27  50,00,000  10,00,000 

385 फ भाग १ भाग  1 
मधीलिचखलीयेथीलदफनभु
मीसाठीिवकसीतकरणेवइतर
थाप यिवषयककामेकरण े

537 2  70,00,000  50,00,000 

386 फ भाग ११मधीलमंजुरिवका
सयोजनेतीलता यातआलेले
र तेिवकसीतकरण े

27 128  12,99,90,000  2,99,90,000 

387 फ फ भागातिठकिठकाणीसुशौ
िभकरणाचीकामेकरण े

27 132  1,00,00,000  50,00,000 

388 फ भाग ११मधीलपूणानगरप
रसरातीलराघव हॉटेलतेन
फेज१पयतर याचेकाँ टी

करणकरण े

29 174  4,00,00,000  1,00,00,000 

389 फ भाग ११मधीलपुणानगरये
थीलसे १८सीडीसीमधील
मोकळीजागा ४पयटनक ा
याधत वरिवकसीतकरण े

59 109  9,99,94,000  40,74,557 

390 फ भाग ११मधीलपवारव ती
नेवाळेव तीम येनाला ेिनंगव
टाँमवाँटरिवषयककामेकरण े

200 6  75,00,000  40,00,000 

391 फ भाग  11 
मधीलनेवाळेव ती - 
पवारव तीप रसरातीलनाला
बं िद तपाईपटाकून ेिनंगकरण े

201 9  65,00,000  30,00,000 

392 फ भाग  11 
मधीलवाघोलीजलशु ीकर
णक तेि वेणीनगरपयत पाई
नर याचेहाँटिम सप तीने
डांबरीकरणकरण े

206 22  50,00,000  24,39,250 

393 फ भाग  11 
मधीलिविवधर यांचीहाँटिम
सप तीनेदेखभालदु ती

करण े

618 11  60,00,000  30,00,000 

394 फ भाग १२ पीनगरप रसरा
तीलअंतगतर तेकाँ टीकर

37 437  60,00,000  59,99,000 
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णकरण े

395 फ भाग १२मधील ीरामकाँ
लनीतेमु यर यापयतचाना
लाबांधकामकरण े(भाग२) 

37 445  8,49,200  8,48,200 

396 फ भाग . १२, 
पीनगरयेिथलअ ं दग यांम

धीलर तेपे ह ग लाँकनेतयार
करण े

37 447  60,00,000  48,44,757 

397 फ भाग १२ता हाणेव तीि
वेणीनगरयेथे थाप यिवषयक
कामेक नपे ह ग लाँकबस
िवण े

37 452  55,00,000  54,99,000 

398 फ भाग १२तळवडेगावयेथे
खेळाचेमैदानिवकसीतकरण े

55 177  20,05,000  20,04,000 

399 फ भाग . १२, ता हाणेव ती 
- 
ि वेणीनगरयेिथलअ िवनाय
कसोसायटीतेतळवडेमु यर

यापयतचानालादु तीकर
णे. 

201 15  10,00,000  9,99,000 

400 फ भाग . १२, 
तळवडेगावयेिथलपीरबाबामं
दीराजवळीलनालादु तीकर
णे 

201 18  20,00,000  19,99,000 

401 फ भाग . १२, 
पीनगरयेिथलअंतगतग

यांम येपेि हंग लॉकबस
िवणेवदु तकरण े

209 20  7,00,000  6,99,000 

402 फ भाग . १२, 
तळवडेगावयेिथलअंतगतग

यांम येपेि हंग लॉकबस
िवणेवदु तकरण े

209 21  7,00,000  6,99,000 

403 फ भाग . 
१२,ि वेणीनगरयेिथलअंतग
तग यांम येपेि हंग लॉकब
सिवणेवदु तकरण े

209 22  3,00,000  2,99,000 

404 फ बाग . १२, ि वेणीनगर- 
ता हाणेव तीयेथेअ ं दग यां
मधीलर यां येपे ह ग लॉक
बसिवण े

211 59  30,00,000  29,99,000 
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405 फ बाग . १२, 
तळवडेगावयेथेपे ह ग लॉक
दु तीचीकामेकरणेवआव
यकतेनुसारनिवनपे ह ग लॉ

कबसिवण े

211 60  40,00,000  20,00,000 

406 फ भाग १२ पीनगरबु िव
हारवतळवडेच हाणव तीयेथे
सं िवधानिश पबसिवण े

217 54  15,00,000  14,99,000 

407 फ भाग १२कँनबेचौकयेथेअ
नीशमनक ा याइमारतीसमो
र वज तंभउभारण े

219 105  10,00,000  9,99,000 

408 फ भाग . १२, 
मनपाइमारत चीिकरकोळदेख
भालदु तीकरण े

620 15  20,00,000  10,00,000 

409 फ भाग १३येथीलिविवध या
यामशाळाचेअधु िनिककरणव

भागातीलिविवधिठकाणी
थाप यिवषयककामेकरण े

14 7  12,65,000  12,65,000 

410 फ भाग १३प रसरातजु नेपे
ह ग लाँकदु तकरणेवन

िवनपे ह ग लाँकबसिवण े

29 189  10,00,000  5,00,000 

411 फ भाग १३मधीलअ णाभा
ऊसाठेसां कृतीकभवनपवळे
ि डांगणवइतरि डांगणाची
थाप यिवषयककामेकरण े

208 4  5,00,000  5,00,000 

412 फ भाग .१३िनगडीगावठाण
व भागातीलिविवधिठकाणी
जु नेपेि हंग लॉकदु तकरणे
वनवीनपेि हंग लॉकबसिवणे
वआव यकतेनुसार थाप य
िवषयककामेकरण.े 

209 26  10,00,000  5,00,000 

413 फ भाग .१३साईनाथनगरव
भागातीलिविवधिठकाणीजु ने
पेि हंग लॉकदु तकरणे, 
नवीनपेि हंग लॉकबसिवणेव
आव यकतेनुसार थाप यिव
षयककामेकरण.े 

209 27  10,00,000  5,00,000 

414 फ भाग . 
१३यमुनानगरव भागातील
िविवधिठकाणीजु नेपेि हंग

209 28  10,00,000  5,00,000 
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लॉकदु तकरणेनवीनपेि हं
ग लॉकबसिवणेवआव यक
तेनुसार थाप यिवषयककामे
करण.े 

415 फ भाग .१३िनगडीगावठाण
व भागातीलिविवधिठकाणी
आव यकतेनुसार थाप यिव
षयककामेकरण.े 

216 30  10,00,000  5,00,000 

416 फ भाग .१३साईनाथनगरव
भागातीलिविवधिठकाणीआ
व यकतेनुसार थाप यिवषय
ककामेकरण.े 

216 31  10,00,000  5,00,000 

417 फ भाग . 
१३एलआयसीकॉलनी, 
एलआयिज, 
एमआयिजव भागातीलिव
िवधिठकाणीआव यकतेनुसा
र थाप यिवषयककामेकरण.े 

216 32  10,00,000  5,00,000 

418 फ भाग . 
१३मधीलिविवधमनपाइमार
तीचीआव यकतेनुसार थाप
यिवषयककामेकरण.े 

216 35  19,00,000  10,00,000 

419 फ भाग १३येथे व छभारत
अिभयंनाअंतगतशौचालय , 
गटरइ. 
देखभालदु तीचीकामेकरणे
वराडारोडाउचलण.े  

217 63  14,00,000  4,00,000 

420 फ भाग १३यमुनानगरिनगडी
याभागासाठीसन२०२०-
२१म येमनपािनवडणूक सा
ठीमंडप यव थावइकपअनु षं
गीककामेकरण े

217 64  10,00,000  5,00,000 

421 ग भाग २७रहाटणीयेथीलछ
पतीचौकतेतापक रमळाचौ

कर ताहा१२मी ं दडीपीर ता
ॉ टकरण े

30 206  1,00,00,000  99,00,000 

422 ग भाग २७रहाटणीयेथीलन
खातेनगरतेकोकणेचौकया१२
मी ं दर तािवकसीतकरण.े 

30 207  1,00,00,000  99,00,000 
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423 ग भाग २७रहाटणीयेथीलिठ
किठकाण याअंतगतर यां चे
कॉ टीकरणकरण े

30 208  1,00,00,000  99,00,000 

424 ग भाग २७रहाटणीयेथीलगा
वठाणनखातेव तीप रसराती
ल ॉ टीकरणकरण े

30 211  2,00,00,000  1,99,00,000 

425 ग भाग .२३मधीलस.न.ं९ये
थीलउवरीतसीमािभंतबांधणे
ववाहनतळिवकसीतकरण े

30 212  2,00,00,000  1,99,00,000 

426 ग भाग २७रहाटणीयेथीलगा
वठाणमधीलघाटपरीसराचेसु
शोिभकरणकरण े

30 213  50,00,000  49,00,000 

427 ग भाग . 
२३म येिठकिठकाणी ॉ ट
र तेकरण े

30 214  1,00,00,000  99,00,000 

428 ग भाग .२३म येगावठाणप
रसरातिठकिठकाणी ॉ ट

र तेकरण े

30 215  1,00,00,000  99,00,000 

429 ग भाग .२३  मधीलभगवती
पॅलेसतेिवजय ेडसपयत यार

याचे ॉ टकरणकरण े

30 216  1,50,00,000  1,49,00,000 

430 ग भाग .२३मधीलअशोका
सोसायटीतेबीआरटीएसपयत
यार याचेकॉ टीकरणकर

णे 

30 220  1,50,00,000  1,49,00,000 

431 ग भाग .२३मधीलपवारनगर
चौक२तेबीआरटीएसपयत
यार याचेकॉ टीकरणकर

णे 

30 222  1,50,00,000  1,49,00,000 

432 ग भाग .२७रहाटणीयेथील
गावठाणपवनानगरभागातील
र याचे ॉ टीकरणकरण े

30 223  75,00,000  74,00,000 

433 ग रहाटणी भाग .२७येथीलउ
वरीतअंतगतकॉलनीमधीलर
तेकॉ टकरण े

38 471  2,00,00,000  1,99,00,000 

434 ग भाग .२४मधीलिभंगारेकॉ
नरतेर निदपकॉलनीवाकडरो
डर याचेकॉ टीकरणकरण े

60 129  4,86,16,000  28,46,000 

435 ग भाग .२७रहाटणीयेथील
आर ण .६५५येथेशाळाइ

60 136  50,00,000  49,00,000 
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मारतबांधण े

436 ग भाग .२४म येगुजरनगरल
णनगरगणेशनगरसंतोषनग

रप रसरातीलअंतगतग यांम
ये ॉ टीकरणकरण े

60 140  2,70,00,000  2,69,00,000 

437 ग भाग .२४म येस हन१ं५व
१६मधूनजाणारा१२मीडी.पीर
तािवकसीतकरण े

60 141  50,00,000  49,00,000 

438 ह भाग३०म ये टॉमवॉटरलाई
नटाकण.े 

23 182  50,01,000  25,00,000 

439 ह दापोडी३०.००मी. 
र तािवकिसतकरण.े 

30 228  1,25,00,000  50,00,000 

440 ह भाग .२०येथीलसंततुका
रामनगरयेथीलमु यर तेिवशे
षप तीनेिवकिसतकरण.े  

31 239  1,00,00,000  70,00,000 

441 ह भाग .२०येथीलसंततुका
रामनगरयेथीलउपर तेिवशेष
प तीनेिवकिसतकरण.े  

31 240  85,00,000  25,00,000 

442 ह भाग .२०येथीलमहेशनगर
चौकतेव लभनगरबस टँडप
यतचार तािवशेषप दतीनेिव
किसतकरण.े 

31 252  95,00,000  25,00,000 

443 ह भाग .२०हॉक टेडीयम
याअंतगतप रसरातीलर
यां चेडांबरीकरणकरण.े 

259 70  25,00,000  24,50,000 

444 ह भाग .३०मधीलनािशक
फाटास.न.ं 
५०२तेस.न.ं४९६पयतपवना
नदीलगत 
(शंकरमं िदरतेिपं पळेगुरवपुला
पयतचार ताअ ावतप दती
नेिवकिसतकरण.े  

31 256  2,30,00,000  80,00,000 

445 ह भाग .३०दापोडीमधील
िशतळादेवीचौकस.न.६तेमु
लीमदफनभूमीस.न.ं 

१५पयतचार ताअ ावतप द
तीनेिवकिसतकरण.े 

31 260  1,40,00,000  40,00,000 

446 ह भाग .३०दापोडीमधीलमु
यर तेवइतरिठकाणचेर ते

डांबरीकरणकरण.े 

31 262  1,50,00,000  50,00,000 
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447 ह कासारवाडीशेवाळेनालािवक
सीतकरणेवसी.डी. 
वकबांधण.े  

38 486  2,00,00,000  1,00,00,000 

448 ह भाग . 
३०कासारवाडीयेथे मशानभु
मीबांधण.े 

53 96  2,00,01,000  70,00,000 

449 ह भाग . 
३०फुगेवाडीयेथे मशानभुमी
बांधण.े 

53 97  2,00,01,000  70,00,000 

450 ह भाग . 
२०येथीलआं बेडकरि डासं
कुलयेथीलमैदानिवकसीतकर
णे. 

53 101  34,00,000  34,00,000 

451 ह भाग . 
३०साईशारदामिहलाआय.टी
.आय. चेिव तारीकरणकरण.े 

56 188  2,30,00,000  1,30,00,000 

452 ह भाग३०मधीलइं िजिनअर ग
टोअरिवकसीतकरण.े 

56 193  1,00,01,000  90,00,000 

453 ह भाग . 
३०दापोडीयेथे यायामशाळा
अ ावतकरण.े 

56 191  50,01,000  50,00,000 

454 ह कासारवाडीजलतरणतलावप
रसरात थाप यिवषयककामे

करण.े 

56 194  50,01,000  40,00,000 

455 ह भाग . 
२०संततुकारामनगरमधीलवा
यसीएमहॉि पटलयेथेचाण य
कायालया यावरतीदु स याम
ज याचेिव तारीकरणकरणेव
निवनअ ावतशवागृहइमारत
बांधण.े 

16 23  2,87,00,000  70,00,000 

456 ह भाग .३१म येना याची
कामेकरण.े 

15 18  1,000  1,000 

457 ह भाग३१म येर यांचीिवशे
षकामेकरण.े 

23 183  1,000  1,000 

458 ह भाग .३१मधीलसमतानग
र, सीएमईकॉलनी, 
ढोरेफामयाभागातीलर तेअ

ावतप दतीनेिवकिसतकरण े

38 488  1,000  1,000 
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459 ह भाग .३१मधीलिव ानगर
वसहकारनगरयाभागातीलर
तेअ ावतप दतीनेिवकिसत

करण े

38 489  1,000  1,000 

460 ह भाग .३१मधीलरामनगरव
मयुरीनगरीयाभागातीलर ते
अ ावतप दतीनेिवकिसतक
रणे 

38 490  1,000  1,000 

461 ह भाग .३१म येसांगवीपो
िलसचौक तेसांगवीफाटार
ता UTWT  

प दतीनेकरण.े 

32 268  52,00,000  30,00,000 

462 ह भाग . 
३१नवीसांगवीिपंपळेगुरविम
िलटरीह ीलगतचार तािवक
सीतकरण.े ट पा - १. 

31 247  50,00,000  30,00,000 

463 ह भाग .३१म येसाईचौकते
सांगवीपोिलसचौक र ता 
UTWT  प दतीनेकरण.े 

30 230  30,00,000  20,00,000 

464 ह भाग .३१मधीलर याची 
UTWT  
प दतीनेकामेकरण.े 

32 269  62,00,000  30,00,000 

465 ह िपंपळेगुरव भाग .५७मधी
लआ. .३४७खेळाचेमैदान
िवकिसतकरणे े कगलरीव
यापारीगाळेिवकिसतकरण.े 

21 114  45,00,000  30,00,000 

466 ह भाग .३१साईचौकतेसांग
वीपोलीसचौक  UTWT 
प तीनेिवकिसतकरण े

30 230  30,00,000  20,00,000 

467 ह भाग .३१ ांतीचौकतेश
िनमं िदरपयतचार ताअ ावत
प दतीनेिवकिसतकरण े

30 231  1,20,00,000  20,00,000 

468 ह भाग .३१मधीलफेमसचौ
कतेशिनमं िदरर ता UTWT 
प तीनेिवकसीतकरण.े 

31 242  1,25,00,000  50,00,000 

469 ह भाग .३१मधीलकृ णाचौ
कतेसाईचौकर ता UTWT 
प तीनेिवकसीतकरण.े 

31 245  1,00,00,000  50,00,000 

470 ह भाग . 
३१मधीलर तेिवकसीतकरणे

32 274  62,00,000  35,00,000 
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. 
471 ह भाग . 

३१मधीलर यां चेडांबरीकर
णकरण.े 

32 275  50,00,000  30,00,000 

472 ह भाग .३१िमिलटरीह ीती
लिसमािभंतीचेकामकरण.े(ट
पा-१) 

53 106  10,00,000  5,00,000 

473 ह भाग .३१िमिलटरीह ीती
लिसमािभंतीचेकामकरण.े(ट
पा-२) 

53 107  10,00,000  5,00,000 

474 ह भाग .३२मधीलमुळावपव
नानदीलगतिविवधिठकाणीगँ
िबयनवॉलबांधण.े 

15 15  50,00,000  49,00,000 

475 ह भाग . 
३२सांगवीयेथीलजु याभाजी
मंडईचेनुतनीकरणकरण.े 

16 29  30,00,000  5,00,000 

476 ह भाग .३२सांगवीमधीलशा
ळाइमारतीचीनुतनीकरणाची
उव रतकामेकरण.े 

16 31  1,50,00,000  60,00,000 

477 ह भाग .३२मधीलदवाखाना
इमारतीचेनुतनीकरणविव ता
रीकरणकरण.े 

16 32  50,000  50,000 

478 ह भाग . 
३२म येह े ीयकायालयाक
रीतानवीन शासक यइमारत
िवकसीतकरण.े 

16 33  50,000  50,000 

479 ह भाग . 
३२सांगवीमधीलमधुबनयेथी
लमुळानदीलगत H. T. 
लाईनखालीलिवकासआरा
खड्यातील१२मीडी. पी. 
र तािवकिसतकरण.े 

31 248  5,00,000  4,80,000 

480 ह भाग . 
३२सांगवीमधीलमाकनचौक
तेमैलाशु दीकरणक तेवसंत
दादापाटीलपुतळावप रसरा
तीलर तेअ याधु िनकप दती
नेिवकसीतकरण.े 

31 251  50,00,000  49,00,000 

481 ह भाग .३२सांगवीयेथीलर
तेअ ावतप दतीनेिवकिसत

32 271  97,00,000  95,00,000 
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करण.े 

482 ह भाग .३२सांगवीमधीलज
लतरणतलावाचेआधूिनकप
दतीनेनुतनीकरणकरण.े 

53 100  75,00,000  74,80,000 

483 ह भाग .६०सांगवीगावठाण
प रसरातमॉडेलवॉडप दतीने
िवकासकामेकरण.े 

30 225  1,50,00,000  1,00,00,000 

484 ह भाग . 
३२नवीसांगवीमधीलप रसरा
तीलिविवधर तेअ याधु िनक
प दतीनेिवकिसतकरण.े 

31 249  80,00,000  60,00,000 

485 उ ा
न 

भाग .१०शाहमहाराजयां
यापुत यामागेशाहसृ ीचेउ

व रतकामेकरण.े 

290 11  1,90,00,000  50,00,000 

486 उ ा
न 

भाग .१५मधीलदि णमु
खीमा तीउ ानाचेनुतनीकर
णकरण े

291 29  70,00,000  5,00,000 

487 उ ा
न 

भाग १५टेिलफोनए सच
जजवळील लॉटवरनवीनउ

ानिवकिसतकरण े

291 30  50,00,000  5,00,000 

488 उ ा
न 

भाग .१५मधीलमा तीउ
ानाचेनुतनीकरणकरण े

291 34  25,00,000  25,00,000 

489 उ ा
न 

अ ेि यकायालयातीलउ ा
नांसाठीिनयु केले यावा तु
िवशारद (आिकटे ट) 
यांचीफ अदाकरण.े 

291 39  10,00,000  5,00,000 

490 उ ा
न 

भाग .१०मधीलसाईउ ा
नाचेनुतनीकरणकरण े

291 40  20,00,000  5,00,000 

491 उ ा
न 

भाग .१४मधीलशंकरशे ी
उ ानवइतरउ ानात थाप य
िवषयककामेकरण े

291 46  28,00,000  5,00,000 

492 उ ा
न 

भाग .१५मधीलउ ानाची
थाप यिवषयककामेकरण े

291 49  20,00,000  4,00,000 

493 उ ा
न 

भाग .१५मधीलदु गादेवीटे
कडीउ ानवगणेशतलावउ ा
नवइतरउ ानात थाप यिवष
यककामेकरण े

292 52  30,00,000  10,00,000 

494 उ ा
न 

भाग .१९मधीलगोलां डेउ
ाननुतनीकरणकरण े

292 56  16,00,000  4,00,000 
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495 उ ा
न 

िपंपरीिचंचवडमनपा याह ी
तीलिविवधउ ानां चेिवशेषअ
याधु िनकसुशोभीकरणकरण.े 

292 66  20,00,000  20,00,000 

496 उ ा
न 

भागकर.१५मधीलगजानन
उ ानाचेनुतनीकरणकरण े

292 70  5,00,000  4,82,400 

497 उ ा
न 

भाग .१६रावेतयेथीलपेठ.
.३२अमधीलमोक याजा

गेतउ ानिवकिसतकरण े

292 72  2,05,00,000  45,66,500 

498 उ ा
न 

ब,ड भागातीलउ ानांचीरिनं
ग,अं ितमवभाववाढफरकाची
िबलेअदाकरण.े 

293 83  15,00,000  15,00,000 

499 उ ा
न 

िपंपरीिचंचवडमनपा े ातील
उ ानाम येसे हनवंडसथीम
पाकगाडनिवकिसतकरण े

293 95  25,00,000  25,00,000 

500 उ ा
न 

भाग . ८मधीलसे. .१, 
भूखंड .१मधील केिटंग ॅक
चेउव रतकामेकरण े

294 106  40,00,000  15,00,000 

501 उ ा
न 

भाग .२मधीलउ ानाची
थाप यिवषयककामेकरण े

294 113  1,00,000  50,000 

502 उ ा
न 

भाग .८येथीलसे. .१भू
खंड३ 
(वै णोदेवीशाळेसमोरील) 
म येअ ावतउ ान,बहउ े
शीयहॉलवअनु षं िगककामेक
रणे. 

