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           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                      पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
                                      मांक :नस/५/का व/५४४/२०२० 

                          दनांक - २६/११/२०२० 
 
ित, 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा 
             दनांक  ८/१२/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत  
             केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  डसबर-२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा मंगळवार दनांक ८/१२/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 
आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हाव ेह  वनंती.  
      

       आपला व ासू,  
                                                             
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

        नगरसिचव 
                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

      २) सव शाखा मुख व शाखािधकार  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
सूचना 

 
( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील 

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये) 
 

कायप का मांक-५१ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर- २०२० ची मािसक मा.महापािलका 
सभा मंगळवार दनाकं ८/१२/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास 
वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे.  सदर 
सभेम ये खालील कामकाज होईल.  

                                 ----- 
 

अ) महापािलका सभा मांक - ४६ द.२०/७/२०२०, द.२०/८/२०२०    
     (द.ु१.४५ वा.) व २१/८/२०२० (दु.२.०० वा.) व द.२६/८/२०२० (दु.२.००   
     वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे  
ब) मा.महापािलका सभा मांक – ४७ द. २०/८/२०२० (दु .२.०० वा.) व    
     २१/८/२०२० (२.१५ वा.) व द.२६/८/२०२० (दु .२.१५ वा.)  चा 
     सभावृ ांत कायम करणे.  
क)   मा.महापािलका सभा मांक – ४९ द ६/१०/२०२० (दु .२.००),  
     द.१३/१०/२०२० (दु .१.४५) व द.१३/१०/२०२० (द.ु२.१५ वा.) चा   
     सभावृ ांत कायम करणे.  
ड)  मा. वशेष महापािलका सभा मांक - ५० दनांक ६/११/२०२० चा  
   सभावृ ांत कायम करण.े 

 
                                 ------- 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
 ----- 
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मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ –१) मा.अित.आयु -२ यांचे प  
                  . वभाअक/१/का व/११२/२०२०, द.२८/०९/२०२० 
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७५५४ द.७/१०/२०२० 
                  अ वये.   
        
   शासन िनणय नगर   वकास  वभागाकड ल . वअम २०१५/ . .२३/न व ३४ 

दनांक १५ मे २०१५ नुसार संपुण रा याम य ेिमशन मोड प दतीन ेअिभयान सु  कर यात 

आलेल े आहे. या अिभयानाअंतगत सव शहरे हागणदार  मु  करण े व घनकचरा 
यव थापनांतगत व छ करण े या दोन मु य बाबींचा समावेश कर यात आलेला 
आहे.  व छ भारत अिभयान काय मा अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व छ 

सव ण २०२१ ची अंमलबजावणी कर त आहे या अनुषंगान े पंपर  िचंचवड शहराची 
कचरामु  शहर टार रट ंग जा हर करण े आव यक आहे. व छ सव ण २०२१ अंतगत 

पंपर  िचंचवड शहरास पाच तारां कत नामांकन (5 टार रँक ग) कचरा मु  शहर (गारबेज 

 िसट ) कर ता क  शासनान े तयार केले या िनयमावली, मागदशक सुचना व 

कायप दतीनुसार उपाययोजना कर त आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील घरोघर  कचरा संकलन 

करणे, घरोघर  कच-याचे वग करण करण,े कच-याची वाहतूक करण ेव या करण ेकर ता 
केलेली यव था, गटर, नाल ेव सावजिनक व छता, व छता ऍपचा वापर, ला टक बंद  

कायवाह  तसेच ५०० ट पीड  चे मॅकेिनकल कंपो ट लॉ ट, ३० ट पीड  वम  कंपो ट लॉ ट, 

५ ट पीड  ला ट क टू फयुअल ची यव था केललेी आहे.  याबाबत जनतेकडुन हरकती व 

सूचना १५ दवसां या कालावधीत मागवुन घेऊन ा  हरकती व सूचनांची पडताळणी क न 

घेऊन मानंकाबाबत समाधान अस याचा ताव शासनास सादर  करेल व  मानांकनासाठ  

शासनान े दले या वयंघोषणा करावयाची आहे. सबब, पंपर  िचंचवड शहर पाच तारां कत 

नामांकन (5 टार रँक ग) साठ  शासनान ेनमुद केलेल ेसव िनयम पुण कर त आहे.  यामुळे 

पंपर  िचंचवड शहर व छ सव ण २०२१ अंतगत पाच तारांक त नामांकन (5 टार रँक ग) 

