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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा  
कायप का मांक - १०३ 

सभावृ ांत  
दनांक – १८/०२/२०१९             वेळ – सकाळ  ११.३० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक 
१८/०२/२०१९ रोजी सकाळ  ११.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड – सभापती 
२. मा.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे  

५. मा.गावडे राज  तानाजी 
६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

१३. मा.बारणे अचना तानाजी 
१४. मा.साधना अंकुश मळेकर 
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – मा.आयु , मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे 
– .अित र  आयु (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य 
लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.िनकम– सह शहर अिभयंता, 
मा.सवणे – सह शहर अिभयंता, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, 
मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.दांगट – .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान 
अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) मा.मुंढे – 
.िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 

अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH, मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.ओंभास,े 
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मा.पुजार , मा.भोसल,े मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, 
मा.धानोरकर, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.माने 
– लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 
सुचक - मा. वलास म डगेर      अनुमोदक - मा.राज  गावडे 
   

 सोमवार दनांक १८/०२/२०१९ रोजी दुपार  ११.३० वा. ची मा. थायी सिमती सभा 
दनांक १८/०२/२०१९ रोजी दुपार  १२.१५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
--------- 

 
 

मा.सभापती - सोमवार दनांक १८/०२/२०१९ रोजी दुपार  १२.१५ वा. पयत सभा तहकूब 
करणेत येत आहे.   

 
 

                                                                                                                     

   (ममता वनायक गायकवाड) 
                                सभापती  

                                      थायी सिमती                         
                                                    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा  
कायप का मांक - १०३ 

सभावृ ांत 
( दनांक १८/२/२०१९ (दुपार  ११.३० वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – १८/०२/२०१९             वेळ – सकाळ  १२.१५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सोमवार, द.१८/०२/२०१९ 
रोजी सकाळ  ११.३० वा. ची तहकूब सभा सोमवार, दनांक १८/०२/२०१९ रोजी दुपार १२.१५ 
वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे 
सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड – सभापती 
२. मा.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे  

५. मा.गावडे राज  तानाजी 
६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.खानोलकर ा महेश 

११. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१२. मा.डोळस वकास ह र ं  

१३. मा.बारणे अचना तानाजी 
१४. मा.साधना अंकुश मळेकर 
 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – मा.आयु , मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे 
– .अित र  आयु (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य 
लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै क य अिधकार , 
मा.कोळंब े – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, मा.तुप,े मा.िनकम– सह शहर अिभयंता, 
मा.सवणे – सह शहर अिभयंता, मा.खोराटे, मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर, मा.झगडे, मा.लोणकर, 
मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.दांगट – .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान 
अिध क, मा.िशंदे – शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) मा.मुंढे – 
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.िश णािधकार  (मा यिमक िश ण वभाग), मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता YCMH, मा.कुलकण , मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.ओंभास,े 
मा.पुजार , मा.भोसल,े मा.मोरे, मा.पाट ल, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.देशमुख, 
मा.धानोरकर, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – पशुवै कय अिधकार , मा.माने 
– लेखािधकार  PMPML हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 
(मा.महापािलका आयु  यांनी महापािलकेचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे 
मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उवर त 
जे.एन.एन.य.ुआर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार 
क न शहर  गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पासाठ  ा  शासन 
अनुदान व मनपा ह सा या कामीचे अंदाजासंबंधीचे यांचे िनवेदन मा. थायी सिमतीस सादर 
केल.े) 

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सुचक - मा. वलास म डगेर          अनुमोदक - मा.राज  गावडे 
  

 अंदाजप काकामीचे मा.आयु  याचे अंदाज स व तर अवलोकन करावयाचे अस याने 
गु वार दनांक २८/०२/२०१९ रोजी दुपार  ०३.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
--------- 

 
मा.सभापती - गु वार दनांक २८/०२/२०१९ रोजी दुपार  ०३.०० वा. पयत सभा तहकूब 

करणेत येत आहे.   
 

     (ममता वनायक गायकवाड) 
                                सभापती  

                               थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा  
कायप का मांक - १०३ 

सभावृ ांत 
( दनांक १८/२/२०१९ सकाळ  ११.३० व दुपार  १२.१५ वा. ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २८/०२/२०१९             वेळ – दुपार ०३.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सोमवार, द.१८/०२/२०१९    
दुपार  १२.१५ वा. ची तहकूब सभा गु वार दनांक २८/०२/२०१९ रोजी दुपार ०३.०० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड – सभापती 
२. मा.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे  

५. मा.गावडे राज  तानाजी 
६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

११. मा.खानोलकर ा महेश 

१२. मा.लांडगे सा रका संतोष  

१३. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१४. मा.डोळस वकास ह र ं  

१५. मा.बारणे अचना तानाजी 
१६. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 
यािशवाय मा. ावण ह डकर – मा.आयु , मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे 

– .अित र  आयु (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य 
लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, 
मा.िनकम– सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, 



6 
 

मा.खोराटे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत, मा.दांगट 
– .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.िशंदे 
– शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.डॉ. साळवे – अित. आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता 
YCMH, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.भोसल,े 
मा.मोरे, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – 
पशुवै कय अिधकार , मा.लटपटे – शासन अिधकार , मा.इंगुळकर - लेखािधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 
सुचक - मा. वलास म डगेर      अनुमोदक - मा.राज  गावडे 
   

 सोमवार दनांक २८/०२/२०१९ रोजी दुपार  ३.०० वा. ची मा. थायी सिमती सभा 
दनांक २८/०२/२०१९ रोजी दुपार  ४.५० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
   --------- 

 
 

मा.सभापती - सोमवार दनांक २८/०२/२०१९ रोजी दुपार  ४.५० वा. पयत सभा तहकूब 
करणेत येत आहे.   

 
 

                                                                                                                     

   (ममता वनायक गायकवाड) 
                              सभापती  

     थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा  
कायप का मांक - १०३ 

सभावृ ांत 
( द.१८/२/२०१९ स. ११.३० वा., द.ु १२.१५ वा. व द.२८/२/२०१९ द.ु३०० ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २८/०२/२०१९             वेळ – दुपार ०४.५० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची गु वार दनांक २८/०२/२०१९ 
रोजी दुपार ०३.०० वा. ची तहकूब सभा गु वार द.२८/०२/२०१९ द.ु४.५० वा. 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात 
आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 

 
१. मा.ममता वनायक गायकवाड – सभापती 
२. मा.मोरे र महादू भ डव े

३. मा.राजू िमसाळ 

४. मा.अिमत राज  गावडे  

५. मा.गावडे राज  तानाजी 
६. मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

७. मा.क णा शेखर िचंचवडे 

८. मा.ल ढे न ता योगेश 

९. मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

१०. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

११. मा.खानोलकर ा महेश 

१२. मा.लांडगे सा रका संतोष  

१३. मा.बोईनवाड यशोदा काश 

१४. मा.डोळस वकास ह र ं  

१५. मा.बारणे अचना तानाजी 
१६. मा.साधना अंकुश मळेकर 

 

यािशवाय मा. ावण ह डकर – मा.आयु , मा.पाट ल - अित र  आयु (१), मा.गावडे 
– .अित र  आयु (२) मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कंुभोजकर – मु य 
लेखाप र क, मा.च हाण - शहर अिभयंता, मा.कोळंबे – मु य लेखा अिधकार , मा.पाट ल, 
मा.िनकम– सह शहर अिभयंता, मा.सवणे – सह शहर अिभयंता, मा.िचतळे, मा.आ ीकर, 
मा.खोराटे, मा.झगडे, मा.लोणकर, मा.खोत, मा.बोदडे - सहा यक आयु , मा.राऊत, मा.दांगट 
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– .सहा.आयु , मा.साळंुके – मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल – ाचाय औ. .क , मा.िशंदे 
– शासन अिधकार  ( ाथिमक िश ण वभाग) मा.पोमण – मु य मा हती व तं ान 
अिधकार , मा.डॉ. साळवे – अित. आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.पं डत – अिध ता 
YCMH, मा.च हाण, मा.कुलकण , मा.खाबडे, मा.जंुधारे, मा.घोडे, मा.ग टूवार, मा.भोसल,े 
मा.मोरे, मा.घुबे, मा.पवार, मा.सुपेकर, मा.फुटाणे - कायकार  अिभयंता, मा.डॉ.दगडे – 
पशुवै कय अिधकार , मा.लटपटे – शासन अिधकार , मा.इंगुळकर - लेखािधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 
ठराव मांक – ४५११      वषय मांक – १ 
दनांक – २८/०२/२०१९     वभाग – लेखा  
सुचक – मा.राज  गावडे     अनुमोदक – मा. वकास डोळस  
संदभ- मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१८९४/२०१९ द.०८/०२/२०१९ 
 मा.आयु ांकडून आलेले पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन २०१८-१९ चे 
सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन  पुर कृत 
योजनांसह महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  
गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व 
मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत आल.े  
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अंदाजप क “अ” “ क” “ प” व क शासन पुर कृत योजना अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०१८-१९ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१९-२० चा अंदाज 
र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

४६,४३,५८,८०,३४८ 

 

४६,२०,७७,९७,००० 

२) एकूण खच ३२,५३,०६,८०,१०२ ४५,९०,५३,८४,४०० 

३) अखेरची िश लक १३,९०,५२,००,२४६ ३०,२४,१२,६०० 

ब) 

१) 

भाग-३  

एकूण जमा 

५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 

२) भाग-३ एकूण 
खच 

५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 

क) 

१) 

 

क शासन 
पुर कृत योजना 

एकूण जमा 

 

१४,६२,२०,६१,१५५ 

 

१५,६२,२४,७७,००० 

२) क शासन 
पुर कृत योजना 

एकूण खच 

५,७५,२४,६१,००० १४,३६,७९,३१,००० 

३) अखेरची िश लक ८,८६,९६,००,१५५ १,२५,४५,४६,००० 

वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे कमी 
अिधक कर यात येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१९-२०२० चे 
अंदाजपञकात खालील माणे वाढ/घट क न शासक य मा यता देणकेामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  
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तसेच . .२६ मधील वकास कामासाठ  तरतूद वग करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव पानांक अन.ु
. 

लेखािशष अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद र कम 
पये 

घट करावयाची 
तरतूद र कम 

एकूण 
आव यक/ 
सुधार त तरतूद 

१ . .२६ छञपती चौक, हातोबा 
चौक,साई चौक, उ कष चौक, क पटे 
कॉनर मानकर चौक, क पटे चौक, 
जगताप चौक हया चौकाम ये 
वाहतूक या ीने चौक सुशोिभकरण 
करणे.  

२६ १७७ थाप य 
वशेष 
योजना  

२००००००० १०००००० ७५०००००   

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

२६ १८० थाप य 
वशेष 
योजना  

२२००००००० २५००००० ३०००००००   

३ भाग .२६ वाकड पंपळे िनलख  
येथील ववीध ठकाणी वरंगुळा क  
तयार करणे व थाप य वषयक 
काम करणे.   

२९ २३० थाप य 
वशेष 
योजना  

२०००००००० २५००००० ५००००००   

४ भाग . २६ मधील काळेवाड  फाटा 
ते छञपती चौकापयत िसमट 
काँ टचा र ता करणे (ट पा-०१)  

२९ २४३ थाप य 
वशेष 
योजना  

१२००००००० १५००००० ४०००००००   

५ भाग .२६ मधील छञपती चौक ते 
उ कष चौकापयत िसमट काँ टचा 
र ता करणे   

२९ २४४ थाप य 
वशेष 
योजना  

२०००००००० २५००००० २०००००००   
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६ भाग .२६ वाकड येथील 
कावेर नगरम ये काँ ट करणाने र ते 
वकसीत करण.े  

  नवीन 
कामे  

१००००००००  १९९०००००   

७ भाग .२६ वाकड येथील वेणूनगर 
म ये काँ ट करणाने र ते वकसीत 
करणे.  

  नवीन 
कामे  

१००००००००  १९९०००००   

८ ९भाग .२६ वाकड येथील 
शेखव ती व भाऊसाहेब कलाटेनगर 
प रसराम ये दगड  कोब सने र ते 
वकसीत करण.े  

  नवीन 
कामे  

२००००००००  १९९०००००   

९ भाग . २६ वाकड येथील द मंद र 
प रसराम ये काँ ट करणाने र ते 
वकसीत करण.े (ट पा-१) 

  नवीन 
कामे  

२००००००००  १९९०००००   

१० भाग .२६ वाकड येथील 
समथकॉलनी, तिन क कॉलनी व 
इतर प रसराम ये काँ ट करणाने 
र ते वकसीत करण.े  

  नवीन 
कामे  

२००००००००  १९९०००००   

११ . . २६ वाकड येथील तीज 
कॉलनी १ व २ व इतर प रसराम ये 
काँ ट करणाने र ते वकसीत करण.े  

  नवीन 
कामे  

१००००००००  १९९०००००   

१२ . . २६ पंपळेिनलख मधील उवर त 
अंतगत र ते काँ ट करणाने 
वकसीत करण.े  
 

  नवीन 
कामे  

२००००००००  १९९०००००   
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१३ भाग .२६ वाकड मधील आ. . 
३९५-दवाखानाचे आर ण वकसीत 
करणे.  

  नवीन 
कामे  

१००००००००  ९९०००००   

१४ भाग . २६ पंपळेिनलख-  वाकड 
मधील ववीध नाले वकसीत करण.े  

  नवीन 
कामे  

१००००००००  ९९०००००   

१५ भाग . २६ पंपळे िनलख मधील 
ववीध ग ली बोळातील र ते दगड  
कोब सने र ते वकसीत करणे.  

  नवीन 
कामे  

२००००००००  ९९०००००   

१६ भाग . २६ पंपळे िनलख मधील 
मधुबन कॉलनी,शारदा कॉलनी 
गुलमोहर कॉलनी मातो ी कॉलनी व 
पा रजात कॉलनी म ये र ते दगड  
कोब सने र ते वकसीत करणे.  