294 116  1,00,00,000  20,00,000 

503 उ ा
न 

भाग .८नालापाकवइतरउ
ानाम ये थाप यिवषयक

कामेकरण.े 

294 124  11,00,000  2,00,000 

504 उ ा
न 

भाग .९म येउ ानांची था
प यउ ानिवषयककामेकरण े

295 126  11,00,000  2,00,000 

505 उ ा
न 

क भागातीलउ ानांचीरिनंग
,अं ितमवभाववाढफरकाची
िबलेअदाकरण.े 

295 131  80,00,000  50,00,000 

506 उ ा
न 

भाग .८नालापाकउ ाना
तीलना यातीतगाळकाढणेव
इतरअनु षं िगककामेकरण.े 

295 140  36,00,000  3,50,000 

507 उ ा
न 

भाग .८नालापाकउ ाना
त (से.८व१०) 
थाप यिवषयकदु तीचेका

मेकरणेकामेकरण.े 

295 141  25,10,000  5,00,000 
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508 उ ा
न 

भाग .८मधीलिविवधउ ा
नांची थाप यिवषयकदु ती
चेकामेकरण े

295 142  50,00,000  5,00,000 

509 उ ा
न 

क हेरीमठाचेधत वरिश पो
ानिवकिसतकरण.े 

295 148  1,50,00,000  50,00,000 

510 उ ा
न 

क भागातीलिविवधउ ानात
थाप यिवषयकदु तीचेका

मेकरण े

296 158  45,00,000  5,00,000 

511 उ ा
न 

क भागातन यानेता यातये
णा-
याजागेवरउ ानिवकिसतकर
णे 

296 159  50,01,000  6,00,000 

512 उ ा
न 

िपंपळेसौदागरआर ण .३७
१बयेथीलउव रतउ ानांची
थाप यिवषयककामेकरण े

296 166  30,00,000  10,00,000 

513 उ ा
न 

भाग . 
२६वाकडिपंपळेिनलखरोडल
गतचीजागायेथेिलिनअरगाड
निवकसीतकरण े

296 170  35,00,000  30,00,000 

514 उ ा
न 

वाकडयेथीलआ. .३/१८ये
थेउ ानिवकसीतकरण े

296 171  2,25,00,000  15,00,000 

515 उ ा
न 

ब,ग,ड े ीयकायालयातील
उ ानातील थाप यिवषयक
कामाचीअं ितमिबलेअदाकर
णे. 

296 172  5,00,000  5,00,000 

516 उ ा
न 

ड भागातीलिविवधउ ाना
ची थाप यिवषयककामेकर
णेवइतरअनु षं िगककामेकरणे. 

297 177  24,00,000  5,00,000 

517 उ ा
न 

िपंपळेगुरवयेथीलराजमातािज
जाऊउ ानातउव रत थाप य
िवषयककामेकरणेवइतरअनु
षं िगककामेकरण े

297 182  40,00,000  2,00,000 

518 उ ा
न 

भाग .२८िपंपळेसौदागरये
थीलराजमातािजजाऊउ ाना
त थाप यिवषयकविव ुतिव
षयककामेकरण े

297 183  80,00,000  2,00,000 

519 उ ा
न 

भाग .२६मधीलिपंपळेिन
लखयेथील भाकरसाठेउ ा
नातिवरंगुळाक बांधणेवइतर
थाप यिवषयककामेकरण े

297 184  25,00,000  25,00,000 
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520 उ ा
न 

मनपाचेिविवधउ ानांम येज
नजागृतीकरणारेिभंतीिच ेतसे
चसामािजकसंदेशरंगिवण.े 

298 202  16,00,000  16,00,000 

521 उ ा
न 

ड भागातीलउ ानांचीरिनंग
वअं ितमिबलेअदाकरण.े 

298 203  5,00,000  5,00,000 

522 उ ा
न 

ड ेि यकायालयातीलउ ा
नांसाठीिनयु केले यावा तु
िवशारद (आिकटे ट) 
यांचीफ अदाकरण.े 

298 204  10,00,000  10,00,000 

523 उ ा
न 

गुलाबपु पउ ानाजवळीलमो
क याजागेवर ाणीसंगोपन
क उभारण.े 

298 209  15,00,000  10,00,000 

524 उ ा
न 

बोपखेलयेथीलमनपा याआ
रि तजागेतउ ानिवकिसतक
रणे 

298 211  1,30,00,000  30,00,000 

525 उ ा
न 

भाग .३च-
होलीयेथीलवाघे रमंदीरप र
सरातउ ानिवकिसतकरण.े(ट
पा - २) 

298 214  25,00,000  10,00,000 

526 उ ा
न 

िदघी (स.न.ं७७) 
मॅगझीनचौकातीलउ ानाची
नुतनीकरणवइतर थाप यिवष
यककामेकरण े

299 247  49,00,000  9,00,000 

527 उ ा
न 

इ भागाम येिमरॅकलगाडन
िवकिसतकरण े

300 253  80,00,000  50,00,000 

528 उ ा
न 

भाग .५जाधववाडीयेथील
आर ण .१/१४७येथीलउ

ानाचीउव रतकामेकरण.े 

300 257  60,00,000  10,00,000 

529 उ ा
न 

भाग .९मधीलिनसगकवी
बिहणाबाईचौधरी ािणसं हा
लययेथेअंतगतसुशोभीकरणा
चीकामेकरण े

300 258  1,90,00,000  29,00,000 

530 उ ा
न 

िचखलीमैलाशु ीकरणक ा
चेउव रतजागेतआकषकलँड
केिपंगउ ानिवकिसतकरण े

300 260  1,90,00,000  29,00,000 

531 उ ा
न 

भाग .१३यमुनानगरयेथी
लसदगु द उ ानाम येजु ने
वॉचमन वॉटरपाडून याजागे
वरनिवनवॉचमन वॉटरविवरं
गुळाक उभारण.े 

300 261  60,00,000  10,00,000 
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532 उ ा
न 

भाग .९मधीलिशवशाहशं
भोउ ानातीलमोक याजागे
तिज नॅिशयमहॉलबांधणेवइ
तर थाप यिवषयककामेकरण े

300 263  1,10,00,000  13,00,000 

533 उ ा
न 

. .११गजानन हे ेउ ाना
सआर.सी.सी. 
कमानबांधणेवइतरअनु षं िगक
थाप यिवषयककामेकरण.े 

301 278  12,00,000  1,00,000 

534 उ ा
न 

. .१२तळवडे, 
आ. .१/५२व१/५३लािस
मािभंतबांधणे. 

301 279  90,00,000  20,00,000 

535 उ ा
न 

. .१२तळवडे, 
आ. .१/५२व१/५३अंतगत
मातीचेपाथवेवइतरउ ानिवष
यककामेकरण.े 

301 280  90,00,000  20,00,000 

536 उ ा
न 

भाग . 
१३से. .२२येथीलउ ानांची
थाप यिवषयककामेकरण.े 

301 281  6,00,000  1,00,000 

537 उ ा
न 

फ भागातीलिविवधउ ानाम
ये थाप यिवषयकदु तीची

कामेकरण े

301 286  10,00,000  80,000 

538 उ ा
न 

भाग .११िचखलीमैलाशु
ीकरणक तेसी.डी.सी. लॉ

ट .१व३येथेपाईपलाईनकर
णे. 

302 301  20,00,000  2,41,650 

539 उ ा
न 

भाग .१३मधीलसद् ु द
उ ानयेथीलिवरंगुळाक ा

चीउव रतवइतर थाप यिवष
यककामेकरण े

302 310  28,00,000  8,00,000 

540 उ ा
न 

िपंपरी भाग .२१मधीलआ.
.१६६येथेउ ानिवकिसत

करण े

303 322  30,00,000  10,00,000 

541 उ ा
न 

थेरगावबोट लबचेनुतनीकर
णकरण.े 

303 326  75,00,000  25,00,000 

542 उ ा
न 

ल मीबाईबारणेउ ानाचेनुत
नीकरणकरण.े 

303 328  75,00,000  35,00,000 

543 उ ा
न 

भाग .२१िपंपरीयेथीलजो
गमहाराजउ ानात युर सकर
णेवअनु षं िगक थाप यिवषय
ककामेकरणेवइतरउ ानांची

303 329  50,00,000  10,00,000 
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थाप यिवषयककामेकरण.े 

544 उ ा
न 

गवह भागातीलउ ानांचीर
िनंग,अं ितमवभाववाढफरका
चीिबलेअदाकरण.े 

304 335  10,00,000  5,00,000 

545 उ ा
न 

गवह ेि यकायालयातीलउ
ानांसाठीिनयु केले यावा
तु िवशारद (आिकटे ट) 

यांचीफ अदाकरण.े 

304 336  10,00,000  1,71,200 

546 उ ा
न 

ग भागातीलिविवधउ ानाम
ये थाप यिवषयकदु तीची

कामेकरण े

304 345  25,00,000  5,00,000 

547 उ ा
न 

भाग .२०येथीलप.ुल.देश
पां डेआिणसटएथोनीउ ानां चे
नुतनीकरणकरणेवइतरउ ाना
ची थाप यिवषयककामेकर
णे 

304 352  45,00,000  5,00,000 

548 उ ा
न 

भाग .२०मधीलसंतसाव
तामाळीउ ानाचेनुतनीकरण
करणेवइतरउ ानांची थाप य
िवषयककामेकरण े

305 365  34,00,000  2,00,000 

549 उ ा
न 

भाग .२०मधीलबी.डी.िक
लेदारउ ानाचेनुतनीकरणक

रणेवइतरउ ानाची थाप य
िवषयककामेकरणेवउ ानात
िसं थेटीक ॅककरण े

305 366  34,00,000  2,00,000 

550 उ ा
न 

भाग .२०मधीलपयावरण
सं कारउ ानाचेनुतनीकरणक
रणेवइतरउ ानांची थाप य
िवषयककामेकरण.े 

305 367  35,00,000  2,00,000 

551 उ ा
न 

भाग .२०मधीलिविवधउ
ानाची थाप यिवषयकनुत

नीकरणाचीवदु तीचीकामे
करण.े 

306 379  20,00,000  5,00,000 

552 उ ा
न 

भाग .२०मधील व.राजेश
बहलउ ानातीलिसमािभंती
चेनुतनीकरणकरणेवइतरउ ा
नाची थाप यिवषयककामेक
रणे 

306 381  30,00,000  6,77,250 
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553 उ ा
न 

भाग .३०मधीलिसतांगण
उ ानवइतरउ ानांची थाप
यिवषयकनुतनीकरणाचीवदु

तीचीकामेकरण.े 

306 384  30,00,000  5,00,000 

554 उ ा
न 

भाग .३०मधीलदापोडीये
थीलन यानेिवकिसतझाले
याउ ानाचेउव रतकामेकर

णेवइतरउ ानाची थाप यिव
षयकदु तीचीकामेकरण.े 

306 386  25,00,000  5,00,000 

555 उ ा
न 

भाग .३२मधीलिविवधउ
ानांचीनुतनीकरणाचीकामे

करणेवइतर थाप यिवषयकदु
तीचीकामेकरण.े 

306 391  25,00,000  5,00,000 

556 उ ा
न 

भाग .३२मधीलउ ानाम
ये युरलबसिवणेवइतर थाप
यिवषयककामेकरण े

306 394  30,00,000  5,00,000 

557 उ ा
न 

ह भागातीलउ ानांची थाप
यिवषयकनुतनीकरणाचीवदु

तीचीकामेकरण.े  

307 398  27,00,000  5,00,000 

558 उ ा
न 

िपंपरीिचंचवडमनपाम येसे
सरगाडनिवकिसतकरण े

307 413  50,00,000  20,00,000 

559 बी
आर
टीए
स 

िपंपरीडेअरीफामयेथेरे वेउ
ड्डाणपुलबांधणे. 

13 5  4,10,81,000  2,00,00,000 

560 बी
आर
टीए
स 

रे वेवरीलपुणझाले यावउव
रीतपुलांचीर कमम येरे वेस
अदाकरण े

13 6  95,44,000  38,25,000 

561 बी
आर
टीए
स 

पुणेनािशकमहामागावरीलपां
जरपोळचौकतेपुणेआळंदीपय
तचािवकासआराखडयातील
र तािवकिसतकरण.े( ९०मी. 
ं द) 

41 17  7,63,52,000  1,00,00,000 

562 बी
आर
टीए
स 

बोपखेलयेथेमुळानदीवरपुल
बांधण.े 

41 18  17,86,63,000  4,00,00,000 

563 बी
आर

िपंपळेसौदागरयेथेपवनानदीव
रपुलबांधण.े  

41 31  2,74,87,000  1,18,65,000 
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टीए
स 

564 बी
आर
टीए
स 

काळेवाडीफाटा 
(धमवीरसंभाजीमहाराजचौक
) येथेवाकड-
क पटेव तीतेिपंपरी ( 
काळेवाडी) 

ेडसेपरेटरबांधण.े 

41 37  1,52,70,000  52,70,000 

565 बी
आर
टीए
स 

ािधकरणरे वेलाईनलगतअ
सले यामोक याजागेतसुशो
िभकरणकरण.े 

41 42  38,18,000  38,08,000 

566 बी
आर
टीए
स 

राहटणीफाटातेएम.एम. कुल
चौकयेथेउड्डाणपुल/रोटरी/ े
डसेपरेटरबांधण.े 

42 50  38,18,000  38,08,000 

567 बी
आर
टीए
स 

से टर .२९रावेतयेथेपीएम
पीएमएलसाठीबसडेपोिवक
िसतकरण.े 

42 63  38,18,000  38,08,000 

568 बी
आर
टीए
स 

िपंपळेगुरवयेथे वराजगाडनते
पवनानदीपयतवपवनानदीते
दापोडीपयतउ च मतामाग 
(HCMTR) 
िवकिसतकरण.े 

42 68  38,18,000  38,08,000 

569 बी
आर
टीए
स 

नािशकफाटातेवाकडया४५.
००मी. 
बीआरटीएसर याचेडांबरीक
रणकरण.े 

42 69  1,14,53,000  14,53,000 

570 बी
आर
टीए
स 

िपंपरीवाघेरेमधील र हररोड
पासुनरहाटणी (काळेवाडी) 
कडेजाणा-
यापवनानदीवरपुलबांधणे 

42 73  38,18,000  38,08,000 

571 बी
आर
टीए
स 

मनपाह ीबाहेरीलखडक कॅ
टो मट े ातबोपखेलगावा

साठीपोहचर ताबांधणेवइतर
अनु षं िगककामेकरण े

43 75  76,35,000  76,25,000 

572 बी
आर
टीए

िनगडीिटळकचौकतेदु गानगर
चौकपयतचार ता Urban 
Street Design 

43 81  7,63,52,000  4,27,41,000 
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स नुसारिवकसीतकरण े

573 बी
आर
टीए
स 

िपंपरीडॉ. 
आंबेडकरचौकतेगणेश टॉल 
(गोकुळहॉटेल) 
र यापयतचार ता Urban 
Street Design 
नुसारिवकसीतकरण े

43 82  38,18,000  38,08,000 

574 बी
आर
टीए
स 

पुण-े
नािशकहायवेगोडावूनचौकते
िनयोिजतमोशी टेडीयमपयत
चािवकासआराखड्यानुसार 
45.0 मी. 
ं दीचार तािवकिसतकरण.े 

43 85  38,18,000  38,08,000 

575 बी
आर
टीए
स 

िचंचवडयेथे Auto Mobile 
Theme Park तयारकरण.े 

43 86  38,18,000  38,08,000 

576 बी
आर
टीए
स 

भाग . 
१४खंडोबामाळतेिटळकचौ
कपयतचार ताअबनि टिड
झाईननुसारिवकसीतकरण.े 

43 103  53,45,000  53,35,000 

577 बी
आर
टीए
स 

िबलाहॉि पटलतेडां गेचौकथे
रगावया MDR-31 
र याचेफुटपाथअबनि ट
िडझाईननुसारिवकसीतकरण.े 

43 104  76,35,000  76,25,000 

578 बी
आर
टीए
स 

बोपखेलफाटातेआळंदीयार
यावरीलमु यर याचेसुशो

िभकरणकरण.े 

44 113  38,18,000  38,08,000 

579 बी
आर
टीए
स 

भ चौकतेिनसगदशनसोसा
यटीपयत यार याचे थाप य
िवषययककामेकरण.े 

44 115  1,14,53,000  30,00,000 

580 बी
आर
टीए
स 

ािधकरणकायालयाजवळी
लपीएमपीएमएलकरीताआर

ीतजागेवरआकुड रे वे टे
शनबसथांबािवकसीतकरण.े 

44 118  38,18,000  38,08,000 

581 बी
आर

आकुड रे वेलाईनलगतअस
ले यामोक याजागेतसुशो

44 119  38,18,000  38,08,000 
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टीए
स 

िभकरणकरण.े 

582 बी
आर
टीए
स 

आकुड गु ारचौकापासुनते
राजयोगकॉलनीपयतचार ता
अबन ीटिडझाईननुसारिव
किसतकरण.े 

44 128  76,35,000  76,25,000 

583 बी
आर
टीए
स 

जयगणेशसा ा यते पाईनिस
टीमॉलवआजुबाजु यापरीस
रातीलर ते Urban Street 
Design 
नुसारिवकसीतकरण े

44 129  76,35,000  76,25,000 

584 बी
आर
टीए
स 

िचंचवडिबजलीनगरयेथीलस
बवेपासुनवा हेकरवाडी या
मु यर यापयतचार ता 
( पाईनरोड)  
अबन ीटिडझाईननुसारिव
किसतकरण.े 

44 130  76,35,000  76,25,000 

585 बी
आर
टीए
स 

रावेतिड.वाय. 
पाटीलकॉलेजर यावरीलरॉ
यलशेलतेबालाजीहॉटेलतेना
यापयतसे टरन.ं 

३२परीसरातीलर तेअबन ी
टिडझाईननुसारिवकिसतकर
णे. 

44 131  76,35,000  76,25,000 

586 बी
आर
टीए
स 

रावेतगावठाणतेमामुड पवना
नदीकडेलापादचारीमागवसा
यकल ॅकिवकिसतकरण.े 

44 132  38,18,000  38,08,000 

587 बी
आर
टीए
स 

िनगडीयेथीलBIG 
इंडीयाचौकतेिटळकचौकपय
तचार ताअबन ीटिडझाईन
नुसारिवकिसतकरण.े 

44 133  76,35,000  76,25,000 

588 बी
आर
टीए
स 

भोसरीअं कुशरावलांडगेनाट्य
गृहतेभोसरी मशानभुमीलगत
चार ताअबन ीटिडझाईननु
सारिवकिसतकरण.े 

44 134  38,18,000  38,08,000 

589 बी
आर
टीए
स 

टे कोर यावरगॅ ीउभारण.े 45 138  38,18,000  38,08,000 
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590 बी
आर
टीए
स 

तळवडेजकातनाकातेभारतमा
ताचौकापयतपाणीपुरवठावइ
तरिवभागामाफतखोदणेतआ
ले याचरांचीमजबुतीकरणव
डांबरीकरणकरण.े 

45 139  1,14,53,000  19,00,000 

591 बी
आर
टीए
स 

रावेतयेथीलभ डवेबागते र टे
लिसटीतेबीआरटीर तापयत
चाअबन ीटिडझाईननुसार
िवकिसतकऱण.े 

45 142  76,35,000  76,25,000 

592 बी
आर
टीए
स 

सांगवीफाटातेजगतापडेअरीप
यतचार तासायकलफॉरचज
अतंगतफुटपाथवपदपथिवक
िसतकरण.े 

45 143  1,14,53,000  1,14,43,000 

593 बी
आर
टीए
स 

क शासना यासायकलफॉर
चजयाउप माअंतगतशहरा
तीलिविवधर यांवरसायक
ल ॅकउभारण.े 

45 148  76,35,000  76,25,000 

594 बी
आर
टीए
स 

अ ेि यकायालयाअंतगतह
रीतसेतु िवषयककामेकरण.े 

45 153  38,18,000  38,08,000 

595 बी
आर
टीए
स 

ब ेि यकायालयाअंतगतहरी
तसेतु िवषयककामेकरण.े 

45 154  38,18,000  38,08,000 

596 बी
आर
टीए
स 

क ेि यकायालयाअंतगतह
रीतसेतु िवषयककामेकरण.े 

45 155  38,18,000  38,08,000 

597 बी
आर
टीए
स 

ड ेि यकायालयाअंतगतहरी
तसेतु िवषयककामेकरण.े 

45 156  38,18,000  38,08,000 

598 बी
आर
टीए
स 

ई ेि यकायालयाअंतगतहरी
तसेतु िवषयककामेकरण.े 

45 157  38,18,000  38,08,000 

599 बी
आर
टीए

फ ेि यकायालयाअंतगतह
रीतसेतु िवषयककामेकरण.े 

45 158  38,18,000  38,08,000 
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स 

600 बी
आर
टीए
स 

ग ेि यकायालयाअंतगतहरी
तसेतु िवषयककामेकरण.े 

45 159  38,18,000  38,08,000 

601 बी
आर
टीए
स 

ह ेि यकायालयाअंतगतहरी
तसेतु िवषयककामेकरण.े 

45 160  38,18,000  38,08,000 

602 बी
आर
टीए
स 

नािशकफाटापुलाखालीगाव
अखाडाबांधण.े 

45 161  7,64,000  7,54,000 

603 बी
आर
टीए
स 

मोशीयेथीलस.न.ं४४४ 
(जुना-४४५) 
आर ण .१/२०४येथेबहउ
ेशीय टेिडयमबांधण.े 

45 165  3,81,76,000  2,50,00,000 

604 बी
आर
टीए
स 

शहरातीलबीआरटीएसिवभा
गाकडील मुखर यांवर वा
गतफलकगॅ ीउभारण.े  

45 166  38,18,000  38,17,000 

605 बी
आर
टीए
स 

िपंपरीिचंचवडमनपाह ीतील 
BRTS 
िवभागाकडीलवइतरमु यर

याचेरोडसे टीऑडीटनुसार
थाप यिवषयककामेक नवा

हतुकसुधारणािवषयककामेक
रणे. 

