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

 कायप का मांक – ५१ 
सभावृ ांत 

दनांक – ०८.१२.२०२०               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे डसबर-२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा मंगळवार दनांक ०८/१२/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.  
   

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.केशव हनुमंत घोळव े         उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा. वीनल क पल हे  े

५) मा.अ नी संतोष जाधव 

६) मा.सार का िशवाजी स ते 

७) मा.राहुल गुलाब जाधव 

८) मा.वसंत भाकर बोराटे 

९) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

१०) मा.बुड सुवणा वकास 

११) मा.तापक र वनया द प (आबा) 
१२) मा.डोळस वकास ह र ं  

१३) मा.गायकवाड िनमला मनोज 

१४) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 
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१५) मा.बारसे यांका वण 

१६) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१७) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१८) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१९) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२०) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२१) मा.सावळे िसमा र वं  

२२) मा.ल ढे न ता योगेश 

२३) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२४) मा.गीता सुिशल मंचरकर 

२५) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२६) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२७) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२८) मा.मंगला अशोक कदम 

२९) मा.तुषार रघुनाथ हंगे  

३०) मा.संजय बबन नेवाळे 

३१) मा.भालेकर वण महादेव 

३२) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३५) मा.घोलप कमल अिनल 

३६) मा.उ म काश कदळे 

३७) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

३८) मा.यादव मीनल वशाल 

३९) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४०) मा.राजू िमसाळ 
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४१) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४२) मा.बाबर शिमला राजू 

४३) मा.अिमत राज  गावडे 

४४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४५) मा.खानोलकर ा महेश 

४६) मा.भ डवे संिगता राज  

४७) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४८) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 

४९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५०) मा.अपणा िनलेश डोके 

५१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५२) मा.गावडे राज  तानाजी 
५३) मा.कोमल दपक मेवानी 
५४) मा.सुल णा राजू धर 

५५) मा.शाम गणपतराव लांडे 

५६) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५७) मा.कदम िनक ता अजुन 

५८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

५९) मा.काळे उषा दलीप 

६०) मा.पवार मिनषा मोद 

६१) मा.बारणे अचना तानाजी 
६२) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६४) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

६५) मा.वाघमारे अ नी व म 

६६) मा.दशले रेखा राजेश 
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६७) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
६८) मा.कामठे तुषार गजानन 

६९) मा.च धे आरती सुरेश 

७०) मा.क पटे सं दप अ ण 

७१) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७२) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

७३) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

७४) मा.चं कांत बारकु नखाते 

७५) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

७६) मा.कुटे िनमला संजय 

७७) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

७८) मा. व ठल उफ नाना काटे 

७९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८०) मा.मुंढे उषा अंकुश 

८१) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८२) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८३) मा.बनसोडे राजू व नाथ 

८४) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८५) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८६) मा.रो हत (आ पा) सुदाम काटे 

८७) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८८) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

८९) मा.संतोष बबन कांबळे 

९०) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९१) मा.हषल म छं  ढोरे  

९२) मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव 
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९३) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९४) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९५) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

         

 यािशवाय मा. ावण ह डकर-आयु , मा.अ जत पवार-अित र  आयु  (२), 
मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच हे अिधकार  
सभेस  उप थत  होते. 

                          ----                          

मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  
सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   
मा. ानदेव थोरात – मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृह आनंदराव 
स डकर- पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माजी िश ण मंडळ सद य यांचे िनधन, 
अलका यादव – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या माजी नगरसे वका यांचे िनधन, 
केशुभाई पटेल- गुजरात रा याचे माजी मु यमं ी यांचे िनधन,भारत नाना भालके – 
रा वाद  काँ ेसचे आमदार यांचे िनधन, करण माहे र  – राज थान येथील 
भाजपा या ये  आमदार यांचे िनधन, ऋषीकेश ज धळे व भूषण सतई- ज मु 
का मर म ये पा क तान या याड ह यात वीर जवान शह द, िचकेत काळे – 
फ े ीय कायालयातील िमटर िनर क यांचे िनधन, मृदुला िस हा –गो या या 
रा यपाल तथा भाजपा या ये  ने या यांचे िनधन, त ण गोगई –आसामचे माजी 
मु यमं ी यांचे िनधन, अहमद पटेल – काँ ेसचे ये  नेते व माजी खासदार यांचे 
िनधन, वशाल कंुभार – डा वभागातील िलपीक यांचे िनधन, र व पटवधन – 
ये  नाटय व िच पट अिभनेते यांचे िनधन, िसताराम भोसले व वनायक फापाळे 

– पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे कमचार  यांचे िनधन, कािशनाथ ानोबा 
देवकर - यांचे िनधन, वण मो हते – यांचे िनधन झाले अस याने यांना 
आज या सभेत दांजली अपण करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस अनुमोदन देतो.  
मा.महापौर -  दांजली अपण कर यासाठ  सवानी दोन िमनीटे त ध उभे रहावे. 
          (सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून दांजली अपण केली.)  
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मा.राजु िमसाळ –मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह  क  शासनाने  
शेतक-यां वषयी जे वधेयक मांडल गेल आहे या या वरोधाम ये पुण रोडवर आज 
१३ दवसापासून शेतकर  आहेत. माझी वनंती आहे तु हांला क , जे काह  तीन 
कायदे आहेत शेतकर  उ पादनासंबंधी, यापार आ ण वा ण य ो साहन व सु वधा 
तसेच दुसरा कायदा आहे शेतकर  हा क आ ण सरु ा कमंत हमी आ ण कृषी 
करार या तीन जाचक काय ामुळे शेतक-यांवर जो अ याय होणार आहे या 
अ यायवर दाद माग यासाठ  आज भारत बंद पुकारला गेलेला आहे. काह  
संघटनांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयाजवळ पंपर  िचंचवड शहरातील सव 
संघटना या ितथं एकवटले या आहेत आ ण अ न याग हणुन हे सवजण ितथे 
बसलेले आहेत. मा.महापौर साहेब, आमची तु हांला वनंती आहे क , आज शेतकर , 
कामगार सव संघटना गे या १३ दवसापासून रोडवर आहेत. रोडवर एवढ  लोकं 
उतरलेली असताना जर तु हांला शेतक-यांचा, कामगारांचा कळवळा असेल तर 
आ ण या काह  घोषणा क  सरकारने केले या आहेत या या िनषेधाथ आजची 
सभा तहकुब करणेत यावी अशी वनंती करतो.  
मा.राहुल कलाटे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर 
राजाभाऊंनी तहकुबीचा मु ा आप यासमोर मांडलेला आहे. संपुण देशभरातील 
शेतकर  गे या १३ दवसापासून र यावर आहेत. व वध संघटना, व वध प  
सवजण या शेतक-यांना पाठ ंबा दश वत आहेत. असं असताना कुठं तर  या 
देशाचा अ नदाता,या देशाचा कामगार या सवानी िमळून आज एक दवसाचा बंद 
पुकारलेला आहे याला पाठ ंबा दे यासाठ  शहरातील व वध संघटना असतील, 
वेगवेगळे प  असतील आपणह  कुठं तर  या शेतक-या या कुटंूबातुन पुढे आलेलो 
आहोत.वेगवेगळया मा यमातुन या शहराचे नेतृ व कर त आहेत. कामगारामुळे पुढे 
आलेली ह  नगर  आहे. यां यामुळेच या नगर चं नावलौक क वाढलेलं आहे.असं 
असताना तु ह  आ ह  या सभागृहात कामकाज कर त राहाणं यो य नाह . 