  नवीन 
कामे  

२००००००००  ९९०००००   

१७ भाग . २६ वाकड मधील 
कावेर नगर, पोलीस लाईन 
र यासाठ  ोटे शन भींत बांधून 
भींतीवर २६/११ चे वीर जवानांचे 

दांजलीपर सुशोभीकरणाची कामे 
करणे (ट पा-२)  

  नवीन 
कामे  

१००००००००  १९९०००००   

१८ भाग . २६ पंपळे िनलख मधील 
बापुजीबुवा मंद रत ते मशानभूमी 
पयत  िमलीटर  ह या कडेने 
संर ण भींत बांधणे (२०१९-२०)   
 

  नवीन 
कामे  

७०००००००  ९९०००००   
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१९ भाग . २६ पंपळे िनलख येथी 

मशानभूमी ते एसट पी लँट पयत 
र ता िसमट काँ ट करणे.  

  नवीन कामे  २००००००००  ९९०००००   

२० भाग . २६ पंपळे िनलख येथील 
कामठे चौक ते ांतीचौकपयतचा 
िमलीटर या कडेने संर ण भींत बांधणे 
.   

  नवीन कामे  ५०००००००  ९९०००००   

२१ भाग . २६ पंपळे िनलख मधील 
आ. . ३७७ मधील उवर त आर णे 
वकसीत करणे.    

  नवीन कामे  १००००००००  ९९०००००   

२२ भाग . २६ पंपळे िनलख येथील 
आ. . ३७७ पैक  आर णा भोवती 
यापार  गाळे तयार करणे. 

  नवीन कामे  ५०००००००  ९९०००००   

२३ भाग .२६ वाकड कावेर नगर पोलीस 
वसाहतीलगत िसमाभींत बांधून भींतीवर 
समुहिश प उभारणे.  

  नवीन कामे  ४०००००००  १९९०००००   

२४ भाग . २६ पंपळे िनलख र क चौक 
येथील बीआरट एस र यालगत िमलीटर  
ह त भारताचा रा वज उभारणे व इतर 
थाप य अनुषंगीक काम करणे.  

  नवीन कामे  ५००००००  १६०००००   

२५ भूमीसंपादन िनधी नगररचना  २७४ ३ भूमी 
संपादन 
िनधी 
नगररचना  

१४००००००००   ३७२३०००००  

 एकूण      ३७२३००००० ३७२३०००००  
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तसेच खालील माणे कामांचे तरतुद म ये वाढ घट करणेसाठ  सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घेणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . पानांक कामाचा 
अ. . लेखािशष/ कामाच ेनाव अंदाजप क य 

र म 
सन 2019-20 ची 

तरतुद 
वाढ करावयाची 

तरतुद 
घट करावयाची 

तरतुद 

1 
      14            

6  
से.नं.१६ राजे िशवाजीनगर म ये िविवध 
िवकासकामे करणे 

                         
5,00,00,000  

                                 
1,89,00,000  

                         
40,00,000    

2 
      18          

16  
भाग . ६ मोशी जाधववाडी िशवेवरील िवकास 

आराख ातील २४ मी र ता िवकिसत करणे. 
(स ह .१२१५ ते १३३५) 

                       
25,47,00,000  

                                 
98,280,000  

                       
40,000,000    

3 

      18          
17  

भाग . ६ मोशी येथील पुणे नािशक र ता ते ( 
स ह . १३९० ते स ह .१३२७ ) बारणे व ती 
िवकास आराख ातील २४ मी र ता िवकिसत 
करणे. 

                       
227,600,000  

                                 
81,900,000  

                       
30,000,000  

  

4 
      28          

53  
भाग . २जाधववाडी कुदळवाडी 

मधीलअि त वातील अंतगत र ते 
हॉटिम सप दतीने डांबरीकरण करणे. 

                       
300,000,000  

                                 
12,600,000  

                       
50,000,000    

5 
      28          

54  
भाग . २ बो-हाडेव ती बनकरव ती मधील 

अि त वातील र ते हॉटिम स प दतीनेडांबरीकरण 
करणे. 

                       
300,000,000  

                                 
12,600,000  

                       
50,000,000    

6 
      29          

55  
भाग . २ मधील बारणेव ती बो-हाडेवाडी 

येथील र ते डांबरीकरण करणे 
                         

75,000,000  
                                   

6,300,000  
                       

20,000,000    

7 
      29          

60  
भाग ं .२ मधील िड.पी. व नॉन िड.पी. र ते 

िवकसीत करणे. 
                       

400,000,000  
                               

126,000,000  
                       

30,000,000    

8 
      29          

65  
भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते ग. . १०६२ 

पयतचा १८ मी. DP र ता िवकसीतकरणे 

                         
15,000,000  

                                 
10,000,000  

                         
5,000,000    
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9 
      34        

181  
भाग . 2 िचखली मधील आर ण . १/१२७ 

व अ. . १/१४१ िवकसीत करणे. 

                         
40,000,000  

                                          
7,000  

                         
4,000,000    

10 
      34        

184  
भाग . २ िचखली मधील आ. . १/१३८,  

िवकसीतकरणे. 

                         
50,000,000  

                                          
7,000  

                         
4,000,000    

11 
      54          

77  
भाग . २ मोशी गट नं १२३० (िशवर ता) ते 

गट नं ७९३ (पुणे नािशक हायवे) पयतचा १८मी. 
डी. पी. र ता िवकसीत करणे. 

                       
250,000,000  

                                          
7,000  

                         
4,000,000    

12 

      54          
78  

भाग . 2 मोशी गट नं 1252 िशवर ता ते गट नं 
752 (पुणे नािशक हायवे ) पयतचा 30  मी. डी. 
पी. र ता िवकसीत करणे. 

                       
400,000,000  

                                          
7,000  

                         
4,000,000  

  

13 

      54          
80  

भाग . 2 मोशी गट नं 1333 (िशवर ता) ते पुणे 
नािशक हायवेपयतचा 18 मी dp व गटनं 1355 ते 
गट नं 1370 पयतचा 12 मी. डी. पी र ता 
िवकसीत करणे. 

                       
200,000,000  

                                          
7,000  

                         
4,000,000  

  

14 
      58          

55  
भाग .२ मधील दे  आळंदी मु य र यालगतचे 

प रसर ता यात आलेले डी.पी. र तेिवकिसत 
करणे. 

                       
100,000,000  

                                 
25,200,000  

                         
5,000,000    

15 
      58          

56  
भाग .२ मधील वडाचा मळा प रसरातील 

ता यात आलेले डी.पी. र ते िवकिसत करणे. 
                       

107,300,000  
                                 

28,300,000  
                         

4,000,000    

16 
      58          

57  
भाग .२ बो-हाडेवाडी बनकरव ती मधील 

ता यात आलेले डी पी र ते िवकिसत करणे. 
                       

100,000,000  
                                   

9,450,000  
                         

4,000,000    

17 

      61        
102  

भाग . 2 मोशी गट नं 1327 (िशवर ता) ते गट 
नं 49 (पुणे नािशक हायवे) पयतचा 24 मी. िड. 
पी. र ता िवकसीत करणे 

                       
250,000,000  

                                          
7,000  

                         
4,000,000  
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18 
      61        

103  
भाग . 2 मोशी बो-हाडेवाडी मधील 

आर णां या जागा िवकसीत करणे. 

                       
100,000,000  

                                          
7,000  

                         
3,000,000    

19 
      61        

104  
भाग . 2 मधील उवरीत नॉन डी पी र ते 

डांबरीकरण करणे. 

                         
50,000,000  

                                          
7,000  

                         
3,000,000    

20 
      61        

106  
भाग .२ जाधववाडी मधील िविवध र ते 

अ ायावत प दतीने करणे. 
                         

50,000,000  
                                          

7,000  
                         

4,000,000    

21 
      61        

107  
भाग .२ िचखली गावठाण मधील िविवध र ते 

अ ायावत प दतीने करणे. 
                         

50,000,000  
                                          

7,000  
                         

4,000,000    

22 
      61        

108  
भाग . २ से. . १६ येथे भाजीमंडई तयार करणे 

ल िसमा भत बांधणे. 
                         

10,000,000  
                                          

7,000  
                         

4,000,000    

23 
      61        

109  
भाग . २िचखली जाधववाडी कुदळवाडी 

म ये ठक ठकाणी फुटपाथ व िड हाईडरस करणे. 
                         

20,000,000  
                                          

7,000  
                         

4,000,000    

24 
      61        

110  
भाग . २ िचखली जाधववाडी कुदळवाडी मधील 

ता यात आले या आर णां या जागांनािसमा भत 
बांधणे. 

                         
40,000,000  

                                          
7,000  

                         
4,000,000    

25 
      61        

114  
भाग . २मोशी बो-हाडेवाडी मधील 

ता यातआले या आर णां या जागांना िसमा भत 
बांधणे. 

                         
40,000,000  

                                          
7,000  

                         
4,000,000    

26 
    137          

44  
भाग . 2 मधील उवरीत / अंितम भाग/ 

मु यालय तरावरील बीले अदा करणे. 

                         
15,000,000  

                                   
2,450,000  

                         
4,000,000    

27  4/.5          
11  

भूसंपादनिनधी                                        
-    

                            
1,400,000,000  

   300,000,000  

एकूण 
  

3,494,600,000  
1,832,078,000  300,000,000  300,000,000  
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ या अंदाजप कातील थाप य मु य वभागाकड ल महापौर वकास िनधी या 
लेखािशषावर वकास कामांसाठ  तरतुद आव यक आहे. यासाठ  सन २०१८-१९ या सुधा रत अंदाजप कात खालील माणे तरतुद वग करण 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ.  पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष कामाचे 
नाव 

अंदाजप र य 
र कम 

सन २०१८-१९ ची 
सुधा रत तरतूद 

वाढ कारवयाची तरतूद घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण तरतुद 

१ ५० ०१ महापौर वकास 
िनधी 

८,००,००,००० ८०,००,००,००० ३,००,००,००० ० १,१०,००,००,००० 

२ २७४ ०३ भूसंपादन िनधी १,२६,००,००,००० १,२६,००,००,००० ० ३,००,००,००० १,२३,००,००,००० 
   एकुण   ३,००,००,००० ३,००,००,०००  

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप कातील फ े य कायालय, थाप य वभागाकड ल भाग  १३ 
म ये थम ाधा याने करावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस याने, यामधील काह  चालू कामांना व काह  
वकास कामांचे अंदाजप क तयार क न, िन वदा कायवाह  करणेसाठ , थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक 
आहे. यासाठ  खालील माणे तरतुद म ये वाढ क न वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव पान  अ  सन २०१९-२० 
मधील तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकूण आव यक 
र म 

  िवशेष योजना             
१ भाग  १३ येथील ि वेणीनगर चौक ते अंकुश चौक र ता 

डांबरीकरणकरणे 
३८ २७५ ३०००००० ७०००००० ० १००००००० 

२ भाग  १३ येथील खोदाई करणेत आलेले र ते 
डांबरीकरण करणे 

३८ २७६ २५००००० १५०००००० ० १७५००००० 
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३ भाग  १३ येथील ठाकरे डासंकुल य़ेथे केट ग रग 
हाँलसाठी फाँल िस लगआँकॉ टीक सुिवधा तयार करणे व 
अनुषंगीक कामे करणे 

५५ १०९ १०००००० १००००००० ० ११०००००० 

  भांडवलीकाम े             
४ भाग  १३ म येर यावर थम ला ट पटने रोड माक ग 

करणे नामफलक बसिवणे बचेस बसिवणे वएफ आर पी 
वाचनालय पुरिवणे 

२०० ७ १०००००० ६६०००० ० १६६०००० 

५ भाग  १३ येथील िनगडी म ये िविवध ठकाणी टाँम 
वाँटर लाईन टाकणे 
 

२०२ २७ १०००००० ६६०००० ० १६६०००० 

६ भाग  १३ यमुनानगर ि कम नं ११ इमारत  ४२ ते 
राजिव ाक  ना यापयतपावसाळी पा यासाठी 
वािहनीटाकणे 

२०२ २८ २०००००० १३००००० ० ३३००००० 

७ भाग  १३ येथील अमृतानंदमयी मठ ते पो ट काँलनी 
पयतचा र ता हाँटमी स प तीनेडांबरीकरण करणे 

२०६ २९ २०००००० १३००००० ० ३३००००० 

८ भाग  १३ येथील िविवध चौक व प रसरात थाप य 
िवषयक सुशोिभकरणाची कामे करणे 

२०८ ३७ १०००००० १०००००० ० २०००००० 

९ भाग  १३ येथील िविवध ठकाणी निवन पे ह ग लाँक 
बसिवणे व दु ती करण े

२०८ ३९ १०००००० ६६०००० ० १६६०००० 

१० भाग  १३ िनगडीम ये िविवध काय मासाठी मंडप 
व था करणे 

२१२ ४७ १०००००० १०००००० ० २०००००० 

११ भाग  १३ येथील दुगानगर चौक चे टळक चौक 
पाथवेची दु ती करणेर ता दुभाजकाची दु ती क न 
सुशोिभकरणकरणे 

२१२ ५२ १०००००० ६६०००० ० १६६०००० 

१२ 
भाग  १३ म ये मनपा काय मासाठी मंडप व था 

पुरिवणे 
 

२१२ ५३ १०००००० ६६०००० ० १६६०००० 
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१३ भाग  १३ येथील धमवीर संभाजी राजे डासंकुल 
िवकसीत करणे २१२ ५४ २०००००० १३३०००० ० ३३३०००० 

१४ भाग  १३ येथील मशानभुमीम ये थाप य िवषयक 
कामे करणे २१२ ५५ ३०००००० २०००००० ० ५०००००० 

 
महसुलीकामे 

      
१५ भाग  १३ येथील िनगडी गावठाण मधील िविवध डांबरी 

र यांची देखभाल दु तीची कामेकरण े ५७० १३ १००० ३३३२००० ० ३३३३००० 

१६ भाग  १३ येथील यमुनानगर मधील िविवध डांबरी 
र यांची देखभाल दु तीची कामेकरण े ५७० १४ १००० ३३३२००० ० ३३३३००० 

१७ 
भाग  १३ येथील यमुनानगर मधील जलतरण तलाव 

ठाकरे सभागृह व इमारत, टेबल टेिनस वबँट मटन हाँलची 
थाप य िवषयक देखभाल दु तीची कामे करण े

५७२ ११ १००० ४९९९००० ० ५०००००० 

१८ भाग  १३ मधील ठाकरे डा संकुलची िसमा भतीची 
उंची वाढवीणे व करकोळ देखभालदु तीची कामे करण े ५७२ १२ १००० ६६६५००० ० ६६६६००० 

१९ भाग  १३ म ये करकोळ देखभाल दु तीची कामे करण े ५७२ १३ १००० ३३३२००० ० ३३३३००० 
२० भुसंपादन िनधी ५ ११ १४०००००००० 

 
६४८९०००० १३३५११०००० 

 
एकूण 

  
१४२२५०५००० ६४८९०००० ६४८९०००० १४२२५०५००० 

एकूण र.  ६,४८,९०,०००/-  (अ र  र. . सहा कोट  अ ठेचाळ स लाख न वद हजार फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप कातील झोिनपु थाप य वभागाकड ल भाग  १३ म ये थम 
ाधा याने करावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस याने, यामधील काह  चालू कामांना व काह  वकास 

कामांचे अंदाजप क तयार क न, िन वदा कायवाह  करणेसाठ , थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक 
आहे. यासाठ  खालील माणे तरतुद म ये वाढ करणे आव यक आहे. 

