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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

      मांक:नस/६/का व/१८/२०२० 
      दनांक – २५/०९/२०२० 

 
ित, 

 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर   ४११ ०१८. 
  
 
  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 

 ०६/१०/२०२० रोजी दुपार  १.४५ वाजता आयो जत केलेबाबत. 
 

मा.महोदय/महोदया, 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर - २०२० ची मािसक मा.महापािलका सभा 
मंगळवार दनांक ०६/१०/२०२० रोजी दुपार  १.४५ 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 ( हड ओ कॉ फर संग ारे) उप थत रहावे 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 – ४९ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑ ट बर – २०२० ची मािसक मा.महापािलका सभा 
मंगळवार दनांक ०६/१०/२०२० रोजी दुपार  १.४५ वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल.   

िनयु या 
 

वषय मांक १) महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचेकलम ३० अ वये व पंपर                 
              िचंचवड शहरा या महानगरपािलके या सिम यां या सभा इ.चे संचालन  
              कर या वषयीचे जादा िनयमांपैक  िनयम .६७ म ये िनदष के या माणे  
              खालील ०५ (पाच) वशेष सिम या नेमणे –  

१) मा. वधी सिमती – 
( टप – वधी सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत)  

२) मा.म हला व बालक याण सिमती – 
   अ) म हला व बालक याण सिमतीवर २ मा.सद यां या िनयु या करणे. 

ब) म हला व बालक याण सिमतीवर ७ मा.म हला सद यां या िनयु या  
   करणे. 

३) मा.शहर सुधारणा सिमती - 
( टप –शहर सुधारणा सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या 
आहेत.)  

४) मा.कला डा सा ह य व सां कृितक सिमती - 
( टप - कला डा सा ह य व सां कृितक सिमतीवर ९ मा.सद यां या 
िनयु या करावया या आहेत.)  
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५) मा.िश ण सिमती - 
( टप – िश ण सिमतीवर ९ मा.सद यां या िनयु या करावया या आहेत.)  
 

( टप – उपरो  .०१ ते ०५ माणे या वशेष सिम यां या मा.सद यां या 
िनयु या सन २००७ चा महारा  अ यादेश .२ अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयामाचे कलम ३१ अ म ये तरतूद के या माणे 
माणशीर ितिनधी व देऊन नामिनदशना ारे करावया या आहेत.) 

------ 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
------ 

मा. थायी सिमती सभेकड ल प े/कामे 
 

वषय .२) संदभ – १) मा.राज  लांडगे मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

२)  मा. थायी सिमती ठराव .७४४४ द.०९/०९/२०२० 
          ी.सुिनल तानाजी तांबे, रखवालदार यांचा मुलगा दु न सुिनल तांबे वय वष 
११ याला थायलेिसमीया हा आजार ज मत: आहे.  सदर आजाराक रता सीएमसी हॉ पटल, 
वे लोर, तािमळनाडू या ठकाणी द.३०/०६/२०१८ ते ११/०८/२०१८ या कालावधीत उपचार 
घेतले असून याक रता एकूण २७ लाख एवढा खच झालेला आहे.  सदर २७ लाखांपैक  १२ 
लाखाची बीले ी.सुिनल तांबे यांनी ितपूत कामी सादर केली असता यापैक  ८ लाखां या 
बीलांची ितपूत  मंजूर करणेत आली असून ४ लाखांची बीले नामंजूर करणेत आलेली आहेत.  
तसेच उव रत १५ लाखांची बीले ितपूत कामी सादर केली असता ती नामंजूर करणेत 
आलेली आहेत.  ी.तांबे यांनी एकूण २७ लाख खच केला असून यापैक  ८ लाखां या 
बीलांची ितपूत  मंजूर झाली आहे व १९ लाखांची बीले नामंजूर करणेत आलेली आहेत.  या 
सव बाबी पाहता ी.तांबे हे आिथक संकटात असून यांचे मुलाचे वै क य उपचाराचे खचाची 
बीले मंजूर करणे आव यक आहे. तर  ी.तांबे यांचे मुलाला असणारा दुधर आजार पाहता 
वशेष बाब हणून यांची उवर त १९ लाखांची वै क य ितपूत ची बीले मंजूर करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