कचरा मु  शहर हणुन मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते 
येत आहे. 
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वषय मांक – २) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                         .भु ज/६/का व/३८९/२०२०, द.२४/०९/२०२० 

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७५५५ द.७/१०/२०२० 
                    अ वये.   
 

       महारा  मे ो रेल कॉप .िलिमटेड यांनी मनपा मालक या जागा मागणी 
केलेनुसार तुत क पाकर ता द,०८/०२/२०२० या मागणीप ा वये मे ो टेशन 
व ुतीकरणासाठ  रो ह  आ ण आर.एम.यु. संच मांडणी साठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका आवारातील व ुत ड .पी. बांधणी या बाजूची जागा सदर संच 
उभारणीसाठ   उपल ध क न देणेबाबत कळ वले आहे. महामे ो यांचे ितिनधी यांनी 

य  जागेवर सुच वले नुसार जागेचे मोजमाप व े फळ  ४.५० मी. x ४.०० मी.= 
१८ चौ.मी. इतके आहे. तसेच यापूव  मा.आयु  सो.यांचेकड ल आदेश 

.भु ज/०२/का व/३०२/२०१८ द.२६/१०/२०१८ अ वय े स ह नं.१७७ मौजे पंपर  

(व लभनगर) येथील पंपर  िचंचवड मनपा वकास योजना आराख यानुसार आर ण .५३ 

मधील े  ८००० चौ.मी.पैक  २१७६.३० चौ.मी.जागा मा.उपसंचालक नगररचना यांचेकडून 

िन त कर यात येणा-या भाडे दरानुसार व मा.महापािलकासभेची मा यता िमळेल या उमेद 

मा यतेस अिधन राहून आगाऊ ताबा दे यात आलेला अस यान ेमा.महासभेची मा यता घेण े

आव यक आहे. सदर दो ह  जागांचा तपशील खालील माण.े 

             

अ. . स.नं. / िस.स.नं. े  एकूण चौ.फुट ठकाण 

नगररचना 
वभागाकड ल ३० वष 
कालावधीचा भाडे दर 
.चौ.फुट (एकूण भाडे 

) 

शेरा 

१ स.नं.१५४, 
िस.स.नं. ५७६०  १८ चौ.मी. १९४ चौ.फुट प.िच.मनपा 

आवार, पंपर  
र. .१८७७/-एकूण 
भाडे र. .३,६४,१३८/-  

२ स ह नं.१७७ २१७६.३० 
चौ.मी. २३४२५चौ.फुटमौजे पंपर  

(व लभनगर) 

र. .१२६५/- एकूण 
भाडे 
र. .२,९६,३२,६२५/- 

जागेचा 
आगाऊ 
ताबा 
देणेत 
आला 
आहे. 
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 उपरो  त यात नमूद केले माणे तुत क पाकर ता पंपर  िचंचवड 
मनपा ह तील ावयाचे जागेचे एकूण े  २३,६१९ चौ.फुट इतके होत आहे. 
यानुसार सदर कामी मनपाचे नगररचना वभागाने ठर वलेले भाडे दरा माणे होणार  