अ. . कामाचे नाव पान  अ  सन २०१९-२० 
मधील तरतुद  

वाढ 
करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकूण आव यक 
र म 

१ भाग  १३ से टर  २२ येथील इं दरानगर प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल दु ती व समाज मंदीर 

दु तीची कामे करण े
    ० २०००००   २००००० 

२ भाग  १३ से टर  २२ येथील िवलासनगर प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल दु ती व 

समाजमंदीरदु तीची कामे करण े
    ० २०००००   २००००० 

३ भाग  १३ से टर  २२ येथील िम लदनगर प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल दु ती व 

समाजमंदीरदु तीची कामे करण े
    ० २०००००   २००००० 

४ सन२०१९-२० म ये भाग . १३ से. . २२ इं दरा 
नगर, राज नगर झोपडप ीम येशौचालय, गटर, 
पाथवेचीदेखभाल दु ती वइतर अनुषंिगक थाप य 
िवषयक देखभाल दु तीची कामे करण.े 

    १६०००००   ६००००० १०००००० 

४ भाग  १३ से टर  २२ येथील राजनगर प रसरात 
थाप य िवषयक देखभाल दु ती व 

समाजमंदीरदु तीची कामे करण े
    ० २०००००   २००००० 

५ भाग  १३ से टर  २२ प रसरातील ब मजली 
इमारती या प रसरात थाप य िवषयक देखभाल 
दु तीचीकामे करण े

    ० २०००००   २००००० 
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६ भाग  १३ से टर  २२ प रसरातील बी १ ते १५ 
इमारती या प रसरात थाप य िवषयक 
देखभालदु तीची कामे करण े

    ० २०००००   २००००० 

८ सन२०१९-२० म ये भाग . १३ से. . २२संजय नगर, 
दळवी नगर, रा ल नगर झोपडप ीम ये शौचालय, गटर, 
पाथवेचीदेखभाल दु ती व इतर अनुषंिगक 
थाप यिवषयक देखभाल दु तीची कामे करण.े 

    १६०००००   ६००००० १०००००० 

  एकूण     ३२००००० १२००००० १२००००० ३२००००० 
तर  एकूण र.  १२,००,०००/-  (अ र  र. . बारा लाख फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस कर यात येत आहे.  

तसेच खालील माणे ताव/सुचना सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घे यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव लेखािशष 
अंदाजप क आव यक असणारी 

अंदाजप क य र म 

सन २०१९-२० 
या अंदाजप कात 
असणारी तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद पान अन.ु 

1 

भाग . ८ येथील से टर नं ४ 
मधील गाडन या मािगल ओपन 
पेस ( लॉट नं १११ व ११२मधील 

ओपन पेस) येथे ायामशाळा व 
डांगण व अनुषंिगक कामे करणे. 

िवशेष 
योजना             20,000,000  

                           
-   

         
5,000,000  

  

2 भूसंपादन िनधी   4 11   
       

1,400,000,000  
  

                 
5,000,000  

एकूण 20,000,000 1,400,000,000 5,000,000 5,000,000 
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तसेच खालील माणे ताव/सुचना सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे.  

अ.
. पानांक कामाचा 

अ. . लेखािशष/कामाच ेनाव अंदाजप क य र म
सन 2019-

20 ची 
तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

एकूण 
आव यक 
तरतुद 

पा
नां
क 

का
मा
चा 
अ.

. 

लेखािशष/
कामाचेनाव 

अंदाजप
क यर

म 

सन 2019-
20 ची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

1 34    186  
भाग .८ येथील संत नगर 

चौक येथे ेड सेपरेटर 
बनिवणे. 

      
100,000,000  

           
7,000,000  

       
10,000,000  

          
17,000,000  

    

 पु तक 
मांक ३ 

पान मांक 
१ संि  
घोषवारा 
यातील 
अखेरची 
िश लक 

  302412600  75000000  

2 34    187  
भाग .८ येथील पाईन 

िसटी चौक येथे ेड सेपरेटर 
बनिवणे. 

      
100,000,000  

           
7,000,000  

       
10,000,000  

          
17,000,000  

3 62    124  

भाग . 8 यशवंतराव 
च हाण चौक ते िव े र 
चौकापयतचा र ता 
अ ायवत प दतीनेकरणे. 

      
400,000,000  

           
7,000,000  

       
20,000,000  

          
27,000,000  

4 62    125  

भाग . 8  येथील सकेत हॉ 
टेल ते मराठा चबस पयतचा 
र ता अ ायावत प दतीने 
करणे. 

      
300,000,000  

           
7,000,000  

       
20,000,000  

          
27,000,000  

5 280    116  
भाग . 8 मधील ता यात 

आले या जागेवर िवरंगुळा 
क  बांधणे. 

        
10,000,000  

              
500,000  

         
5,000,000  

            
5,500,000  

6 280    115  
भाग . 8 मधील ता यात 

आले या जागेवर उ ान 
िवकसीत करणे. 

        
50,000,000  

           
1,500,000  

       
10,000,000  

          
11,500,000  

एकूण 960,000,000 30,000,000 75,000,000 105,000,000 
    

302412600  75000000  
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तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागाकड ल मा. थायी सभेम ये सादर सन २०१८-१९ चे सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ 
अंदाजप काम ये  न वन कामांचा समावेश क न तरतुद उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत 
आहे.  

अ. . कामाचे नाव लेखािशषक अंदाजप क य 
र म 

सन २०१८-
२०१९ चा 
सुधारीत 
अंदाज 

सन २०१९-२० 
चा मुळ अंदाज 

शेरा 

१ भाग . १७ म ये रे वेलाईन कडेने िसमा भत बांधणे. िवशेषयोजना १००००००० ० ५००००००   

२ 
भाग . १७ मधील चतामणी चौक ते पाईन 

र यापयत र ता अबन ीट िडझाईन माणे िवकसीत 
करणे. 

िवशेषयोजना २००००००० ० ५०००००० 
  

३ भाग . १७ मधील िबजलीनगर, वा हेकरवाडी 
पाईनर ता अबन ीट िडझाईन माणे िवकसीत करणे. 

िवशेषयोजना ३५०००००० ० ५००००००   

४ रानमळाहॉटेल समोरील र ता व इतर र ते हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे िवशेषयोजना १५०००००० ० ५००००००   

५ चचवडेनगरकॉनर ते नामदेव चौकापयत हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे. भांडवलीकामे ५०००००० ० २००००००   

  एकुण ८५०००००० 0 २२००००००  
 

अनु ं  ३ पानांक २७४/७५ भूसंपादन िनधी मधून वग करणेस तसेच.  
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  वर ल सव कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये उपरो  नमुद केले माणे न वन कामांचा 
समावेश क न या या कामांचे समोर ल रका याम ये दश वलेली तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे.  

 तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम ये सदर सन २०१८-१९ या सुधार त  
अंदाजप कातील खालील नमुद कामांना पुरेशी तरतूद  नस याने  ब भागाकड ल खालील कामांमधून वग क न देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ.  कामाचे नाव लेखािशषक अंदाजप क य र कम 
२०१८-१९ मुळ 

तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट 
करावयाचीतर

तुद 

सन २०१८-१९ ची 
एकूण आव यक 

तरतूद 

१ जु या तालेरा हॉ पटलची इमारत पाडून न वन 
इमारत बांधणे. 

वशेष 
योजना ७१५०००००० ५००००००० ३१८००००० ० ८१८००००० 

२ 
भाग .२० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर येथे 

अंडरपास करणे. 
वशेष 
योजना १०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५०००००० 

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

वशेष 
योजना ३८००००००० ५००००००० ० १५०००००० ३५०००००० 

४ 
ांतीवीर चापेकर वा या या ितस-या ट याची कामे 

करणे. 
वशेष 
योजना १२००००००० ३०००००० ० १५००००० १५००००० 

५ 
. .23 म ये अ यावत मशानभूमी बांधणे. वशेष 

योजना १०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५०००००० 
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६ 

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

वशेष 
योजना १७०००००००० 

 
 

५०००००० ० २५००००० २५००००० 

७ 

वकास ािधकरण ह तील पेठ  ३२ येथे वायु 
दुषण िनयं ण यं णेसह गॅसवर अधार त 

आधुिनक शवदा हनी सह मशानभुमी वकसीत 
करणे ” 

प अंदाज १०००००००० १६०२४००० ० २०००००० १४०२४००० 

८ 
िचंचवड काळेवाड  पूलापासून भाटनगर एस.ट .पी 
पय त १८ मी र ता वकिसत करणे. 

वशेष 
योजना १८००००००० ५५०००००० ४२००००० ० ५९२००००० 

९ 
ब भागात ठक ठकाणी सुशोिभकरणाची कामे 
करणे 

वशेष 
योजना ८००००००० ५००००० ० ५००००० ० 

१० 
भाग .२२ येथील चाफेकर बंधू उ डाणपुलाचे 

सुशोिभकरण करणे. 
वशेष 
योजना ३००००००० ६०००००० ० १५००००० ४५००००० 

११ 
भाग .१८म ये चापेकर चौकात पादचा-यांसाठ  

भुयार  माग वकसीत करणे. 
वशेष 
योजना १८००००००० २५००००० ० १०००००० १५००००० 

१२ 
चापेकर उ डाणपुलास वनीरोधक यं णा उभारणे. वशेष 

योजना ८००००००० ५००००० ० ५००००० ० 

१३ 

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

वशेष 

योजना ५००००००० २५००००० ० ८००००० १७००००० 

१४ 
भाग .४६ म ये न याने ता यात आलेले र ते 

WBM व BBM प दतीने र ते वकसीत करणे. भांडवली १००००००० ३२००००० ० ७००००० २५००००० 

एकुण ३८२५०००००० ३८२५०००००० ३६०००००० ३६०००००० २५४२२४००० 

        अनु ं  ३ पानांक २७४/७५ भूसंपादन िनधी मधून वग करणेस तसेच 
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   वर ल सव कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त अंदाजप काम ये उपरो  नमुद केले माणे या या कामांचे समोर ल रका याम ये दश वलेली 
तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

तसेच भाग .२१ मधील वग करणास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचेनाव लेखािशष 

सन २०१९-२० 
बजेट सन २०१९-२० 

चा मुळअंदाज 

वग करण व आव यकते नुसार होणारी सन २०१९-२०म ये 
िन वळ आव यक तरतुद 
हणजेच (६+७=९ कवा६-

८=९) 
पान . अ.  वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ भाग .२१ पपरीम ये िविवध ना यांची दु तीची 

काम ेकरणे. (सन२०१९-२०क रता) 

भांडवली 
 

  २०००००० १२०००००० ० १४०००००० 

२ भाग .२१ पपरी येथील साधु वासवानी गाडन 
प रसरातील र यांचे डांबरीकरण करणे. 

भांडवली   ० ० २०००००० २०००००० 

३ भाग .२१अशोक िथएटर प रसरातील र याचे 
डांबरीकरण करणे. 

भांडवली   ० ० २०००००० २०००००० 

४ भाग .२१ पपरी येथील नवमहारा  शाळा 
प रसरातील र यांचे डांबरीकरण करणे. 

भांडवली   ० ० २०००००० २०००००० 

५ भाग .२१वैभव नगर प रसरातील र यांचे 
डांबरीकरण करणे. 

भांडवली   ० ० २०००००० २०००००० 

६ भाग .२१ पपरी येथील िम लदनगर प रसरातील 
र यांचे डांबरीकरण करणे. 

भांडवली   ० ० २०००००० २०००००० 
 

७ भाग .२१ पपरी येथील तपोवन र ता व 
प रसरातील डांबरीकरण करणे. 