                         -------  
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वषय मांक- ३) संदभ- १) मा.संतोष कांबळे, मा.अंबरनाथ कांबळे यांचा ताव. 
                     २) मा. थायी सिमती ठराव मांक ७४८५ द.१६/९/२०२०  
                     ३) मा. थायी सिमती ठराव मांक ७५१३ द.२३/९/२०२० 
               पंपर   िचंचवड शहरात कोरोना (को वड-१९) वषाणूचा ादूभाव झालेला 
आहे. सदर वषाणूला ितबंध कर यासाठ  रा य सरकार तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका तरावर वेगवेग या उपाययोजना के या जात आहेत. याम ये 
महानगरपािलकेतील अ याव यक सेवेतील कमचा-यांसह इतर व वध पदांवर ल कमचा-यां या 
नेमणूका करणेत आले या आहेत. पंपर   िचंचवड महानगरपािलकेतील कोरोना (को वड-१९) 
वषाणूला ितबंध करणेबाबत काम करणा-या सवच कमचा-यांना ो साहन देणे गरजेचे 
आहे. महापािलकेने द.२४ माच २०२० ते १७ मे २०२० व १४ जुलै २०२० ते २३ जुलै २०२० 
या कालावधीम ये ६५ दवसांचा लॉकडाऊन कालावधी जाह र करणेत आला होता. सदर 
कालावधीम ये सव लोकल रे वे सेवा / प रवहन सेवा व इतर दैनं दन वासी सेवा बंद 
करणेत आले या हो या. यामुळे अ याव यक सेवेतील सव अिधकार  / कमचार  यांना 
कामा या ठकाणी ये-जा कर यास अडचणी  िनमाण झा या हो या. तसेच सदर या 
लॉकडाऊनमुळे अ याव यक सेवा वगळता इतर सव दैनं दन सेवा तसेच हॉटेल, रे टोरंट व 
भोजनालय बंद कर यात आलेली होती. यामुळे सदरहु कमचार  यांना भोजनाची यव था 
उपल ध झाली नाह . पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील िनयिमत सेवेतील तसेच 
अ याव यक सेवेतील सवच  अिधकार  / कमचार  यांनी जोखीम प क न कामावर हजर 
राहून यांचेवर सोप वलेली जबाबदार  यो य र या पार पाडली आहे. महारा  महानगरपािलका 
कलम ६७ (क) नुसार तातड या प र थतीत जनते या सेवेसाठ  कंवा सुर ततेसाठ  
आव यक या उपाययोजना व खच कर याची तरतूद आहे. कोरोना वषाणूचा (Covid 19) 
सार व यावर ल उपाययोजना अंतगत महानगरपािलकेतील व वध थापन केलेले क , 
णालये, को वड केअर सटरम ये महानगरपािलकेतील बहुतांशी सवच वभाग व 

वभागातील अिधकार  / कमचार  लॉकडाऊन कालावधीत देखील वेळेचे बंधन न पाळता 
नेमून दलेले काम कर त आहेत. सदर कमचा-यांना द.२४ माच २०२० ते १७ मे २०२० व 
१४ जुलै २०२० ते २३ जुलै २०२० या ६५ दवसा या लॉकडाऊन कालावधीम ये कोरोना 
वषयक काम करणारे महानगरपािलका कमचार , मानधनावर ल कमचार  व ठेकेदाराकडे काम 
कर त असलेले कमचार  यांना य  केले या कामा या माणात हजर दवसा माणे 
ती दन र. .१५०/- (अ र  र. .एकशे प नास फ ) ो साहन भ ा मंजुर करणे व 
यासाठ  य  येणा-या खचास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 

येत आहे. 



5 
 

                   मा.आयु ांकडुन आलेली प े. 

 वषय मांक-४) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .मािश/५/का व/४६५/२०२० 
              दनांक २३/०९/२०२०  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा यिमक व ालय, काळभोरनगर येथे आय 
ट च या सं थे ारे इय ा ८ वी ते १० वी ची इं जी मा यमाची शाळा सु  करणेबाबतचा 

ताव द. २३/०१/२०२० या प ा वये आयट च या सं थेने दलेला आहे. यानुसार 
आय. ट च सं था इं जी मा यमाची ( इय ा ८ वी ते १० वी ) शाळा चाल वणेची पूण 
जबाबदार  घेणार आहे. याम ये शाळेचे रोजच े संचलन, कूल लीडर (मु या यापक ) 
िनवड, िश क िनवड, िश क िश ण, िश ण प दती, गती मू यमापन व देणगीदार 
जोडणी या सव गो ींचा समावेश आहे. आय ट चनी िनवडलेले कूल लीडर ( मु या यापक 
) िश क व शाळा चाल व यासाठ  लागणारा इतर खच आय ट च सं था देणगीदार सं था 
माफत करेल. अशा प दती या शाळा चाल व यासाठ  लागणा-या सव कार या परवानगी 
(शासन मा यता, युडायस मांक इ. ) आय. ट च सं थेला करा या लागतील. व सदर 
इं जी मा यिमक व ालयासाठ   सव भौितक सु वधा,आव यक वग खो या तसेच वीज व 
पाणी पुरवठा देणे इ याद  सु वधा महानगरपािलका करेल सदर व ालयास शासन मा यता 
िमळालेनंतर शाळा सु  करणेस परवानगी देणे आव यक आहे. तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा यिमक व ालय, काळभोरनगर येथे आय ट च या सं थे ारे इय ा 
८ वी ते १० वी ची इं जी मा यमाची शाळा सु  करणेबाबतचा ताव द. २३/०१/२०२० 
या प ा वये आयट च या सं थेने दलेला आहे.सदर ताव मा. आयु  सो. यांनी थम 
व ालयास मा.िश ण उपसंचालक यांची मा यता घेवून व ालय सु  करावे या अट वर 
मा यता देणेत आलेली आहे. 