एकूण भाडे र. .२,९९,९६,७६३/- इतक  होत आहे. तुत क पाम य ेए झी युट ह 
डायरे टर, महा मे ो रेल काप रेशन िलिमटेड, पुण े मे ो रेल क प यांचे 
महामे ो/PMRP/२०१७/३८४/ द.२८/०९/२०१७ चे प ात नमूद केले माणे पंपर  
िचंचवड मनपाचा एकुण आिथक ह सा २८७.७० कोट  इतका असणार आहे. यापैक  
जागांबाबतचा ह सा र कम पय े१८२.६० कोट  इतका असणार आहे.उपरो  बाबींचा 
वचार करता पुणे मे ो रेल क पाकर ता महारा  मे ो रेल काप रेशन िलिमटेड यांना 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (क) अ वये सदर त याम ये 
नमुद केले माणे मनपा ह तील जागा ३० वष कालावधीसाठ  िनयमा माण े
महानगरपािलके या आिथक ह या पोट  देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 
वषय मांक – ३) संदभ-१)  मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लाडंगे यांचा ताव –  

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७५९० द.७/१०/२०२० 
                    अ वये.   

 
      सन २००७ म ये दो ह  प रवहन सं थेचे एक ीकरण होऊन पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळ िल. ह  सं था थापन करणेत आलेली आहे. सदर सं था थापन 
झा यानंतर शासन िनणया ारे संचालक मंडळाची रचना अंितम कर यात आलेली आहे. 
याम ये पुणे महापािलकेचे ३ संचालक व पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे २ संचालक 
िनयु स मा यता देणेत आलेली आहे. वा त वक पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे 
भौगोिलक े  व लोकसं या झपा याने वाढत अस याने याह  महापािलकेमधून पुणे 
महापािलके माणे १ जादा संचालक असणे आव यक वाटते जेणेक न पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका े ातील नाग रकां या सोईसाठ  प रवहनचा पाठपुरावा करणे सोईचे 
होईल. तर  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.महासभेमधून िनवड झाले या १ 
नगरसेवकास संचालक हणून नेमणूक स मा यता देणेकामी व सदर या संचालक 
पदिनिमतीस शासनाची मा यता िमळणेकामी शासनाने पुढ ल कायवाह  करणेस 
मा यता देणेकामी सदरचा वषय मा.महापािलकासभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
             -------    
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 मा.आयु ांकडून आलेली प  े

 
वषय मांक -४) संदभ- १) मा.आयु  यांचे जा. .मभां/१/का व/ ६३५/२०२०         

                   दनांक १७/०९/२०२० 
               २) मा.महापािलका सभा ठ. .५७२ द.१३/१०/२०२०  
                  अ वये.   

        कोरोना (Covid-19)या संसगज य रोगाचा ादुभाभाव रोख यासाठ  रा यात 
साथरोग अिधिनयम कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम २००५ दनांक 
१४/०३/२०२० पासून लागू कर यात आलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
प रसरातह  सदर रोगाचा ादुभाव मोठया माणात वाढत असून यासाठ  मनपाने 
वायसीएम हॉ पटल, भोसर  हॉ पटल, जजामाता हॉ पटल तसेच ऍटो ल टर येथे 
वशेष णालय उभारले आहे. या खेर ज पीएमआरड ए व महापािलका यांचेवतीने 
आ णासाहेब मगर टेड यम येथे ज बो हॉ पटल उभा न णांवर उपचार केले जात 
आहे. तसेच को वड केअर सटर दारेह  णांना उपचार केले जात आहेत. दररोज 
सव साधारणपणे ८०० ते ९०० सरासर  पॉ झ ट ह ण बािधत होत आहेत. यामुळै 
मनपा या खचात मोठया माणात वाढ होत आहे. सदर खचासाठ  म यवत भांडार 
वभागाकडे “कोरोना िनधी” लेखािशष िनमाण कर यात आलेले आहे सदर लेखा 
िशषावर व  वभागाकड ल शासन िनणय मांक अथसं.-२०२० / . .६५/अथ-३ 
दनांक ०४/०५/२०२० व नगर वकास वभागाकड ल शासन िनणय मांक संक ण 
– २०२० / . .७२/न. व.१६ दनांक ०८/०५/२०२० अ वये महापािलकेचा िनधी 
को वड-१९ मुळे उदभवणार  प र थती हाताळ यासाठ  वै क य, आरो य, व आप ी 
यव थापन वभागाचा खचासाठ  ाधा याने तरतूद  खच करा यात असे कळ वले 
आहे. यामुळे   महापािलके या व वध वभागांनी कोरोना वषाणू या संसगंामुळे 
खचासाठ  िनधीची लेखा वभागाकडे मागणी केलेली आहे. कोरोना वषाणूचा संसगाचा 
ादुभाव रोख यासाठ  महापािलका अिधिनयम कलम ६३ (६) चे योजनासाठ  वशेष 
वतं  िनधी उपल ध करणे  आव यक आहे. याअनुषंगाने शासनाकडूनह  अनुदान 