भांडवली   ० ० २०००००० २०००००० 

एकूण २०००००० १२०००००० १२०००००० २६०००००० 
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तसेच  भाग .२१ मधील वग करणास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचेनाव लेखािशष 

सन २०१९-
२० बजेट सन २०१९-

२०चा 
मुळअंदाज 

वग करण व आव यकते नुसार 
होणारी 

सन २०१९-२०म ये 
िन वळ आव यक तरतुद 

हणजेच 
(६+७=९ कवा६-८=९) 

पान 
 

अ.  वाढ घट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ भाग .२१ पपरी मधील वीर अिभम यु 

चौक ते पपळे सौदागर पुला पयतचा ३०मी 
ं दी या र याचे काँ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 
 

  ५०००००० १५०००००० ० २००००००० 

२ भाग .२१ पपरी मधील बालामळ चाळ, 
भैरवनाथनगर, भीमनगर व इतर प रसरातील 
अंतगत र याचे काँ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

 

  ३०००००० ११००००००  १४०००००० 

३ भाग .२१ पपरी मधील वैभवनगर 
र याचे काँ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

  ३०००००० ११००००००  १४०००००० 

४ भाग .२१ पपरी येथील एच.बी. लॉक व 
इतर प रसरातील र यांचे काँ टीकरण 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

  ३०००००० ११००००००  १४०००००० 

५ भाग .२१ पपरी येथील शा ी गाडन व 
इतर प रसरातील र यांचे काँ टीकरण 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

  ३०००००० ११००००००  १४०००००० 

६ भाग .२१ पपरी गावठाण व प रसरातील 
र यांचे काँ टीकरण करणे. 

िवशेष 
योजना 

  ३०००००० १२००००००  १५०००००० 
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७ भाग .४५ पपरी वाघेरे येथील आर ण 

.१७३ येथे िसमा भत बांधण े
   १३००००००  ८०००००० ५०००००० 

८ भाग . २१मधील आर ण .१६२येथ े
खेळाचे मैदान िवकिसत करणे. 

   १५००००००  ५०००००० १००००००० 

९ भाग .२१ पपरी वाघेरे गावातील भैरवनाथ 
मं दर येथे ब उ ेशीय इमारत बांधण े

   ३१००००००  २१०००००० १००००००० 

१० भाग .२१ पपरी येथील िजजामाता 
हॉि पटल ची सीमा भत बांधण ेव उवरीत 
थाप य िव यककामे करणे. 

   ९००००००  २०००००० ७०००००० 

११ भाग .२१ पपरी येथील ि लो य 
मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे. 

   २०००००००  १००००००० १००००००० 

१२ भाग .२१मधील पपरीगाव येथील 
मशानभूमीचे नुतरीकरण करणे. 

   १५००००००  ५०००००० १००००००० 

१३ भाग .२१ पपरी येथील िजजामाता 
हॉि पटल या निवन इमारतीम ये फ नचरची 
व इतर थाप य िवषयक कामे करणे. 

   ४०००००००  २००००००० २००००००० 

एकूण  ७१०००००० ७१०००००० १६३०००००० 

 

तसेच पपरी चचवड महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत (EWS) िविवध ठकाणी आ थकदृ ा दुबल घटकांसाठी घरकुलयोजना 

राबिवणे क पामधील कामांना सन २०१८-१९ या अंदाजप कात तरतुद ठेवणे आव यक अस याने सदर तरतुदीस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे.  
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तसेच पपरी चचवड महानगपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील डा िवभागाकडील करावया या कामासाठी अपुरी तरतुद ठेवली अस याने 
यामधील काही चालु कामांना खालील माणे तरतुद वाढ करणेस देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

 

पान 
. / 

अ. .

उपलेखािशष अथवा 
कामाचे नाव

वॉड .
कामाची 

अंदाजप क य र म
सन २०१९-२० 

चा अंदाज
वाढ घट

सन २०१९-२० 
चा मुळ अंदाज

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

५६/४३

िचखली से. . १७ व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये िविवध 
आर णे िवकिसत करण.े

११ ४००००००० ०

३०००००० ० ३००००००

५७/५७

िचखली से. . १७ व १९ येथे 
आ थकदृ ा दुबल 
घटकांसाठी या  (EWS) 
गृह क पाम ये टाऊनहॉल व 

ंथालय आर ण िवकिसत 

११ १०७३००००० ५०००००००

० १५००००० ४८५०००००

५८/८५

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

११ ६००००००० ११५०००००

० १५००००० १०००००००

२०७३००००० ६१५००००० ३०००००० ३०००००० ६१५०००००एकुण
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अ. ं . कामाचे नांव पानांक अ. ं . लेखािशष 
सन २०१८-१९ 
मधील तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकुण आव यक 
र म 

१ 
कै. मा. ना. यशवंतराव 
च हाण यांचे मारक 
उभारणे 

१२६ ९ 
अनुदाने ब ३० लाख ित र  
शासन मा यतेने ावयाचे 
अनुदान 

२०००००० १००००००० ० १२०००००० 

२  ७८ १२ 
िवकास योजना तयार करणे. 
नगररचना योजना स ह ण 
कामकाज इ. खच 

२००००००० ० १००००००० १००००००० 

 एकुण    २२०००००० १००००००० १००००००० २२०००००० 

 

तसेच पपरी चचवड महानगपािलके या सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील डा िवभाकडील करावया या कामासाठी अपुरी तरतुद ठेवली अस याने 
यामधील काही चालु कामांना खालील माणे तरतुद वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. ं . कामाचे नांव पानांक अ. ं . लेखािशष 
सन २०१९-२० 
मधील तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकुण आव यक 
र म 

१ 
मा. िव म िप ले हॉक  

अकेडमी िश ण मािसक 
मानधन  

  अ थायी अ थापना ५००००० २५००००० ० ३०००००० 

२    थायी अ थापना १०९५५०००० ० २५००००० १०७०५०००० 

 एकुण    ११००५०००० २५००००० २५००००० ११००५०००० 
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तसेच महारा  रा यातील पारंपारीक कला व सां कृितकवर आधारीत आकुड  ना गृहाम ये कलािच  रेखाटणे व अनुषंगीक कामे करणे. या कामाचा 

िव ुत िवभागाकडील े ागृह व ना गह बांधणे व नुतनीकरण करणे या लेखािशषावर सन २०१९ – २० चे अंदाजप काम ये कामाचे नांव िनमाण करणेस व या 

कामासाठी खालील माणे तरतूद वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचे नांव लेखािशष पान .  अनु. . आव यक मुळ तरतूद सुधारीत तरतूद 
अंदाजप क य 
र म 

सन २०१९ – २० 
ची मुळ तरतूद 

1 महारा  रा यातील पारंपारीक कला व 
सां कृितकवर आधारीत आकुड  
ना गृहाम ये कलािच  रेखाटणे व 
अनुषंगीक कामे करणे. 

े ागृह व ना गृह बांधणे 
व नुतनीकरण करणे.   

- - 25,00,000/- 0 5,00,000/- 

2 पपरी चचवड साय स पाक ट पा - २” 
िवकसीकरण करणे 

साय स पाक 361 2 3,00,00,000/- 1,75,00,000/- 1,70,00,000/- 

एकुण  1,75,00,000/- 1,75,00,000/- 
 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप कातील फ े य कायालय, थाप य वभागाकड ल भाग  १२ 
म ये थम ाधा याने करावया या ब-याचशा वकास कामांसाठ  अपुर  तरतुद ठेवणेत आली अस यान,े यामधील काह  वकास कामांचे 
अंदाजप क तयार क न, िन वदा कायवाह  करणेसाठ , थम ाधा याने करावयाचे कामांचे तरतुद म ये वाढ करणे अ याव यक आहे. यासाठ  
खालील माणे तरतुद म ये वाढ क न वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  
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अ. . 

कामाचे नाव पान  अ  सन २०१९-२० 
मधील तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक र म 

१ भाग  १२ मधील २४ X ७ पाणीपुरवठा करीता व इतर सेवा 
वािह यांकरीता खोदलेले चरदु त करणे व इतर ठकाणी 
डांबरीकरण करणे 

३८ २८२ १०००००० २५००००० ० ३५००००० 

२ भाग  १२ योतीबानगर प रसरातील अ ती वातील र ते 
िवकसीत करणे 

३८ २८३ २५००००० २५००००० ० ५०००००० 

३ भाग  १२ पीनगर तळवडे प रसरातील अ ती वातील र ते 
िवकसीत करणे 

३८ २८४ २५००००० २५००००० ० ५०००००० 

४ भाग  १२ ि वेणीनगर सहयोगनगर प रसरातील 
अ ती वातील र ते िवकसीत करणे 

३८ २८५ २०००००० २५००००० ० ४५००००० 

५ भाग . १२, ि वेणीनगर चौक ते तळवडे चौकमु य र याचे 
फुटपाथ व डांबरीकरणकरणे. 

३१ १२० ३०९००००० ० १००००००० २०९००००० 

  एकूण     ३८९००००० १००००००० १००००००० ३८९००००० 

एकूण र.  १,००,००,०००/-  (अ र  र. . एक कोट  फ ) इतके वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
येत आहे. 
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तसेच  खालील नमूद केले या कामना २०१८-२०१९ या मूळ अंदाजप कात वग करण कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे.  

१ भोसर  येथील नवीन णालयासाठ  ETP क न या 
केले या पा याचा पुनवापर करणेसाठ  आव यक कामे करणे. 

१०००००० ९००००००  १००००००० 

२ वा. सी. एम. णालयातील laundry या पा यावर 
याक न पा याचा पुनवापर करणेसाठ  आव यक कामे 

करणे. 

१५००००० ८५०००००  १००००००० 

३ पंपर -िचंचवड महानगरपािलकामाफत न याने बांधणेत येणा-
या जजामाता पंपर ,आकुड ,मासुळकरकॉलोनी णालयासाठ  

ETP उभारणे. 

 ३०००००००  ३००००००० 

४ प. अंदाजप क णालय, सूितगृह,मु. औषधालय चालू कामे 
४९ थेरगाव बापुजीबुवानगर येथील स ९ न दवाखानाम ये 
इमारत बांधणे. 

१०००००००००  ३००००००० ७००००००० 

५ मनपा या घनकचरा येसा WASTE TO ENERGY  
लांट उभारणे. 

१०००००००००  ९०००००० ९१०००००० 

६ मनपा या कायाशे ाम य े C & D क रता क प उभारणे. २०००००००  ८५००००० ११५००००० 
 एकूण २०२२५००००० ४७५००००० ४७५००००० २०२२५००००० 
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तसेच खालील माणे उपसुचना सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कात दाखल क न घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . पानांक कामाचा 
अ. . लेखािशष/कामाच ेनाव अंदाजप क य र म 

सन 2019-
20 ची तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

एकूण 
आव यक 
तरतुद 

1 352 37 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते 
हॉक  टेडीअम पयतचा 
र ताक टीकरण करणे अंतगत िव ुत 
िवषयक कामे करणे. 

60000000 100000 5000000   5100000 

2 351 15 

 9 नेह नगर येथील जुनी शाळा 
इमारत पाडून निवन इमारत बांधणे.व 
इतर थाप यिवषयक कामे करणे 
(िव ुत िवषयक कामे) 

10000000 100000 1900000   2000000 

3 311 35 
क ेि य कायालय अंतगत म यवत  
भांडार, िविवध इमारतीमधे CCTV 
यं णाबसवणे. (सन२०१९-२०) 

10000000 700000 5000000   5700000 

4 311 36 
 ९ म ये खराळवाडीयेथे िविवध 

चौकात CCTV  यं णा बसवणे. 
(सन२०१९-२०) 

20000000 700000 10000000   10700000 

5 324 11 
क े ीय कायालय अंतगत नेह नगर 
मशानभूमी येथे िव ुतदािहनी 

/गॅसदािहनी बसवण े . 
20000000 100000 5000000   5100000 

6     पु तक . ३ पान . १ संि  
गोषवारा यातील अखेरची िश लक  

302412600   26900000   

        120000000 304112600 26900000 26900000 28600000 
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वर नमूद केले माणे वाढ व घट करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम ये सदर सन २०१८-१९ या सुधार त  व 
सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप कातील खालील नमुद महसुली कामांना पुरेशी तरतूद  नस याने  अखिचत रकमेमधुन वग क न देणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ.  कामाचे नाव लेखािशषक अंदाजप क य 
र म 

२०१८-१९ मुळ 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

सन २०१८-१९ 
ची एकूण 

आव यक तरतूद 
शेरा 

१ 
सन २०१९-२० क रता भाग 

.१६ मधील रावेत व कवळे 
प रसरातीलर ते दु ती करण े

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 

  

२ 

सन २०१९-२० क रता भाग 
.१६ मधील मामुड  व 

िवकासनगरप रसरातील र ते 
दु ती करण े

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 

  

३ 

सन २०१९-२० क रता भाग 
.१७ म ये िविवध कंप या व 

मनपा यािविवध िवभागामाफत 
खोदलेले ख े चर डांबरीकरणाने 
दु त करण.े 

महसुली ५०००००० १००० ३५००००० ० ३५०१००० 

  

४ 
सन २०१९-२० क रता भाग 

.१७ म ये ख े व चर 
को डिम सप तीने बुजिवण.े 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 
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५ 
सन २०१९-२० क रता भाग 

.१८ मधील प रसरातील र ते 
दु तीकरण े

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 
  

६ 

सन २०१९-२० क रता भाग 
.२२ मधील िविवध कंप या व 

मनपा यािविवध िवभागामाफत 
खोदलेले ख े चर बुजिवणे व 
थाप य िवषयक कामे करण.े 

महसुली ४०००००० १००० २५००००० ० २५०१००० 

  

७ 
सन २०१९-२० क रता भाग 

.२२ मधील प रसरातील र ते 
दु तीकरण े

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 
  

८ 
सन २०१९-२० क रता भाग 

.१७ मधील मनपा इमारत ची 
देखभालदु ती करण.े 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 
  

९ 
सन२०१९-२० क रता भाग .१७ 
मधील मनपा शाळा इमारत ची 
देखभाल दु तीकरण.े 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 
  

१० 

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

आर णा याजु या सीमािभती 
कॉ ट या करण.े 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 

  

११ 

सन २०१९-२० क रता भाग 
.१७ म ये फुटपाथ, नाला, टोम 

वॉटर, चबस व पे हग लॉकची 
दु ती करण.े 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 

  

१२ 

सन २०१९-२० क रता भाग 
.१८ मधील मनपा इमारत ची 

देखभाल चरल ऑडीट मधील 
अहवाला माणे दु ती कामे करण.े 

महसुली ६०००००० १००० ४०००००० ० ४००१००० 
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१३ 
सन २०१९-२० क रता भाग 

.१८ मधील मनपा शाळा 
इमारत चीदेखभाल दु ती करण.े 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 
  

१४ 

सन २०१९-२० क रता भाग 
.१८ म ये फुटपाथ, नाला, टोम 

वॉटर, चबस व पे हग लॉकची 
दु ती करण.े 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 

  

१५ 

सन २०१९-२० क रता भाग 
.२२ म ये िविवध ठकाणी टॉम 

वॉटर वइतर थाप य िवषयक कामे 
करणे. 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 

  

१६ 
सन २०१९-२० क रता भाग 

.२२ मधील मनपा इमारत ची 
देखभालदु ती करण.े 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१००० 
  

१७ अख चत र म   ० ३६०००००० ० ३६०००००० ०   

एकुण ५४०००००० ३६०१६००० ३६०००००० ३६०००००० ३६०१६०००  

वर ल सव कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काम ये उपरो  नमुद केले माणे या या कामांचे 
समोर ल रका याम ये दश वलेली तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम ये सदर सन २०१८-१९ या सुधार त  
अंदाजप कातील खालील नमुद कामांना पुरेशी तरतूद  नस याने  ब भागाकड ल खालील कामांमधून वग क न देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  
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अ.  कामाचे नाव लेखािशषक अंदाजप क य र म २०१८-१९ मुळ 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

सन २०१८-१९ ची 
एकूण आव यक 

तरतूद 
शेरा 

१ 
जु या तालेरा  हॉि पटलची  
इमारत पाडून निवन इमारत 
बांधणे. 