45 171  76,35,000  75,00,000 

606 बी
आर
टीए
स 

पुणेनािशकर यापासुनलोह
गावह ीपयत९०मी. 
र यावरीलसेवार तेिवकिस
तकरण.े 

45 172  76,35,000  76,25,000 

607 बी
आर
टीए
स 

पुणेनािशकहायवेपासुनतेच-
होलीलोहगावह ीपयत९०मी
. 
र यालायेऊनिमळणारेिवका
सआराखडातीलर तेिवकिस
तकरण.े 

46 174  76,35,000  50,00,000 

608 बी नािशकफाटातेवाकडबीआर 46 180  7,64,000  7,54,000 
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आर
टीए
स 

टीएसर यावर वराजगाडन
चौकयेथेसबवेबांधण.े 

609 बी
आर
टीए
स 

िपंपरीिचंचवडमनपाह ीतील
मु यर यावरीलचौकां चेसु
शोिभकरणकरण.े 

46 181  3,82,000  3,72,000 

610 बी
आर
टीए
स 

टे कोर यावरीलदु गानगरचौ
कतेकेएसबीचौकदर यानख
राबझाले यार याचेपॅचवक
प दतीनेडांबरीकरणकरण.े 

46 182  7,64,000  7,54,000 

611 बी
आर
टीए
स 

बनकरव तीतेजाधववाडी३०
.००मी. ं दीचार तािवकिसत
करण.े 

46 183  7,64,000  7,54,000 

612 बी
आर
टीए
स 

पाईनरोडचौकतेदेहआळंदी 
(कुदळवाडी) 
र यापयत यार याचेडांबरी
करणकरण.े 

46 184  7,64,000  7,54,000 

613 बी
आर
टीए
स 

टे कोर यावरीलदु गानगरचौ
कतेकेएसबीचौकपयत यार

याचेडांबरीकरणकरण.े 

46 185  7,64,000  7,54,000 

614 बी
आर
टीए
स 

थरमॅ सचौकसानेचौकिचख
लीहार तािवकासआराख
ड्यानुसारिवकिसतकरण.े 

46 186  7,64,000  7,54,000 

1 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १० 
मधील संभाजीनगर, 
शाहनगरव इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे 

व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

450 1   2,000,000   400,000 

2 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १० 
मधील मोरवाडीव इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 

451 2   2,000,000   400,000 
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यव थेम ये सुधारणाकरणे 
व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

3 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १० 
मधील 
झोपडप ीप रसरातील 
जलिन:सारण 
यव थेम येसुधारणाकरणे व 

उव रत 
िठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

451 3   1,703,000   300,000 

4 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १४ 
मधील काळभोरनगरव इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे 

व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

451 4   3,000,000   600,000 

5 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १४ 
मधील मोहननगरव इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे 

व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

451 5   2,000,000   400,000 

6 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १४ 
मधील ाने र कॉलनी, 
तुळजाभवानीमं िदरव इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे 

व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

451 6   2,000,000   400,000 

7 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १४ 
मधील ि मुत  हॉल, 

451 7   2,000,000   400,000 
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द वाडी, िव लवाडीव इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे 

व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

8 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १५ 
मधील िवजय कॉलनी, 
गंगानगर, आकुड गावठाण 
व इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण य
व थेम ये सुधारणाकरणे व 
उव रतिठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

451 8   3,000,000   600,000 

9 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १५ 
मधील से. . २३ ते २४, 
वाहतुकनगरी, गांधी 
हॉ पीटल व इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे 

व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारणनिल
का टाकणे. 

451 9   2,000,000   400,000 

10 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १५ 
मधील से. . २५ ते २६, 
नवनगरिवकास ािधकरण व 
इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे 

व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारणनिल
का टाकणे. 

451 10   2,000,000   400,000 

11 अ आकुड मैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १५ 
मधील से. . २७ ते २८, 
कुपरसोसायटी व इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण य
व थेम ये सुधारणाकरणे व 

451 11   2,000,000   400,000 
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उव रतिठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

12 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १९ 
मधील र हर रोड, िपंपरी 
माकट वइतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम येसुधारणाकरणे व 

उव रत 
िठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

451 12   3,000,000   600,000 

13 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १९ 
मधील संतोषनगर, 
िवजयनगर, 
आनंदनगरझोपडप ी व इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण य
व थेम ये सुधारणाकरणे व 
उव रतिठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

451 13   2,000,000   400,000 

14 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १९ 
मधील िलंक रोड, भाटनगर, 
िनराधारनगर, भीमनगर व 
इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे 

व उव रत 
िठकाणीजलिनःसारणनिल
का टाकणे. 

452 14   2,000,000   400,000 

15 अ िचंचवडमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . १९ 
मधील सुदशननगर, 

ीधरनगर, भोईरकॉलनी व 
इतर 
प रसरातीलजलिन:सारण य
व थेम ये सुधारणाकरणे व 
उव रतिठकाणीजलिनःसारण 
निलका टाकणे. 

452 15   2,000,000   400,000 

1 ब भाग . १६ म ये बी. आर. 
टी. एस. र यालगत या 

454 1   4,000,000   800,000 
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प रसरातीलिवकास 
आराखड्यामधील 
र यांम येजलिन:सारण 
यव था करणे. 

2 ब भाग . १६ म ये एस. बी. 
पाटील कॉलेज, ह केव ती, 
िशंदेव तीप रसरातीलिवका
स आराखड्यामधील 
र यांम येजलिन:सारण 
यव था करणे. 

455 2   4,000,000   800,000 

3 ब भाग . १६ म ये मामुड , 
िकवळे व रावेत 
मधीलन याने िवकसीत होत 
असले या प रसराम ये 
जलिन:सारण यव था 
करणे. 

455 3   4,000,000   800,000 

4 ब भाग . १६ म ये मामुड , 
िकवळे व रावेत मधील 
गावठाण व लगत या 
प रसराम येजलिन:सारण 
यव था करणे. 

455 4   4,000,000   800,000 

5 ब काळेवाडीपंपहाउस ते 
भाटनगर मलिन:सारण 
क ापयत नदीपा  ओलां डुन 
पाईपलाईन टाकणे 
व याक रता पुल बांधणे. 

455 5   500,000   100,000 

6 ब भाग .22 काळेवाडी 
परमवीर कॉलनी साई ा 
कॉलनी प रसराम ये 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

455 6   4,000,000   800,000 

7 ब भाग .22 काळेवाडी 
िवजयनगर, अ िवनायक 
कॉलनी प रसराम ये 
जलिन:सारण 
यव थेम येसुधारणा करणे. 

455 7   4,000,000   800,000 

8 ब भाग . १७म ये 
जलिन:सारण 
यव थेम येसुधारणा करणे. 

455 8   4,000,000   800,000 
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9 ब भाग . १८ म ये 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

455 9   4,000,000   800,000 

10 ब िचंचवडगोखले पाक येथे 
नवीन पंप ग टेशन बांधणे. 

455 10   1,300,000   200,000 

11 ब रावेतप रसराम ये 
मैलाशु ीकरण क  बांधणे 

455 11   524,000   100,000 

1 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक ांतग
त भाग . २ 
येथेजाधववाडी,आहेरवाडी,
मधला पेठा,बो हाई 
मळा,से.१६, व उवरीत 
भागातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा 

कामेकरणे. 

459 1   1,500,000   300,000 

2 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक ांतग
त भाग . २ येथे 
िचखलीगावठाण 
,कुदळवाडी,बालघरेव ती,प
वारव ती व उवरीत 
भागातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा 

कामेकरणे. 

459 2   1,500,000   300,000 

3 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक ांतग
त भाग . २ 
येथेमोशी,बो हाडेवाडी,बनक
रव ती,तुपेव ती, संजय 
गांधीनगर व उवरीत 
भागातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा कामे 

करणे. 

459 3   1,500,000   300,000 

4 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक ांतग
त भाग . २ येथेनिवन 
िवकिसत होणा-या भागात 
निवन ेनेज लाईनटाकणे. 

459 4   2,000,000   400,000 

5 क कासारवाडीमैलाशु ीकरण 459 5   1,500,000   300,000 
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क ांतगत भाग . ६ 
मधीलधावडेव ती, 
च पाणी वसाहतवउव रत 
भागातील जु या 
मलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

6 क कासारवाडीमैलाशु ीकरण
क ांतगत भाग . ६ 
मधील च पाणी वसाहत व 
उव रत प रसरात 
आव यकतेनुसारनिवन ेनेज 
लाईन टाकणे व जु या 
मलिनःसारणनिलकांम ये 
सुधारणा कामे करणे. 

460 6   1,500,000   300,000 

7 क कासारवाडीमैलाशु ीकरण
क ांतगत भाग . ६ 
मधील गुळवेव ती 
,भगतव ती व उव रत 
प रसरात आव यकतेनुसार 
निवन ेनेजलाईन टाकण े

460 7   2,500,000   400,000 

8 क कासारवाडीमैलाशु ीकरण
क ांतगत भाग . ६ 
मधील 
लांडगेव ती,स ु नगर, 
महादेवनगर, मोहननगर 
वउव रत प रसरात 
आव यकतेनुसार 
मलवािह यांचीसुधारणा 
तसेच निवन ेनेज लाईन 
टाकण े

460 8   2,000,000   350,000 

9 क कासारवाडीमैलाशु ीकरण
क ांतगत भाग . ८ 
इं ायणीनगर येथेसे टर 

.१,२,३ ,४,६,व 
उव रतभागातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा कामे 

करणे. 

460 9   2,000,000   350,000 

10 क कासारवाडीमैलाशु ीकरण
क ांतगत भाग . ८ 
इं ायणीनगर येथेसे टर 

.७,९,१०,११,१३, व 

460 10   2,000,000   400,000 
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उव रतभागातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा कामे 

करणे. 
11 क कासारवाडीमैलाशु ीकरण

क ांतगत भाग . ८ म ये 
बालाजीनगर,गवळीमाथा, 
खं डेव तीव 
उव रतभागातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा कामे 

करणे. 

460 11   2,500,000   400,000 

12 क कासारवाडीमैलाशु ीकरण
क ांतगत भाग . ८येथे 
निवन िवकिसत होणा-या 
भागात निवन ेनेजलाईन 
टाकणे. 

460 12   2,000,000   400,000 

13 क कासारवाडीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . ९ 
मधील िवजय भा हौ.सो. 
प रसर वउवरीत िठकाणी 
जु या मलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणे. 

460 13   1,500,000   300,000 

14 क कासारवाडीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . ९ 
मासुळकर कॉलनी व 
उवरीतप रसरातआव यकतेनु
सारजु या 
मलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

460 14   1,500,000   300,000 

15 क कासारवाडीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . ९ 
िव लनगर प रसर व उवरीत 
भागातमलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणे. 

460 15   1,500,000   300,000 

16 क भाटनगरमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . 
९मधीलखराळवाडी व 
उव रत 
प रसरातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा कामे 

करणे. 

460 16   1,500,000   300,000 
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17 क क भागांतगत भाग . ८ 
मधीलना यातील 
मलिनःसारण निलका मु य 
र यावर थलांत रत करण े

460 17   2,000,000   400,000 

18 क क भागांतगत भाग . २ 
मधीलना यातील 
मलिनःसारण निलका मु य 
र यावर थलांत रत करण े

460 18   2,000,000   400,000 

19 क िपंपरीिचंचवड मनपा 
ह ीतील क,ई,फ व 
ह भागाअंतगत येणा-या 
अि त वातील जलिनःसारण 
वािह यां चे STP पयत 
स ह णक न िजओ टँिगंग 
सह अ ावतिव तृतनकाशे 
तयार करणे. 

460 19   2,500,000   350,000 

20 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक ांतग
त भाग . २ येथे 
िशवरोडर यालगत अंतगत 
र यावर निवन ेनेज लाईन 
टाकणे. 

460 20   2,000,000   350,000 

21 क क भागांतगत भाग .९ 
मधीलना यातील 
मलिनःसारण निलका मु य 
र यावर थलांत रत करण े

461 21   2,000,000   400,000 

22 क कुदळवाडी, बालघरेव ती 
पवारव तीव 
उवरीतभागातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणाकामे 

करणे व चबसर या या 
पातळीतकरण े

461 22   1,500,000   300,000 

23 क भाग . २ येथे 
मोशी,बो हाडेवाडी,बनकरव
ती वउवरीत 

भागातजलिनःसारण यव थे
म ये सुधारणा करणे व 
चबसर या या पातळीत 
करण े

461 23   1,000,000   200,000 

24 क क ेि य कायालयाअंतगत 461 24   1,500,000   300,000 
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भाग . २ मधील 
जलिनःसारण निलका 
टाकणेक रताखोदलेले चर 
बी बी एम प तीने दु त 
करणे. 

25 क क ेि य कायालयाअंतगत 
भाग . ६ मधील 

जलिनःसारण निलका 
टाकणेक रताखोदलेले चर 
बी बी एम प तीने दु त 
करणे. 

461 25   1,500,000   300,000 

26 क क ेि य कायालयाअंतगत 
भाग . ८ मधील 

जलिनःसारण निलका 
टाकणेक रताखोदलेले चर 
बी बी एम प तीने दु त 
करणे. 

461 26   1,500,000   300,000 

27 क क ेि य कायालयाअंतगत 
भाग . ९ मधील 

जलिनःसारण निलका 
टाकणेक रताखोदलेले चर 
बी बी एम प तीने दु त 
करणे. 

461 27   1,500,000   300,000 

28 क क ेि य कायालयाअंतगत 
जलिनःसारण िवषयक 
कामांची रािहलेली अं ितम 
िबले अदाकरण े

461 28   1,500,000   300,000 

29 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक ांतग
त भाग .२म ये नािशक 
हायवे ते CNGपंप पयत िड. 
पीर यावरमु य 
जलिनःसारण निलकाटाकणे. 

461 29   2,000,000   350,000 

30 क च-
होलीमैलाशु ीकरणक ांतग
त भाग .२म ये िवकास 
योजनेम ये 
नसले यार यावरजलिनःसा
रण निलकाटाकणे. 

461 30   2,000,000   350,000 

१ ड भाग . २५ ४६३ १   4,400,000   880,000 
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ताथवडेप रसरात 
जलिनःसारण निलकाटाकणे 
व सुधारणा कामे करणे. 

२ ड भाग . २५ पुनावळे 
प रसरात जलिनःसारण 
निलका टाकणे व सुधारणा 
कामे करणे. 

४६४ २   4,400,000   880,000 

३ ड भाग . २५ वाकड 
प रसरात जलिनःसारण 
निलकाटाकणे व सुधारणा 
कामे करणे. 

४६४ ३   4,400,000   880,000 

४ ड भाग . २५ वाकड, 
ताथवडे, पुनावळे भागात 
निवन जलिनःसारण निलका 
टाकणे. 

४६४ ४   9,796,000   1,900,000 

५ ड वॉड . २६ मधील िपंपळे 
िनलख मैलाशु ि करण 
क ाकडे जाणा-या मु य 
गु ववािहनीचे 
मजबुतीकरण करण े

४६४ ५   4,400,000   880,000 

६ ड वॉड . २६ मधील िपंपळे 
िनलख वाकड येथील 
िवशालनगर प रसरात 
जलिनःसारण िवषयक 
कामेकरणे. 

४६४ ६   4,400,000   880,000 

७ ड वॉड . २६ िपंपळे िनलख 
येथील क पटेव ती प रसरात 
जलिनःसारण निलकांची 
सुधारणािवषयक कामे करणे. 

४६४ ७   4,400,000   880,000 

८ ड कासारवाडीमैलाशु ि करण 
क ाअंतगत वॉड . २८ 
मधील िपंपळे सौदागर 
प रसरातजलिनःसारण 
निलकांची कामे करणे. 

४६४ ८   2,500,000   500,000 

९ ड कासारवाडीमैलाशु ि करण 
क ाअंतगत वॉड . २८ 
मधील रहाटणी प रसरात 
जलिनःसारणनिलकांची 
कामे करणे. 

४६४ ९   2,500,000   500,000 
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१० ड भाग . २९ िपंपळे गुरव 
प रसरात जलिनःसारण 
निलका टाकणे व सुधारणा 
कामे करणे. 

४६४ १०   4,400,000   880,000 

११ ड ड े ीय कायालयाअंतगत 
पवनानदी या कडेने 
असले या मु य गु व 
निलकेवरअकि मत 
उ वणा-या सुधारणा कामे 
करणे व RCC चबर बांधणे. 

४६४ ११   4,400,000   880,000 

१२ ड ड े ीय कायालयाअंतगत 
येणा-या ना यांवर 
जलिनःसारण निलका टाकणे 
व सुधारणाकामे करणे. 

४६४ १२   4,400,000   860,000 

1 इ च-होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .३ 
मोशी - च-होली येथील 
ना यामधील वइतर िठकाणी 
मलिन:सारण िवषयक कामे 
करणे. 

467 1   3,000,000   600,000 

2 इ च-होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .३ 
येथेच-होली गांव, 
काळजेव ती, पठारेमळा, 
बुडव ती व इतर 
िठकाणीमलिन:सारणिवषय
क कामे करणे. 

467 2   3,000,000   600,000 

3 इ च-होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .३ येथे 
साई मं िदर, वडमुखवाडी, 
चोिवसावाडी, काटे कॉलनी 
व इतर िठकाणीमलिन:सारण 
िवषयक कामे करणे. 

467 3   3,000,000   600,000 

4 इ च-होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .३ 
मोशी - च-होलीउव रत 
भागात मलिन:सारण 
निलकांम ये सुधारणाकामे 
करणे. 

468 4   3,000,000   600,000 

5 इ च-होलीमैलाशु दीकरण 468 5   3,000,000   600,000 
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क ाअंतगत भाग .३ 
मधील मोशी गावठाण, 
िशवाजीवाडी, ल मीनगर 
प रसरात व इतर िठकाणी 
मलिन:सारण िवषयक कामे 
करणे. 

6 इ च-होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .३ 
मधील आदशनगर, 
गंधवनगरी, शा ञीचौक 
प रसरात व इतर िठकाणी 
मलिन:सारण िवषयक कामे 
करणे. 

468 6   3,000,000   600,000 

7 इ च-होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .३ 
मधील डुडुळगांव प रसरात 
व इतर िठकाणीमलिन:सारण 
िवषयक कामे करणे. 

468 7   3,000,000   600,000 

8 इ च-होलीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .३ 
मधील काळजेवाडी, 
काळजेनगर प रसरात वइतर 
िठकाणी मलिन:सारण 
िवषयक कामे करणे. 

468 8   3,000,000   600,000 

9 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील िदघी मधील 
िशवसाई कॉलनी, 
आदशनगर व इतर िठकाणी 
मलिन:सारण 
निलकेचेसुधारणा करणे. 

468 9   3,000,000   600,000 

10 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील िदघी मधील यमाई 
नगर, गायकवाड नगर 
प रसरात व इतर िठकाणी 
मलिन:सारणनिलकेचे 
सुधारणा करणे. 

468 10   3,000,000   600,000 

11 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .४ 

468 11   3,000,000   600,000 
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मधील िदघी मधील िदघी 
गणेश नगर प रसरात व इतर 
िठकाणी मलिन:सारण 
निलकेचेसुधारणा करणे. 

12 इ इ ेञीय कायालया 
अंतगत भाग .४मधील 
बोपखेल गणेश नगर 
प रसरात व इतर िठकाणी 
मलिन:सारण निलकेचे 
सुधारणा करणे. 

468 12   3,000,000   600,000 

13 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील िदघी मधील द गड 
नगर व इतर िठकाणी 
प रसरात मलिन:सारण 
निलकेचेसुधारणा करणे. 

468 13   3,000,000   600,000 

14 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .४ 
मधील िदघी मधील 

णवाल पाक प रसरात व 
इतर िठकाणी मलिन:सारण 
निलकेचेसुधारणा करणे. 

468 14   1,000,000   200,000 

15 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .७ 
मधील शांतीनगरलां डेवाडी 
प रसरात व इतर िठकाणी 
मलवािहनीचीसुधारणा कामे 
करणे. 

468 15   2,500,000   500,000 

16 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .७ 
मधील सॅ डिवक कॉलनी, 
खंडोबा माळप रसरात व 
इतर िठकाणी मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

468 16   2,500,000   500,000 

17 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .७ 
मधील भोसरी गावठाण 
प रसरात व इतरिठकाणी 
मलवािहनीची सुधारणा कामे 
करणे. 

468 17   2,500,000   500,000 
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18 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .७ 
मधील ग हाणे व ती, िशतल 
बाग आपटेकॉलनी प रसरात 
व इतर िठकाणी 
मलवािहनीची सुधारणा कामे 
करणे. 

468 18   2,500,000   500,000 

19 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .७ 
मधील आिदनाथ नगर, 
िवकास कॉलनीप रसरात व 
इतर िठकाणी मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

469 19   2,500,000   500,000 

20 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .५ 
मधील संत तुकाराम नगर, 
गवळी नगरप रसर व इतर 
िठकाणी मलवािहनी 
सुधारणा कामे करणे. 