येकाचे वचार वेगवेगळे असतात,प  वेगवेगळे असतात परंतु शेतकर  आ ण 
कामगार यां यासाठ  राजाभाउंनी जो तहकुबीचा मु ा मांडला आहे याला मी 
अनुमोदन देतो. 
मा.नामदेव ढाके - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह मा.महापौर 
साहेब,या ठकाणी वरोधी प ने यांनी आजची सभा तहकुब कर या या संदभात मु ा 
उप थत केला आहे. हे खरं आहे, यांनी सांिगतलं आहे क ,शेतक-यां या 
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संदभाम ये देशभराम ये मोद  सरकार या वरोधाम ये भारत  बंद पुकारलेला आहे. 
आ ण काह  जणांनी या महानगरपािलकेची सभा होऊ नय ेअशा भावना या ठकाणी 
य  के या गेले या आहेत. स मा.महापौर या संदभाम ये मी क  सरकार या या 
काय ा या संदभाम ये काय कायदे झाले,काय नाह  झाले यासंदभाम ये क य 
नेतृ व कंवा रा य तर य नेतृ व या या प दतीने काय कायदे केले यामुळे 
शेतक-यांच खरंच कती नुकसान होणार आहे का, या याम ये दशाभूल केली 
जातेय का? यासंदभाम ये मी या ठकाणी कुठलेह  व य करणार नाह . कारण हा 
वषय या  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सवसाधारण सभेचा नाह . परंतु जर  
शेतक-यां या संदभाम ये आ ण कामगारां या संदभाम ये, काय े केलेले आहेत असं 
या ठकाणी सांिगतलं आहे.स मा.महापौर साहेब,मी आप याला या ठकाणी वनंती 
करणार आहे क , या आंदोलना या संदभाम ये हे आंदोलन कुठे चाललं 
आहे,देशाम ये चाललं आहे यासंदभाम ये आ ह  चचा करणार नाह . परंतु या 
सभागृहाम ये ह  सवसाधारण सभा झाली पा हजे. आज या वषयप केवरती चार 
वषय आहेत शेतक-यां या वरोधाम ये कंवा कामगारां या वरोधाम ये असं कुठह  
नाह . या महानगरपािलके या संदभाम ये या महानगरपािलके या असणा-या 
करदा यां या संदभाम ये हा कुठलाह  वषय नस यामुळे स मा.महापौर 
साहेब,आपण ह  सभा पुढे चालू ठेवावी अशी मी आप याला वनंती करतो.  

मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह,मा.महापौर 
आजची सभा तु ह  उ ा पण घेवु शकता. आ हांला मा हती आहे क , जानेवार  
पयत आचारसं हता लागू शकते. यामुळे या सभागृहाला बंधने येतील परंतु आजचा 
जो वषय आहे तो कुठ याह  प ाने घेवु नये. आज आपण या वषयावर भारत 
बंदची हाक दलेली आहे. प  हणुन नाह  तर सभागृहात आ यानंतर सगळेजण 
एकच असतात आ ण हणुन शेतकर  आ ण कामगारांचा जो वषय आहे या 
वषयावर तहकुबी सूचना मांडलेली आहे. या ठकाणी येक य  हा शेतकर  
कुटंूबातील आहे असे मला वाटते. आ ह  शेतकर  आहोत पण कामािनिम  या 
पंपर  िचंचवड म ये कामगार हणून आलो आ ण थाियक झालो आहोत. पण 
आपण सवजण मुळ शेतकर  कुटंूबातीलच आहोत. आ ण यां यासाठ  यांना पाठ ंबा 
हणुन मा.महापौर साहेब,तु ह  आजची सभा उ ा या आ हांला क ाचाह  िनषेध 

करायचा नाह ,कुणाचाह  िनषेध करायचा नाह . कामगारां या बरोबर आपण आहोत 
हणुन सभा तहकुब करा, भारत बंद आहे हणून सभा तहकूब करा. या याम ये 
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कुणी कुठलाह  मान-स मान,प  हे आणाव असं मला वाटत नाह .आजची सभा उ ा 
या एक दवसाने काय होणार आहे. या चार वषयाम ये तुमचं मह वाच असं 

काय आडलेलं आहे आ ण आपण खरे काळया आईला जागत असू आ ण कामगारांच 
मीठ खात असू तर १०० ट के आजची सभा ह  तहकुब करावी लागेल. आ ण 
तु हांला ह  सभा तहकुब करायची नसेल तर आ ह  चार जण मतदानाची मागणी 
करतो. आ ण मग तु हांला काय करायचे ते करा. आमची मतदानाची मागणी आहे. 
मा.राहूल जाधव - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह खरंतर आजचा 
वषय हा शेतक-यां या आंदोलनाचा भारत बंदचा वषय आहे. वरोधी प ने यांनी 
वषय मांडला यानंतर मंगलाता नी आता सांिगतल आहे. परंतु आप या 
शहराम ये तीन नगरसेवकां या बाबतीम ये दुदवी घटना घडलेली आहे. आतापयत 
लॉकडाऊनम ये सभागृह बरेच म हने बंद होतं. यावेळ  सु दा बरेच वषय लंबीत 
राह लेले आहेत. आ ण आता आचारसं हता कधी लागेल हे आप याला सांगता येणार 
नाह . आ ण जर का आचारसं हता उ ा लागली तर हे वषय परत लं बत राहू 
शकतात. यामुळे मी सु दा शेतकर च आहे,शेती केलेली आहे आ ण या 
सभागृहामधले ८० ट के नगरसेवक,नगरसे वका या काळया आईची सेवा क नच या 
सभागृहाम ये आलेले आहेत. यामुळे या शेतक-याबरोबर शहराचा वचार करता 
आपण यो य तो िनणय यावा या प दतीने महापौरांनी िनणय घेवुन या ठकाणी 
सभागृहाला सांगाव अशी वनंती करतो.ध यवाद. 
मा.राजू िमसाळ - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आताच 
आम या ने या मंगलाता नी मतदानाची मागणी केली आहे तसेच माजी महापौरांनी 
सांिगतलं आहे क ,८० ट के नगरसेवक,नगरसे वका यांनी काळया आईची सेवा 
क न या सभागृहात आलेले आहेत. असं प पणे सांिगतले आहे. मा.महापौर 
साहेब,या सभागृहातील सद य जर ८० ट के शेतकर  असतील तर एक दवस ह  
सभा पुढे या उ ा घेतली तर  चालेल. जर तु हांला या शेतक-याची,कामगारांची 
जाण असेल तर एक दवस फ  सभा तहकुब करणेत यावी. एका दवसाम ये 
काह  आचारसं हता लागणार नाह . आपले उपमहापौर कामगार नेते आहेत यांचा 
परवाचा क सा मला आवडला ते स ाधार  प ाचे जर  असले तर  यांची 
कामगारांची चळवळ आ ण कामगारावरती असलेले ेम हे ते वत:ह  रोखू  शकले 
नाह त आ ण ते कामगारां या चळवळ त सहभागी झाले. यामुळे मी यांच कौतूक 
करतो. तर  मा.महापौर साहेब,एक दवस फ  सभा तहकुब क न उ ा ह  सभा 
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घेणेत यावी अशी वनंती करतो. अ यथा तहकुबीवर मतदान घेतलं गेलं पा हजे. 
जर तु हांला शेतक-या वषयी कळवळा असेल तर एक दवस सभा तहकुब करणेत 
यावी. महापौर साहेब,तु ह  पण एक शेतकर  आहात हणुन या ठकाणी माऊली 
हणून बसला आहात. या ठकाणी सगळे प  एकवटलेले आहेत तो पाट वेगळा 