िवशेष योजना ७१५०००००० ५००००००० ३१८००००० ० ८१८००००० 
  

२ 
भाग .२० चचवडेनगर 

म ये िबजलीनगर येथे 
अंडरपास करणे. 

िवशेष योजना १०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५०००००० 
  

३ 

थेरगाव . .५० म ये 
सुनधाम शेजारी १८ 

मी.डी.पी.र यास थेरगाव 
चचवड पुलबांधणे. 

िवशेष योजना ३८००००००० ५००००००० ० १५०००००० ३५०००००० 

  

४ ांतीवीर चापेकर वा ा या 
ितस-या ट याची कामे करणे. िवशेष योजना १२००००००० ३०००००० ० १५००००० १५००००० 

  

५ 
. . 23 म ये अ यावत 
मशानभूमी बांधणे. िवशेष योजना १०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५०००००० 

  

६ 

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

िवशेष योजना १७०००००००० 

 
 
 

५०००००० 

० २५००००० २५००००० 

  

७ 

िवकास ािधकरण ह ीतील 
पेठ  ३२ येथे वायु दुषण 
िनयं ण यं णेसह गॅसवर 
अधारीत आधुिनक 
शवदािहनीसह मशानभुमी 
िवकसीत करणे ” 

प अंदाज १०००००००० १६०२४००० ० २०००००० १४०२४००० 
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८ 
चचवडकाळेवाडी पूलापासून 

भाटनगर एस.टी.पी पय त १८ 
मी र ता िवकिसत करणे. 

िवशेष योजना १८००००००० ५५०००००० ४२००००० ० ५९२००००० 
  

९ 
ब भागात ठक ठकाणी 
सुशोिभकरणाची कामे करणे िवशेष योजना ८००००००० ५००००० ० ५००००० ०   

१० 
भाग .२२ येथील चाफेकर 

बंधू उ ाणपुलाचे सुशोिभकरण 
करणे. 

िवशेष योजना ३००००००० ६०००००० ० १५००००० ४५००००० 
  

११ 
भाग .१८म ये चापेकर 

चौकात पादचा-यांसाठी भुयारी 
माग िवकसीत करणे. 

िवशेष योजना १८००००००० २५००००० ० १०००००० १५०००००   

१२ 
चापेकरउ ाणपुलास 
वनीरोधक यं णा उभारणे. िवशेष योजना ८००००००० ५००००० ० ५००००० ० 

  

१३ 

भाग  ४७ स ह नं १२४ 
म ये िनयोिजत १८ मी. व १२ 
मी. ं दर याचे व इतर 
उवरीत र यांचे कामे करणे. 

िवशेष योजना ५००००००० २५००००० ० ८००००० १७००००० 

  

१४ 

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

भांडवली १००००००० ३२००००० ० ७००००० २५००००० 

  

एकुण ३८२५०००००० २५४२२४००० ३६०००००० ३६०००००० २५४२२४००० 
 

 

तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजप कातील तरतुदीम ये वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  
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अ. . कामाचेनाव लेखािशष / 
कामाचे नाव 

अंदाजप क आव यक असणारी 
अंदाजप क य 

र म 

सन २०१९-२० 
या अंदाजप कात 
असणारी तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद र म 

घट करावयाची 
तरतूद पान . अ.  

१ कासारवाडी शा ीनगर येथे अ ावत प दतीने र ता 
करणे 

िवशेष योजना नवीन काम 150000000  10000000  

२ भाग  ३० मधील डी पी र ते अ ावत प दतीने 
करणे 

िवशेष योजना नवीन काम 100000000  5000000  

३ भाग  २० येथील ॉमा शेजारील मोकळी जागा 
िवकसीत करण.े 

िवशेष योजना नवीन काम 100000000  5000000  

४ भाग  २० येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर डा 
संकुल अ ावत प दतीने िवकसीत करणे  

िवशेष योजना नवीन काम 200000000  5000000  

५ भाग  २० येथील आ. .५३ िवकसती करण.े िवशेष योजना नवीन काम 200000000  5000000  
६ भाग  २० संत तुकाराम नगर येथील िविवध 

काय मासाठी मंडप व था करण.े 
भांडवली खच 264 2 5000000  1500000  

७ ह ेि य अंतगत साठी मंडप व था करण े भांडवली खच 266 54 2200000  1150000  
८ भाग . ३० म ये ठक ठकाणी काय मासाठी 

मंडप व था करणे. 
भांडवली खच 266 53 2200000  1150000  

९ सन २०१७-१८ साठी भाग मांक ६१ म ये 
मु यालय तरावर करकोळ दु तीची व 
देखभालीची कामे करण े

महसुली खच 586 4 3200000 1000 1000000  

१० भाग मांक ३९ संत तुकाराम नगर मधील YCM 
हॉ पीटल मधील ओपीडी कॉ पले स MICR नॉम 
नुसार renovation ची उवरीत कामे करण े

िवशेष योजना 17 37 30000000 2500000 7500000  

११ मनपाचे YCM हॉ पीटलसाठी फन चर पुरवीणे व 
व था करण े

िवशेष योजना 16 16 25000000 300000 6000000  
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अ. . कामाचेनाव लेखािशष / 
कामाचे नाव अंदाजप क 

आव यक 
असणारी 

अंदाजप क य 
र म 

सन २०१९-२० 
या 

अंदाजप कात 
असणारी तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद र म 

घट करावयाची 
तरतूद 

 घट        
१ फुगेवाडी ७.०० िमटर र ता िवकसीत करणे  33 152  10000000  4500000 
२ दापोडी येथील एल एस सोनकांबळे रे वे 

अंडरपास येथे ना याची खोली वाढवीणे व र ता 
कॉ ट करण करणे 

 33 157  20000000  1000000 

३ भुसंपादन िनधी  4 11  1400000000  42800000 
एकूण  1432801000 48300000 48300000 
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तसेच भाग मांक ४ मधील िवकास कामांना खालील माणे वाढ/घट करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत 
आहे.  

 
अ.  कामाचेनाव 

लेखािशष 
/ कामाचे 

नाव 

अंदाजप क कामाची 
अंदाजप क

य र म 

सुधारीत 
कामाची 
अंदाजप
क य र म 

सन २०१९-
२० ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तदतूद 

घट 
करावयाची 

तरतूद 

सन १९-२० 
साठी एकूण 
सुधारीत 
तरतूद 

पान
. 

अ.  

१ दघी बोपखेल भाग मांक ४ येथील 
दघी पि म भागामधील माऊलीनगर साई 

पाक िशवनगरी, भारत माता नगर येथील 
स ह नं ६९, ८६, ८४, ८५, ७३, ७२, ७५, 
७६ मधील र ते डांबरीकरण करणे 

िवशेष 
योजना 

25 164 50000000 50000000 100000 20000000 0 20100000 

२ दघी बोपखेल भाग मांक ४ येथील 
दघी पुव भागामधील गावठाण चौधरी 

पाक काटे व ती गायकवाड नगर, िवजय 
नगर, णवलाल पाक मधील र ते 
डांबरीकरण करणे 

िवशेष 
योजना 

25 165 50000000 50000000 100000 20000000 0 20100000 

३ वाड मांक ४ दघी येथील आर ण मांक 
२/१२२ म ये शाळा इमारत बांधणे. 

िवशेष 
योजना 

52 42 50000000 150000000 10000000 20000000 0 21000000 

४ भाग मांक ४ दघी बोपखेल मधील आय 
टू आर अंतगत ता यात असले या जागेत 
ब उ ेशीय इमारत बांधणे व जागा 
िवकसीत करणे. 

िवशेष 
योजना 

53 44 50000000 50000000 100000 10000000 0 10100000 

५ भुसंपादन िनधी नगररचना भुसंपादन 
िनधी 

274 3 -- -- 1400000000 0 70000000 1330000000 

 एकूण       70000000 70000000  
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तसेच सन २०१८-१९ चे सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजप क ( व ुत मु यालय) महसुली अंदाजप कात खालील माणे वाढ/घट 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

 

अ.  कामाचेनाव कामाचा 
अ. . 

सन २०१८-१९ 
चा अंदाज 

सन २०१८-१९ 
चा सुधार त 

अंदाज 

सन २०१८-१९ 
चा सुधार त 
अंदाज घट 

सन २०१८-१९ 
चा सुधार त 
अंदाज वाढ 

सन २०१८-१९ 
चा सुधार त 

अंदाज 

१ 

फ ेि य कायालयातील िचखली तळवडे 
उपिवभाग मधील दवाब ी व थेची 
देखभाल दु ती िवषयक कामे करणे (सन 
२०१८-१९) 

9 2000000 1100000 200000 0 900000 

२ 

फ ेि य कायालयातील कृ णानगर 
उपिवभाग मधील दवाब ी व थेची 
देखभाल दु ती िवषयक कामे करणे (सन 
२०१८-१९) 

11 1000000 500000 200000 0 300000 

३ 

फ ेि य कायालयातील िनगडी गावठाण  
उपिवभाग मधील दवाब ी व थेची 
देखभाल दु ती िवषयक कामे करणे (सन 
२०१६-१७) 

 0 0  400000 400000 
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तसेच  

अ.  उपलेखािशष अथवा कामाचेनाव लेखािशष 

अंदाजप क मुळ 
शासक य 
मा यता 

सुधारीत 
शासक य 
मा यता 

सन २०१८-
१९ ची मुळ वाढ घट 

सन १९-२० 
साठी 

लागणारी 
आव यक 

पान
. 

अ.  

१ भाग  २३ मधील पवारनगर 
चौक २ ते राघव  माठ पयत या 
र याचे कॉ ट करण करणे. 

िवशेष योजना - - 0 150000000 0 50000000 0 50000000 

२ भाग  २३ मधील पवारनगर 
चौक २ ते बी आर ट  एस 
पयत या र याचे कॉ ट करण 
करणे. 

िवशेष योजना - - 0 50000000 0 40000000 0 40000000 

३ भाग  २३ मधील भगवती 
पा स ते वजय ेडस पयत या 
र याचे कॉ ट करण करणे. 

िवशेष योजना - - 0 50000000 0 40000000 0 40000000 

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

िवशेष योजना - - 0 50000000 0 40000000 0 40000000 

५ भुसंपादन िनधी नगररचना भुसंपादन 
िनधी 

274/
275 

3 -- -- - - 170000000 1230000000 
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तसेच 

अ.  भाग 
. कामाचे नाव पान / 

अ. . 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

आव यक तरतूद 

१ ३१ 

भाग . ५७ (नवीन भाग ३१) 
पपळे गुरव मधील काटे पुरम चौक 

ते मनपा शाळा पयतचा र ता 
अ यावत प दतीने िवकसीत करणे 

254/26 50000000 15000000 15000000  30000000 

२ ३१ 

भाग . ५७ (नवीन भाग ३१) 
पपळे गुरव मधील बँक ऑफ 

महारा  ते ओरीयाना 
इमारतीपयतचा र ता अ यावत 
प दतीने िवकसीत करणे 

254/25 50000000 27000000 13000000  40000000 

३ ३१ 
भाग . ५८ नवी सांगवी येथील 

र याची िवशेष दु ती कामे 
करणे. 

254/24 3000000 0 10000000  10000000 

४ ३१ 
पपळे गुरव भाग . ५७ येथील 

मु य व अंतगत र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबरी करण करणे. 

24/149 30000000 15000000 15000000  30000000 

५ ३१ 

पपळे गुरव भाग . ५७ येथील 
िवनायक नगर, कवडे नगर, व इतर 
भागात पे ह ग लॉक बसवीणे व 
अ यावत प दतीने िवकसीत करणे. 

258/34 50000000 200000 14800000  15000000 

६ ३१ 

पपळे गुरव भाग . ५७ येथील 
र या या कडेने पे ह ग लॉक 
बसवीणे व अ यावत प दतीने 
िवकसीत करणे. 

258/35 50000000 500000 14500000  15000000 
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७ ३१ 

पपळे गुरव भाग . ५७ मधील 
आ. . ३४७ खेळाचे मैदान 
िवकसीत करणे े क गॅलरी 
िवकसीत करणे व ापारी गाळे 
िवकसीत करणे.  