469 20   2,500,000   500,000 

21 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .५ 
मधील ीकृ ण मं िदर, 
शा ञी चौकप रसरात व 
इतर िठकाणी मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

469 21   2,500,000   500,000 

22 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .५ 
मधील जय महारा   चौक, 
हता माचौक, ीराम कॉलनी 
प रसरात मलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

469 22   2,500,000   500,000 

23 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .५ 
मधील महादेव नगर, सावंत 
नगर प रसरातमलवािहनीची 
सुधारणा कामे करणे. 

469 23   2,000,000   400,000 

24 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .५ 
मधील आळंदी रोड, िदघी 
रोड प रसरात वइतर िठकाणी 

469 24   2,000,000   400,000 
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मलवािहनीची सुधारणा कामे 
करणे. 

25 इ कासारवाडीमैलाशु ीकरण 
क ाअंतगत भाग .५ 
मधील स.नं .२१७ येथील 
पंप ग टेशनपासून ते 
एस.पी.हाय कुल पयतचा 
ना यामधील मु य 
जलिन:सारण 
मलवािहनीचीसुधारणा कामे 
करणे. 

469 25   2,000,000   400,000 

26 इ इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग .३ च-होली मधील 

मलिन:सारण िवभागा 
कडूनकर यात आले या 
कामाअंतगत र ते पुववत 
करणे. 

469 26   3,000,000   600,000 

27 इ इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग .४ िदघी मधील 

मलिन:सारण िवभागा 
कडूनकर यात आले या 
कामाअंतगत र ते पुववत 
करणे. 

469 27   3,000,000   600,000 

28 इ इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग .५ गवळी नगर 

मधील मलिन:सारण िवभागा 
कडूनकर यात आले या 
कामाअंतगत र ते पुववत 
करणे. 

469 28   3,000,000   600,000 

29 इ इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग .७ भोसरी गावठाण 

मधील मलिन:सारण 
िवभागाकडून कर यात 
आले या कामाअंतगत र ते 
पुववत करणे. 

469 29   3,000,000   600,000 

30 इ इ े ीय कायालया अंतगत 
जलिन:सारण िवभागा कडून 
कर यता आले या 
िविवधकामांची अं ितम िबल 
अदा करणे. 

469 30   500,000   100,000 



305 
 

 
 

1 फ भाग . १ िचखली येथील 
नेवाळेव ती पंपहाऊस 
परीसरातजलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करण े

470 3   2,981,000   600,000 

2 फ भाग . १ िचखली येथील 
सोनावणेव ती र ता ते 
मोरेव ती नालाप रसरात 
आव यकतेनुसारजलिनःसार
ण यव थेम ये सुधारणा 
करण े

471 1   3,500,000   700,000 

2 फ भाग . १ िचखली येथील 
मोरेव ती, हे ेव ती व 
प रसरात 
आव यकतेनुसारजलिनःसार
ण यव थेम ये सुधारणा 
करण े

471 2   3,000,000   600,000 

3 फ भाग . १ िचखली येथील 
पाटीलनगर, बगव ती, 
धमराजनगर, शेलारव ती 
प रसरातआव यकतेनुसारज
लिनःसारण 
यव थेम येसुधारणा करण े

471 3   3,000,000   600,000 

4 फ भाग . १ िचखली 
येथेआव यकतेनुसारन याने 
जलिन:सारण निलका टाकणे 
तसेच जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा करण े

471 4   2,500,000   500,000 

5 फ भाग . ११ शरदनगर , 
नेवाळे व ती, हरगु डे व ती, 
कुदळवाडीप रसरात 
आव यकतेनुसारजलिनःसार
ण यव थेम ये सुधारणा 
करण े

471 5   2,500,000   700,000 

6 फ भाग . ११अजंठानगर, 
िभमश नगरप रसरातआव
यकतेनुसारजलिनःसारण 
यव थेम येसुधारणा करण े

471 6   2,700,000   400,000 

8 फ भाग . ११ िचखली व त 
घरकुल योजनाप रसरातसंप 
व पंप हाऊस बांधणे 

471 8   1,700,000   200,000 



306 
 

 
 

9 फ भाग . १२ पीनगर 
येिथल अंतगत 
सोसायट्यांमधील 
जलिनःसारण 
यव थेतआव यकतेनुसार 

सुधारणा कामे करण े

471 9   3,500,000   700,000 

10 फ भाग . १२ तळवडे गाव 
प रसरातील जु या 
जलिनःसारण यव थेत 
आव यकतेनुसार 
सुधारणाकऱण े

471 10   3,000,000   600,000 

11 फ भाग . १२ ि वेणीनगर 
ता हाणेव ती प रसरातील 
ज या जलिनःसारण 
यव थेतआव यकतेनुसार 

सुधारणा कऱण े

471 11   3,000,000   600,000 

12 फ भाग . १२ सहयोगनगर 
प रसरातील ज या 
जलिनःसारण यव थेत 
आव यकतेनुसार 
सुधारणाकऱण े

471 12   3,000,000   600,000 

13 फ भाग . १३, िनगडी 
गावठाण प रसरातील 
जलिनःसारण 
आव यकतेनुसार सुधारणा 
कामे करण े

471 13   2,500,000   500,000 

14 फ भाग . १३, से. . २२ 
प रसरातील 
जलिनःसारण यव थेत 
सुधारणा कामे करण े

472 14   3,000,000   600,000 

15 फ भाग . १३ येिथल अ ं द 
ग यांमधील जुनी 
जलिनःसारण यव था 
सुधारण े

472 15   2,500,000   500,000 

1 ग भाग . २१ िपंपरी मधील 
अशोक िथएटर, व इतर 
प रसरातील निलका टाकणे. 
जलिनःसारण िवषयककामे 
तसेच जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा कामे 

475 1                  
1,200,000  

                 
240,000  
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करणे. 

2 ग भाग . २१ िपंपरी मधील 
िडल स टॉिकज व इतर 
प रसरातील जलिन:सारण 
निलका टाकणे 
वजलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा कामे करणे. 

475 2                  
1,200,000  

                 
240,000  

3 ग भाग . २१ िपंपरी मधील 
अशोक टॉिकज प रसरातील 
जलिन:सारण निलका टाकणे 
व जलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा कामे करणे. 

475 3                  
1,200,000  

                 
240,000  

4 ग भाग . २१ मधील 
वैभवनगर व नवीन प रसरात 
आिण इतर िठकाणी 
जलिन:सारण निलका टाकणे 
वजलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा कामे करणे. 

475 4                  
1,000,000  

                 
200,000  

5 ग भाग .२३ थेरगाव मधील 
अशोका सोसायटी मेन रोड 
व अंतगत ग या व इतर 
जलिनःसारण यव थेम ये 
सुधारणा िवषयक कामे करणे 
व जलिनःसारण निलका 
टाकणे. 

475 5                  
1,400,000  

                 
280,000  

6 ग भाग .२३ थेरगाव मधील 
तापक र चौक, धनगर बाबा 
मं िदरते काळेवाडी फाटा बी. 
आर. टी. एस र यामधीलव 
इतर प रसरात जलिनःसारण 
यव थेम ये सुधारणा 

िवषयक कामे करणे व 
जलिनःसारणनिलका टाकणे. 

475 6                  
1,400,000  

                 
280,000  

7 ग भाग .२३ थेरगाव 
गावठाण म ये गावठाणमधून 
मनपा या िप या या 
पा या या 
टाक बापुजीबुवानगर प रसर 
व इतर प रसरात 
जलिनःसारण निलका टाकणे 

475 7                  
1,200,000  

                 
240,000  
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व जलिनःसारण 
िवषयककामे करणे. 

8 ग भाग .२३ थेरगाव मधील 
भाग १- जगतापनगर,थेरगाव 
गावठाण,गंगा 
आिशयाना, सुन 
धामसोसायटी इ.प रसर व 
इतर 
प रसरातीलआकि मतपणे 
उ वणारी आिण 
जलिनःसारण िवषयक 
सुधारणा कामे करणे. 

475 8                  
1,200,000  

                 
240,000  

9 ग भाग .२३ थेरगाव मधील 
भाग २- काळेवाडी फाटा 
प रसर,जयम हारनगर 
प रसर,बापुजीनगरप रसर, 
गु नानकनगर 
प रसर,कैलासनगर प रसर व 
इतर प रसरातील 
आकि मतपणे 
उ वणारीआिण 
जलिनःसारण िवषयक 
सुधारणा कामे करणे. 

475 9                  
1,200,000  

                 
240,000  

10 ग भाग .२३ थेरगाव मधील 
भाग ३- पवारनगर 
प रसर,पडवळनगर 
प रसर,साईनाथनगर प रसर, 
दगडूपाटीलनगर प रसर व 
इतर 
प रसरातीलआकि मतपणे 
उ वणारी आिण 
जलिनःसारण िवषयक 
सुधारणा कामे करणे. 

475 10                  
1,200,000  

                 
240,000  

11 ग भाग .२४ मधील डां गे 
चौक व इतर प रसराितल 
जलिनःसारण निलका टाकणे 
व जलिनःसारण 
िवषयककामे करणे. 

476 11                  
1,200,000  

                 
240,000  

12 ग भाग .२४ मधील द नगर 
आनंदवन व इतर 
प रसराितल जलिनःसारण 

476 12                  
1,200,000  

                 
240,000  
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निलका टाकणे व 
जलिनःसारणिवषयक कामे 
करणे. 

13 ग भाग .२४ मधील 
गणेशनगर व इतर 
प रसराितल जलिनःसारण 
निलका टाकणे व 
जलिनःसारण िवषयककामे 
करणे. 

476 13                  
1,200,000  

                 
240,000  

14 ग भाग .२४ मधील 
बेलठीकानगर, संतोषनगर व 
इतर प रसरातील 
जलिनःसारण निलका टाकणे 
वजलिनःसारण िवषयक 
कामे करणे. 

476 14                  
1,200,000  

                 
240,000  

15 ग भाग .२७ रहाटणी म ये 
आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण निलका टाकणे 
व जलिन:सारण 
यव थेतसुधारणा कामे 

करणे. 

476 15                  
1,000,000  

                 
200,000  

16 ग भाग .२७ रहाटणी 
गावठाण व प रसरात 
आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण निलका टाकणे 
वजलिन:सारण यव थेत 
सुधारणा कामे करणे. 

476 16                  
1,200,000  

                 
240,000  

17 ग भाग .२७ रहाटणी 
तापक रनगर व प रसरात 
आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण निलका टाकणे 
वजलिन:सारण यव थेत 
सुधारणा कामे करणे. 

476 17                  
1,200,000  

                 
240,000  

18 ग भाग .२७ रहाटणी म ये 
नखाते कॉनर वप रसरात 
आव यकतेनुसार 
जलिन:सारण निलका टाकणे 
व जलिन:सारण 
यव थेतसुधारणा कामे 

करणे. 

476 18                  
1,100,000  

                 
220,000  
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1 ह भाटनगरमैलाशु दीकरण 
क ाअंगत भाग .२० 
मधीलभारतमातानगर, 
गु द नगर व उव रत 
िठकाणीतसेच आव यक 
या िठकाणी ेनेज 
यव थेम ये सुधारणा करणे. 

479 1                  
1,500,000  

  300,000 

2 ह कासारवाडीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .२० 
मधील कासारवाडी प रसर व 
उवरीतभागात तसेच 
आव यक या िठकाणी 

ेनेज यव थेम ये सुधारणा 
करणे. 

479 2                  
1,500,000  

  300,000 

3 ह कासारवाडीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग .२० 
मधील संत तुकाराम नगर व 
उव रतभागात जलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणा करणे. 

479 3                  
3,000,000  

  600,000 

4 ह कासारवाडीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत भाग . २० 
मधील लां डेवाडी झोपडप ी, 
महा माफुले नगर झोपडप ी 
व उव रत प रसरात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

479 4                  
3,000,000  

  600,000 

5 ह भाग . ३०दापोडी येथील 
दापोडी गावठाणपवार व ती 
व इतर प रसरात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

480 5                  
3,000,000  

  600,000 

6 ह भाग . ३०फुगेवाडी 
येथील फुगे चाळ, वडार 
व तीवइतर प रसरात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

480 6                  
2,000,000  

  400,000 

7 ह भाग . ३०कासारवाडी 
येथील शा ीनगर, वंजारी 
चाळ व इतर प रसरात 
जलिन:सारण यव थेम ये 

480 7                  
2,500,000  

  500,000 
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सुधारणा करणे. 

8 ह भाग . ३० मधील 
जयिभमनगर, गुलाबनगर, 
िस दाथनगर, संजय 
गांधीनगर झोपडप ीप रसरात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

480 8                  
3,000,000  

  600,000 

9 ह कासारवाडीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत येणा या 
लां डेवाडी, दापोडी, फुगेवाडी 
पंपीग टेशन प रसरातील 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करणे. 

480 9                  
4,000,000  

  800,000 

10 ह भाग . ३१ मधील 
कवडेनगर व उव रत भागात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 10                  
1,500,000  

  300,000 

11 ह भाग . ३१ मधील संत 
तुकाराम नगर व उव रत 
भागात जलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे. 

480 11                  
2,000,000  

  400,000 

12 ह भाग . ३१ मधील 
नेताजीनगर व उव रत भागात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 12                  
2,000,000  

  400,000 

13 ह भाग . ३२ मधील सांगवी 
गावठाण व उव रत भागात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणाकरणे. 

480 13                  
1,500,000  

  300,000 

14 ह भाग . ३२ मधील 
चं मणी नगर व उव रत 
भागात जलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे. 

480 14                  
2,000,000  

  400,000 

15 ह भाग . ३२ मधील 
िशवद  नगर व उव रत 
भागात जलिन:सारण 
यव थेम ये सुधारणाकरणे. 

480 15                  
2,000,000  

  400,000 

16 ह कलासागरहॉटेल ते टी-
लॉक मधील ना यापयत 

480 16                 
15,000,000  

  3,000,000 
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जलिन:सारण विहनी 
र यावर थलांत रत करण े

17 ह फुगेवाडीपंपीग ते फुगेवाडी 
दफनभुमी पयत 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करण े

480 17                 
10,000,000  

  2,000,000 

18 ह सांगवीमैलाशु दीकरण क  
ते िपंपळे गुरव येथील 
ना यातील जलिन:सारण 
वािहनी समांतरर यावर 
थलांत रत करण े

480 18                  
4,000,000  

  800,000 

19 ह भाग . २० अंतगत एक  
येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन 
िवलगीकरण करणे. 

480 19                  
1,500,000  

  300,000 

20 ह भाग . ३० अंतगत एक  
येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन 
िवलगीकरण करणे. 

480 20                  
1,500,000  

  300,000 

21 ह भाग . ३१ अंतगत एक  
येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन 
िवलगीकरण करणे. 

480 21                  
1,500,000  

  300,000 

22 ह भाग . ३२ अंतगत एक  
येणा या जलिन:सारण व 

ॉम वॉटर लाईन 
िवलगीकरण करणे. 

480 22                  
1,500,000  

  300,000 

23 ह कासारवाडीमैलाशु दीकरण 
क ाअंतगत नािशक फाटा ते 
आई माता मं िदर व प रसरात 
जलिन:सारण यव थेम ये 
सुधारणा करण े

481 23                  
5,000,000  

  1,000,000 

24 ह सँडिवकनाला ते अ ण 
िथएटर पयत पुणे मुं बई 
र याचे कडेने जलिन:सारण 
यव थेम येसुधारणा करणे. 

481 24                  
5,000,000  

  1,000,000 

25 ह ह ेि य कायालय अंतगत 
भाग . २० म ये िविवध 

िठकाणी ेनेज 
लाईनकरणेक रता करणेत 

481 25                  
1,500,000  

  400,000 
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आलेले चर बुजिवण े

26 ह ह ेि य कायालय अंतगत 
भाग . ३० म ये िविवध 

िठकाणी ेनेज 
लाईनकरणेक रता करणेत 
आलेले चर बुजिवण े

481 26                  
1,500,000  

  400,000 

27 ह ह ेि य कायालय अंतगत 
भाग . ३१ म ये िविवध 

िठकाणी ेनेज लाईन 
करणेक रता करणेत आलेले 
चर बुजिवण े

481 27                  
1,500,000  

  400,000 

28 ह ह ेि य कायालय अंतगत 
भाग . ३२ म ये िविवध 

िठकाणी ेनेज लाईन 
करणेक रता करणेत आलेले 
चर बुजिवण े

481 28                  
1,500,000  

  400,000 

        
1  

 
HO  

भाग .२५ मधील 
ताथवडे 
गावातमैलाशु ीकरण 

क प बांधणे. 

         
447  

             
5  

                
10,000,000  

               
5,000,000  

        
2  

 
HO  

ड े ीय कायालया 
काय े ातआव यकतेनुसार 
पंपीग टेशन बांधणे. 

         
447  

             
6  

                 
8,000,000  

               
5,000,000  

        
3  

 
HO  

ड े ीय कायालया 
काय े ात िनयोिजतपंपीग 
टेशन पासुन मैलाशु ीकरण 

क ापयत रायिझंग मेन 
टाकणे. 

         
447  

             
7  

                
10,000,000  

               
5,000,000  

        
4  

 
HO  

ह ेञीय 
कायालयांतगतकलासागर 
हॉटेलजवळील ना याम ये 

ि याक न पुनचि करण 
व पुनवापर करणेसाठी 
अनु षंगीक जलिन:सारण 
िवषयक कामे करणे. 

         
447  

             
8  

                
10,000,000  

               
5,000,000  

        
5  

 
HO  

ह ेञीय कायालयांतगत 
आमं ण 
हॉटेलजवळीलना याम ये 

ि या क न पुनचि करण 

         
447  

             
9  

                
10,000,000  

               
5,000,000  
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व पुनवापर अनु षंगाने 
निलकांची कामेकरणे. 

        
6  

 
HO  

इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग . ५मधील गवळी 

नगर येथे मैलाशु ीकरण 
क ांतगत अनु षं िगक कामे 
करणे. 

         
447  

           
10  

                
15,000,000  

             
10,000,000  

        
7  

 
HO  

च-होली येथे १० दलिल 
मतेचे मैलाशु ीकरणक  

(ट पा . ३) बांघणे. 

         
447  

           
14  

                
50,000,000  

             
25,000,000  

    सावजिनकसुरि तता (अ)             

    िनयोिजतकामे २०२१-२२             

1   अ ेि य 
कायालयांतगतआ टॅगोनल
पोलला जं शन बॉ स 
बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

328 17   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता (ब 
भाग) 

            

2   . .17 मधील रावेत 
गावठाणप रसरातील पोल 
विफिटंगचे नुतिनकरण 
करणे.(२०२१-२२) 

329 15   1,000,000   1,000,000 

3   . .17 मधील जु ने 
धोकादायक पोल व 
िफिटंगचे नुतिनकरण 
करणे.(२०२१-२२) 

329 18   1,000,000   1,000,000 

4   आकि मतउ दभवणारे 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे.(२०२१-२२) 

329 24   100,000   100,000 

5   सव BRTS  
मागावरीलवाहतूक िनयं क 
िद यां या णालीतसुधारणा 
करणे . 

329 25   100,000   100,000 

6   ब े ीय कायालय अंतगत 
अचानक उ दभवणारी 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे.(२०२१-२२) 

329 29   1,000,000   1,000,000 
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7   ब ेि य 
कायालयांतगतआ टॅगोनल
पोलला जं शन बॉ स 
बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

330 30   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता (क 
भाग) 

            

8   क ेि य 
कायालयांतगतआ टॅगोनल
पोलला जं शन बॉ स 
बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

332 51   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता (ड 
भाग) 

            

    नवीनकामे             

9   भाग .२५ पुनावळे मधील 
न याने िवकसीत होणा-या 
डी. पी. र यांवर 
थाप यिवभागा या मागणी 

नुसार काश यव था करणे 
व िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

333 7   500,000   500,000 

10   भाग .२५ वाकड मधील 
न याने िवकसीत होणा-या 
डी. पी. र यांवर 
थाप यिवभागा या मागणी 

नुसार काश यव था करणे 
व िव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

333 8   500,000   500,000 

11   ब ेि य 
कायालयांतगतआ टॅगोनल
पोलला जं शन बॉ स 
बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

333 12   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता ( इ 
भाग) 

            

12   इ ेि य 
कायालयांतगतआ टॅगोनल
पोलला जं शन बॉ स 

336 38   1,500,000   1,500,000 
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बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

    सावजिनकसुरि तता ( फ 
भाग) 

            

13   फ ेि य 
कायालयांतगतआ टॅगोनल
पोलला जं शन बॉ स 
बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

338 43   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनक सुरि तता (ग 
भाग) 

            

14   ग ेि य 
कायालयांतगतआ टॅगोनल
पोलला जं शन बॉ स 
बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

339 22   1,500,000   1,500,000 

    सावजिनकसुरि तता (ह 
भाग) 

            

15   भाग मांक ३१ मिधल 
िपंपळे गुरव व निव सांगवी 
येथील अंतगत र यावरील 
िदवाब ीचेजु ने खांब बदलणे 

340 5   10,000,000   1,000,000 

16   ह ेि य कायालयांतगत 
एमआयडीसी प रसरातील 
टी- लॉक खराब जु ने 
िद यां चे पोलबदलणे. 

341 24   700,000   400,000 

17   ह ेि य कायालयांतगत 
एमआयडीसी प रसरातील 
बी- लॉक खराब जु ने 
िद यां चे पोलबदलणे. 

341 25   700,000   400,000 

18   कासारवाडीउपिवभागांतगत 
मा.नगरसद य यां या 
मागणीनुसार िविवध 
िठकाणी डेकोरेटी ह 
पोलबसिवणे. 