आहे आ हांला या ठकाणी कुठलाह  राजक य पाट आणायचा नाह . तु ह  एक 
शेतकर  हणून या शहराची माऊली हणुन आजची सभा तहकुब करावी अशी 
वनंती करतो. 
मा.केशव घोळवे - मा.महापौर साहेब,मा.आयु  साहेब,स मा.सभागृह आज 
या ठकाणी आताच काह  मा यवरांनी भूिमका घेतलेली आहे क , आजची सभा 
तहकुब करावी. खरंतर शेतकर  आ ण कामगार या वषयीचे आंदोलन सु  आहे. 
प ह यांदा आपण शेतक-या या हताचं क ,अ हताचं हे आपण तपासून घेणं गरजेचं 
आहे. क  सरकार या मा यमातुन याच बरोबर ख-या अथाने कृषी त ां या 
मा यमातून या देशातील क कर  वग आ ण शेतकर  वग हा जर वाचवायचा असेल 
शेतक-यां या आ महा या थांबवाय या असतील तर त ां या काह  िशफारशी लागू 
झा या पा हजेत. कृषी आयोगा या या तरतुद  आहेत या ख-या अथाने शेतक-
यांना लागू झा या पा हजेत आ ण ती ामु याने भूिमका आजपयत कुठ याह  
क य कृषी मं यांनी घेतली नाह  कंवा क  सरकारने घेतली नाह . प ह यांदा क  
सरकारने आदरणीय मोद  सरकारने भारतीय जनता पाट या सरकारने घेतलेली 
आहे. याच ख-या अथानं देशातून वागत हायला पा हजे. परंतु दुदवाने ख-या 
अथाने याला वरोध होत आहे.मला आजह  आठवतयं क ातील कामगारांचे कायदे 
पे शनचा कायदा १९९५ म ये आणला तो कायदा ख-या अथानं कामगारां या 
हताचा होता. परंतु आता याच िमसक युिनकेशन केलं जात आहे. आ ण ख-या 
अथानं आंदोलने,मोच काढून याला वरोध केला जातोय. दुदवाने नंतर कालांतराने 
कळतयं क ,आपण चुक या ठकाणी मुखपणा केलेला आहे. आ ण ह  
आतापयत या देशाची परंपरा आहे. चांग या गो ींना देशाम ये सतत वरोध 
झालेला आहे. याच प हल ंउदाहरण जर ायचं झालं तर ांती योती सा व ीबाई 
फुले यांनी प हली सु वात केली यांना िचखल,दगड मातीच खावी लागली 
त हापासून ते खात आलेले आहेत तर आतापयत ह  परंपरा चालूच आहे. ते आता 
नाह त परंतु यांच मह व आता आप याला कळतयं आज ख-या अथानं जर आपण 
पा हलं तर १९९१ म ये एलपीजी हे धोरण आप या देशाने वकारलेलं आहे. 
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Liberalization, Privatization, Globlization  गॅट करार जो झाला तो यासाठ च क  
या जगाम ये सव देशानी एकमेकांकडे आंतररा ीय तरावरचा यापार केला पा हजे. 
माझा माल जो बनतो तो जगातील कोण याह  देशाम ये बाजारपेठेम ये मी घेऊन 
गेलो पा हजे. या मालाला चांगला रा त दर िमळाला पा हजे. याची गुणव ा 
चांगली असली पा हजे आ ण कमीत कमी खचाम ये ते उ पादन झाल पाह जे हा 
या मागचा खरा उ ेश होता. आपल इ पोट आ ण ए सपोट खुप मोठया 
माणाम ये वाढल गेल पाह जे आ ण ख-या अथाने आपला देश बीपीएल म ये 

जवळपास ६७ ट के आहे ह  आपली इ ू ह झाली पाह जे हा या मागचा मु य 
उ ेश होता. आजह  आपण सभागृहाम ये काम करत असताना फ  वरोधाला 
वरोध हणून काम अनेकदा करताना पाहतो आ ण ते दसतं. आपण ख-या अथाने 
डोळसपणे आ ण जागृत राहून चांगल एखाद जर धोरण येत असेलतर या 
धोरणाला आपण उलट सपोट केला गेला पाह जे. तु हांला काह  उदाहरण अगोदरचे 
देऊ इ छतो. जीएसट  हा सगळे देश याचे पालन करतात आ ण ते देश 
याचवेळ  पगंतीम ये आले नाह त. आजह  जीएसट  या देशाम ये आला नसतातर 
पंपर  िचंचवड शहराम ये एकह  उदयोगधंदा आ ण कारखाना राह ला नसता. 
तु हांला माह ती आहे ड का कार कुठ बनायची रांजणगाव या फॅ टर म ये, का तर 
या महापािलकेचा इथला टॅ स जा त आहे. पण जे हापासून जीएसट  आला वन 
नेशन वन टॅ स आ ण यामुळ या कर णालीम ये एक चांगली सुसूञता आली, 
देशाम ये कुठलाह  उदयोगधंदा कुठेह  करता येवू शकतो आ ण चांग या प दतीने 
तो चालवता येवू शकतो अशा प दतीच चांगल धोरण आणलं. परंतु अशी चांगली 
धोरण यावेळेस येतात दुदवाने आपला देश आ ण देशाम ये जे एजंट बनलेले 
आहेत क  यांची दलाली आतापयत चालत होती परंतु आता ती पुण बंद होणार 
आहे. जो क  करतो, मेहनत करतो आता ताई तु ह  सांगीतल क  काळ  आई 
आ ण हे जे धोरण आहे ते काळया आईला ख-या अथाने संर ण करणार धोरण 
आहे. परंतु आपण आतापयत फ  जे मधले दलाल आहेत आ ण एजंट आहेत 
यां या बाजू या भूमीकेम य ेआहात आ ण हणून काळया आईम ये ख-या अथाने 

जो राबतोय, क  करतोय या या या उ पादनाला एक चांगला रा त भाव िमळणं 
ख-या अथाने हे आपल परम कत य असतं. आ ण हणून या िशफारशी या 
अनुषंगाने आज हे क सरकारने आ ण मोद  सरकारने अतीशय तो चांगला कायदा 
आणलेला आहे. कामगार कायदया या अनुषंगाने आताच िमसाळ साहेबांनी सांगीतल 
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क  उपमहापौर या ठकाणी कामगारां या आंदोलनाम ये गेले होते, हो गेलो होतो. 
माझा पींड आ ण माझा ड एनए हा कामगारांचा आहे आ ण मी उसतोड कामगारांचा 
मुलगा आहे आ ण शेवट या ासापयत कामगारां या हतासाठ  याय हा कासाठ  
लढणारा मी कायकता आहे. आता या ठकाणी गेलो हणजे काय मी स ाधार  
प ाम ये आहे, क ात आमच सरकार आहे, सगळया संघटना या ठकाणी आ या 
जनरली स ाधार  श यतो कुणी फरकत नाह  हे आ ह  आतापयत पाह लेल आहे. 
परंतु आमची या मागची भुमीका काय होती, आतापयत आ ह  काँ ेस या, 
रा वाद या सगळया या स ा पाह या परंतु ती आंदोलन कशी िचरडायची, कशा 
प दतीने मोड त काढायची हे आजपयत पाह लेल आहे. या ठकाणी जावुन या 
संघटनेचा अ ोश, संताप होता यांच हणणं ऐकूण घेतलं आ ण या ठकाणी   
ख-या अथाने क सरकार बरोबर सव िश मंडळाची हणजे कामगार संयु  कृती 
सिमती पुणे ज हा आ ण महारा  रा य या सवाच एक िश मंडळ तयार क न 
लवकरच आ ह  क य कामगार मंञी संतोषजी गंगवाल साहेब यांची भेट घेणार 
आहोत. आ ण ख-या अथाने आज अशी प र थती असते तु हांला सवाना माह ती 
आहे, इितहास सु दा आपण वाचलेला आहे “ध” क  “म” ध चा म झाला क  नाह  
झालेला आहे आ ण असाच “ध” चा “म” आप या आयु याम ये आप या देशाम ये 
आप या रा याम ये आप या शहराम ये सात यपुवक घडत आलेला आहे. आ ण 
हणून “ध” चा “म” नको असेलतर “ध” चा “म” नको यासाठ  ख-या अथाने मी 