24/143 50000000 15000000 5000000  6500000 

      87300000  146500000 

८  भुसंपादन िनधी  4 व 
5/11  1400000000  87300000 1312700000 

  एकूण   1459200000 87300000 87300000 1459200000 
 

 

तसेच 

अ.  भाग 
. कामाचेनाव पान / 

अ. . 
अंदाजप क य 

र कम 

सन २०१९-२० ची 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

आव यक तरतूद 

१ ३१ 
भाग . ३१ ांती चौक ते शिन 

मं दर पयतचा र ता अ यावत 
प दतीने िवकसीत करण े

33/158 50000000 5000000 5000000  10000000 

२ ३१ भाग . ३१ प रसरातील मु य र ते 
अ यावत प दतीने िवकसीत करणे 33/159 250000000 1000000 49000000  50000000 

३ ३१ 
भाग . ३१ मधील फेमस चौक ते 

शिन मं दर र ता UTWT प दतीने 
िवकसीत करण े

39/307 50000000 2500000 7500000  10000000 

४ ३१ 

भाग . ३१ मधील ढोरे फॉम ते 
फेमस चौक र ता UTWT प दतीने 
िवकसीत करण े
 

39/308 50000000 2500000 7500000  10000000 
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५ ३१ भाग . ३१ मधील काटे पुरम ते 
कृ णा चौक र ता UTWT प दतीने 
िवकसीत करण े

39/309 50000000 2500000 7500000  10000000 

६ ३१ भाग . ३१ मधील कृ णा चौक ते 
साई चौक र ता UTWT प दतीने 
िवकसीत करण े

39/310 50000000 2500000 7500000  10000000 

७ ३१ भाग . ३१ मधील साई चौक 
सांगवी पोलीस चौक  र ता UTWT 
प दतीने िवकसीत करण े

39/311 50000000 2500000 7500000  10000000 

८ ३१ भाग . ३१ मधील एम के हॉटेल ते 
कृ णा चौक र ता अ याधुिनक प दतीने 
िवकसीत करण े

39/312 50000000 2500000 7500000  10000000 

९ ३१ भाग . ३१ नवी सांगवी पपळे 
गुरव िमलीटरी ह ी लगतचा र ता 
िवकसीत करण,े ट पा १ 

39/313 50000000 2500000 7500000  10000000 

१० ३१ भाग . ३१ आर ण मांक ३४४ व 
३४४अ िवकसीत करणे  39/314 50000000 2500000 7500000  10000000 

११ ३१ भाग . ३१ मधील र ते अ याधुिनक 
प दतीने िवकसती करणे  39/315 50000000 2500000 7500000  10000000 

१२ ३१ 
भाग . ३१ नवी सांगवी पपळे 

गुरव िमलीटरी ह ी लगत पावसाळी 
गटस बांधणे  

26/193 50000000 2500000 7500000  10000000 

      129000000  160000000 

१३  
पु तक मांक ३ पान . १ संि  
गोषवारा यादीतील अखेरची 
िश लक 

  302400000  129000000 173400000 

     333400000 129000000 129000000 333400000 
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तसेच सन २०१८-१९ मधील अंदाजप काम ये उ ान वभागाचे उपलेखािशष उ ाने नुतनीकरण व वकसीत करणे या लेखािशषावर र. .४० 
ल  तरतूद असुन ती आपुर  आहे सबब उ ान वभागाचे थायी अ थापना या लेखािशषावर ल करणेत आले या र. .९,५०,००,०००/- मधुन 
र. .३०,००,०००/- तरतुद वग करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

तसेच पंपर  िचंचवड मनपाचे पयावरण वभागाकड ल भांडवली व अंदाजप काम ये पु तक .३ पान .२९० अ. .१२ येथे कामाचे नाव 
मनपा या मैलाशु द करण क ातील या केलेले पाणी प या यित र  वापरणेसाठ  उपल ध क न देणेसाठ  अनुषंिगक कामे करणे (च-होली 
STP क ामधून) ऐवजी (िचखली STP  क ांमधून) असा नावांत बदल करणेत यावा तसेच अंदाजप क य र. .६,००,००,०००/- ऐवजी 
र. .१२,००,००,०००/- अशी दु ती करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव  अंदाजप क य र.  सुधा रत अंदाजप क य र.  

१ मनपा या मैलाशु द करण क ातील या केलेले पाणी प या यित र  
वापरणेसाठ  उपल ध क न देणेसाठ  अनुषं दक कामे करणे. 

६,००,००,०००/- १२,००,००,०००/- 

 

तसेच पंपर  िचंचवड मनपाचे पयावरण वभागाकड ल भांडवली अ अंदाजप काम ये पु तक .३ पान मांक २९० अ. .१२ येथे कामाचे 
नांव मनपा या मैलाशु द करण क ातील या केलेले पाणी प या यित र  वापरणेसाठ  उपल ध क न देणेसाठ  अनुषंिगक कामे करणे (च-
होली STP क ामधून) ऐवजी (िचखली STP क ामधून) असा नावात बदल करणेत यावा तसेच अंदाजप क य र. .६,००,००,०००/- ऐवजी 
र. .१२,००,००,०००/- अशी दु ती करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

तसेच उ ान वभागाचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत अंदाजप काम ये कामकाजासाठ  तरतूद अपुर  पडत असून खालील माणे वाढ/घट 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  
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अ. . 

लेखािशषाचे नाव सन २०१८-१९ ची सुधा रत 
अंदाजप कय र. . 

वाढ घट 

१ थायी अ थापना ९,५०,००,०००/- ---- ८०,००,०००/- 
२ उ ाने वकासाची कामे देखभाल ठेकेदार  प दतीने करणे  ४,५०,००,०००/- ५०,००,०००/- ----- 
३ उ ाने नुतनीकरण व वकसीत करणे ४०,००,०००/- ३०,००,०००/- ----- 

 

तसेच सन २०१९-२९ वषासाठ  अंदाजप कामधील तरतूद म ये दु ती करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. . सन २०१९-२० 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
तरतूद 

१ प.िचं.मनपाचे ह भागातील जलिन:सारण 
निलकांची वा षक ठेकेदार  प दतीने साफ सफाई 
करणे व चोकअप काढणे 

७१४ ४ ३५,००,००० ८०,००,००० ० १,१५,००,००० 

२ ह े ीय कायालय अंतगत येणा-या भाग 
.२०,३०,३१, व ३२ मधील प रसरात वा षक 

ठेकेदार  प दतीने ेनेज लाईनची व चबरची 
देखभाल दु ती करणे  

७१५ १३ ८०,००,००० ० ८०,००,००० ० 

 एकूण   १,१५,००,००० ८०,००,००० ८०,००,००० १,१५,००,००० 
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तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजप कातील तरतुदीम ये वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचेनाव 
लेखािशष 
/ कामाचे 

नाव 

अंदाजप क आव यक 
असणारी 

अंदाजप क य 
र म 

सन २०१९-२० 
या 

अंदाजप कात 
असणारी तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद र म 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
तरतूद पान 

. 
अ.

 

१ . .६ धावडेव ती आर ण .४३२ िवकिसत 
करणे या कामांतगत िव ुतिवषयक कामे करणे 
( थाप य क प) 

भांडवली 
 

  ३००००००० १००००० ५०००००० ० ५१००००० 

२ . .६ म ये िविवध ठकाणी CCTV बसवण(े 
सावजिनक सुरि तता) 

भांडवली   १५०००००० १०००००० ४०००००० ० २०००००० 

३ . .६मधील आव यक ठकाणी ीट लाईटचे 
आव यकतेनुसार नुतनीकरण करणे व 
िव ुतिवषयक कामे करणे (सन २०१९-
२०)(सावजिनक सुरि तता) 

भांडवली   ३०००००० ७००००० १५००००० ० ५७००००० 

४ पु तक .३ पान .१ संि  गोषवारा यातील 
अखेरची िश लक 

भांडवली   ० ३०२४१२६०० ० १०५०००००  

एकूण ४८०००००० ३०४२१२६०० १०५००००० १०५००००० १२८००००० 
 

तसेच पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेचे सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात UTF  अंतगत BRTS  र यांची अनुषंिगक कामे करणे या 
लेखािशषावर ल डांगे चौक येथे रोटर / दुमजली उ डाणपुल बांधणे या कामी पान .५२३ अ. .२७ वर र. . १० कोट  तरतुद आहे. सदर 
कामाची िन वदा कायवाह  चालु आहे. सन २०१९-२० चे अंदाजप कात र. .१५ कोट  तरतुद ता वत असुन सदर सुच वले या तरतुद त 
कोणताह  बदल न करता सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० चे अंदाजप कातील UTF अंतगत BRTS र यांची अनुषंिगक कामे करणे या 
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लेखािशषावर ल कामाचे नावात डांगे चौक येथील रोटर /दुमजली उ डाणपुल बांधणे या ऐवजी डांगे चौक येथे रोटर/ दुमजली उ डाणपुल बांधणे 
कामांतगत डांगे चौक येथे ेडसेपरेटर बांधणे अशी सुधारणा करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

तसेच खालील नमूद केले या कामांचा सन२०१८-१९ चे सुधार त व सन २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकात समावेश असून नाग रकां या 
सोयीसाठ  सदरची काम ेकरणे आव यक आहे. तर  खालील माणे नवीन कामांची उपसूचना सन२०१८-१९ चे सुधार त व सन २०१९-२०चे मुळ 
अंदाजपञकाला दाखल क न घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . लेखािशष/कामाचेनाव पानांक कामाचा
अनु. . 

लेखािशष
/कामाचे
नाव 

अंदाजपञक य
र कम 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

२०१९-२० ची 
सुधार त 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 
र कम पये 

घट 
करावयाची 
तरतूद 
र कम 

१ . .२७ रहाटणी येथील 
ठक ठकाण या अंतगत र यांचे 
काँ ट करण करणे.   

३९ २९१ वशेष 
योजना  

२०००००००० ८०००००० ३००००००० २२०००००० ० 

२ . .२७ रहाटणी येथील 
तापक रनगर, बळ राज कॉलनी 
व गावठाण येथील अंतगत 
र यांचे काँ ट करण करणे. 

३९ २९१ वशेष 
योजना  

२०००००००० ५०००००० ३००००००० २५०००००० ० 

३ . .२७ रहाटणी गावठाण, 
नखाते व ती प रसरातील र ते 
काँ ट करण करणे.  
 

३९ ३०० वशेष 
योजना  

२०००००००० १००००००० ३००००००० २००००००० ० 
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४ नवीन भाग . २७ रहाटणी 
येथील नखाते नगर ते कोकणे 
चौक १२ मी. ं द र ता 
वकसीत करणे.  

३८ २८९ वशेष 
योजना  

१२००००००० ५०००००० ३००००००० २५०००००० ० 

५ भाग . २७ रहाटणी येथील 
छञपती चौक ते तापक र मला 
चौक र ता हा १२ मी. ं द ड पी 
र ता काँ टचा करणे. 

३८ २८८ वशेष 
योजना  

७५०००००० ५०००००० ३००००००० २५००००००  

६ भूसंपादन िनधी नगररचना  २७४,
२७५ 

३ - - १४०००००००० - - ११७०००००० 

           एकूण    ७९५०००००० १४३३०००००० १५००००००० ११७०००००० ११७०००००० 
 

तसेच . .१६ मधील देहूरोड कॅ टोमट कडून ता या आले या जागेत उदयान वकसीत करणे या कामासाठ  तरतूद वग करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचे नाव पान 
. 

अ. . लेखािशष अंदाजपञक
यर कम 

सन २०१८-१९ 
ची तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद र कम 
पये 

घट 
करावयाची 
तरतूद 
र कम 

एकूण 
आव यक/ 
सुधार त 
तरतूद 

१ . . १६ वकासनगर येथील 
मोकळया जागेत उदयान वकसीत 
करणे.    

२७९ ७५ थाप य 
उदयान 

५ कोट  १० लाख ३० लाख - ४० लाख 
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२ . . १६ वकासनगर येथील 
ना याकड ल पे ोलपंप ते 
बापदेवनगर १८.०० मी. ड पी र ता 
इतर र ते वकसीत करणे.   

२७ १५ वशेष 
योजना   

२० कोट   २० लाख - ५ लाख १५ लाख 

३ बापदेवमंद र कवळे येथील 
कवळेगाव मु य र ता ते ए स ेस 
हायवे कलवट पयत िस बॉयिसस 
कॉलेज समोर ल १८.० मी.ड पी 
र ता वकसी करणे.      

२७ १९ वशेष 
योजना   

 २० कोट   १० लाख - ५ लाख  ५ लाख 

४ . . १६ रावेत स.े . ३२ येथील 
उदयान वकसीत करणे.  

२७८ ६७ थाप य 
उदयान 

 ६ कोट  ३ कोट  - २६ लाख २ कोट  ७४ 
लाख 

५ ब भागातील उदयानाची थाप य 
वषयक कामे करणे.  

२७८ ७० थाप य 
उदयान 

४५ लाख २४ लाख ६ लाख - ३० लाख 

 एकूण      ३६ लाख ३६ लाख ० 
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 तसेच  खालील माणे सन २०१८-१९ चे सुधार त अंदाजपञकात  दाखल क न घेणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाचेनाव/लेखािशषचे 
नाव  

अंदाजपञक
यर कम 

सन 
२०१८-
१९ ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद र कम 
पये 

पान 
. 

लेखािशषचे 
नाव  

सु.अंदाजपञ
क य र कम 
 

सन 
२०१९-
२० ची 
तरतद 

घट करावयाची 
तरतूद र कम 

१ िश ण वभागाचे सन 
२०१८-१९ चे सुधार त 
अंदाजपञकामधील 
लेखािशष सीसीट ह  
कॅमेरे या लेखािशषावर 
कर यात आलेली 
तरतूद 
र. .२,८५,००,०००/- 
(अ र  र. . दोन कोट  
पं याऐशी लाख) फ  
वदयाथ  आरो य या 
लेखािशषावर वग क न 
िमळणे.       