341 26   500,000   400,000 

19   ह ेि यकायालयांतगतआ
टॅगोनल पोलला 

जं शनबॉ स बसिवणे व 
अनु षंगीक कामे करण े

341 28   1,500,000   1,500,000 
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    इमारत,शाळा, शॉिपंग सटर 
(ब भाग) 

            

20   िचंचवडयेथील संगीत वग व 
ां ती याती सािव ीबाई 

फुले णालयम ये सांऊड 
िसि टमव िव ुत िवषयक 
कामे करणे. (२०२०-२१) 

342 3   750,000   750,000 

    िनयोिजतकामे २०२१-२२             

21   रावेतिकवळे उपिवभागातील 
. .१६ व १७ म ये 

मनपा या न याने होणा या 
इमारतीचेिव ुतीकरण 
करणे.(२०२१-२२) 

342 4   1,501,000   1,501,000 

    इमारत,शाळा, शॉिपंग सटर 
(ड भाग) 

            

22   . ं . २५ वाकड आर ण 
ं . ४/२३ मा यमीक शाळा 

िवकसीत करणेया कामांतगत 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

343 1   1,000   1,000 

23   . ं . २५ पुनावळे शाळा 
िवकसीत करणे या 
कामांतगत िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

343 2   1,000   1,000 

24   भाग . 29 िपंपळे गुरव 
मधील शेवंताबाई जगताप 
मनपा शाळेचे िव तारीकरण 
करणे याकामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

343 3   1,000   1,000 

25   भाग .२५ ताथवडे येथील 
आर ण .एम.२१ म ये 
आ वत वाहनतळ िवकसीत 
करणे याकामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे.. 

343 4   1,000   1,000 

26   भाग .२५ पुनावळे येथे 
आय.टू.आर. या बद यात 
आले या जागेवर अ ावत 
गे ट हाऊसबांधणे या 
कामांतगत िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

343 5   1,000   1,000 
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27   भाग .२५ वाकड येथील 
आर ण .४/४ येथे टाऊन 
हॉल बांधणे या कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

343 6   1,000   1,000 

    इमारत,शाळा, शॉिपंग सटर 
(इ भाग) 

            

28   इ े ीय कायालया अंतगत 
भाग . ७ मधील 

अं कुशराव 
लांडगे े ागृहाम ये निवन 
िचलर लॅ ं ट बसिवणे व 
अनु षं िगक कामे करणे. (सन 
२०२०-२१) 

344 16   10,000   10,000 

    लोकारो यअ भाग             

    िनयोिजतकामे (२०२१-२२)             

29   कोिवड -१९ महामारीचे 
िनयं णाक रता मनपातफ 
ऑटो ल टर येथे 
उभार यात 
आले या णालयातील 
िव ुत सािह य-उपकरणे 
कोिवड-१९ महामारी 
िनमुलन झा यानंतरअ य  
आव यकतेनुसार वापर 
करणेसाठी आव यक कामे 
करणे. 

347 7   3,000,000   3,000,000 

    लोकारो यब भाग             

30   . .१८मधील मािणक 
कॉलनी यायाम शाळेत 
ि टमबाथ व सोनाबाथ 
बसिवणे.(२०२०-२१) 

347 1   1,000,000   1,000,000 

    लोकारो यक भाग             

31   क े ीय कायालया अंतगत 
नेह नगर येथील 
मशानभुमी म ये पयावरण 

पुरक एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

348 18   1,000   1,000 
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32   क े ीय कायालया अंतगत 
मोशी येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

348 19   1,000   1,000 

33   क ेि य कायालयांतगत 
िविवध डांगणे / मॆदाने व 
यायामशाळा इ. 

िठकाणीआव यकतेनुसार 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

348 20   1,000   1,000 

    लोकारो यड भाग             

    नवीनकामे 2021-22             

34   भाग .२८ िपंपळे सौदागर 
मधील आर ण 

.३६१म ये ि वम गपुल 
बांधणे व गाडनिवकसीत 
करणेया कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

348 4   1,000   1,000 

35   भाग . २६ मधील 
क पटेव ती मशानभुमी येथे 
िव ुत दािहनी बसिवणे. 

349 5   1,000   1,000 

36   ड े ीय कायालया अंतगत 
िपंपळे गुरव येथील 
मशानभुमी म ये पयावरण 

पुरकएअर पो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

349 6   1,000   1,000 

37   ड े ीय कायालया अंतगत 
येथील मशानभुमी म ये 
पयावरण पुरक एअर 
पो युशनकं ोल यं णा 
बसवणे. 

349 7   1,000   1,000 

38   ड े ीय कायालया अंतगत 
िपंपळे सौदागर येथील 
मशानभुमी म ये 

पयावरणपुरक एअर 
पो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

349 8   1,000   1,000 

39   ड े ीय कायालया अंतगत 
िपंपळे िनलख येथील 

349 9   1,000   1,000 
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मशानभुमी म ये पयावरण 
पुरकएअर पो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

40   ड े ीय कायालया अंतगत 
क पटे व ती येथील 
मशानभुमी म ये पयावरण 

पुरकएअर पो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

349 10   1,000   1,000 

41   ड े ीय कायालया अंतगत 
वाकड येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

349 11   1,000   1,000 

42   ड े ीय कायालया अंतगत 
पुनावळे येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

349 12   1,000   1,000 

43   ड े ीय कायालया अंतगत 
ताथवडे येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

349 13   1,000   1,000 

    लोकारो यइ भाग             

44   ई े ीय कायालया अंतगत 
भोसरी येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

349 8   1,000   1,000 

45   ई े ीय कायालया अंतगत 
बोपखेल येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

349 9   1,000   1,000 

46   ई े ीय कायालया अंतगत 
िदघी येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

350 10   1,000   1,000 
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47   ई े ीय कायालया अंतगत 
च होली येथील मशानभुमी 
म ये पयावरण पुरक 
एअरपो युशन कं ोल यं णा 
बसवणे. 

350 11   1,000   1,000 

48   ई े ीय कायालया अंतगत 
डुडुळगाव येथील 
मशानभुमी म ये पयावरण 

पुरक एअरपो युशन कं ोल 
यं णा बसवणे. 

350 12   1,000   1,000 

49   इ ेि य कायालयांतगत 
िविवध डांगणे / मॆदाने व 
यायामशाळा इ. 

िठकाणीआव यकतेनुसार 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

350 13   1,000   1,000 

    लोकारो यफ भाग             

50   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  ११ मधील वामी 

िववेकानंद मैदानावर 
वाढीव काश यव था 
करणे. (सन २०२०-२०२१) 

350 4   3,750,000   1,000,000 

    णालये/ सुतीगृहे/औषधा
लये (ड भाग) 

            

    नवीनकामे 2021-22             

51   भाग . २६ मधील िपंपळे 
िनलख दवाखा याकरीता 
Lift बसिवणे. 

352 1   1,500,000   1,500,000 

    उ ाने (अ भाग)             

52   भाग . ९ (नवीन भाग  
१०) संभाजीनगर येथील बड 
हॅली येथे लेझर शो 

क रताआव यक कामे करणे. 

353 1   70,000,000   20,000,000 

    उ ाने (क भाग)             

53   . . ८मधील 
ािधकरणाकडून 

ह तांतरीतझाले या 
उ ानांम ये िव ुतिवषयक व 

354 9   500,000   500,000 
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इतर अनु षं िगक कामे 
करणे(.2021-22) 

    उ ाने (ड भाग)             

    नवीनकामे 2021-22             

54   िपंपळेसौदागर आर ण . 
३६१अ येथे उ ान िवषयक 
कामे करणे. 

354 4   500,000   500,000 

55   आ. .३७१ब िपंपळे 
सौदागर येथील  िनयोिजत 
उदयानाम येिवदयुत िवषयक 
कामे करण े

354 7   4,500,000   100,000 

56   िपंपळेिनलख येथील 
सािव ीबाई फुले ट पा २ 
उ ानाम ये िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

354 8   11,000   11,000 

57   ड ेि य 
कायालयांतगतपुनावळेयेथी
ल आ. .4/71 मधील 
न याने  िवकसीत होणा-
याउदयानां चे िवदयुतीकरण 
करणे. 

354 10   1,500,000   1,400,000 

58   मनपा याड ेि य 
कायालयातंगत उ ानात 
सोलर िदवे बसिवणे व 
अनु षं िगक कामे करण े

354 11   1,000,000   1,000,000 

59   मनपा याड ेि य 
कायालयातंगत उ ानात 
आव यकतेनुसार निवन पंप 
बसिवणे व अनु षं िगककामे 
करण े

355 12   500,000   500,000 

    उ चव लघुदाब पोल व तारा 
हलिवणे ( क भाग) 

            

60   क भागाअंतगत . . ९ 
मधीलर ता ं दीकरण व 
िविवध क पां या कामास 
अडथळा ठरणा-या 
मरािवमंडळाचे फ डर 
वलघुदाब/उ चदाबखांबवता

360 6   600,000   600,000 
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रा हलिवणे. व इतर 
िव ुतिवषयक कामे कऱणे. 
2021-22 

61   क े ीय कायालय अंतगत 
जाधव वाडी मोशी भाग 

.२ अंतगत र ता ं दीकरण 
कामास अडथळा ठरणारे 
उप कर वािह याव खांब 
हलिवण े  ( सन 2021-22  
)  

360 7   200,000   200,000 

    उ चव लघुदाब पोल व तारा 
हलिवण े (फ भाग) 

            

62   फ े ीय कायालय अंतगत 
िचखली तळवडे उपिवभाग 
प रसरात र ता ं दीकरण 
कामासअडथळा ठरणारे 
उप कर वािह या व खांब 
हलिवण े (सन २०२१-२२) 

361 1   1,500,000   1,000,000 

63   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  ११ व १३ 

प रसरात र ता ं दीकरण 
कामासअडथळा ठरणारे 
उप कर वािह या व खांब 
हलिवण े (सन २०२१-२२) 

361 2   1,500,000   1,000,000 

    उ चव लघुदाब पोल व तारा 
हलिवण े (ग भाग) 

            

64   . .२१िपंपरी मधील 
र यावरील ं दीकरणातील 
व सावज नीक सुरि तते या 

ीनेमरािवमंडळाचे लघुदाब 
/ उ चदाब खांब व तारा व 
फ डर हलिवणे. 

361 3   500,000   500,000 

    ॅफ किस नल क भाग             

65   क े ीय कायालय भाग 
. ८ मधील िविवधिठकाणी 

आव यकतेनुसार ि लंकर 
बसवीने.(सन 2021-22) 

363 5   500,000   500,000 

    ॅफ किस नल ड भाग             
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    नवीनकामे 2021-22             

    ॅफ किस नल फ भाग             

66   फ े ीय कायालय अंतगत 
आव यकते माणेिविवध 
चौकाम ये िस नल यव था 
करणे व ि लंकर 
बसिवणे.िस नल यव थेचे 
आधुिनक करण करणे व 
इतर आव यक अनु षं िगक 
कामे करणे(सन २०२१-
२०२२ ) 

363 5   1,500,000   1,500,000 

    ॅफ किस नल (ग भाग)             

67   काळेवाडीफाटा ते देह 
आळंदी या BRTS 
र यावरील (Corridor 
No. 4) बस थानकासाठी 
वाहतुकिनयं ण िदवे 
बसिवणे व मु य चॊकातील 
िस नल यं णेचे 
िसं ोनायझ ग करणे.. 

364 1   1,500,000   1,500,000 

68   ग भागातीलवाहतुक 
िनयं ण यं णे करीता टायमर 
व बजर बसिवणे. 

364 3   300,000   300,000 

69   ग ेि य कायालया अंतगत 
िपंपरी वथेरगाव 
उपिवभागातील िस नल 
यं णेचेनुतनीकरणाचीकामे 
करणे. २०२०-२१ 

364 5   200,000   200,000 

    हायमा टिदवे बसिवणे (इ 
भाग) 

            

70   इ े ीय कायालयाअंतगत 
भाग .३ व ४ मु य 

चौकात 
आव यकतेनुसारहायमा ट 
िदवे बसिवणे व अनुशंगीक 
कामे करणे.(सन २०२१-
२२) 

365 4   700,000   700,000 
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71   इ े ीय कायालयाअंतगत 
भाग .,५ मु य चौकात 

आव यकतेनुसार 
हायमा टिदवे बसिवणे व 
अनुशंगीक कामे करणे.(सन 
२०२१-२२) 

365 5   500,000   500,000 

72   इ े ीय कायालयाअंतगत 
भाग . ७ मु य चौकात 

आव यकतेनुसार 
हायमा टिदवे बसिवणे व 
अनुशंगीक कामे करणे.(सन 
२०२१-२२) 

365 6   500,000   500,000 

    अपारंपा रकउजा ोतापासून 
िवजिनिमती करणे - ब भाग 

            

73   ब े ीय कायालय अंतगत 
िविवध इमारतीवरसोलार 
पॅनेल बसिवणे(२०२०-२१) 

367 1   1,000,000   1,000,000 

    अपारंपा रकउजा ोतापासून 
िवजिनिमती करणे - इ भाग 

            

74   इ े ीय कायालयाअंतगत 
भोसरी मधील अं कुशराव 
नाटयगृहाम ये सोलर 
यं णाबसिवणे व अनु षं िगक 
कामे करणे.(सन२०२१-२२) 

367 1   10,000   10,000 

75   इ े ीय कायालयाअंतगत 
भोसरी मधील जु ने 
हॉि पटलम ये सोलर यं णा 
बसिवणेव अनु षं िगक कामे 
करणे.(सन२०२१-२२) 

367 2   10,000   10,000 

76   इ े ीय कायालयाअंतगत 
भोसरी मधील निवन 
हॉि पटलम ये सोलर यं णा 
बसिवणेव अनु षं िगक कामे 
करणे.(सन२०२१-२२) 

367 3   10,000   10,000 

77   इ े ीय कायालयाअंतगत इ 
े ीय इमारतीम ये सोलर 

यं णा बसिवणे वअनु षं िगक 
कामे करणे.(सन२०२१-२२) 

367 4   10,000   10,000 
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    अपारंपा रकउजा ोतापासून 
िवजिनिमती करणे फ भाग 

            

78   फ े ीय कायालय अंतगत 
मनपाची शाळा , कायालये , 

णालये इ यादी इमारतीवर 
उजा बचत कामी सौरउजवर 
वीजिनिमती करणे .(सन 
२०२१-२०२२) 

367 3   2,000,000   2,000,000 

    अपारंपा रकउजा ोतापासून 
िवजिनिमती करणे ग भाग 

            

79   भाग . २७ मधील 
मनपाचे िविवध इमारत वर 
सोलर िसि टम बसिवणे. 

368 4   100,000   100,000 

80   िपंपरीउपिवभागाअंतगत 
मशानभुमीम ये सोलर 

प तीचे िदवे व सोलर िगझर 
बसिवणे. 

368 5   100,000   100,000 

81   भाग . २१ िपंपरी मधील 
मनपाचे िजजामाता 

णालयाचेइमारतीवर 
सोलर िसि टम बसिवणे. 

368 6   500,000   500,000 

    ऊजाबचतउपकरणे व 
ि टलाईटनुतनीकरण व 
िफिटंग दु ती करणे  (इ 

भाग) 

            

82   इ े ीय कायालयाअंतगत 
अं कुशराव लांडगे 

े ागृहाम ये 
उजाबचतीकामी 500 
KVA मतेचे Advance 
Power Saving Unit 
बसिवणे ( भाग .७) 

369 4   10,000   10,000 

83   इ े ीय कायालयाअंतगत 
भोसरी सहल क  व सखुबाई 
गवळी उ ान 
येथेउजाबचतीकामी अनु मे 
70 KVA व 100 
KVA मतेचे Advance 
Power Saving Unit 
बसिवणे ( भाग .५,७) 

369 5   10,000   10,000 
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84   इ े ीय कायालयाअंतगत इ 
े ीय कायालय 

इमारतीम ये उजाबचतीकामी 
50 KVA मतेचे 
Advance Power 
Saving Unit बसिवणे ( 

भाग .८) 

369 6   10,000   10,000 

85   भोसरी णालय ( Old ) व 
निवन भोसरी हॉ पीटल 
इमारतीम ये उजाबचतीकामी 
अनु मे 50 KVA व 150 
KVA मतेचे Advance 
Power Saving Unit 
बसिवणे ( भाग .६,७) 

369 7   10,000   10,000 

86   इ े ीय कायालया या 
काय े ामधील िनयोजीत 
कु ती िश णइमारतीम ये 
उजाबचतीकामी 100 
KVA मतेचे Advance 
Power Saving Unit 
बसिवणे ( भाग .७) 

370 8   10,000   10,000 

87   इ े ीय कायालया या 
काय े ामधील भोसरी 
िव ुतदाहीनी व एअर 
पो युशनक ोल यु िनट या 
वीजसंचमांडणीसाठी 
उजाबचतीकामी 70 KVA 

मतेचे Advance Power 
Saving Unit बसिवणे ( 

भाग .७) 

370 9   10,000   10,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे करण े

            

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे अ 

भाग 

            

88   अ े ीय कायालय अंतगत 
LIG मधील आतील 
र याचे काँ टीकरण करणे 
म येिव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

375 3   3,000,000   1,500,000 
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89   ािधकरणगंगानगर 
भागातील र यां चे 
कॉ ं टीकरण करणे म ये 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

375 4   4,000,000   2,000,000 

90   वाड . १५ मोहननगर 
कमान ते मेहता हॉि पटल 
र याचे काँ टीकरण करणे 
म येिव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

375 9   6,086,000   1,500,000 

    िनयोिजतकामे सन २०२१-
२२ 

            

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे ब 

भाग 

            

91   िचंचवडकाळेवाडी 
पुलापासुन भाटनगर 
एस.टी.पी.पयतचा १८ मी. 
र ता िवकिसत करणे 

क पअंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

376 3   10,000,000   5,000,000 

92   . .१७म ये िशवनगरी 
भागात व वा हेकरवाडी 
भ डवे व तीभागात र यां चे 
कॉि टीकरणकरणे अंतगत 
िवदयुत िवषयक कामे करणे 
(२०१९-२०) 

376 7   7,000,000   2,000,000 

93   . .१६मधील िवकासनगर 
येथील न याने ता यात 
आलेले डी.पी. व नॉन 
डी.पी.र ते िवकसीतकरणे 
अंतगत िव ुत िवषयक कामे 
करणे. (२०१९-२०) 

376 8   6,000,000   1,000,000 

94   . .१६मधील िवकासनगर 
येथील ना याकडील पे ोल 
पंप (लोटल क म) 
बापदेवनगर१८ मी. 
डी.पी.र ता िवकसीत 
करणेअंतगत िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 
(२०१९-२०) 

376 9   7,000,000   2,000,000 
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95   . .१६मामुड  येथील १८ 
मी.डी.पी. व इतर र ते 
िवकसीत करणे अंतगत 
िव ुत िवषयककामे करणे. 
(२०१९-२०) 

376 10   7,000,000   2,000,000 

96   िचंचवडयेथील 
मंगलमुत वाडा,चाफेकर 
िश पसमुह, मोरया गोसावी 
मं िदर पासुन ते 
थेरगावबोट लब पयतचा 
प रसर सुशोिभकरणअंतगत 
िवदयुत िवषयक कामे करणे. 

377 15   10,000,000   5,000,000 

97   िचंचवडयेथील चापेकर 
वाड्याम ये िवदयुत िवषयक 
कामे करणे. 

377 16   10,000,000   5,000,000 

98   . . १८ मधील मोरया 
हॉि पटल ते यशोपुरम ि ज 
िपंपरी िचंचवड िलंक रोड 
अबन ीट िडझाईन नुसार 
िवकसीत करणेअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे. 

377 18   5,000,000   2,500,000 

99   रावेतयेथील बा केट 
ीजवरील रंगीत िद यां चे 

नुतनीकरण करणे व 
तदअनु षं िगक कामे करण े

377 20   1,000,000   1,000,000 

100   . .16 मधील से. .32 
येथील शवदािहनीसाठी 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 
(२०१९-२०) 

377 21   100,000   100,000 

101   िनयोिजतकामे २०२१-२२             

102   . .16 म ये रावेत 
भागातील स.नं .78,44 ते 65 
मधुन जाणा या 24.00 
मी.डी.पी र यावरिसडीवक 
बांधणे व र ता िवकिसत 
करणे.(21-22) 

378 51   1,000,000   1,000,000 

103   . .16 म ये रावेत 
भागातील स.नं .103 ते 147 
पयतचा  24.00 मी.डी.पी 

378 52   1,000,000   1,000,000 
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र ता सदर र याला जोडणारे 
18 मी.12 मी डीपी व 
इतरर ते िवकिसत 
करणे.(21-22) 

104   सन 2020-21 क रता 
. .16 मधील रावेत 

भागातील स.नं .105 ते 132 
पयतचा 18.00 मी.डीपी 
र ता व इतर र ते िवकिसत 
करणे.(21-22) 

378 53   1,000,000   1,000,000 

105   . .16 पेठ .29 येथे 
फुटबॉल ाऊंड वर िव ुत 
िवषयक कामे करणे.(21-
22) 

378 54   1,000,000   1,000,000 

106   भाग .१८ मधील 
कािलकामाता मंदीर 
तानाजीनगर ते मोरया 
गोसावी ि डासंकुल 
तेकाळेवाडी पयत या मु य 
र याचे कॉि टीकरण करणे 
अंतगत िवदयुत िवषयक 
कामेकरणे. 

379 56   5,000,000   5,000,000 

107   भाग .२२ काळेवाडी 
मधीलिवजयनगर येथील 
िपंपरी पुल ते 
बी.आर.टी.एसपयतचा मु य 
र ता कॉि टीकरण करणे 
अंतगत िवदयुत िवषयक 
कामे करणे. 