कामगार चळवळ चा एक सामा य कायकता हणून आ ण या शहरातला उपमहापौर 
हणून कामगार संघटने या या अ ोशाला आ ण संतापाला या ठकाणी जावून 
यांच जे काय हणण ंआहे ते या ठकाणी वकारल आ ण यांना या ठकाणी 

आ त केलं क  लवकरच आपण क य कामगार मं यांना भेटू. ख-या अथाने 
या ठकाणी ते वधेयक पास झालेल आहे जे काह  स ावीस कायदयाच पांतर चार 

कायदयाम ये केलेलं आहे तर ते न क  काय आहे हे आपण पह ल पाहून घेवू, 
आजपयत याच डॉकेट कोणाकडेह  या ठकाणी नाह . परंतु या ठकाणी 
वेगवेगळया भूमीका पञकार ते या मा यमातून िमड या या मा यमातून आशा 
आ या क  आपला परमनं ट कामगार लगेच कंञाट  होणार, असं होत नसतं, असं 
कधीच होवू शकत नसत. आजह  तु हांला सांगायच जर झालतर, मी पाहतोय 
महानगरपािलका अनेक वषापासून कायरत आलेली आहे. या गो ीचंा तु हांला 
कळवळा आ ण पुळका वाटतो जर तसजर वाटत असत तर आतापयत सफाई 
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कमचार , वैदयक य ेञाम ये काम करणारे पॅरामेड कल टाफ असेल पाणीपुरवठया 
मधील असतील सगळया ठकाणचे मानधनावर काम करतात आठ हाजार, साडेआठ 
हाजार, आकरा हाजार, दहा हाजार इत या तुटपुंजा वेतनाम ये काम करतात यांना 
कमान वेतन िमळाव यासाठ  आजपयत कोणीह  भांडलेल नाह  परंतु आ ह  माञ 
या ठकाणी ती भूमीका घेतलेली आहे आ ण न क च आयु  साहेबांच सु दा 
याम य ेआ हांला सहकाय चांग या प दतीच िमळतय. काल या ३० ए लला 

वैदयक य ेञात या १९८ कमचा-यांना ख-या अथाने महानगरपािलके या 
इतीहासाम ये पह यांदा कमान वेतन या ठकाणी लागू झालेल आहे. आ ण ख-या 
अथाने जो कळवळा असतो तो कृतीतून करायचा असतो फ  बोलून पोपटपंची 
क न चालत नाह . आपली कृती या ठकाणी ठरली गेली पाह जे. आजह  आ हांला 
खाञी आहे क  क सरकारम ये सु दा अतीशय अ यासू या ठकाणी क य 
कामगारमंञी गंगवाल साहेब आहेत माझे आ ण यांचे जवळचे संबंध आहेत आ ण 
यांनी सु दा या ठकाणी एक चांगली भूमीका घे याचा य  केलेला आहे. 

आप या देशाम ये तीन कारचे कामगार गण या गेलेले आहेत एक-असंघट त, 
दुसरे- संघट त आ ण तीसरे-सेवािनवृ  वे छािनवृ  या तीन वगाम ये कामगार 
वग मोडलेला आहे. ४८ कोट  कामगार आज या देशाम ये आहेत पैक  ९७ ट के 
कामगार हा असघंट त म ये आहेत क  यांचा आज कुणी वाली नाह  आ ण यांचा 
कुणी वाली बनत नाह . यांना माय-बाप कोणी नाह , कसह  यांच शोषण चाललेल 
आहे, कुणीह  यांना या ठकाणी रगडून घेतय आ ण ख-या अथाने हे ९७ ट के जे 
कामगार आहेत हया कामगारांसाठ  मोद  सरकार या मा यमातून यांना ईएसआय, 
पीएफ कंवा अजून यांना यांचा इ कम िस यूर ट  आ ण ख-या अथाने जॉब 
िस युर ट  कशा अथाने देता येईल. अनेक ठकाणी अशी प र थती होते कामावर 
कॉ ॅ ट म ये यायच आ ण एक मह यात, दोन मह यात, तीन मह यात परत 
काढून टाकायच. कसलीह  पुवक पना न देता, नोट स न देता यांना काढून टाकल 
जातं हे राजरोषपणे रोज चाललेल आहे. यांचा कुणी वालीच नाह  हणजे जसं 
ट शां या काळाम ये, या या अगोदर हणजे वातं या या पुव  १८६० साली 
या प दतीने कामगारांना, वेठबीगार आ ण गुलाम हणून या ठकाणी ख-या 

अथाने राबवून घेतल गेल सुय दयापासून ते सुया तापयत यांचे कामाचे तास 
न हते शेवट  एका मा यवरांनी पुढे हातात भूमीका घेतली यांच आज नाव आहे 
भारतीय कामगार चळवळ चे जनक राव बहादूर नारायण मेघाजी लोखंडे हे पुढे आले 
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आ ण यांनी सव कामगारांना एकञ केल आ ण या मा यमातून यांनी लढा देवून 
यां या याय हा काला चालना दली आ ण अनेक कामगारांचे कायदे चांग या 

प दतीने या ठकाणी क न घेतलेले आहेत. आ ण मला खाञी आहे क सरकार या 
मा यमातून आ ह  सु दा कुणी ग प बसणार नाह त. यांच कमान वेतन ख-या 
अथाने १९५२ साली एक कॉ फर स झालेली होती ड यन लबेर कॉ फर स 
याम ये साय ट टनी जो फॉ युला दलेला आहे तो फॉ युला सु दा लवकरच 

मा य क न घेत या िशवाय आ ह  सु दा शांत राहणार नाह त. अनेक वषाच 
व न आहे १९५२ साल आ ण आज जर पाह लतर २०२० साल आहे. यावेळेसचा 

मु ा परंतु ख-या अथाने भारतीय मजदूर संघ, भाजपा कामगार आघाड  महारा  
देश आ ण ख-या अथाने भारतीय जनता पाट चा तो अजे डा आतापयत तो जपून 

ठेवलेला आहे आ ण पुढ या काळाम ये तो अंमलबजावणी के यािशवाय राहणार 
नाह  हे मी खाञीपुवक या ठकाणी सांगतो. एखादया कामगाराचा जर मृ यू झालातर 
या यासाठ  वकमॅन कॉ पेसेशन ऍ ट हणून आहे. बोट जर तुटलीतर याला फ  

७० हजार पये, ८० हजार पये िमळतात. ख-या अथाने तो एवढा व त आहे का 
हो, तर मुळ च नाह  आ ण हणून वषानुवष ते कायदे तसेच लंबीत पडलेले 
आहेत. मला जमनीत जा याचा योग आला तेथे एका कामगाराचा जर मृ यू 
झालातर वकमॅन कॉ पेसेशन ऍ टनुसार यांना २१ कोट  पये िमळतात आ ण 
आप याकडे कामगार जर मेलातर याला साडेतीन लाख पये िमळतात, या 
कॅ यूलशेन माण े हणजे आपण एवढे व त आहोत का. ख-या अथाने या 
सगळया गो ींचा वचार या सगळया गो ींचा अ यास आ ण मंथन या ठकाणी 
केल गेल आहे. चांगले चांगल े ताव या ठकाणाहून आपण दलेले आहेत. मला 
आठवत आज ख-या अथाने अ णजी जेटली साहेब नाह त परंतु यांच मरण होत. 
जो बोनस ऍ ट १९७१ चा आहे ते हापासून या बोनस कायदयाम ये एकदम 
तुटपुंजी सोय होती. माग या काह  कालावधीम ये परमन ट कामगार असेल कंवा 
कोणताह  कामगार असेलतर याला फ  ८५०० पये बोनस िमळायचा. ख-या 
अथाने या बोनसचा आ खा मसूदा आपण बनवून दला पंपर  िचंचवडमधुन, या 
मुसदयाम ये हायकोट, सु म कोटाचे ज जमट दले १९०२ साली ट शानी 
केले या कमीट या िशफारशी द या आ ण या अनुषंगाने बोनस २३५००/- इतका 
लागू केला आ ण तो आज भारतभर लाग ूआहे. आज रोजी तो बोनस २८५००/- 
इतका िमळतो. हणजेच काय तर न क च या सरकार या मा यमातून अनेक 
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चांगले आ ण ांतीकार  िनणय घेतले गेलेले आहेत. मा.महापौर साहेब, मला 
या ठकाणी सांगायला आनंद वाटतो आदरणीय देव जी फडणवीस साहेब यांनी 
मु यमंञी असताना कमान वेतन स लागार मंडळावर सद य हणून माझी 
िनयु  केली याला आज दोन वष झाललेे आहेत. सद यपद  आ या या नंतर 
न वद दवसा या आत या रा याम ये बारा कोट  जनतेपैक  साडेचार कोट  
कामगार आहेत या साडेचार कोट  पैक  पाऊणेचार कोट  असंघट त कामगार आहेत. 
स र वषापुव  कायदा झाला होता १९४८ साली कमान वेतन स लागार मंडळ 
हणून, िमनीमम वेजेस. स र वषाम ये या कामगारां या कधी पगारवाढ  झा या 