िमळणेकामी ताव सादर कर यात आलेला आहे. तथा प स थतीत तातड ने िनधी 
आव यक अस याने सन २०२०-२१ या अंदाजप कातील भांडवली तरतूद या खालील 
नमूद केले या कामांमधून तरतूद  “कोरोना िनधी” या लेखा िशषावर उपल ध करता 
येणे श य आहे.  
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अ
नु,
. 

कामाचे नाव 
पा
न 
. 

अ. . सन २०२०-२१ 
मुळचा अंदाज वाढ घट 

लेखािशष - (८) ह जन २००५ (सेवा वा हनीचे थलांतर करणेस लागार फ , व ुत 
खच, जलिनसारण खच इ. अनुषंिगक कामे करण े   

१ 

न वन भाग .२८ येथील रहाटणी 
मनपा शाळा ते पंपळे सौदागर 
मशानभूमी पयत या र याचे 

यु.ट .ड यु.ट . प दतीने कॉ ट करण 
करणे. 

२० ३० 6,55,00,000 - 1,00,00,000 

२ 
भाग .२६ वाकड येथील कावेर  

चौक, सब-वे ते पंक िसट  कॉनरपयत 
ड .पी. र ता िसमट कॉ टचा करणे. 

२१ ३६ 9,46,00,000 - 1,50,00,000 

३ 

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

२१ ३९ 7,50,00,000 - 1,00,00,000 

४ 

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

२१ ४० 7,50,00,000 - 1,00,00,000 

५ 

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

२१ ४१ 8,00,00,000 - 1,50,00,000 

६ 

पंपळेगुरव भाग .२९ ल मीनगर, 
भालेकरनगर, तुळजाभवानीनगर, 
िभमाशंकर कॉलनी, गंगो ीनगर 
प रसरातील र ते अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

२२ ५१ 8,00,00,000 - 1,00,00,000 

  एकूण     47,01,00,000   7,00,00,000 
लेखािशष - (९) रोडपे हमट मॅनेजमेट िस टम अहवालानुसार र ते सुधारणा अंतगत 
कामे करण े   
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१ 
आकुड  स.न. १७३ पै. (िस.सं. नं. 
४६६१ पै) येथील कोहली वखारजवळ ल 
१८.००मी ड .पी. र ता वकिसत करणे. 

२९ २ 2,50,00,000 - 50,00,000 

२ ािधकरण गंगानगर भागातील 
र यांचे कॉ ट करण करणे. २९ ३ 3,50,00,000   1,00,00,000 

३ ािधकरण भागातील ना यांचे 
सुशोिभकरण करणे. २९ ४ 2,00,00,000   50,00,000 

४ 

भाग . १० मोरवाड  हाडा येथील 
संपुण र ते माट वॉड या धत वर 
अ ायावत प दतीने िसमट कॉ ट 
करणे. 

२९ ८ 4,00,00,000   1,00,00,000 

५ 

भाग . १६ वकास नगर येथील 
ना या कड ल पे ोल पंप ते 
बापदेवनगर १८.०० मी ड .पी र ताव 
इतर र ते वकिसत करणे. 

२९ १७ 7,00,00,000 - 1,00,00,000 

६ 

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

३० २४ 4,00,00,000 - 1,00,00,000 

७ भाग  १८ ता यात येणारे ड .पी. 
र ते वकसीत करण े ३० २८ 2,00,00,000 - 50,00,000 

८ 

काळेवाड  वजयनगर भाग .४६ 
मधील काळेवाड  येथील मु य र ता 
( पंपर  पुल तेबी.आर.ट .एस. पयतचा) 
कॉ टचा करणे. 