379 57   1,000,000   1,000,000 

108   JNNURM - BSUP शहर 
झोपडप ी पुनवसन अंतगत 
वेताळनगर येथे बांधणेत 
आले याइमारतीम ये िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

379 59   2,000,000   1,000,000 

109   रावेतयेथील पंत धान 
आवास योजने क रता 
िवजपुरवठा करणेसाठी 
11KV या भु िमगत 
केबलटाकणे. 

379 62   5,000,000   5,000,000 

110   रावेतव देहरोड कॅ टो मट 379 63   1,000,000   1,000,000 
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ह ीतील मशानभुमी 
(शवदािहनी ) म ये 
िवजपुरवठा कामीिव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

111   . .16 मधील रावेत 
भागातील स.नं .105 ते 132 
पयतचा 18 मी.डी.पी. र ता 
व इतर र तेिवकिसत करणे. 

379 64   1,000,000   800,000 

112   . .16 म ये मुकाई चौक 
कृ णा हॉटेल ते लोढा ि कम 
पयत ए स ेस हायवे 
लगतचा 12 
मी.डी.पी.सि हस र ता 
िवकिसत कऱणे. 

379 65   1,000,000   800,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे क 

भाग 

            

113   भाग . २ मोशी येथील 
पुणे नाशीक र ता ते स ह . 
१३९० ते १३२७ बारणे 
व तीिवकास 
आराखड्यातील २४ मी. 
र ती िवकिसत 
कऱणेसाठीिव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

380 2   9,000,000   1,350,000 

114   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ 
मधीलिशव र ता ते वडाचा 
मळा ३०मीटर न याने 
होणा या 
डी.पी.र यावरिदवाब ीची 
यव था करणे व अनु षं िगक 

कामे करणे (२०१९-२०) 

380 14   1,000,000   150,000 

115   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ 
मधीलिशव र ता ते 
कुदळवाडी १८मीटर न याने 
होणा या 
डी.पी.र यावरिदवाब ीची 
यव था करणेव 

380 15   1,000,000   150,000 
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अनुषं िगककामे करणे 
(२०१९-२०) 

116   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ मधील 
भैरव नाथ मं िदर ते िवसावा 
चौक तेदेह आळंदी र ता 
३०मीटरन याने होणा या 
डी.पी.र यावरिदवाब ीची 
यव था करणेव 

अनु षं िगककामे करणे 
(२०१९-२०) 

381 18   1,000,000   1,000,000 

117   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ मधील 
िचखली मोई र ताते 
मैलाशु ीकरण क १८मीटर 
न याने होणा या 
डी.पी.र यावर िदवाब ीची 
यव था करणेव अनु षं िगक 

कामे करणे (२०१९-२०) 

381 19   10,000   10,000 

118   क े ीय कायालय 
अंतगत भाग .२ मधील 
िशव र ताते नािशक 
र ता३०   /24 मीटर न याने 
होणा या डी.पी.र यावर 
िदवाब ीची यव था 
करणेव अनु षं िगक कामे 
करणे (२०१९-२०) 

381 20   100,000   15,000 

119   भाग .८ मधील चॊक 
सुशोिभकरणाचे कामात 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

381 21   10,000   10,000 

120    २ अंतगत आर ण 
( .१/१२८ ) अंतगत 
नाट्यगृह बांधणे कामा 
अंतगतिव ुत िवषयक कामे 
करण े

381 24   10,000   10,000 

121    २ येथील िविवध 
उ ां नांची िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

381 25   1,000   1,000 

122    ८ पाईन िसटी चौकात  
Underpass करणेया 

381 30   10,000   10,000 
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कामांतगतिव ुतिवषयकका
मे करणे. 

123    2 बो-हाडेवाडी 
िवनायक नगर मोशी येथील 
छ पती संभाजी महाराजव 
सर सेनापती हंबीरराव मोिहते 
यांचा पुतळाउभारणेकामी 
अनु षं िगक कामे करणे.[ 
िव ुत िवषयक कामे] 

381 31   5,000,000   4,900,000 

124    2 अंतगत िशव र ता ते 
कुदळवाडी र यां ना 
अडथळा ठरणारे अितउ च 
दाबवािह या व खांब 
हलिवण े

381 33   10,000   10,000 

125   जाधववाडीआ  1/147 
येथे उ ान िवकिसत करणे. 

381 34   700,000   105,000 

126    8 , से  4 मो.जा.  4 
येथे िवरंगुळा क व उ ान 
उभारणे. 

381 35   2,500,000   375,000 

127    8 वै णव माता 
शाळेसमोरील मोक या 
जागेवरउ ान िवकिसत 
करणे व योगाक  उभारणे. 

382 36   6,000,000   900,000 

128   जाधववाडीमोशी   2 
अंतगत िनयोिजत STP 
उ ानातील िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

382 39   10,000   10,000 

129    २ बो-हाडेवाडी येथील 
ता यात येणा-या गायरान 
जागेतील आर णावर शाळा 
इमारतबांधणे या कामात 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

382 40   1,500,000   225,000 

130    २ जाधववाडी येथील 
न याने होणा-या शाळेचे 
िव ुतीकरण करणे व 
इतरिव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

382 41   1,500,000   225,000 

131    २आर ण  1/142 व 
1/143 िवकिसतकरणे.[ 
िव ुतिवषयक कामे करणे]. 

382 45   500,000   500,000 
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( बॅडिमंटन हॉल ) 

132    2 मोशी गट नं  1252   
[िशव र ता] तेगट नं  752 
[पुणे नािशक हायवे]पयतचा 
30 मी डी पी र ता िवकिसत 
करणे. 

382 47   10,000   10,000 

133    2 मोशी गट नं  1327   
[िशव र ता] तेगट नं  49 
[पुणे नािशक हायवे]पयतचा 
24 मी डी पी र ता िवकिसत 
करणे. 

382 48   10,000   10,000 

134    ८ मधीलर याचे अबन 
डीझाईन क नसुशोिभकरण 
करणे. [ िव ुतिवषयक कामे 
करणे]. 

383 57   5,000,000   750,000 

135   . . 2 जाधववाडी येथील 
जाधव सरकार चौकाचे 
सुशोिभकरण करणे 
कामांतगतिव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

383 59   10,000   10,000 

136    २ बो-हाडेवाडी येथील 
ता यात येणा-या गायरान 
जागेतील आर णावर शाळा 
इमारतबांधणे या कामातील 
उवरीत िव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

383 60   1,000,000   150,000 

137    २ जाधववाडी येथील 
न याने होणा-या शाळेचे 
उवरीतिव ुतिवषयक कामे 
करणे. 

383 61   1,000,000   150,000 

138   . .  9 मधील H.A. 
कॉनर तेआंत र  सोसायटी 
र ता अबन िडझाईन 
क नसुशोिभकरण करणे 
(िव ुत िवषयक कामे करणे) 

383 63   500,000   75,000 

139   . .९ मधील रसरंग चौक 
ते हाडा कॉनरर ता अबन 
िडझाईन क न सुशोिभकरण 
करणे (िव ुत िवषयक कामे 

383 64   500,000   75,000 
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करणे) 

140   . .८ मधील इं ायणीनगर 
वामी समथ शाळा ते 

संतनगर चॊक पयतचा 
र ताकॉ ं टीकरण क न 
िवकिसत करणे (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

383 65   100,000   15,000 

141   . .८ मधील संतनगर चॊक 
ते RTO पयतचा र ता 
कॉ ं टीकरण क न 
िवकिसत करण े(िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

383 66   100,000   15,000 

142    2बो-हाडेवाडी मधील 
30 मी डी पी रोड पासून संत 
सावतामाळी मगर ते गट नं  
658 ते६ मी डीपी र या या 
12 व 18 मी र ता िवकिसत 
करण े

383 69   100,000   15,000 

143    2 बो-हाडेवाडी मधील 
मिहला व पु षांसाठी 
अ ावत प ती या 
यायामशाळे याइमारतीचे 

िव ुत िवषयक कामे करणे. 

383 70   10,000   10,000 

144    2 िचखली येथेल निवन 
िव ुत दािहनी उभारणे. 

383 71   1,000,000   150,000 

145   जाधववाडीकुदऴवाडी 
प रसरातील थाप य 
िवभागा या िनयोिजत 
कॉ ं ट र याचे 
कामासोबतमनपा टीट 
लाईट नुतनीकरण िवषयक व 
त सम कामे करणे. 

383 73   500,000   75,000 

146   मोशीबो-हाडेवाडी 
प रसरातील थाप य 
िवभागा या िनयोिजत 
कॉ ं ट र याचे 
कामासोबतमनपा टीट लाईट 
नुतनीकरण िवषयक व 
त सम कामे करणे. 

383 74   500,000   75,000 
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147   क ेि य कायालयांतगत 
COVID-19 आपा कालीन 
उपाययोजना Isolation 
Bed Management 
(IBM) क रता म.न.पा. 
इमारत म ये करणेत येत 
असले या CCC साठी 
CCTV यं णा, िडझेल 
जिन संच तसेच इतर 
अनु षंगीक कामे करणे. 

384 76   500,000   250,000 

148   िपंपरीिचंचवड 
महानगरपािलके या 
बालनगरी इमारतीम ये 
कोरोना (COVID-19) 
केअर सटरउभारणे या 
कामाक रता िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

384 77   500,000   250,000 

149   भाग . ९ मधील भीमसृ ी 
येथील तावीत माता 
रमाबाई आं बेडकर 
पुत याकरीताआव यक 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

384 82   1,000,000   150,000 

150   भाग . २ मधील तळई 
उ ान िवकिसत करणे 
कामांतगत िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

384 83   2,000,000   300,000 

151   . . २ येथील रामायण 
मॆदान िवकिसत करणेअंतगत 
आव यक िव ुतिवषयक 
कामे करणे. 

384 88   2,000,000   300,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे ड 

भाग 

            

152   औं धरावेत र यावरील वाय 
जं शन ते औ ं ध हॉ पीटल 
दर यानची र यामधील 
अतीउ चदाब वािहनी 
हलिवणे. 

385 3   32,500,000   2,500,000 

153   काळेवाडीफाटा येथे वाकड 
क पटेव ती ते िपंपरी 

385 8   5,000,000   1,000,000 
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(काळेवाडी) ेड सेपरेटर 
बांधणे याकामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

154   िपंपळेगुरव भाग .२९ 
मधील कॉ टचे र ते 
िवकासीत करणे 
करीतािव ुत िवषयक कामे 
करणे. 

386 19   6,500,000   1,000,000 

155   . ं .२६ वाकड- िपंपं ळे 
िनलख मधील अंतगत 
र याचे कॉ टीकरण 
करणेया कामांतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

386 20   6,000,000   1,000,000 

    नवीनकामे 2021-22             

156   भाग .२५ ताथवडे 
गावातून िजवननगरमाग 
स.नं . ९९ व सनं  १०० मधुन 
पुनावळे गावाकडेजाणारा 
डी.पी. र यांवर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

386 23   6,000,000   2,500,000 

157   नािशकफाटा ते वाकड या 
बीआरटीएस र यातील 
शेडघेव ती ते वाकड चौक 
येथील BRT र याचे 
उवरीत कामे करणे या 
कामांतगत िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

386 24   2,000,000   1,500,000 

158   भाग . २५ मधील वाकड 
स.नं . २४ क तुरी हॉटेल ते 
िवनोदे व ती ३६.०० मी. 
यां नाजोडणारा २४ मी. ं द 
डी.पी. र यांवर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

386 25   2,000,000   1,500,000 

159   िहंजवडीयेथे  PMPL 
करीतावाहनतळ वचाज ं ग 
टेशनसाठी आव यक 

िव ुत िवषयक कामे करणे. 

386 26   7,500,000   1,500,000 

160   वाकडयेथे मुं बई पुणे 
ए स ेस हायवे लगत जकात 

386 27   1,000   1,000 
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ना या या जागेत  PMPL 
करीतावाहनतळ व चाज ं ग 
टेशनसाठी आव यक 

िव ुत िवषयक कामे करण े
161   भाग .२५ ताथवडे येथील 

िजवननगरकडून मुं बई-
बगलोरकडे जाणारा २४.०० 
मी. ं द डी.पी.र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

386 28   1,000   1,000 

162   िपंपळेगुरव भाग .२९ 
मधील उवरीत र याचे 
कॉ टचे र ते िवकासीत 
करणेकरीतािव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

386 29   1,000   1,000 

163   भाग .२६ वाकड येथील 
समथ कॉलनी, तिन क 
कॉलनी व इतर 
परीसराम येअंतगत र याचे 
कॉ टीकरण करणेया 
कामांतगत िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

386 30   1,000   1,000 

164   भाग . २६ वाकड येथील 
ि तीज कॉलनी 1 व 2 
तसेच इतर 
परीसराम येअंतगत र याचे 
कॉ टीकरण करणेया 
कामांतगत िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

387 31   1,000   1,000 

165   भाग .२६ वाकड येथील 
क पटे व ती मशान भुमी 
येथील अितउ चदाब िवज 
वािहनीहलिवणे. 

387 32   1,000   1,000 

166   भाग .२५ पुनावळे येथील 
मुं बई-बगलोर हायवे पासून 
काटेव तीकडे जाणारा 
३०.०० मी.डी.पी. र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

387 33   1,000   1,000 

167   भाग .२५ पुनावळे येथील 
बी.आर.टी. रोड पासून 
पुनावळे गावठाणातून 

387 34   1,000   1,000 
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जाणारा १८.०० मी. ं द 
डी.पी. र यांवर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

168   भाग .२५ ताथवडे येथील 
स ह नं .६९ पासून ि हजन-१ 
मॉलकडे जाणारा २४.०० 
मी. ं दडी.पी. र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

387 35   1,000   1,000 

169   पुनावळेयेथील सव नं . 
६,७,८,९,१०,११ ते १५ व 
१९ येथील १८.०० मी. 
ं दडी.पी.र यांवर िव ुत 

िवषयक कामे करणे. 

387 36   1,000   1,000 

170   ल मी ीपिब ड ग शेजा न 
हॉटेल िटप टॉप या 
पािठमागे जाणारा र यांवर 
िव ुत िवषयककामे करणे. 

387 37   1,000   1,000 

171   िस वर पुन हॉटेल समो न 
अ रा शाळेकडे जाणारा 
र यांवर िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

387 38   1,000   1,000 

172   भाग . २५ मधील वाकड 
काळाखडक ते वाकड 
पोलीस चौक कडे 
जाणाराडी.पी. र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

387 39   1,000   1,000 

173   भाग .२५ ताथवडे येथील 
शिन मंदीराकडून मा ं जी 
गावाकडे जाणारा ३०.०० 
मी. ं दडी.पी. र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

387 40   1,000   1,000 

174   भाग .२५ वाकड येथील 
स ह नं .१२६ मधून शोने ट 
टॉवरकडे जाणारा १८.०० 
मी. ं दडी.पी. र यांवर 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

387 41   1,000   1,000 

175   भाग .२५ वाकड येथील 
चौधरी पाक प रसरातील 
डी.पी. र ते र यांवर िव ुत 
िवषयककामे करणे. 

387 42   1,000   1,000 
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176   भाग .२५ वाकड येथील 
स ह नं .१६६ मधून द  
मंदीराकडे जाणारा १८.०० 
डी.पी.र यांवर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

387 43   1,000   1,000 

177   भाग .२५ वाकड येथील 
कळमकर व ती ते ि टीन 
सोसायटी मधून स ह 
नं .१६९ पासूनस ह नं .१७२ 
कडे जाणारा १८.०० मी. 
ं द डी.पी. र यांवर िव ुत 

िवषयक कामेकरणे. 

387 44   1,000   1,000 

178   भाग .२५ वाकड येथील 
स ह नं .१४१ पासून २४.०० 
मी. डी. पी. रोडला 
जोडणारास ह नं .१४३ 
मधील १८.०० मी. डी.पी. 
र यांवर िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

387 45   1,000   1,000 

179   औं धरावेत र यावरील वाय 
जं शन ते र क चौक 
दर यानची र यामधील 
अती उ चदाबवािहनी 
हलिवणे. 

387 46   1,000   1,000 

180   ड े ीय कायालयांतगत 
िववीध िवकास कामांकरीता 
िव ुत िवषयक कामे 
करणेसाठीस लागार िनयु  
करणे. 

387 47   1,000   1,000 

181   भाग . २५ वाकड येथील 
मनपा उ ान आ/ .४.१८ 
िसमािभंती लगत िशव-शंभू  
सु यू रल उभारणे व 
सुशोिभकरण करणे. 

387 48   1,000   1,000 

182   भाग . २८ िपंपळे सौदागर 
( माजे रहाटणी येथील 

ािधकरणा या पेट . ३८ 
औं धरावेत र यालगत) 
िव ं गुळा क / 
अ यािसकासाठी फिनचर 

387 49   1,000   1,000 
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करणे व इतर 
थार यिवषयक कामे करणे. 

183   भाग .२६िपंपळे िनलख 
वेणुनगर येथीलमोक या 
जागेत केिटंग ाउंड 
िवकिसत करणे व हॉलीबॉल 
इतर थाप य िवषयक 
कामकरणे. 

388 50   1,000   1,000 

184   भाग . २६ िपंपळे िनलख 
येथील क पटेव ती शाळेचे 
िव तारीकरण क न 
नुतनीकरण करणे वइतर 
थाप य िवषयक अनु षं िगक 

कामे करणे. 

388 51   1,000   1,000 

185   भाग .२६ म ये होणारे 
ेडसेपरेटर करीता िव ुत 

िवषयक कामे करण ॆ

388 52   1,000   1,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे इ 

भाग 

            

186   भाग . ७ चोिवसावाडी 
येथील स ह नं . १८६ ते 
वडमुखवाडी सं .नं . ५५ 
येथील १८ मी.िवकास 
आराखडयातील र ता 
िवकसीत करणे व पुणे 
आळंदी र ता ते स ह . 
१आराखडयातीलिवकसीत 
करणे या र यावरिव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

388 1   1,500,000   100,000 

187   भाग मांक ७ च-होली 
येथील स ह नं . १०१३ ते ८ 
पयतचा १८ मी 
मशानभुमीकडीलर ता 

िवकसीत करणे या र यावर 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

388 2   1,575,000   1,170,000 

188   भाग .७ येथील च-होली 
मु य र ता दाभाडे व ती ते 
इं ायणी नदीपयतचा 
र तािवकिसत करणे या 

388 3   2,500,000   455,000 
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र यावर िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

189   भाग .६ मोशी येथील गट 
 ५७ ते ६१ पयतचा १८ 

मी डी.पी.र ता िवकिसत 
करणे यार यावर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

388 4   1,700,000   1,700,000 

190   भाग .६ मोशी येथील 
मोशी-आळंदी र ता ते 
इं ायणी (केळगावपूल) 
१८मी डी.पी.र तािवकिसत 
करणे या र यावर िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

388 6   1,000,000   150,000 

191   भाग . ३ डी.पी.र यावर 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

388 7   7,000,000   1,050,000 

192   भाग .७ चह ली येथील 
चोिवसावाडी, वडमुखवाडी 
१८ मी. र ता िवकसीत 
करणे व िव ुतिवषयक कामे 
करणे ( स.नं .१४९ ते १५७ ) 
Alankapuram Road ) 

388 8   7,000,000   1,050,000 

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

388 10   5,000,000   750,000 

195   बोपखेलयेथील मनपा या 
आरि त जागेत उदयान 
िवकिसत करण े

389 12   3,000,000   450,000 

196   भाग . ३ मोशी आळंदी 
र ता ते डुडुळगाव गावठाणा 
पयतचा १८ मी. डी.पी. 
र तािवकसीत करणे. एकुण 
लांबी - १७०० मीटर 

389 13   5,000,000   750,000 

197   भाग . ३ चोिवसावाडी 
येथील स ह . १५ ते 
चह ली प. .९४० पयतचा 
१८ मी.डी.पी. र ता 
िवकसीत करणे. एकुण लांबी 
- २०४० मीटर 

389 14   5,000,000   750,000 
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198   भाग . ३ चह ली येथील 
चह ली मु य र ता ( 
आझादनगर ) ते 
काळजेवाडी पयतचा १८मी. 
डी.पी. र ता िवकसीत करणे. 
एकुण लांबी - १५५० मीटर 

389 15   5,000,000   750,000 

199   भाग . ६ येथील मोशी-
आळंदी र ता - गायरान 
र ता - कुदळे व ती - 
आर ण .१/१२४ ते 
आळंदी र ता िवकसीत 
करणे या कामातील िव ुत 
िवषक कामे करणे. ( 
गट .३६३ते २५१ ) एकुण 
लांबी - १९८० मीटर 

389 16   5,000,000   750,000 

200   भाग .३ वडमुखवाडी 
गावठाण ( स ह . १२ ) ते 
चह ली गावठाण ( 
स ह .४६९) पयतचा १८ 
मी.डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे (िव ुत िवषयक 
कामेकरणे) 

389 17   5,000,000   750,000 

201   भाग . ३ येथील स ह 
५१९ ते ४७५ पयतचा ३० 
मी. डी.पी. र ता िवकसीत 
करणे.एकुण लांबी -मीटर 

389 18   1,000   1,000 

202   चह लीयेथील स ह .२५४ 
ते २२८ पयतचा १२ मी 
र ता िवकसीत करणे. एकुण 
लांबी -१२७० मीटर 

389 19   1,000   1,000 

203   भाग . ३ चह ली स ह . 
३०१ ते स ह .३१५ 
पयतचा १८ मी. व २४ 
मी.डी.पी. र याचे उवरीत 
कामे करणे. एकुण लांबी - 
१८ मी.- ४५० मीटर, 
२४मी.--१२५० मी. 