नाह त आ ण झा यातर या ७० ., ८० ., ९० .,१०० . हणजे ख-या अथाने 
या क क-याची म कर  आ ण थ टा आतापयत सरकाराने केलेली होती. २०११ 

पासून या या िमट ंगा सु दा झाले या न ह या यावेळेस मी ह  जबाबदार  हातात 
घेतली यावेळेस पह या न वद दवसा या आत एक कोट  कमचा-यांची पगारवाढ 
११० ट यांनी केली, इितहास घडला महारा ाम ये. आ ण हणून आज आपण 
या ठकाणी जो कळवळा आ ण ख-या अथाने हे बोलतात फ  बोलघेवडयासारख 
काम नसाव या ठकाणी यो य काम केल पाह जे आ ण यो य असलेल काम 
भारतीय जनता पाट  सात यपुवक करत आलेली आहे आ ण भ व याम ये सु दा 
अतीशय चांग या प दतीने ते काम केल जाणार यात कसलीह  शंका नाह . आ ण 
मला खाञी आहे स ाधार  हणून सु दा आ ह  कुठलाह   असु दयात, 
कोण याह  घटकाचा  असु दयात, कोण याह  वभागाचा  असु दयात तो 

 आ ह  ख-या अथाने समजून घेवू आ ण या ांम ये या सम यांच 
िनराकरण कसं करता येईल या अनुषंगाने सवजण य  क . आपल हे शहर आहे 
ते माट िसट कड झेप घेत आहे अशा प दतीन आजची ह  आपली सभा जी आहे 
ती क ट यू क न आपले जे वषय आहेत ते आपण मंजूर ला यावेत या 
अनुषंगाने आप याला वनंती करतो आ ण थांबतो, जय हंद जय महारा .  

मा.भाऊसाहेब भोईर - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 
ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. केशवराव 
घोळवेनी अतीशय जबाबदार ने या ठकाणी प ाच हत डोळयासमोर ठेवून व य 
केल. आ हांला आनंद वाटला क  यांना बीन वरोध िनवडून द याच साथक झालं. 

 असा येतो क  शहराम ये कामगार नेते अनेक आहेत. पण घोळवचा मी देखील 
आदर करतो कारण खरच ते सुसं कृत कामगार नेते आहेत. आ हांला कामगार 



15 
 

  

चळवळ तल काह च कळत नाह . बाजूला टे को आहे, एसकेएफ आहे तर  आजपयत 
कामगारां या घटना, यांच काय काय आहे, कमचार  हे ते असं काह  समजत 
नाह . आ ह  आपल सरळ सामाजीक काम करणा-या ेञातून वाटचाल करत 
आलेलो कायकत आहोत. तु ह  एवढ व तारपुवक कामगार चळवळ  वषयी बोलनू 
आम या ानात भर पाडली याब ल आपल पुन  एकदा अिभनंदन.  असा 
आहे क  आपण इथ बैठक कंवा चचा ह  शेतक-यां या संदभात या वातावरण 
िनम ती ह  देशभर असलेली आहे, या संदभातील आहे. रोजंदार वर कोण लोक 
आणतं, सभेला कोण लोक येतात, घोळवे साहेब आपण खाजगीम ये बस यानंतर 
बोल.ू या गो ी चचा कराय या नसतात कारण का क  कोण याह  आंदोलनाचा 
अशा कारे अपमान करणं उिचत नाह  आपण जबाबदार आहात, शहराचे उपमहापौर 
आहात. तुमच अंदोलन हे अंदोलन असतं आ ण इतरांच नाह  असं हणण हणजे 
कायक याचा अपमान आहे. तु ह  या प दतीने आपले गुपीत समोर आणता. असं 
काह  नसत येक इकडन तीकड, तीकडन इकड स ेची समीकरण बदलत 
असताना वचार तोच ठेवून याम ये काय बदल करता येईल, गती करता येईल 
हे पाह ल पाह जे, हे वाईटच आहे आ ण हे वाईटच होतं असं जर इतीहासाची पान 
उघडलीतर काय काय वाईट झाल आ ण वाईट कर याम ये कोण तरबेज होतं हे 
आप या समोर सु दा येईल. या गो ीवर आपण खाजगीम य ेबोल.ू परंतु आता 
जी आपण तहकूबी सूचना मांडलेली आहे ती शतेक-यां या संदभात या वातावरण 
िनम तीची आहे. खरतर तु ह  बोलले क  हे तपासून बघा मग ते तपास यासाठ  
तर  आजची सभा तहकूब करा.  असा आहे क  ह  देशभरातली चचा शेतक-
यांब ल शेतक-यां या मनाम ये जो संदेह िनमाण झालेला आहे तो साधा आ ण 
सोपा आहे या यात जे तीन वधेयक आहेत, तीन करारासंदभात शेतकर  उ पादन 
यापार आ ण वा ण य, शेतकर  स मीकरण व सुर ा, कमंत आ ण हामी आ ण 
कृ षकरार. हणजे एखादा लोकसभेत वषय मंजूर झा यानंतर तो थायी सिमतीत 
जातो, थायी सिमती नंतर तो रा यसभेत जातो. वरोधकांनी जर मतदान येची 
मागणी केलीतर याम ये ते मतदान होवून यावर सादकबाधक चचा होवून यावर 
उणीवा शोधून, एखाद वधेयक आणल हणजे या पाठ मागची भूमीका िन तच 
देशह ताची असते परंतु यातून काह जर चुक च असेलतर याचा सु दा स मान 
करणं गरजेच आहे आ ण तीच मागणी आहे या यापे ा काह  मागणी नाह . तो 
आ खा ठरावाच वादातीत आहे अस नाह . यात केवळ तीन करार आहेत या तीन 
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करारसंदभात संपुण देशभरात चौदा-चौदा दवस उपाशी राहून शेतकर  आंदोलन 
करतात ते सु दा पैसे घेवून आलेल शेतकर  आहेत का हे आपण अस ंबोलण ंउिचत 
नाह , आपण जबाबदार न बोलल पाह जे. कोण याह  प ाचा नेता हणून आपण 
यावेळेस जबाबदार न बोलतो यावर िन त तुम या प ाची बाजू मांडणं हे आपल 