२०,००,००० - २,८५,००,०००  सीसीट ह  
कॅमेरे 

३,००,००,००० - २,८५,००,००० 

 

 



55 
 

     तसेच पंपर  िचचवड महानगरपािलके या सन २०१८-१९ चे सुधार त व २०१९-२० चे मुळ अंदाजपञकातील थाप य वभागाकड ल 
. . २९ पंपळेगुरव येथील ाधा याने करावया या वकासकामासाठ  अपुर  तरतूद ठेव यात आली अस याने  यामधील काह  चालू कामांना व 

काह  वकास कामाचे अंदाजपञक तयार क न िनवीदा कायवाह साठ  थम ाधा याने करावया या कामाचा तरतूद म ये वाढ करणे आव यक 
आहे. यासाठ  खालील माणे  तरतूद म ये वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

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

सन २०१९-
२०ची तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद  र. .  

घट करावयाची 
तरतूद र . .  

एकूण आव यक 
र. . 

१ . . २९ पंपळेगुरव येथील 
सुदशननगर, जवळकरनगर, 
महारा  कॉलनी व इतर 
प रसरातील र ते अदयावत 
प दतीने वकसीत करणे.    

२० ४९ १००००० ४९९००००० - ४९९००००० 

२ . . २९ पंपळेगुरव येथील 
गुलमोहर कॉलनी व इतर 
प रसरतील र ते अदयावत 
प दतीने वकसीत करणे.   

२० ५० १००००० ४९९००००० - ४९९००००० 

३ भूसंपादन िनधी नगररचना  २७४/२७५ ३ १४०००००००० - ९९८००००० - 
 एकूण    ९९८००००० ९९८००००० ९९८००००० 

  एकूण र. .९,९८,००,०००/- (अ र  र. . नऊ कोट  अ ठया णव लाख फ ) इतके वग करण कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  
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तसेच सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-२० चे मुळअंदाजप कात खालील कामांचा समावेश क न आिथक वषात तरतूद िमळणे बाबत ब 
े ीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम ये सदर सन २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-२० चे मुळ 

अंदाजप कातील खालील नमुद महसुली कामांना पुरेशी तरतूद नस याने अखिचत रकमेमधून वग क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ.  कामाचे नाव लेखािशषक अंदाजप क य 
र कम 

२०१८-१९ 
मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०१८-१९ 
ची एकूण 
आव यक 
तरतूद 

शेरा 

१ सन २०१९-२० क रता भाग . १६ मधील 
रावेत व कवळे प रसरातील र ते दु ती 
करण.े     

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

२ सन २०१९-२० क रता भाग . १६ मधील 
मामुड  व वकासनगर प रसरातील र ते 
दु ती करण े

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

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

महसुली ५०००००० १००० ३५००००० ० ३५०१०००  

४ सन २०१९-२० क रता भाग . १७ म ये 
ख डे व चर को डिम स प दतीने बुज वण े

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

५ सन २०१९-२० क रता भाग . १८ मधील 
प रसरातील र ते दु त करण.े   
 
 

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  
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६ सन २०१९-२० क रता भाग .२२ मधील 

व वध कंप या व मनपा या व वधा माफत 
खोदलेले ख डे चर बुज वणे व थाप य 
वषयक कामे करण े

महसुली ४०००००० १००० २५००००० ० २५०१०००  

७ सन २०१९-२० क रता भाग . २२ मधील 
प रसरातील र ते दु त करण.े   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

८ सन २०१९-२० क रता भाग . १७ मधील 
मनपा इमारतींची देखभाल दु तीकरण.े    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

९ सन २०१९-२० क रता भाग . १७ मधील 
मनपा शाळा इमारतींची देखभाल दु ती करण.े   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१० सन २०१९-२० क रता भाग . १७ मधील 
ेमलोक भागातील आर णा या जु या 

िसमािभंती काँ ट या करण.े    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

११ सन २०१९-२० क रता भाग .१७ म ये 
फुटपाथ, नाला, टॉमवॉटर, चबस व पे ह ंग 
लॉकची दु ती करण.े  

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१२ सन २०१९-२० क रता भाग .१८ मधील 
मनपा इमारतींची देखभाल कचरल ऑड ट 
मधील अहवाला माणे दु ती करण.े  

महसुली ६०००००० १००० ४०००००० ० ४००१०००  

१३ सन २०१९-२० क रता भाग .१८ मधील 
मनपा शाळा इमारतींची देखभाल दु ती करण.े   

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१४ सन २०१९-२० क रता भाग .१८ म ये 
फुटपाथ, नाला, टॉमवॉटर, चबस व पे ह ंग 
लॉकची दु ती करण े

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  
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१५ सन २०१९-२० क रता भाग . २२ म ये 

व वध ठकाणी टॉमवॉटर इतर थाप य 
वषयक कामे करण.े  

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१६ सन २०१९-२० क रता भाग . २२ मधील 
मनपा इमारतींची देखभाल दु ती करण.े    

महसुली ३०००००० १००० २०००००० ० २००१०००  

१७ अखिचत र कम महसुली ० ३६०००००० ० ३६०००००० ०  
 एकूण ५४०००००० ३६०१६००० ३६०००००० ३६०००००० ३६०१६०००  

 

तसेच ब े ीय कायालय थाप य वभागामधील खालील माणे कामासाठ  मा. थायी सभेम य ेसदर सन २०१८-१९ चे सुधा रत 
अंदाजप कातील खालील नमुद कामांना पुरेशी तरतूद नस याने ब भागाकड ल खालील कामांमधून वग क न देणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ
 

कामाचे नाव लेखािशषक अंदाजप क य 
र कम 

२०१८-१९ 
मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०१८-१९ 
ची एकूण 
आव यक 
तरतूद 

शेरा 

१ जु या तालेरा हॉ पटलची इमारत पाडून 
नवीन इमारत बांधणे.   

वशेष 
योजना 

७१५०००००० ५००००००० ३१८००००० ० ८१८०००००  

२ भाग .२० िचंचवडेनगर म ये बजलीनगर 
येथे अंडरपास करणे.   

वशेष 
योजना 

१०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५००००००  

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

वशेष 
योजना 

३८००००००० ५००००००० ० १५०००००० ३५००००००  
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४ ांतीवीर चाफेकर वाडया या ितस-या 
ट याची कामे करणे.   

वशेष 
योजना 

१२००००००० ३०००००० ० १५००००० १५०००००  

५ . .२३ म ये अ यावत मशानभूमी बांधणे. वशेष 
योजना 

१०००००००० ३००००००० ० ५०००००० २५००००००  

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

वशेष 
योजना 

१७०००००००० ५०००००० ० २५००००० २५०००००  

७ वकास ािधकरण ह तील पेठ . ३२ येथे 
वायु दूषण िनयं यं णे सह गॅसवर आधा रत 
आधुिनक शववा हनी सह मशानभूमी 
वकिसत करणे.         

प अंदाज १०००००००० १६०२४००० ० २०००००० १४०२४०००  

८ िचंचवड काळेवाड  पुला पासून भाटनगर 
एस.ट .पी. पयत १८ मी र ता वकिसत 
करणे.     

वशेष 
योजना 

१८००००००० ५५०००००० ४२००००० ० ५९२०००००  

९ ब भागात ठक ठकाणी सुशोिभकरणाची 
कामे करणे 

वशेष 
योजना 

८००००००० ५००००० ० ५००००० ०  

१० भाग मांक २२ येथील चाफेकर बंधू 
उ डानपुलाचे सुशेिभकरण करणे.   

वशेष 
योजना 

३००००००० ६०००००० ० १५००००० ४५०००००  

११ भाग . १८ चाफेकर चौकात पादचा-यांसाठ  
भुयार  माग वकिसत करणे 
 

वशेष 
योजना 

१८००००००० २५००००० ० १०००००० १५०००००  
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१२ चापेकर उ डान पुलास वनीरोधक यं णा 
उभारणे. 

वशेष 
योजना 

८००००००० ५००००० ० ५००००० ०  

१३ भाग . ४७ स ह नं १२४ म ये िनयो जत 
१८ मी. व १२ मी. ं द र याचे व इतर 
उव रत र यांचे कामेकरणे.     

वशेष 
योजना 

५००००००० २५००००० ० ८००००० १७०००००  

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

भांडवली १००००००० ३२००००० ० ७००००० २५०००००  

 एकूण ३८२५०००००० २५४२२४००० ३६०००००० ३६०००००० २५४२२४०००  
 

वर ल सव कामासाठ  सन २०१८-१९ या सुधा रत अंदाजप काम ये उपरो  नमुद केले माणे या याकामांचे समोर ल रका याम ये 
दश वलेली तरतूद उपल ध क न देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

तसेच सन २०१८-१९ चे अंदाजप कात वशेष योजना लेखािशषा अंतगत नवीन काम कर यासाठ  शासक य मा यता व तरतूद वग करण 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ.
 

कामाचे नाव पान
. 

अ.
. 

लेखािशष अंदाजप क य 
र कम 

२०१८-१९ 
मुळ तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

य  
आव यक 
तरतूद 

शेरा 

१ आकुड  येथील नाटयगृहात 
आधुिनक प दतीची वदयुत, 
वनी यव थाकरणे 

  वशेष 
योजना 

१५००००००० ० १००००००० ० १००००००० नवीन
काम 
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२ भाग मांक १५ म ये आकुड  
येथील नाटयगृहाची उवर त 
कामे करणे. (अंतगत सजावट 
व बाहेर ल सुशोिभकरणाची 
कामे करणे) 

५८ ४२ वशेष 
योजना 

३५००००००० १०००००००० ० १००००००० ९०००००००  

     एकूण १०००००००० १००००००० १००००००० १००००००००  
 

तसेच खालील माणे उपसूचना २०१८-१९ चे सुधा रत व २०१९-२० चे मुळ अंदाजप काला दाखल क न घेणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ
 
पानां
क 

का
मा
चा
अ.
 

लेखािशष / कामाचे 
नाव 

अंदाजप क
य र कम 

२०१८-१९ 
मुळ 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

पानांक का
मा
चा 
अ.
 

लेखािशष 
/ 
कामाचेना
व 

अंदाजप
क य 
तरतूद 

सन २०१९-२० 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ २० ४९ भाग मांक २९ 
पंपळे गुरव येथील 
सुदशननगर, 
जवळकरनगर, 
महारा कॉलनी व इतर 
प रसरातील र ते 
अ ावत प दतीने 
वकिसत करण े

१५०००००० १००००० ५००००००० २७४/ 
२७५ 

३ भूसंपादन 
िनधीनगर
रचना 

- १४०००००००० ४९९००००० 
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२ २० ५० भाग मांक २९ 

पंपळेगुरव येथील 
गुलमोहर कॉलनी व 
इतर प रसरातील र ते 
अदयावत प दतीने 
वकिसत करण.े     

१५०००००० १००००० ५००००००० २७४/  
२७५ 

 
३ 

भूसंपादन
िनधीनगर
रचना 

३ १४०००००००० ४९९००००० 

 

तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सन २०१९-२० या अंदाजप कात फ े ीय कायालय थाप य वभागा या भाग मांक १ 
मधील कामां या तरतूद म ये वाढ क न वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

अ.
 

कामाचे नाव पान 
मांक 

अ.
. 

सन २०१९-
२० मधील 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
र कम 

 वशेष योजना       
१ भाग . १ पाट लनगर प रसरातील कु ती आराखडयास 

े क गॅलर  बांधणे.  
३२ २७९ १०००००० ६०००००० ० ७०००००० 

२ भाग .१ म ये टॉवर लाईनरोड व िचंचेचामळा रोड येथे 
पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे.   

३७ २५५ २०००००० ५५००००० ० ७५००००० 

३ भाग . १ येथील सोनवणे व ती प रसर, शेलार व ती व 
इतर प रसरात पा याचा िनचरा होणेसाठ  टॉम वॉटर लाईन 
टाकणे.  
  

३७ २५७ १०००००० ६०००००० ० ७०००००० 
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४ भाग . १ येथील मोरेव ती व हे ेव ती प रसरात 
र यांवर ल पावसाळ  पा याचा िनचरा होणेसाठ  टॉम वॉटर 
लाईन टाकणे.   

३७ २५८ १०००००० ६०००००० ० ७०००००० 

५ भाग . १ िचखली येथील सोनवणेव ती शाळा व औ ोिगक 
प रसरातील र ते जीएसबी व एमपीएम प दतीने करणे 

३७ २५९ २०००००० ५५००००० ० ७५००००० 

६ भाग .१ िचखली येथील शेलारव ती,पवारव ती व औ ोिगक 
प रसरातील र ते जीएसबी व एमपीएम प दतीने करणे 

३७ २६० २०००००० ५५००००० ० ७५००००० 

७ भाग . १ िचखली येथील देहु आळंद  र यांना जोडणारे 
र ते जीएसबी व एमपीएम प दतीने करणे 

३७ २६१ १०००००० ६०००००० ० ७०००००० 

८ भाग . १ िचखली येथील मोरेव ती व सोनवणेव ती मु य 
र यास जोडणारे र ते जीएसबी  वएमपीएम प दतीने करणे 

३७ २६२ २०००००० ५५००००० ० ७५००००० 

९ भाग .१ िचखली येथील मोरेव ती व हे े व ती प रसरातील 
र यांचे हॉटिम स ्प दतीने डांबर करण करणे.   

३७ २६३ ४०००००० ४५००००० ० ८५००००० 

१० भाग . १ िचखली येथील िशवशंकर१, िशवशंकर २व 
अंगणवाड  र यांचे हॉटिम स ्प दतीने डांबर करण करणे.   

३७ २६४ ४०००००० ४५००००० ० ८५००००० 

११ भाग . १ िचखली येथील  टॉवर लाईन रोड व इतर 
र यांचे हॉटिम स ्प दतीने डांबर करण करणे.   

३७ २६५ ३०००००० ५०००००० ० ८०००००० 

१२ भाग .१ िचखली येथील संगम हौ. सोसायट , द  हौ.सोसा, 
नारायण हौ सोसा. व ठल र मनी व राजगड पाक व इतर 
प रसरातील र यांचे हॉटिम स ्प दतीने डांबर करण करणे.  
 