389 20   1,000   1,000 

204   भाग .३ चह ली येथील 
स ह नं .१३१ येथील 
आय.टु.आर. या बद यात 

389 21   1,000,000   150,000 



344 
 

 
 

ता यातआले या मनपा या 
जागेवरील जलतरण 
तलावाचे काम करणे. (ट पा 
२) 

205   भाग .६ मोशी येथे 
अि मशामक क  बांधणे ( 
िव ुत िवषयक कामे करणे) 

389 24   1,000   1,000 

206   भाग .३ येथील पुण-े
नािशक र ता ते स ह 

.५७५, ६६४,५०८, ५०६ 
पयतचा ३० ते१८ मी 
डी.पी.र ता िवकसीत व 
िव ुत िवषयक कामे करणे) 

389 25   1,000   1,000 

207   भाग . ३ मोशी येथील 
गावठाण, ल मीनगर ( 
दि ण-उ र ) भागातील 
र ते िवकसीतकरणे. (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

389 26   5,000,000   1,500,000 

208   भाग . ३ चह ली येथील 
चोिवसावाडी येथे 
अि नशामन क  बांधणे. 
(िव ुत िवषयककामे करणे) 

389 27   1,000   1,000 

209   भाग . ३ चह ली येथील 
स ह .११० ते स ह 

.१०० मनपा 
ह ीपयतचार ता िवकसीत 
करणे. (िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

389 28   1,000   1,000 

210   भाग .३ मोशी येथील गट 
२५२ ते ६१२ पयतचा ३० 
मी.डी.पी.र ता िवकसीत 
करण े(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

389 29   1,000   1,000 

211   भाग .३ चह ली येथील 
स ह .११ ते स ह .८७ 
पयत या २४ मी व १८ 
मीडी.पी. र याचे उवरीत 
कामे करणे ( ट पा २ ) 
(िव ुत िवषयक कामे करणे) 

389 30   1,000   1,000 
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212   भाग .३ डुडुळगाव येथील 
गट .१८९ ते मोशी 
आळंदी र ता १८ 
मी.डी.पी.र ता 
िवकसीतकरणे (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

390 31   1,000   1,000 

213   भाग .३ मोशी येथील गट 
.७५ ते १३७ पयतचा ३० 

मी.डी.पी.र ता िवकसीत 
करण े(िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 32   1,000   1,000 

214   भाग .३ येथील साईनाथ 
कॉलनी, अ यनगर व 
प रसरातील र ते िवकसीत 
करणे. (िव ुतिवषयक कामे 
करणे) 

390 33   3,500,000   695,000 

215   भाग . ३ मोशी येथील 
आर ण . १/१७५ येथे 
खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलाव बांधणे (िव ुत 
िवषय़क कामे करणे. ) 

390 34   1,000   1,000 

216   भाग . ३ वडमुखवाडी 
येथील स.न.-१२३ ते 
स.न.१८० ( ९० मी र ता ) 
पयतचा डी.पी.र ता 
िवकसीत करणे या 
कामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. एकुण लांबी - 
१४०० मीटर 

390 35   1,000   1,000 

217   भाग . ३ चह ली येथील 
स.नं .७२ ते १६३ व १६१ ते 
२८० पयतचा २४ मी 
डी.पी.र तािवकसीत करणे. 
(िव ुत िवषयक कामे करणे) 

390 36   1,000   1,000 

218   भाग . ३ मोशी डुडुळगाव 
येथील ता यात आले या 
जागेवर ाथिमक शाळा 
इमारत बांधणे. (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

390 37   1,000   1,000 

219   भाग .३ चोिवसावाडी 390 38   1,000   1,000 
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येथील स ह .१०३ ते ९९ 
पयतचा १८ 
मी.डी.पी.र तािवकसीत 
करणे (िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

220   भाग .३ चोिवसावाडी 
येथील स ह .९१ ते स ह 

.५९ पयतचा 
२४मी.डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे (िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 39   1,000   1,000 

221   भाग .३ मोशी येथील पुणे 
- नािशक र ता गट .५१ ते 
१५३ पयतचा 
१८मी.डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे (िव ुत िवषयक कामे 
करणे) 

390 40   1,000   1,000 

222   भाग .३ वडमुखवाडी 
येथील आर ण .२/३२ 
येथे खेळाचे मैदान िवकसीत 
करणे. (िव ुतिवषयक कामे 
करणे) 

390 41   1,000   1,000 

223   भाग .३ वडमुखवाडी 
येथील ता यात आले या 
आर णावर खेळाचे मैदान 
व यायामशाळाबांधणे. 
(िव ुत िवषयक कामे करणे) 

390 42   1,000   1,000 

224   भाग .३ वडमुखवाडी 
आर ण .२/५२ येथे 
खेळाचे मैदान िवकसीत 
करणे. (िव ुत िवषयककामे 
करणे) 

390 43   1,000   1,000 

225   भाग . ३ डुडुळगाव 
येथील मशानभुमी 
िवकसीत करणे . (िव ुत 
िवषयक कामे करणे) 

390 44   1,000   1,000 

226   भाग .३ चह ली येिथल 
आर ण .२/६९ येथे 
करसंकलन इमारत बांधणे. 
(िव ुत िवषयककामे करणे) 

390 45   1,000   1,000 
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227   भाग .३ चह ली येिथल 
आर ण .२/१०३ ( पठारे 
मळा ) येथे शाळा इमारत 
बांधणे. (िव ुत िवषयक 
कामे करणे) 

390 46   1,000   1,000 

228   पुणेआळंदी र यावरील 
िपंपरी िचंचवड मनपा व 
आळंदी नगरप रषद 
ह ीवरील वागत 
कमानउभारणे. 

390 47   1,000   1,000 

229   . . ७ च होली येथील 
स ह नं  ४५८ ते स.न. ४०४ 
(पठारे मळा) येथील १८मी 
िवकासआराखडयातीलर ता 
िवकिसत करण े

390 48   1,000   1,000 

230   पुणेआंळदी र यालगत स.न 
७८ येथील समुह िश पचे 
उव रत थाप य िवषयक 
कामे करणेया कामातील 
िवदयुत िवषयक कामे करणे. 

390 49   1,000   1,000 

231   सखुबाईगवळी गाडन येथील 
लेझर शो क रता ोजे टर 
बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करणे.. 

390 50   1,500,000   225,000 

232   भोसरीयेथे निवन 
िव ुतदाहीनी ( मांक २) 
बसिवणे व अनु षंगीक कामे 
करणे. 

390 51   3,500,000   170,000 

233   भाग  ३५ मधील स.नं  १ 
येथील सहल के ांत रंगीत 
कां रजे करणे व इतर 
नुतनीकरणाचीकामे करणे. 

391 52   1,000,000   1,000,000 

234   भाग .३ चह ली, मोशी 
येथील उवरीत िठकाणचे 
र ते अ ावत प तीने 
िवकसीत करणेया कामातील 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

391 54   1,000   1,000 

235   भाग .३ डुडुळगाव येथील 
मोशी-आळंदी र ता ते गट 

.२१२ पयतचा १८ मी. 

391 55   1,000   1,000 
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डी.पी.र ता िवकसीत करणे 
या कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

236   भाग .३ मोशी येथे 
ता यात आले या 
आर णास (१/१७१ ) 
शाळा इमारत बांधणे 
याकामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

391 56   1,000   1,000 

237   भाग .३ चह ली येथील 
स ह .१३३ ते स ह 

.१०० पयतचा २४ मी. 
डी.पी.र ता िवकसीत करणे 
या कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 57   1,000   1,000 

238   भाग .३ चह ली येथील 
स ह .४५८ ते स ह 

.१९५ पयतचा २४ मी. 
डी.पी.र ता िवकसीत करणे 
या कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

391 58   1,000   1,000 

239   िदघी-बोपखेल भाग .४ 
येथील बोपखेल मधील 
म.न.पा. या ता यात आलेले 
र ते िवकसीत करणे 
याकामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

391 59   1,000,000   150,000 

240   िदघी-बोपखेल भाग .४ 
येथील बोपखेल मशानभुमी 
िवकसीत करणे या 
कामातील िव ुत 
िवषयककामे करणे. 

391 60   700,000   105,000 

241   िदघी-बोपखेल भाग .४ 
येथील बोपखेल 
म.न.पा.शाळेचा िव तार 
क न प रसर िवकसीत करणे 
याकामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

391 61   1,000   1,000 

242   िदघी-बोपखेल भाग .४ 
येथील बोपखेल गणेशनगर 

391 62   1,000   1,000 
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मु य र ता कॉ ं टीकरण 
क न िवकसीत करणेया 
कामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

243   भाग .५ मधील भोसरी 
आळंदी र याचे 
सुशोभीकरण व थाप य 
िवषयक कामे करणे 
याकामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

391 63   1,000   1,000 

244   भाग .३ चह ली येथील 
संत ाने र व संत नामदेव 
महाराज यां चे भेटीवर 
आधारीतसमुहिश पा या 
प रसरात संत ाने र सृ ी 
तयार करणे या कामातील 
िव ुतिवषयक कामे करणे. 

391 65   8,000,000   4,200,000 

245   भाग .३ चह ली म ये 
ता यात आले या जागेवर 
मशानभुमी बांधणे या 

कामातीलिव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

391 66   1,000   1,000 

246   इ े ीय कायालयाअंतगत 
सांवत कमान ते ममता वीट 
ते कृ णानगररोडर यावरील 
धोकादायक व अडथळा 
ठरणा-या 
म.रा.िव.िव.कंपनी या 
उ चदाब व लघुदाबउप कर 
खांब व तारा हलिवण े

392 69   1,400,000   1,400,000 

247   राजमातािजजाऊ 
उड्डाणपुलाखालील सेवा 
र ते अबन ीट िडझाईन 
नुसार िवकसीत करणे. 
(िव ुत िवषयक कामे 
करणे.) 

392 76   10,000,000   4,000,000 

248   भाग .३ मोशी 
आ. .१/२१४ येथे उ ान 
िवकसीत करणे या कामाचे 
िव ुत िवषयक कामेकरणे. 

392 79   1,000   1,000 
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249   भाग . ३ च-होली 
आ. .२/६४ येथे उ ान 
िवकसीत करणेया कामाचे 
िव ुत िवषयक कामेकरणे. 

392 80   1,000   1,000 

250   भाग .६ डुडुळगाव येथील 
१८ ते २४ मी ं दीचे िवकास 
आराखड्यातील मोशी 
आळंदी र तामाऊली नगर ते 
पुणे आळंदी र ता या 
र यास अडथळा करणारे 
अितउ च दाब 
टॉवरहलिवणे. 

392 81   1,000   1,000 

251   भाग .५ िदघी-भोसरी ते 
सांवतनगर र यात अडथळा 
करणारे अितउ च दाब टॉवर 
हलिवणे. 

392 82   1,000   1,000 

252   भाग .३ मोशी येथील गट 
.६९१,६९२,६९३ येतील 

नाला बं िद त क न र ता 
िवकसीत करणेया कामातील 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

392 83   1,000   1,000 

253   इ े ीय कायालया अंतगत 
न याने होणा-या डी.पी व 
इतर िनयोजीत 
र यावरआव यकते माणे 
िवदयुत िवषयक कामे करणे. 

392 84   1,000   1,000 

254   भाग .५ मधील राजमाता 
िजजाऊ उड्डाणपुल ते 
गंगो ीपाक पयतचा र ता 
अ याधु िनकप दतीने 
िवकिसत करणे िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

392 85   1,000   1,000 

255   भाग .५ मधील सखुबाई 
गवाजी गवळी उ ान येथील 
पािकग जागा िवकिसत करणे 
व वाहनतळबांधणे.िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

392 86   1,000   1,000 

256   भाग .४ मधील र ता 
ं दीकरणात अडथळा ठरणारे 

उ चदाब व लघुदाब खांब व 

393 87   1,000   1,000 
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तारा हलिवणेव िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

257   भाग .७ भोसरी चां दणी 
चौक ते लां डेवाडी महारा  
बॅक पयत चा र ता 
अदयावतप दतीने िवकिसत 
करणे.हया कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

393 88   1,000   1,000 

258   भाग .७ भोसरी बापुजी 
बुवा चौक ते पी.एम.टी चौक 
पयत चा र ता अदयावत 
प दतीनेिवकिसत करणे.हया 
कामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

393 89   1,000   1,000 

259   भाग .७ भोसरी 
मशानभुमी ते अि नशामक 

के ापयत चा र ता 
अदयावत प दतीनेिवकिसत 
करणे.हया कामातील िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

393 90   1,000   1,000 

260   भाग .५ मधील हता मा 
चौक ते मनपा खेळाचे 
मैदानपयतचा र ता 
अ याधु िनक प दतीने 
िवकिसत करणे िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

393 91   1,000   1,000 

261   भाग .५ मधील जय 
महारा  कमान ते मनपा 
खेळाचे मैदान पयतचा र ता 
अ याधु िनकप दतीने 
िवकिसत करणे िवदयुत 
िवषयक कामे करणे. 

393 92   1,000   1,000 

262   भाग .३ मोशी येथील गट 
 ६४६पै (जुना ६४९ 

पै)येथील मु ि लम दफनभुमी 
िवकिसतकरणे.हया 
कामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

393 93   1,000   1,000 

263   भाग .३ मोशी येथील गट 
 ४६७ पै येथील मनपा या 

393 94   1,000   1,000 
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ता यात लेला िड.िप र ता 
िवकिसतकरणे.हया 
कामातील िव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

264   भोसरी भाग . ७ येथील 
स ह . १ शेजारील 
ना याची सुधारणा करणे 
व थाप यिवषयक कामे 
करणे या कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे करणे. ( 
भाग़ - १) 

393 96   1,000   1,000 

265   भोसरी भाग . ७ येथील 
स ह . १ शेजारील 
ना याची सुधारणा करणे 
व थाप यिवषयक कामे 
करणे या कामांतगत 
िव ुतिवषयक कामे करणे. ( 
भाग़ - २) 

393 97   1,000   1,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे फ 

भाग 

            

266   भाग  ११ मधील 
पूणानगर येथील से टर  
18 CDC मधील मोकळी 
जागा  ४ पयटनक ा या 
धत वर िवकिसत करणेचे 
िव ुत िवषयक कामे करणे 
(सन २०१९-२०२०) 

393 3   5,000,000   2,000,000 

267   िचखलीतळवडे िशव र ता 
DP माणे िवकिसत करणे 
कामातील िव ुत िवषयक 
कामे करण े(२०२०-२१) 

394 4   1,000   1,000 

268   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १३ मधील 

अमरधाम मशानभूमी 
म येपयावरणा या ीने 
नुतनीकरणाची कामे करणे. 
(सन २०२०-२०२१) 

394 5   6,000,000   2,000,000 

269   भाग  ११ मधील वामी 
िविवकानंद हॉल ते थरमॅ स 

394 6   3,750,000   1,000,000 
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चौकाकडे जाणा या र याचे 
UTWT प तीने 
काँ टीकारण करणे या 
कामात अडथळा करणारे 
िव ुत खांब , िफडर िपलर 
वभू िमगत केबल हलिवण े

270   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १२ येथील 
पीनगर ते एकता चौक 

येथीलमहापारेषणचा अित 
उ चदाब टॉवरची र यात 
अडथळा व सुरि तेक रता 
मोनोपोल उभा नउंची 
वाढिवणे.(सन २०२१-
२०२२) 

394 7   1,000   1,000 

271   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १२ येथील 

सहयोगनगर ते 
भवानीमातामं िदरयेथील र ता 
ं दीकरणात अडथलाठरणारा 

महापारेषणचा अित 
उ चदाब टॉवरची मोनोपोल 
उभा न उंची 
वाढिवणे.(सन२०२१-
२०२२) 

394 8   1,000   1,000 

272   भाग  ११ मधील मंजू र 
िवकास योजनेतील ता यात 
आलेले र ते िवकिसत 
करणे या 
कामातीलअडथला ठरणारे 
महािवतरणचे सेवावािह या 
व पथिद यां चे नुतनीकरण 
करणे.( सन२०२१-२०२२) 

394 11   4,500,000   1,500,000 

273   भाग .११ मधील 
से.नं .२० येथील कृ णानगर 
मु य र याचे कॉ टीकरण 
करणे (सन२०२१-२०२२) 

394 12   1,000   1,000 

274   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १२ तळवडे 

गावठाण मु य चौक येथे 
चौकसुशोभीकरण व 

394 13   1,000   1,000 
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वेशा ाराक रता आकिषत 
िव ुत रोषणाई करणे(सन 
२०२१-२०२२) 

275   िचखलीम ये मनपा आर ण 
 १/८८ अ येथे हॉि पटल 

िवकिसत करणे कामातील 
िव ुत िवषयककामे करणे 
(सन २०२१-२०२२) 

394 14   1,000   1,000 

276   भाग  १ िचखली येथील 
राधा वामी आ म येथील 
२४ मीटर डी पी र ता 
िवकिसत करणे.(सन२०२१-
२०२२) 

394 15   5,000,000   2,000,000 

277   फ े ीय कायालय 
अंतगतिचखली 
तळवडेउपिवभागातील 
िविवध डी पी र तेव इतरर ते 
िवकिसत करणे चे कामातील 
िव ुत िवषयक कामे 
करणे.(सन २०२१-२०२२) 

394 16   1,000   1,000 

278   भाग .११ मधील 
पूणानगर प रसरातील राघव  
हॉटेल ते न  फेज १ 
पयतचेर याचे 
कॉ टीकरण करणे या 
कामाचे िव ुत िवषयक कामे 
करणे.(सन २०२१-२०२२) 

394 17   1,000   1,000 

279   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १३ येथील भ  

चौक ते ि वेणी नगर पाइन 
रोड वरील EHV लाइन 
करीता मोनोपोल उभा न 
उंची वाढिवणे.(सन २०२१-
२०२२) 

394 18   1,000   1,000 

280   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  ११ पूणानगर 

येथील मोकळी जागा  
३येथे नवीन बांध यात 
येणा याबहउ ेशीय 
इमारतीचे िव ुतीकरण करणे 

395 19   1,000   1,000 
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व इतर िव ुत िवषयक 
कामेकरणे.(सन २०२१-
२०२२) 

281   िचखलीसे टर  १७ व १९ 
येथे आिथक ्या दु बल 
घटकांसाठी EWS 
गृह क पाम येदवाखानाक
रीता जनरेटर बसिवणे व इतर 
अनू षंगीक कामे 
करणे.(िव ुत िवषयक 
कामेकरणे)(सन २०२१-२२) 

395 20   1,000   1,000 

282   फ े ीय कायालय अंतगत 
भाग  १३ मधील 

अमरधाम मशानभूमी 
म येपयावरणा या ीने 
उव रत नुतनीकरणाची कामे 
करणे. (सन २०२१-२०२२) 

395 21   1,000   1,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे ग 

भाग 

            

283   िपंपरी भाग . 
२१मधीलआर ण . 
१६६येथेउ ानाम येिव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

396 18   500,000   500,000 

284   थेरगावातीलपवारनगर नं  २ 
ते सुनधाम सोसायटी या 
र याम ये येणारा 
अितउ चदाब (EHV) 
टॉवर हलिवणेबाबत.. 

396 27   2,000,000   2,000,000 

285   िपंपरी भाग . 
२१मधीलआर ण . 
१७३येथेखेळाचे 
मैदानाक रतािव ुत िवषयक 
कामे करणे. 

396 29   1,000,000   1,000,000 

286   . . २१ मधील ि लोक 
मशानभुमीयेथेिव ुत 

िवषयक कामे करणे. 

396 31   3,000,000   3,000,000 

287   िपंपरी भाग . २१ मधील 
पवने र मं िदरासमोरील जोग 
महाराज सभागृहाक रता 

396 32   100,000   100,000 
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िव ुतिवषयक कामे करणे. 

288   िपंपरीवाड . २१मधील 
जोग महाराज 
उ ानाम येलेझर शो क रता 
िव ुत िवषयक कामे करणे. 

396 33   1,000,000   1,000,000 

289   िपंपरीवाड . २१ मधील 
नंदकुमार जाधव उ ानाम ये 
डेकोरेटी ह पोल,LED 
िफिटंग वइतर अनु षं िग क 
िव ुत िवषयक कामां चे 
नुतिनकरण करणे. 

397 37   1,000,000   1,000,000 

290   िपंपरीवाड . २१ मधील 
साधू  वासवाणी उ ानाम ये 
डेकोरेटी ह पोल,LED 
िफिटंग व इतरअनु षं िग क 
िव ुत िवषयक कामां चे 
नुतिनकरण करणे. 

397 38   1,000,000   1,000,000 

291   िपंपरीवाड . २१ मधील 
कै.ह रभाऊ िदनाजीवाघेरे 
उ ानाम ये डेकोरेटी ह 
पोल, LED िफिटंग व इतर 
अनु षं िग किव ुत िवषयक 
कामां चे नुतिनकरण करणे. 

397 39   1,500,000   1,500,000 

292   . . २१ मधीलिपंपरी 
गावठाण 
परीसरातीलर यांवर 
डेकोरेटी ह पोल 
बसिवणे.(२०२१-२२) 

397 40   1,500,000   1,500,000 

293   . . २१ मधीलिपंपरी कॅ प 
परीसरातीलर यांवर 
डेकोरेटी ह पोल 
बसिवणे.(२०२१-२२) 

397 41   1,500,000   1,500,000 

294   . . २७ मधीलरहाटणीव 
परीसरातील र यांवर 
डेकोरेटी ह 
पोलबसिवणे.(२०२१-२२) 

397 42   1,500,000   1,500,000 

295   . . २१ मधील 
मशानभुमीयेथे 

िव ुतदािहनी बसिवणे व 

397 43   100,000   100,000 
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अनुषं िगक कामे करणे. 