कत य असत ते तु ह  पार पाडल परंतु यातून वरोधकां या या सूचना आहेत, 
रा य सभेम ये यांच बहुमत न हतं हणून ते अवाजी मतदानांनी वधेयक पास 
केलेलं आहे याची सू दा माह ती आहेना. बहुमता या जोरावर इथ काय चालल आहे, 
कदात काय चालल आहे, महानगरपािलकेत काय चालल हा अंतर मनाम ये येक 
नगरसेवकां या तो उ ेक आहेच तो आजना उदया बाहेर पडेल. परंतु जे शेतक-
या या संदभातील अंदोलन आहे ती यायलयीन आधीन आंदोलन असतात. पंजाब, 
ह रयाणा येथील कडवे शेतकर  चंड ताकतीचे शेतकर  आहेत आ ण या ठकाणी 
वशेष हणजे गहू आ ण तांदूळ हया उ पदना वषयी यांना चचा करायची.  
शेतक-यांचा माल कोणी डायरे ट वकू शकतो अशा प दतीची यां या मनाम य े
भीती आहे असं काह  होणार नाह  हणून हे आंदोलन आहे. हे अंगावर घेवू नका हे 
मानवते या कोनातून, शेतक-यां या हता या कोनातून या वधेयकाम ये 
या या तरतूद  आहेत या संदभात यां या असले या शंका या य गतर या 
यांनी िस द करा यात. माझ असं मत आहे क  आपल सोडून दया, आपण कती 

शेतकर  राह लो आ ण कती नाह  राह लो याच सगळयांना माह ती आहे. परंतु 
आपली एक भावना य  कर यासाठ  या करारासंदभातील जो मनाम ये संशय 
आहे या संशयाचा भ व याम ये उ ेक होवून या देशाचा समतोल बीघडवू नये या 

कोनातून एक छोटासा खार चा वाटा हणून आपण ह  सभा तहकूब करावी, माई 
काह  फरक पडणार नाह  मोठ  ांती होणार नाह . अनेक मह वाचे वषय आपण 
ते यव थीत नीट आणले नाह  हणून सभा तहकूब केली आ ण हे तर कृषी 
वषयक वषयच आहेत. मला असं वाटत क  यांनी बोल यानंतर मी बोलायच, मी 
बोल यानंतर यांनी बोलायच. हा वा तवपणा समोर ठेवून हा वषय कामगारांचा 
नाह  कामगारां या वधेयका या संदभात कामगार चळवळ तील करार होतील. 
घोळवे कामगार नेते आहेत. पण  असा येतो शेतक-यां या हता संदभात तीन 
करारा वषयी या गो ीचा उ लखे या ठकाणी आहे या संदभात संशय िनमाण 
झा यान, वेडे आहेत का हो लोक, तेरावा दवस आहे काह  काम धंदे नाह  हणून 
अंदोलन करतात का. याचा कुठतर  गांभीयाने वचार करावा. मी वरोधासाठ  वरोध 
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हणून नाह  एक मानवतेचा कोन डोळयासमोर ठेवून शेतक-यांचा भावनेचा 
आदर क न ह  सभा तहकूब करावी आ ण लगेच उदया सकाळ  आकरा वाजता 
या, ध यवाद. 

मा.िसमा सावळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , ऑनलाईन 
जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. आताच या ठकाणी संपुण 
देशभराम य ेशेतक-यां या आंदोलना वषयी सगळयांनी आपआप या भावना अ यंत 
पोटतीडक ने मांडले या आहेत. शेतक-यांचा या देशात राहणारा न हेतर जगात 
अनादर करणारा आप याला कोणी सापडणार नाह  आ ण िन तपणे शेतक-यां या 
बरोबर आ ह  सु दा आहोत. आप या देशाम ये वेगवेगळ  रा य आहेत आ ण 
वेगवेगळया रा याम ये शेतक-यांसाठ  असणारे कायदे सु दा या या रा याचे 
वेगळे आहेत. भाऊसाहेब आता आपण पंजाबचा उ लेख केला तर पंजाब 
रा याम य,े मी महारा ाच पह यांदा सांगते महारा ाम ये असा वषय आहे क  ८० 
ट के माल हा आपण ाय हेटला वकतो आ ण २० ट के माल आपला कृषी 
उ प न बाजार सिमतीला जातो आ ण हणून बचौिलया संपवायचे एकदम बरोबर 
आहे. परंतु या या वरोधात पंजाबम ये असं आहे क  ९० ट के माल हा कृषी 
उ प न बाजार समीतीत जातो आ ण १० ट के माल ओपन माकटला येतो आ ण 
हणून तीथ या शेतक-यांच असं हणण आहे क  कृषी उ प न बाजार समीती या 

बाबतीत जे काह  वधेयक आता आलेल आहे याम ये दु ती मागतात, फेटाळा 
हणत नाह त हे तुम या आम या मनामधल आपण पह ल दुर क  आ ण हणून 

भारतीय जनता पाट  हणून सु दा आ ह  शेतक-यां या वरोधातले िन तच 
नाह त. पंजाब आ ण ह रयाणासाठ  जो काह  वतंञ िनणय कंवा या 
वधेयकाम ये जी काह  अमे डमट करायची असेल ती िन तपणे आ ह  केली 
पाह जे आ ण या मताशी आ ह  बांधील आहोत. मी पह ल सांगीतल क  जगातला 
कुठलाह  य  शेतक-यांचा अनादर करणार नाह . शेतक-याब ल िनतांत आदर 
आहे. हणजे देवा या पह ल जर कुणाच नाव घेत असूतर शेतक-यांब ल आपण 
आदर य  केला पाह जे. यां यापुढे नतम तक झाल पाह जे. जे काह  अ न 
खातोत ते यांनी पकवल हणून आज आपण खातोत आ ण यां या भावना 
आपण सगळयांनी िन तपणे समजून घेत या पाह जेत. मगाशी आमचे लहान 
भाऊ केशवजी घोळवे बोलताना आंदोलन कुणाचह  असु दया, कसह  असू दया कुणी 
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पैसे आणून क  देत कंवा कसह  क  दे पण आंदोलनाची ठ ली उडवायची नाह  
हे िन तपणे खर आहे आ ण हणून केशव घोळवेनी जे काह  श द मगाशी 
भावने या भरात वापरलेले आहेत, केशव तसा भावनीक आहे, चंड भावनीक आहे 
आ ण भावने या भरात यांनी जे श द वापरलेत ते मा.महापौर साहेब िन तपणे 
या सभा कामकाजातून कमी करावेत. या ठकाणी परत एकदा मी सांगेल क  आज 
तु ह  जीएसट  हणालतर खर आहे क  आप याकडचे चांगले चांगले उदयोग पंपर  
िचंचवड शहरातून बाहेर गेले होते. कारण क  आप या शहरात जो काह  टॅ स 
लागत होता तो टॅ स इतर ठकाणी न हता आ ण हणून जीएसट  आला. मग 
आज कुठेह  तु ह  यावसाय करा यातन तुमची सुटका नाह . आता यावसाय 
करत असालतर तु ह  टॅ स भरलाच पाह जे. तु ह  कमवत असालतर देशाच तु ह  
काह तर  देणं लागता तीथ तु ह  टॅ स दलाच पाह जेत हा सगळा कायदा आणला 
आ ण हे आ यानंतर याला चुक च ठर वण हे यो य नाह . खुप अनेक कायदे 
आहेत आता बोनसचा कायदा आणला होता तु ह  यावेळेस डॉ.बी.आर. 
आंबेडकरां या सं वधानात बोनसची तरतूद केली आहे. मह लांसाठ  गरोदरपणा या 
सु टया असतील कंवा बाळंतपणानंतर या रजा असतील ती या सं वधानाम ये 
तरतूद केली होती. सं वधानाम ये कायदे केलेले आहेत आ ण कायदया या आधारे 
या याम ये अमडमट आहे ती २०१८ ला आलेली आहे आ ण यामुळे िन तपणे 