  

३७ २६६ ३०००००० ८५००००० ० ११५००००० 



64 
 

१३ भाग .१ िचखली येथील सानेकॉलनी ीगणेश ाने र  
कृ णाई ाज ा व साने इंड ज प रसरातील र यांचे 
हॉटिम स ्प दतीने डांबर करण करणे. 

३८ २६७ २५००००० ५०००००० ० ७५००००० 

१४ भाग . १ िचखली येथील साने चौक ते िशवरकर चौक 
र याचे हॉटिम स ्प दतीने डांबर करण करणे.   

३८ २६८ ४०००००० १३०००००० ० १७०००००० 

१५ भाग .१ िचखली येथील पाट लनगर, धमराजनगर व गणेश 
कॉलनी र यांचे हॉटिम स ्प दतीने डांबर करण करणे. 

३८ २६९ २०००००० ५५००००० ० ७५००००० 

१६ भाग मांक १ मधील हे े व ती अंतगत भागात 
ठक ठकाणी पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणे.  

३८ २७० २०००००० २८००००० ० ४८००००० 

१७ भाग मांक १ मधील मोरेव ती अंतगत भागात ठक ठकाणी 
पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणे 

३८ २७१ २०००००० २८००००० ० ४८००००० 

१८ भाग मांक १ मधील वाघू सान ेचौक ते नेवाळे व ी कॉनर 
ते गणेशनगर कॉनर पे ह ंग लॉक बस वणे व दु ती करणे 

३८ २७२ २०००००० ६०००००० ० ८०००००० 

१९ भाग मांक १ मधील रामदासनगर व इतर प रसरात पे ह ंग 
लॉक बस वणे व दु ती करणे 

३८ २७३ २०००००० ६०००००० ० ८०००००० 

२० भाग मांक १ िचखलीमधील अंतगत र ते हॉटिम स ्
प दतीने दु ती करणे.    

३८ २७७ १०००००० ३००००००० ० ३१०००००० 

२१ भाग मांक १ मधील वाघु सान ेचौक ते िचंचेचा मळा र ता 
वकास आराखडयानुसार वकिसत करणे.     

३८ २७८ १०००००० ३००००००० ० ३१०००००० 

२२ भाग मांक १ िचखली धनगर बाबा मंद र ते केशवनगर 
पयत नाला बांधणे 
 

३८ २८० १०००००० ३००००००० ० ३१०००००० 



65 
 

२३ भाग मांक १ येथे इं ायणी नद या कडेला दश या 
वधीसाठ  चौथरा बांधणे सुशोिभकरण करणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

६३ १५४ १०००००० १००००००० ० ११०००००० 

२४ भूसंपादन िनधी ५ ११ १४००००००००  २०९६००००० ११९०४००००० 
 एकूण   १४४६५००००० २०९६००००० २०९६००००० १४४६५००००० 
 

तसेच भाग मांक ३२ मधील खालील नवीन कामांचा समावेश क न तरतुद म ये वाढ करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस कर यात येत आहे.  

 
अ. .  

उप लेखािशष अथवा 
कामाचे नाव 

पानांक अ. . अंदाजप क य 
तरतूद 

लेखािशष सन २०१९-
२० चा मुळ 
अंदाज 
उपल ध 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन२०१९-२० 
चा सुधार त 
अंदाज 

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

- - ७००००००० वशेष 
योजना 

० १०००००० ० १०००००० 

२ भाग मांक ३२ 
मधील सांगवी 
प रसरातील मु य र ते 
अ ावत प दतीने 
वकिसत करण.े     

- - १०००००००० वशेष 
योजना 

० १०००००० ० १०००००० 
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३ भाग मांक ३२ 

मधील सांगवी 
प रसरातील अंतगत 
र ते अ ावत प दतीने 
वकिसत करण.े     

- - १०००००००० वशेष 
योजना 

० १०००००० ० १०००००० 

४ भाग मांक ६०  
येथील गावठाण, 
ल मीनगर,  ममता 
नगर भागाचे मॉडेल वॉड 
प दतीने वकिसत 
करण.े     

२३ १३२ ५००००००० वशेष 
योजना 

४०००००० ० ३०००००० १०००००० 

 एकूण     ४०००००० ३०००००० ३०००००० ४०००००० 
 

तसेच 

अ. . उपलेखािशष अथवा कामाचे नाव पानांक अन.ु . अंदाजपञक य 
र. . 

लेखािशष सन २०१९-२० चा 
मुळ  अंदाज 
(उपल ध तरतूद) 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

सन २०१९-२० 
चा सुधार त 
अंदाज  

१ भाग .३२ मधील दश या वधी 
घाटाचे नुतनीकरण करण.े    

- - ७००००००० वशेष 
योजना   

० १०००००० ० १०००००० 

२ भाग .३२ मधील सांगवी 
प रसरातील मु यर ते अदयावत 
प दतीने वकसीत करणे.   
 

- - १०००००००० वशेष 
योजना   

० १०००००० ० १०००००० 



67 
 
३ भाग .३२ मधील सांगवी 

प रसरातील अंतगतर ते अदयावत 
प दतीने वकसीत करणे.    

- - १०००००००० वशेष 
योजना   

० १०००००० ० १०००००० 

४ भाग .६० येथील सांगवी 
गावठाण,ल मीनगर, ममतानगर, 
भागाचे मॉडेल वॉड  प दतीने 
वकसीत करण.े    

२३ १३२ ५००००००० वशेष 
योजना   

४०००००० ० ३०००००० १०००००० 

 एकूण     ४०००००० ३०००००० ३०००००० ४०००००० 
 

तसेच 

अ. .  कामाचे नाव पान 
. 

अ. . सन २०१९-२० 
मधील 
तरतूद 

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक 
र कम 

१ काळेवाड  वजयनगर भाग मांक ४६ मधील काळेवाड  
येथील मु यर ता [ पंपर  पुल ते बीआरट पयत कॉ टचा 
करण]े   

  १,५०,००,००० २,५०,००,००० ० ४,००,००,००० 

२ भाग मांक २२ मधील योितबानगर येथील 
बाजी भूचौक तापक रमळा र याचे कॉ ट करण करण े

  १,००,००,००० २,००,००,००० ० ३,००,००,००० 

३ भाग मांक २२ काळेवाड  मधील मशानभूमीचे 
नुतनीकरण करणे. 

  २५,००,००० २५,००,००० ० ५०,००,००० 

४ भाग मांक २२ काळेवाड मधील लक  बेकर  ते 
बीआरट रोड पयतचा ड .पी. र ता आव यकतेनुसार 
कॉ ट करण / डांबर करण ेकरण े

  ३१,००,००० ५०,००,००० ० ८१,००,००० 
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५ भूसंपादन िनधी   १,४०,००,००,०००  ५,२५,००,००० १,३४,७५,००,००० 
 एकूण   १,४३,०६,००,००० ५,२५,००,००० ५,२५,००,००० १,४३,०६,००,००० 
 

तसेच 

अ.  पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/ कामाचे 
नाव  

अंदाजपक य 
र कम 

सन 
२०१९-२० 
ची तरतूद 

वाढ 
करावया
ची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

पा
नां
क

कामा
चा 
अ.  

लेखािशष/का
माचे नाव 

अंदाप
ञक य 
र कम 

सन  
२०१९-२० 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

१ ३५१ २६ . .८ म ये 
न याने होणा-या 
दवाखा याम ये 
वदयुत वषयक 
कामे करणे.   

१००००००० १००००० ५०००००० ५१०००००   पु तक . ३ 
पान .१ 
सं  
गोषवारा 
यातील 
अखेरची 
िश लक   

 ३०२४१२६०० ४७५००००० 

२ ३५२ ३४ . .८ मधील 
संकेत हॉटेल ते 
मराठा चबस ऑफ 
कॉमस पयतचा 
र ता काँ ट  करण 
करणे अंतगत 
वदयुत वषयक 
कामे करणे.   

६००००००० १००००० ५०००००० ५१०००००  
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३ ३५२ ३५ . .८ मधील 

ती पती चौक ते 
व े र चौक 
पयतचा र ता 
काँ ट करण करणे 
अंतगत वदयुत 
वषयक कामे 
करणे.   

६००००००० १००००० ५०००००० ५१०००००  

४ ३५२ ३८ . .८ संत नगर 
चौकात Under pass  
करणे या 
कामांअंतगत 
वदयुत वषयक 
काम करणे.   

६००००००० १००००० ५०००००० ५१०००००  

५ ३५२ ३९ . .८ पाईन 
िसट  चौकात 
Underpass  करणे 
या कामांतगत 
वदयुत वषयक 
काम करणे. 

६००००००० १००००० ५०००००० ५१०००००  

६ ३११ ३९ . .८ गुळवेव ती, 
S Block MIDC 
प रसरा मधील 
दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करण ेव 

५०००००० ७००००० १५००००० २२०००००  
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आव यकते नुसार 
वदयुत वषयक 
कामे करणे.२०१९-२०  

७ ३११ ४० . .८ मधील ७ ते 
१० MIDC प रसरा 
मधील दवाब ी 
यव थेचे नुतनी 
करण करणे व 
आव यकते नुसार 
वदयुत वषयक 
कामे करणे     
(सन २०१९-२०) 
पाईन िसट  चौकात 

Underpass  करण े

कामांअंतगत वदयुत 
वषयक काम करणे. 

५०००००० ७००००० १५००००० २२०००००  
 
 

८ ३११ ४१ . .८ मधील   J -
Block MIDC 
प रसरामधील 
दवाब ी यव थेचे 
नुतनीकरण करणे व 
आव यकते नुसार 
वदयुत वषयक 
कामे करणे (सन 
२०१९-२०)     

५०००००० ७००००० १५००००० २२०००००  
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९ ३११ 31 . .८ म ये ववीध 

ठकाणी सीसीट ह  
बस वणे.       

१८०००००० १००००० ५०००००० ५१०००००  

१० ३११ 3५ क ेञीय कायालय 
अंतगत म यवत  
भांडार व वध 
इमारती म ये 
सीसीट ह  यंञणा 
बस वणे.(२०१९-२०)      

१००००००० ७००००० ५०००००० ५७०००००  

११ 3२४ १२ . .८ मधील 
से. .१ भूखंड . १ 
मधील ट ंग ॅकचे 
उवर त काम करणे.       

७५००००० ७००००० ४०००००० ४७०००००  

१२ 3२८ ४ . .८  मधील 
उदयानांम ये 
वदयूत वषयक 
नुतनीकरणाची कामे 
करणे       

७५००००० ७००००० ३०००००० ३७०००००  

१३ 3३९ १० . .८ म ये ववीध 
चौकात काश 
यव था करणेव 
अनुषंगीक कामे 
करणे       

५०००००० ८५०००० १०००००० १८५००००  

    ३१३०००००० ५८५०००० ४७५००००० ५३१५००००  ३०२४१२६०० ४७५००००० 
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तसेच 

अ.
. 

पा
नां
क 

कामाचा 
अ. . 

लेखािशष/कामाचे 
नाव  

अंदाजपक य 
र कम 

सन 
२०१९-२० 
ची 
तरतूद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

पानांक कामाचा 
अ. . 

लेखािशष
/कामाचे 
नाव 

अंदापञक य 
र कम 

सन 
२०१९-२० 
ची तरतूद 

घट 
करावयाची 
तरतूद 

२४ - १६ शाळा मैदाने आ ण 
डा संकुल उभारणे 

व दु ती करण.े 
पंपर  िचंचवड 
मनपा या रेकॉड मचे 
डजीटलायझेशन 
तसेच द ताऐवज 
(Document) सुर ीत 
जतन करणेकर ता 
ऍटोमेटेड डॉ युमट 
मॅनेजमट िस ट म 
यंञणेसाठ  केबीनेट 
फिनचर व इतर 
अनुषंगीक कामे 
करणे.       

५०००००००० १०००००० २९०००००० ३००००००० ४१५ ११ भूसंपादन - १४०००००००० २९०००००० 
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सबब, यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१८-१९ चे सुधा रत व सन २०१९-२० चे 
मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह महापािलकेने नमुद 
केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क 
याच माणे क शासन पुर कृत योजना अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. 
ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम वकृती 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

अंदाजप क “अ”“क”“प” व क शासन पुर कृत योजना अंदाजप क 

अ. . तपिशल सन २०१८-१९ चे सुधार त 
अंदाजप क र. . 

सन २०१९-२० चा अंदाज र. . 

अ) 

१) 

 

एकूण जमा 

 

४६,४३,५८,८०,३४८ 

 

४६,२०,७७,९७,००० 

२) एकूण खच ३२,५३,०६,८०,१०२ ४६,१९,४२,८४,४०० 

३) अखेरची िश लक १३,९०,५२,००,२४६ १,३५,१२,६०० 

ब) 

१) 

 

भाग-३ एकूण जमा 

 

५६,४६,२४,२७,३८४ 

 

५०,३०,१६,१५,३८४ 

२) भाग-३ एकूण खच ५६,४६,२४,२७,३८४ ५०,३०,१६,१५,३८४ 

क) 

१) 

 

क शासन पुर कृत 
योजना एकूण जमा 

 

१४,६२,२०,६१,१५५ 

 

१५,६२,२४,७७,००० 

२) क शासन पुर कृत 
योजना एकूण खच 

५,७५,२४,६१,००० १४,३६,७९,३१,००० 

३) अखेरची िश लक ८,८६,९६,००,१५५ १,२५,४५,४६,००० 
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सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 
 
 

      (ममता वनायक गायकवाड) 
                                सभापती  

       थायी सिमती                                    
                                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

 मांक - नस/०३/का व/४४८/२०१९ 
दनांक - ०२/०५/२०१९      
 
 

                                                      
                                                   (उ हास बबनराव जगताप)  
                                    नगरसिचव                                        
                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                  पंपर  - ४११ ०१८.                             
  
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 
      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