१) आय ट च ह सं था इं जी मा यिमक (इय ा ८ वी ते १० वी ) शाळा           
चाल व याची पूण जबाबदार  घेणार आहे. याम ये शाळेचे रोजचे संचलन, कूल लीडर 
(मु या यापक ) िनवड, िश क िनवड, िश क िश ण, िश ण प दती, गती 
मू यमापन व देणगीदार जोडणी या सव गो ींचा समावेश असेल. ट च फोर इं डया या 
फेलोज बरोबर बी. एड झाले या िश कांची िनवड आय. ट च ह सं था करेल. 

२) आय ट च शाळांम ये एस. एस. सी. अ यास म वापरला जाईल. िश ण वभागानी 
नमूद के या माणे सव पर ा घेत या जातील. या यित र  ट च फोर इं डया चे गती 
व प रणामकारकता तपास यासाठ  मू यांकन ह  केले जाईल. 

३) आय. ट च संचिलत शाळांम ये फ  महानगरपािलके या शाळांमधील व ा यानाच 
वेश दला जाईल. वेश या लॉटर  प दतीने होऊ शकते. कोणा याह  िशफारशीवर 
वेश दला जाणार नाह . येक वगातील व ा याची सं या केवळ ३५ इतक च असेल. 
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४) अशा प दतीने घेतले या महानगरपािलके या व ा याची मा हती व गती आय ट च 
ह सं था िश ण वभागाला कळवत राह ल. 

५) आय ट चनी िनवडलेले कूल लीडर ( मु या यापक ) िश क व शाळा चाल व यासाठ  
लागणारा इतर खच आय ट च सं था देणगीदार सं था माफत करेल. 

सदर इं जी मा यमाची शाळा चाल वणेकामी पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व िश ण 
वभाग यां याकडून अपे ा व जबाबदार चे मु  ेखालील माणे आहेत.  

१) अशा प दती या शाळा चाल व यासाठ  लागणा-या सव कार या परवानगी आय. ट च 
सं थेला करा या लागतील. 

२) आय. ट च ारे संचिलत सदर इं जी मा यिमक व ालयासाठ   सव भौितक 
सु वधा,आव यक वग खो या तसेच वीज व पाणी पुरवठा देणे इ याद  सु वधा 
महानगरपािलका करेल.तसेच महापािलकेतील मा यिमक व ालयां माणे व ाथाना सोयी 
सु वधा द या जातील. 

       आय ट च या सं थेमाफत पुणे महापािलकेत ६ व ालये चालू आहेत, पंपर  
िचंचवड महापािलके या े ाम ये अशा कारे इं जी व ालय चालू के यास व ा याना 
याचा फायदा होईल. तर  सदर तावास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

                               ---- 
 वषय मांक – ५) संदभ १) मा.आयु  यांचे जा. .मभां/१/का व/ ६३५/२०२०         

                        दनांक १७/०९/२०२० 

        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 
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/ . .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 संसंगामुळे 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.  

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 करणे   

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 
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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 करणे   

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 करणे 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 
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१० भाग ं .२ मधील साई जीवन शाळे 
शेजार ल मैदान वकसीत करणे 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 करणे 

३२ ५९ 4,00,00,000 - 1,00,00,000 

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 मंुबई-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 करणे 

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 करणे 

३६ १४० 9,00,00,000 - 1,50,00,000

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

२० भाग .४८ येथील रहाटणी फाटा ते 
िशवाजी चौकापयत या १८.०० मी. ं द ३९ १८८ 8,27,00,000 - 1,00,00,000
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र याचे कॉ ट करण करणे. 

२१ 

नवीन भाग  २७ रहाटणी मधील 
ीनगर , गजानन नगर, रायगड 

कॉलोनी येथील र यांचे कॉ ं ट करण 
करणे 

३९ १९५ 6,50,00,000 - 1,00,00,000

  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 करणे 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 

५३ ५२ 7,60,68,000 - 3,00,00,000
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उ च मता ुतगती माग (HCMTR) 
वकसीत करणे. 

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

८ 

बी.आर.ट .कॉर डॉर . ३ वर वाकड 
येथील पुणे-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)बांधणे. 

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 करणे 

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.  

 

                                          
 

 (उ हास बबनराव जगताप) 
       नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/६/का व/१८/२०२० 
दनांक : २५/०९/२०२० 
  
टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव कायालयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   

 