भारतीय जनता पाट चा याम ये सहभाग आहे का, वाटा आहे का ह सा आहे का 
तर मोठा वाटा आहे, कारण क  अमडमट नवीन जी आहे ती आ ह  आणलेली आहे 
आ ण हणून पुव या हाळूहाळू यात या ञुट  कळत गे या आ ण हणून दु ती 
वधेयक येत गेल ंआ ण ते वधेयक आण याच हणजे २०१० ला आज सकाळ  मी 
मा.कपील िस बलांच याच शेतकर  वधेयकावरच भाषण ऐकल. ते सभागृहात 
पोटतीडक ने बोलतात क  “कैसे बचौिलए ख म करना चाह ए” बचौिलए ख म 
केली पाह जे का तर िन तपणे केली पाह जे. कारण या ठकाणी जे लोक वत:च 
हत साधत होते या यावरती मा.क पल िस बल हे खुप पोटतीडक ने बोलतान 
दसत होते आ ण मला वाटल क  “ओ माय गॉड, एस दॅटस ” हे हायलाच 
पाह जे होतं. मग तेच जर आज इथे करत असूतर मग या यावरती एवढ असं 
का. पंजाब या शेतक-यां या मताशी मी शंभर ट के सहमत आहे. अमडमट 
आणानां, वेळतर  दया चुकल असेलतर दु ती आणू या याम य.े परंतु एक कडे 
काँ ेसनी सु दा हा कायदा आण याचा य  केला होता. आ ह  तीथे अ याय 
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करतो अशातला काह  भाग नाह तर यात या ञुट  जशा तुम या ल ात आ या 
दुदवाने या झा या नाह त. या ञुट  आम याह  ल ात आ या हणून आ ह  
या कराय या नाह त अशातला काह  भाग नाह  पण िन तपणे एक पाऊल 
गतीकडे कसं जाईल, शेतक-यां या हता या ने कसं होईल, शेतक-यांसाठ  

चांगल कस करता येईल या यासाठ  आ ह  य  करतो आहोत. वरोधक आहेत, 
स ेत आ ण वरोधक दो ह  लोकांनी तीतकच आ मक असलं पाह जे तरच ह  
लोकशाह  बळ आहे आ ण मी मनापासून आज तुमच सगळयांच अिभनंदन करेल, 
या शहरातले जतके लोक वरोधक आज आहेत परंतु तुम यातली एक वरोधाची 
योत तु ह  जागृत ठेवली यासाठ  तुमच मनापासून सॅ यूट आ ण मनापासून 

अिभनंदन. ह  योत अशीच तुमची पेटत राहू दया जेणेक न स ेत असणारे 
आम यासारखे लोक असतील कंवा उदया तु ह  सु दा असालतर तुम या वरोधात 
सु दा आ हांला लढायला ताकद िमळेल. दर वेळेला चुक या गो ी होत असतीलतर 
एकञ यायला हरकत नाह .  परत एकदा मा.महापौर साहेब पंजाब आ ण हर याणा 
येथील शेतकर  आहेत या बांधवा या भावना आहेत, या या रा याम य ेआता 
एक नवीन यूज मी वाचली केरळ रा यानी तीथ या मा.मु यमं यांनी केरळ म ये 
वधेयक आणल क  आ ह  हा कायदा लागू करणार नाह त. मे बी असं असेल क   
यांना या याम ये काह तर  अमडमट करायची असेल, लागू करणार नाह  हणजे 

काय, एकदा क ानी सांगीतल क  लाग ूहोत असते, तो कायदा होतो. आ ण कायदा 
यांनी नाह  करायचा अमडमट आणायच जर ठरवल असेलतर िन तपणे यासाठ  

सु दा या ठकाणी या भारत देशाम ये अजून हुकूमशाह  आलेली नाह  आ ह  
लोकशाह चे पुर कत आहोत आ ण िन तपणे या या रा यांचा वरोध असेल 
यांचे काह  वधेयक असतील, न याने अमडमट असतील या सगळयांवरती वचार 

क न नवीन कायदा काय करता येईल यासाठ  भारतीय जनता पाट  क टब द 
आहे. परत एकदा शेतक-यां बरोबर आ ण कामगारां बरोबर पुणपणे संवेदनशील 
मनाने यां या बरोबर भारतीय जनता पाट  आहे आ ण राह ल एवढच या ठकाणी 
सांगते ध यवाद, जय हंद जय महारा . 

मा.महापौर -  मा.सीमाताई सावळे यांनी सुच व या माणे केशव घोळवे यांनी केलेले 
व य सभाकामकाजातून कमी करावे. 
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मा.मंगला कदम - मा.महापौर साहेब, सभा तहकूबीवर मतदान या. मगाशी 
मागणी केलेली आहे.  

मा.महापौर -  मी शतेकर च आहे, सगळे शेतकर  आहेत. आंदोलना या वषयावर 
सभा तहकूब करायची होतीतर हे मला सभे या पुव  िनयमा माणे सांगायला हवं 
होतं हा मेन मु ा आहे तो सांगीतला गेला नाह . तसं सभेपुव  सांगीतल असतंतर 
सभा तहकूब कर याबाबत िनणय घेता आला असता, आता चारच वषय आहेत 
यामुळे सभा चालू राह ल.     

अ) महापािलका सभा मांक - ४६ द.२०/७/२०२०, द.२०/८/२०२० (द.ु१.४५ 
वा.) व २१/८/२०२० (दु.२.०० वा.) व द.२६/८/२०२० (दु.२.०० वा.) चा 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.  

ब) मा.महापािलका सभा मांक – ४७ द. २०/८/२०२० (दु .२.०० वा.) व       
२१/८/२०२० (२.१५ वा.) व द.२६/८/२०२० (दु .२.१५ वा.) चा सभावृ ांत 
कायम  करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केले.      

क) मा.महापािलका सभा मांक – ४९ द ६/१०/२०२० (दु .२.००), 
द.१३/१०/२०२० (दु .१.४५) व द.१३/१०/२०२० (दु .२.१५ वा.) चा सभावृ ांत 
कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े  

ड) मा. वशेष महापािलका सभा मांक - ५० दनांक ६/११/२०२० चा सभावृ ांत 
कायम करणते आ याचे मा.महापौर यांनी कट केल.े 

(सभागृहात ग धळ) 

मा.अनुराधा गोरखे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडते. 

ठराव मांक- ५८०                                  वषय मांक - १ 
दनांक- ८/१२/२०२०                                खाते- मा.आयु   
 
         संदभ –१) मा.अित.आयु -२ यांचे प  
                  . वभाअक/१/का व/११२/२०२०, द.२८/०९/२०२० 
               २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .७५५४ द.७/१०/२०२० 
                  अ वये.   
        
       शासन िनणय नगर   वकास  वभागाकड ल . वअम २०१५/ . .२३/न व ३४ 

दनांक १५ म े२०१५ नुसार संपुण रा याम य ेिमशन मोड प दतीन ेअिभयान सु  कर यात 
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आलेल े आहे. या अिभयानाअंतगत सव शहरे हागणदार  मु  करण े व घनकचरा 
यव थापनांतगत व छ करण े या दोन मु य बाबींचा समावेश कर यात आलेला 
आहे.  व छ भारत अिभयान काय मा अंतगत पंपर  िचंचवड महानगरपािलका व छ 

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

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

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

कायप दतीनुसार उपाययोजना कर त आहे. पंपर  िचंचवड शहरातील घरोघर  कचरा 
संकलन करण,े घरोघर  कच-याचे वग करण करणे, कच-याची वाहतूक करण े व या 
करण ेकर ता केलेली यव था, गटर, नाल ेव सावजिनक व छता, व छता ऍपचा वापर, 

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

कंपो ट लॉ ट, ५ ट पीड  ला ट क टू फयुअल ची यव था केलेली आहे.  याबाबत 

जनतेकडुन हरकती व सूचना १५ दवसां या कालावधीत मागवुन घेऊन ा  हरकती व 

सूचनांची पडताळणी क न घेऊन मानंकाबाबत समाधान अस याचा ताव शासनास 

सादर  करेल व  मानांकनासाठ  शासनान े दले या वयंघोषणा करावयाची आहे. सबब, 

पंपर  िचंचवड शहर पाच तारां कत नामांकन (5 टार रँक ग) साठ  शासनान ेनमुद केलेल े

सव िनयम पुण कर त आहे.  यामुळे पंपर  िचंचवड शहर व छ सव ण २०२१ अंतगत 

पाच तारांक त नामांकन (5 टार रँक ग) कचरा मु  शहर हणुन मा यता देणेत येत 
आहे. 