३० ३२ 1,80,00,000 - 1,00,00,000 

९ भाग .२ जाधववाड  मधील गट 
नंबर ५३९ वकसीत करणे . ३१ ५२ 2,00,00,000 - 1,50,00,000 

१० भाग ं .२ मधील साई जीवन शाळे 
शेजार ल मैदान वकसीत करण े ३२ ५३ 2,00,00,000 - 1,50,00,000 

११ 
भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते 

ग. . १०६२ पयतचा १८ मी. DP 
र ता वकसीत करण े

३२ ५९ 4,00,00,000 - 1,00,00,000 
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१२ 

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

३४ ९४ 4,00,00,000   1,00,00,000 

१३ 

भाग .२५ ताथवडे येथील 
जवननगरकडून मुंबई-बगलोरकडे 
जाणारा २४.०० मी. ं द ड .पी.र ता 
वकसीत करणे. 

३४ १०२ 4,90,00,000 - 1,00,00,000

१४ 

भाग .२५ ताथवडे येथील शिन 
मंद राकडून मा ं जी गावाकडे जाणारा 
३०.०० मी. ं दड .पी. र ता वकसीत 
करणे. 

३४ १०४ 5,00,00,000 - 1,00,00,000

१५ भाग .२५ म ये आव यकतेनुसार 
र ते कॉ ट करण करणे. ३५ ११० 5,00,00,000 - 1,50,00,000

१६ 

भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील 
कापसे लॉन जवळ ल १२.०० मी. ं द 
ड .पी. र ता अ ावत प दतीने 
वकसीत करणे. 

३५ ११८ 3,05,00,000 - 50,00,000

१७ 
भाग  ११ मधील मंजुर वकास 

योजनेतील ता यात आलेले र ते 
वकसीत करण े

३६ १३६ 15,00,00,000 - 1,50,00,000

१८ 
भाग  3 िचखली येथील राधा वामी 

आ म येथील २४ मी ड  पी र ता 
वकसीत करण े

३६ १४० 9,00,00,000 - 1,50,00,000

१९ फ भागात ठक ठकाणी 
सुशौिभकरणाची कामे करण े ३६ १४२ 1,00,00,000 - 50,00,000

२० 
भाग .४८ येथील रहाटणी फाटा ते 

िशवाजी चौकापयत या १८.०० मी. ं द 
र याचे कॉ ट करण करणे. 

३९ १८८ 8,27,00,000 - 1,00,00,000

२१ 
नवीन भाग  २७ रहाटणी मधील 
ीनगर , गजानन नगर, रायगड 

कॉलोनी येथील र यांचे कॉ ं ट करण 
३९ १९५ 6,50,00,000 - 1,00,00,000
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करणे 

  एकूण     96,52,00,000   21,00,00,000

लेखािशष - (१४) वाहतुकसुधारणा वषयक कामे करणे व पाक ग जागा वकसीत 
करणे.   

१ 
भाग . १६ म ये खंडोबामाळ चौक ते 
हाळसाकांत चौक पयत पालखी 

मागाचे कॉ ट करण करण े ५१ 
 

४ 6,23,00,000 
 

- 1,00,00,000 

२ 

ािधकरण ए.ड .सी. प रसरातील र ते 
UTWT पधादतीने वकिसत करणे. 
(ना यगृह, PCNTDA Office समोर ल 
रोड, से. . २५ एल.आय.जी. प रसरातील 
अंतगत र ते) 

५१ ५ 3,00,00,000 - 50,00,000 

३ 

भाग . १४ मधील ववेकनगर, 
तुळजाईव ती भागातील ड .पी. 
र यांचे मजबुतीकरण/सुधारणा/ 
नुतनीकरण/ कॉ ट करण करणे. 