296   भाग . २३ मधील सव 
नं .९ येथील 
वाहनतळाक रता िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

397 46   500,000   500,000 

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे ह 

भाग 

            

297   भाग मांक ३२ मिधल 
नॅशनल कुल (शुभ ी 
िब ड ग) ते पायसर पुला 
पयत वपरीसरातील र ते 
अ ावत प तीने िवकसीत 
करणे.(सन २०१९-२०) 

397 2   2,500,000   2,500,000 

298   भाग मांक ३२ मिधल 
वसंत दादा पुतळा परीसर ते 
माकन चौका पयत व 
परीसरातील र तेअ ावत 
प तीने िवकसीत करणे.(सन 
२०१९-२०) 

397 3   1,500,000   500,000 

299   भाग मांक ३२ मिधल 
ीकृ ण मं िदर ते बॅ ं क ऑफ 

महारा  ते सांगवी फाटा 
पयत वपरीसरातील र ते 
अ ावत प तीने िवकसीत 
करणे.(सन २०१९-२०) 

397 4   2,500,000   500,000 

300   भाग मांक ३१ मिधल 
ि मुत  कॉनर ते रामकृ ण 
मंगल कायालय(भ  
हॉि पटल)पयत व 
परीसरातील र ते अ ावत 
प तीने िवकसीत करणे.(सन 
२०१९-२०) 

397 5   1,500,000   500,000 

    िनयोिजतकामे सन २०२१-
२२ 

            

                  

    थाप य क पाअंतगत 
िव ुत िवषयक कामे मुं बई 
पुणे र ता 
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301   भि -श चौक येथील 
उ ानाम ये काश यव था 
सुशोिभकरण करणेिवषयक 
अनुषां िगक कामेकरणे. 

398 4   5,000,000   4,000,000 

302   भि -श चौक येथील 
उ ानाम ये वनी 
आिण काश संक पना 
िवकिसत करणेकामी कामे 
करण े

398 5   5,000,000   4,000,000 

303   भि -श चौक येथे ेड 
सेपरेटर व उड्डानपुल व 
उ ानाम ये सुशोिभकरण 
करणे िवषयक 
आव यककामे करणे. 

398 6   5,000,000   4,500,000 

    अणुिव ुतव दू रसंचार 
िवभाग - भांडवली 

            

304   मनपािविवध Slum िठकाणी 
CCTV यं णा उभारण े

418 1   1,000,000   500,000 

305   पोिलसदलाक रता various 
systems उभारण े

418 2   15,000,000   14,500,000 

306   मनपािविवध डा सु िवधां चे 
िठकाणी CCTV यं णा 
उभारण े

418 3   1,000,000   500,000 

307   माटएनज  व अनु षं िगक 
कामे करण े

418 7   1,000,000   500,000 

1 पा
णीपु
रव
ठा
िव

भाग 

िवशेषयोजना िनधी 208 1               
700,000,000  

-            
60,000,000  

2 ले
खा
िव

भाग 

माटिसटी (मनपा कडील 
वग करावया या िनधी 
मधून) 

26 16            
1,000,000,000  

-          
500,000,000  

 ड िचंचवडिवधानसभा 
मतदारसंघातील महा मा 
योितबा फुले उड्डाणपुल 

जगताप डेअरी 
उड्डाणपुलकाळेवाडी 

निवन
काम 

लेखािशष
थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 

145000000                           -   60000000   
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येथील नानासाहेब 
धमािधकारी उड्डाणपुल 
िचंचवडगाव येथील 
पवनानदीवरीलपुल डां गे 
चौकातील िशवछ पती 
िशवाजी महाराज 
उड्डाणपुल व रावेत येथील 
बा केटि ज इ. यां चे 
अ थेटीक फसाड लायट ग 
करणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

िवषयक 
कामे 

 मुंब
ई 

पुणे 
र
ता 

िपंपरीिवधानसभा 
मतदारसंघातील मदर टेरेसा 
उड्डाणपुल मधुकर पवळे 
उड्डाणपुल नािशक 
फाटायेथील जे.आर.डी.टाटा 
उड्डाणपुल इ. यां चे 
अ थेटीक फसाड लायट ग 
करणे व अनु षंगीककामे 
करण े

निवन
काम 

लेखािशष
थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 

िवषयक 
कामे 

95000000                           
-    

40000000   

 इ भोसरीिवधानसभा 
मतदारसंघातील राजमाता 
िजजाऊ उड्डाणपुल 
राजमाता िजजाऊ कमान 
राजष  शाहमहाराज 
उड्डाणपुल इ. यां चे 
अ थेटीक फसाड लायट ग 
करणे व अनु षंगीक कामे 
करण े

निवन
काम 

लेखािशष
थाप य 
क पा 

अंतगत 
िव ुत 

िवषयक 
कामे 

115000000                           
-    

50000000   

   भूसंपादनिनधी 286 4     400000000   

   िमळकतकरस ह ण 202 230/4     400000000   

   कोरोनािनधी 186 34   100,000,000 2497045764   

    एकुण         3,447,045,764 3,447,045,764 
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वरील तावाम ये जरी उपरो  नमुद केले या कामांम ये तावात नमुद केले माणे नमुद 
केले या र मा वाढ/घटीसाठी दशिवले या अस यातरी संबंिधत िवभागाने नमुद केले या 
कामांसमोर य  र मे एवढी घट क न या बाबीसाठी वाढ/घट तािवत केलेली आहे 
यासमोर य ात येणा-या वाढ/घटी एवढीच वाढ/घट कोरोना िनधीसाठी ाहय धर यात 

यावी यास मा यता देणेत येत आहे.       

अनुकूल- ५४       ितकूल- ० 
      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       ------- 
मा.श मला बाबर – मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ११ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

                                                                                       िवषय मांक – ११ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

                 
                संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  
                               .आमुका/९/कािव/१२८/२०२१ द.७/७/२०२१ 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके माफत शहरातील र ते यांि क  प दतीने 
साफसफाईचे कामकाज कर याक रता मा. थायी सिमती सभा ठराव .३१६४ 
द.११/०९/२०१८ अ वये शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने 

साफसफाईचे कामकाजाक रता आरएफपी तयार कर याक रता मे.टंडन अबन सो युश स 
ा.िल. यांची िनयु  कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार शहरातील १८.०० 

मी व यापे ा मो ा र यांची साफसफाई ही यांि क  प दतीने करणेकामी मे.टंडन अबन 
सो युश स ा.िल. यांचे माफत तयार कर यात आलेला आरएफपी मसुदा द.७/०१/२०२१ 
रोजी सादर कर यात आलेला आहे. सदर आरएफपीचे अनुषंगाने द.१९/०१/२०२१ रोजी 
मा.आयु  सो. यांचे सम  सादरीकरण झालेले असून याम ये दु ती कर या या सूचना 
स लागार सं थेस दे यात आले याहो या. यानुसार मे.टंडन अबन सो युश स ा.िल. यांचे 
माफत द.१९/०१/२०२१ रोजी सुधा रत आरएफपी मसुदा सादर कर यात आलेला आहे. 

यानुसार शहरातील १८.०० मी. पे ा मो ा र यांची चार भागांम ये िवभागणी 
कर यात आलेली असून याम ये Southern side of head officeचे २ पॅकेज  व Northern 
side of head officeचे २ पॅकेज अशा रतीने ४ पॅकेज िनि त कर यात आलेले आहे.पॅकेज 

. १ क रता २२१.६८ कमी, पॅकेज . २ क रता २३६.०२ कमी, पॅकेज . ३ क रता 
२३९.८६ कमी आिण पॅकेज . ४ क रता २३०.६९ कमी इतक  र याची लांबी िनि त 
कर यात आलेली आहे. यामुळे शहरातील एकि त र यांची अंदािजत लांबी (Sweeping 
Length) ९२८.२५ गृहीत धर यात आलेली आहे. याम ये शहरातील महामाग, बीआरटी माग 
व १८.०० मी.पे ा जा त र यांची लांबी गृहीत धर यात आलेली आहे. यांि क  प दतीने र ते 
साफसफाई कामकाजाक रता आव यक असले या मनु यबळाबाबतची मािहती आरएफपी म ये 
समािव  कर यात आलेला असून याचा तपिशल खालील माणे – 

 



361 
 

 
 

Sr. 
No. Package Details 

Contractual 
Sweeper 

(Required with 
Mechanized 

Sweeping 
Machines) 

Driver (for 
Mechanical 
sweepers, 
transport 
vehicles & 

water 
tankers) 

Operator 
for 

Mechanical 
Sweepers 

Helper for 
transport 

vehicles and 
water tanker 

Total 

1. 
Package – 1 

(Southern side of head 
office Ward – ABDG) 

96 10 7 3 116 

2 
Package – 2 

(Southern side of head 
office Ward – BDGH) 

96 10 7 3 116 

3 
Package – 3 

(Northern side of head 
office Ward – CHE) 

96 10 7 3 116 

4 
Package – 4 

(Northern side of head 
office Ward – ACF) 

96 10 7 3 116 

Total 384 40 28 12 464 

 
तसेच यांि क  प दतीने र ते साफसफाई कामकाजा क रता आरएफपी म ये २४ ि वप ग 
मशीन ८ क लोडर व ४ पा याचे टँकसची आव यकता अस याचे नमूद कर यात आलेले आहे. 
तथािप, वाहनां या सं येम ये आव यकतेनुसार बदल हो याची श यता आहे. सदर िनिवदा 

कालावधी हा ७ वषाचा असून याक रता अंदाजे र. .४६३.९४ कोट चा खच अपेि त आहे. 
तथािप, िनिवदा या राबिव याक रता खालील बाब ची पूतता क न कायवाही होण े

आव यक आहे. 
 

१) िनिवदा कालावधी हा ७वषाचा अस याने महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ७२(ब) नुसार असे दािय व प कर यापूव  मा.महापािलका सभेची मंजूरी 
घे याचे ावधानआहे. यामुळे सदर िनिवदा या राबिव याक रता 
अिधिनयमातील कलम ७२(ब)नुसार मा.महापािलका सभेची अंदािजत र. .४६३.९४ 
कोटी अथवा होणा-या य खचास शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 

 

२)  मा.महापािलका सभेमाफत शासक य मा यता घे यात आ यानंतर आरएफपी 
मसु ाम ये िनिवदा येपूव  अथवा िनिवदा य े दर यान काहीबदल करणे 
आव यक अस यास उदा.मनु यबळ, वाहनसं या, अंदािजत / य खच इ. सदर बदल 
कर याचे अिधकार  मा. आयु ांना राहतील. 

३)  िनिवदा येअंती िनि त होणा-या दरास व संिवदेस मा. थायी सिमती सभेची 
मा यता घेणे आव यक राहील. 

४)  यापुव  मा. थायी सिमतीकडील ठराव .८३५८ द.०८/०२/२०२१ अ वय े
सदर या िवषयास मा यता देवून, सदरचा िवषय मा. महापािलका सभेची शासक य 
मा यता िमळणेकामी िशफारस करणेत आलेली होती. तथापी मा. महापािलका सभा 
ठराव .६०९ द.१८/०३/२०२१ अ वये द तरी दाखल करणेत आलेला होता. 
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५)  तथापी Construction & Demolition Waste Arrangement Rule 2016, (II) 

Hazardos& other waste (Management &Transboundry Management) Rule 
2016 (III) Solid Waste Management Rule 2016 (IV) E-Waste 
(Management) Rule 2016 (V) Biomedical Waste (Management &Hanling) 
Rule 2016 (VI) Plastic Waste Management Rule 2016या ित र  मनपा 
प रसराम ये पयावरण संर णाचे दृ ीने िविवध कायदे अि त वात असून यानुसार 
वेळोवेळी यो यती कायवाही करणे मनपास बंधनकारक आहे.(Environment 
Protection Act 1986, Waste Prevention & Control Pollution) Act 1974  Air 
(Prevention & Control of Pollution) Act 1981तसेच व छ भारत 
अिभयानाअंतगत दरवष  क ामाफत शहराची पाहणी करणेकामी ितिनधी येत 
असतात. याम ये घनकचरा व थापन, शौचालय साफसफाई, र ते साफसफाई इ. 
सव साफसफाई या कामांचे मू यांकन केले जाते.तसेच माझी वसंुधरा अंतगत गुणांकन 
केले जाते. यानुसार शहरातील र ते यांिञक प दतीने साफसफाई (रोड वीपर ारे) 
कामकाज करणे ह ेआव यक आहे. 

६)  महासभा, िविवध िवषय सिमती कामकाज िनयम मधील मु ा . ७६ नुसार सभेस 
हजर असले या सभासदांपैक  कमान िन या सद यांनी पुन वचारा या तावा या 
बाजूने मत दले असेल व अशी मते कमान पाच असतील, याखेरीज सिमतीने एकदा 
िनकालात काढलेला कोणताही  ३ मिह यां या मुदतीत पु हा िवचाराथ घेता येणार 
नाही. असे नमूद आहे. यानुसार सदरचा िवषय हा द री दाखल होऊन, ३ मिहने पुण 
झालेले आहेत. 

 

सबब, शहरातील र ते, मंडई व इतर मोक या जागा यांि क  प दतीने साफसफाईचे 

कामकाजा क रता तयार कर यात आले या िनिवदा / आर.एफ.पी. नुसार ७ वष कालावधी 

क रता िनिवदा या राबिवण ेकामी व यापोटी होणा-या य  खचास मा यता देणेकामी 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७२(ब) नुसार मा यता देणते यावी. 
मा.योगीता नागरगोजे – मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 

मा. ानदेव थोरात  -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक ११ चा िवचार पुढील सभेचेवेळी 
करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 
 

मा.बाबासाहेब िञभूवन   –  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनूमोदन देतो.   

             यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ६६५                                                            िवषय मांक – ११ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

     

                    संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचेकडील पञ  
                                   .आमुका/९/कािव/१२८/२०२१ द.७/७/२०२१ 
 

         िवषय मांक ११ चा िवचार पुढील सभेचे वेळी करणेत यावा.   

अनुकूल -५४      ितकूल- ० 

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

           ----- 

मा.श मला बाबर -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १२ वर मी पुढील माणे ठराव मांडते. 

                                                                                       िवषय मांक – १२ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

 

                  संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील जा. .कर/मु य/९/कािव/१८९/२०२१  
                                 द.२८/०६/२०२१  
 

 महारा  शासन पयटन व सां कृितक काय िवभाग शासन िनणय मांक टीडीएस 
२०२०/९/ . .५०२/पयटन, द.३ िडसबर २०२० चे आदरित य ेञास औदयोगीक दजा 
दे याबाबत या शासन िनणयाचे  अवलोकन करणे.  
 

मा.योगीता नागरगोजे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते.   
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढील माणे उपसूचना मांडतो- सन २०२१-
२०२२ या आ थक वषाम ये कोरोना महामारीचे संकट व लॉकडाऊनमुळे बरेच उदयोग, 

वसाय काही मिहने बंद अस यामुळे नाग रकांना माहे जून २०२१ अखेर दयावया या कर व 
करे र बाब चे दरपञकातील सव िमळकतकर सवलत योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. सदर 
मुदत माहे जुलै २०२१ अखेर वाढिव यात आलेली असली तरी या सवलत योजनेस माहे 
ऑग ट २०२१ अखेर मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत यावी. तसेच सन २०२०-२०२१ या 
आ थक वषाम ये नाग रकांना देणेत आले या कर व करे र बाब चे दरपञकातील सवलत 
योजने या दले या सव मुदतवाढीनाही मा यता देणेत यावी.   
मा.सागर आंगोळकर – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.श मला बाबर -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 

 
 



364 
 

 
 

ठराव मांक – ६६६                                                            िवषय मांक – १२ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                        िवभाग – मा.आयु  

 

                 संदभ – १) मा.आयु  यांचेकडील जा. .कर/मु य/९/कािव/१८९/२०२१  
                                द.२८/०६/२०२१  
 

 महारा  शासन पयटन व सां कृितक काय िवभाग शासन िनणय मांक टीडीएस 
२०२०/९/ . .५०२/पयटन, द.३ िडसबर २०२० चे आदरित य ेञास औदयोगीक दजा 

दे याबाबत या शासन िनणयाचे  अवलोकन करणते येत आह.े  तसेच सन २०२१-२०२२ या 
आ थक वषाम ये कोरोना महामारीचे संकट व लॉकडाऊनमुळे बरेच उदयोग, वसाय काही 
मिहने बंद अस यामुळे नाग रकांना माहे जून २०२१ अखेर दयावया या कर व करे र बाब चे 
दरपञकातील सव िमळकतकर सवलत योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. सदर मुदत माहे जुलै 
२०२१ अखेर वाढिव यात आलेली असली तरी या सवलत योजनेस माहे ऑग ट २०२१ अखेर 
मुदतवाढ देणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच सन २०२०-२०२१ या आ थक वषाम ये 
नाग रकांना देणेत आले या कर व करे र बाब चे दरपञकातील सवलत योजने या दले या 
सव मुदतवाढीनाही मा यता देणेत येत आहे.     

अनुकूल -५४      ितकूल- ० 

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

                                                 ------ 

मा.श मला बाबर    -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १३ वर मी पुढील माणे ठराव  
                             मांडतो. 
ठराव मांक- ६६७                                                            िवषय मांक – १३ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                       िवभाग – मा.नगरसिचव  

        
  सिम यांच ेअहवाल 

मा.िवधी सिमती  
 
 

  अ) कायपि का मांक १३, द.०४/०६/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आह.े 

   ब) कायपि का मांक १४, द.१८/०६/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणते येत आहे. 

मा.योिगता नागरगोजे   –  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

     अनुकूल-५४       ितकूल- ० 

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

     -----  
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मा.श मला बाबर    -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १४ वर मी पुढील माणे ठराव     
                             मांडतो. 
ठराव मांक- ६६८                                                            िवषय मांक – १४ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                       िवभाग – मा.नगरसिचव  

 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
 

  अ) कायपि का मांक १२, द.०४/०५/२०२१चा सभावृ ांत कायम करणेत येत आह.े 

  ब) कायपि का मांक १३, द.१५/०६/२०२१चा सभावृ ांत कायम  करणेत येत आहे.  

 मा.योिगता नागरगोजे    –  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

     अनुकूल-५४       ितकूल- ० 

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

     -----  

मा.श मला बाबर   -  मा.महापौर साहेब, िवषय मांक १५ वर मी पुढील माणे ठराव  
                             मांडतो. 
ठराव मांक- ६६९                                                            िवषय मांक – १५ 
दनांक – २९/७/२०२१                                                       िवभाग – मा.नगरसिचव  

 

मा.िश ण  सिमती 
 

      कायपि का मांक ०७, द.१८/०२/२०२१, द.२३/२/२०२१ व ४/३/२०२१ चा 
      सभावृ ांत कायम करणेत येत आहे.     
मा. योिगता नागरगोजे   –  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
         यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
         अनुकूल- ५४      ितकूल- ० 
     अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
     -----  

मा.िवकास डोळस -  मा.महापौर साहेब, ऑनलाईन उपि थत असलेले मा.आयु , सव स मा. 
नगरसद य.  मा.महापौर साहेब, आपण ही जीबी ऑनलाईन न घेता  सभागृहात यावी अशी 

मी िवनंती करतो कारण क  पुण े महानगरपािलकेत जीबी चाल ू आह.े एकतर आ हांला 

िवषयावरती बोलायच असतं ऑनलाईन काय चालल आह ेकाय नाही हे समजत नाही. आपण 

गेली पाच सहा दवस झाल वतमानपञाम य े ऐकतो टाटा मोटसचा िवषय. काल या पण 

वतपञाम य े हदी मा यमाचे असू दयात, मराठी मा यमाचे असू दयात, इं जी मा यमाचे असू 
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दयात या याम ये टाटा मोटससह नऊ कंप याना करसंकलन िवभागाची वाढीव बांधकामा 
संदभात नोटीस अशा बात या ऐकतो. आपण सामा य माणसाकडून जसा कर घेतो तसा कर 
याही कंप यानी भरला पाहीजे एक नगरसेवक हणून या सभागृहाचा िव त हणून या 
मताचा मी पण आहे. पण आज आपल पपरी चचवड शहर उदयोगनगरी हणून ओळखल  
जातं, आपल शहर कामगार नगरी हणून ओळखल जातं या कामगारनगरी, उदयोगनगरी या 
जडणघडणीम ये टाटा समुह असेल कवा बजाज टे पो असेल, अ फा ला हल असेल या या 
कंप या आहेत यांचा सहाचा वाटा आहे. टाटा समुहा ब ल बोलायच झालतर टाटा समुहाचे 
आप या पपरी चचवडम ये बारा ते तेरा हजार कामगार आहेत. साडेसात हजार 
लघुउदयोजक या कंप यावर अवलंबून आहेत क येक लोकांची उपजीवीका या उदयोग 
समुहावरती अवलंबून आहे. जे हा जे हा देशावरती संकट आल, महारा वरती संकट आल ते हा 
टाटा कुटंूबीयांनी, टाटा समुहानी पुढ येवून आप याला मदत केलेली आहे आिण आज पपरी 
चचवड महानगरपािलकेतफ अशा रे यूटेड ूपला आपण नोटीस देतो, आपले अिधकारी 
ेससमोर येवून सांगतात क  आ ही यांना नोटीस दलेली आहे. आज इंटरनॅशनली या समुहाची 

जी इमेज आहे ती इमेज कुठतरी डॅमेज करायच काम आप या पपरी चचवड महानगरपािलका 
शासनाकडून चाललेल आहे. अ रश: टंटबाजी करणारे जे अिधकारी आहेत, करसंकलन 

िवभागा या या मुख अिधकारी आहेत झगडे मॅडम यांना........... 

मा.महापौर- ठक  आहे िवकास  आपण पुढ यावेळेस काय बोलायच ते बोलू यात आपण समोर 
जावून बोलू यात आता ही सभा संपली असे मी जाहीर करते.    

     ------- 

 (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी -४११ ०१८. 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी-४११ ०१८. 

नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/कािव/७९७ /२०२१ 

दनांक -  ७/९/२०२१ 
 

                                                                             
                                                                          (उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी-४११ ०१८. 
 

त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांजकडे पुढील  

        यो य या कायवाहीसाठी रवाना.               
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