५१ ७ 3,00,00,000 - 50,00,000 

४ 

पुणे नािशक महामागावर ल पांजरपोळ 
चौक ते पुणे आळंद  पयतचा वकास 
आराखडयातील र ता वकिसत करणे.( ९० 
मी. ं द) 

५२ ३१ 13,83,05,000 - 2,00,00,000

५ बोपखेलयेथे मुळा नद वर पुल बांधणे. ५२ ३४ 24,20,34,000 - 2,00,00,000

६ 

HCMTR या राखीव जागा सावजिनक 
वाहतुक यव थेसाठ  DMRC या 
स यानुसार BRT/मोनोरेल/ ाम 
यासाठ  वकसीत करणे. (अ) अ) 
मौजे रहाटणी येथे कोकणे चौक 
तेकाळेवाड  फाटा चौकापयत 
उ च मता ुतगती माग (HCMTR) 
वकसीत करणे. 

५३ ५२ 7,60,68,000 - 3,00,00,000

७ पंपळेसौदागर येथे पवना नद वर पुल ५३ ५३ 5,53,22,000 - 3,00,00,000
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बांधणे. 

८ 

बी.आर.ट .कॉर डॉर . ३ वर वाकड 
येथील पुण-ेबगलोर महामागावर ल 
पुलापासुन हंजवड  मनपाह पयत 
र ता ं द करण करणे. 

५४ ५६ 10,37,29,000 - 3,00,00,000

९ 
बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशन 
नगर चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल 
वलगक)बांधण.े 

५४ ५७ 13,83,05,000 - 2,00,00,000 

१० पंपर इं दरा गांधी रे वे उ डाणपुलाचे 
चरल ऑड ट करणे व दु ती करणे. ५४ ६१ 4,84,07,000 - 1,00,00,000 

११ 

िचंचवड िलंकरोड बाजूकड ल यशोपुरम , 
संत गाडन व साई ेस सोसायट  समोर ल 
व ए पायर ई टेट येथे उ डाण पुलाखाली 
थाप य वषयक कामे करणे. 

५४ ६४ 3,45,77,000 - 2,00,00,000 

१२ 
राजमाता जजाऊ उ डाण पुलाखालील 
सेवा र ते Urban Street Design 
नुसार वकसीत करण े

५६ १०२ 10,37,29,000 - 3,00,00,000 

१३ 
मनपा ह बाहेर ल खडक  कॅ टो मट 
े ात बोपखेल गावासाठ  पोहच र ता 

बांधणे वइतर अनुषंिगक कामे करणे 
५७ १०३ 2,76,61,000 - 1,00,00,000

१४ 
िनगड  ते दापोड  या मागावर ल सेवा 
र याचे आव यकतेनुसार डांबर करण 
करणे. 

५८ १२3 2,42,04,000 - 1,00,00,000 

 एकूण   1,11,46,41,000 - 25,00,00,000

 लेखा िशष .८+९+१४   2,54,99,41,000  53,00,00,000

१५ माट िसट  (मनपाकड ल वग 
करावया या िनधी मधून) - - 1,50,00,00,000 - 25,00,00,000

  एकूण   
  4,04,99,41,000  - 78,00,00,000

 
लेखािशष - करोना िनधी  
(म यवत  भांडार)  - 78 

कोट  - 
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 सबब, उपरो  माणे मनपाचे थाप य व माट िसट  वभागाकड ल व वध 
लेखा िशषावर ल तरतूद म यवत  भांडार वभागाकड ल कोरोना िनधी या लेखा िशषावर 
वग करणेकामी व कोरोना िनधी या लेखािशषामधून करावया या खचास शासक य 
मा यता िमळणेकामी महानगरपिलका अिधिनयम कलम  ६३ (६) व ६७ (३) (क) व 
१०३ नुसार मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( टप- माहे डसबर-२०२० चे सभेम य ेघेणेचे िनणया माण)े 
     ------ 
 

       आपला व ासू,  
                                                             
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

        नगरसिचव 
                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/५४४/२०२० 
दनांक : २६/११/२०२०  
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   

 
 

 