मा.शिमला बाबर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देते. 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
 अनुकूल- ७२      ितकूल- ० 

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

        ---- 
(सभागृहात ग धळ) 
 

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
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                                                 वषय मांक - २ 
दनांक- ८/१२/२०२०                                खाते- मा.आयु   

 
              संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                      .भु ज/६/का व/३८९/२०२०, द.२४/०९/२०२० 

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

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

य  जागेवर सुच वले नुसार जागेचे मोजमाप व े फळ  ४.५० मी. x ४.०० 

मी.= १८ चौ.मी. इतके आहे. तसेच यापूव  मा.आयु  सो.यांचेकड ल आदेश 

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

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

.५३ मधील े  ८००० चौ.मी.पैक  २१७६.३० चौ.मी.जागा मा.उपसंचालक नगररचना 
यांचेकडून िन त कर यात येणा-या भाडे दरानुसार व मा.महापािलका सभेची मा यता 
िमळेल या उमेद मा यतेस अिधन राहून आगाऊ ताबा दे यात आलेला अस यान े

मा.महासभेची मा यता घेण ेआव यक आहे. सदर दो ह  जागांचा तपशील खालील माण.े 

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

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

) 

शेरा 

१ 
स.नं.१५४, 
िस.स.नं. ५७६०  

१८ चौ.मी. १९४ चौ.फुट 
प.िच.मनपा 
आवार, पंपर  

र. .१८७७/-एकूण 
भाडे र. .३,६४,१३८/-  

२ स ह नं.१७७ 
२१७६.३० 
चौ.मी. 

२३४२५चौ.फुट 
मौजे पंपर  
(व लभनगर) 

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

जागेचा 
आगाऊ 
ताबा 
देणेत 
आला 
आहे. 
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             उपरो  त यात नमूद केले माणे तुत क पाकर ता पंपर  
िचंचवड मनपा ह तील ावयाचे जागेचे एकूण े  २३,६१९ चौ.फुट इतके 
होत आहे. यानुसार सदर कामी मनपाचे नगररचना वभागाने ठर वलेले 
भाडे दरा माणे होणार  एकूण भाडे र. .२,९९,९६,७६३/- इतक  होत आहे. 

तुत क पाम य े ए झी युट ह डायरे टर, महा मे ो रेल काप रेशन 
िलिमटेड, पुण े मे ो रेल क प यांचे महामे ो/PMRP/२०१७/३८४/ 
द.२८/०९/२०१७ चे प ात नमूद केले माणे पंपर  िचंचवड मनपाचा 
एकुण आिथक ह सा २८७.७० कोट  इतका असणार आहे. यापैक  
जागांबाबतचा ह सा र कम पय े १८२.६० कोट  इतका असणार 
आहे.उपरो  बाबींचा वचार करता पुणे मे ो रेल क पाकर ता महारा  मे ो 
रेल काप रेशन िलिमटेड यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील 
कलम ७९ (क) अ वये सदर त याम ये नमुद केले माणे मनपा ह तील 
जागा ३० वष कालावधीसाठ  िनयमा माण े महानगरपािलके या आिथक 
ह या पोट  देणेस मा यता देण.े   

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

(सभागृहात ग धळ) 

मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका माफत मौजे रहाटणी येथील कोकण ेचौक ते काळेवाड  
फाटा ३०.०० मी. ं द चा उ च मता ुतगती मागान े(HCMTR) वकसन करणे या 
िन वदे अंतगत (िन.नो. .४१/१-२०१७-१८) मनपाचे ता याम ये असले या ेञात 
र ता वकसीत करणेचे काम सु  आहे. उवर त जागेची बाब याय व  
अस यामुळे, ता यात िमळ यास अिन त वलंब होणार आहे. यामुळे तेथील 
काम पुण करता येणे श य नाह  हणून सदर या कामात िन वदा र कम अखिचत 
राहणार आहे. 
 सदर िन वदेतील (िन.नो. .४१/१-२०१७-१८) अखिचत र कमेतून नािशक 
फाटा ते भुजबळ चौकापयत डांबर करणाचे व तसेच िशवार चौक ते भुजबळ 
चौकापयत माट िसट  माणे पदपथ व सायकल ॅक वकिसत करणे श य आहे. 
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 तर  मौजे रहाटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौकापयत 
उ च मता ुतगती माग (HCMTR) वकिसत करणे िन.नो. .४१/१-२०१७-१८ या 
कामा या अंतगत नािशक फाटा ते भुजबळ चौकापयत डांबर करणाचे व तसेच 
िशवार चौक ते भुजबळ चौकापयत माट िसट  माणे पदपथ व सायकल ॅक 
वकिसत करणेस मा यता देणते यावी. तसेच मौजे पंपळेसौदागर व मौजे 
पंपळेगुरव येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेमधील 
खालील त यात दश वले या ता वत आर णाचे भुसंपादन करणेस मा यता 
देणेत यावी.        
                          
अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. बाधीत होणारे 

/संपादन 
करावयाचे 

एकुण सुमारे 
े  हे. 

१ ३७१ अ मंजुर वकास 
योजनेतील(भाजी मंडई 
व शॉपींग सटर ) 

१३५ पै,१३६ पै. ०.४० हे. 

२ ३६१ मंजुर वकास 
योजनेतील( उ ान)  

२१ पै व २२ पै. १.०० हे. 

३ ३६१ अ मंजुर वकास 
योजनेतील( उ ान) 

२१ पै व २२ पै. १.४० हे. 

४ १८.० 
मी. 

ॉय सोसायट  र ता  ३९ पै.४० पै.व उव रत 
स हनंबर  

८६४० चौ.मी. 

५ २०.० 
मी. 

िसमरन कॉनर ते काटे 
व ती २०.० मी.र ता  

४०  

पै.३९,६७,६६,६५,६४,६३,५३ व 
उव रत स ह नंबर  

१४४००.०० 
चौ.मी. 

६ ३६२ मंजुर वकास 
योजनेतील( खेळाचे 
मैदान) 

३ पै. व ८ पै. ०.४० हे. 

७ ३६७ 
(अ) 

खेळाचे मैदान  १६७ पै. १.०० हे. 

८ १२ मी १२ मी.नद कड ल र ता  २,३,८,९,१९,२० व २१ पै. ४२००.०० 
चौ.मी. 

९ १२ मी 
व १८ 

१२ मी. प १८ मी. 
र ता व १२ मी.  व 

१८.० मी. 
४,६,९,१७,१८,१९,२०  

७६५० 
चौ.मी. 
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मी. १८ मी.र याची गोलाई १२ मी.- ५,८,१०,१५,२१,२२  ७८३० चौ.मी. 
१० १२ मी. िमलीटर या कडेने १२ 

मी. र ता 
२४,२५,२६,२८,२९ व उवर त 
स हनंबर  

५२००.०० 
चौ.मी. 

११ १२ मी. बीआरट  र ता 
पपळेगुरव र ता व 
गोलाई  

२१,२२,व २० व उव रत स ह 
नंबर  

८१००.०० 
चौ.मी. 

१२ १२ मी. एचसीएमट आर लागु 
असलेला १२ मी.र ता 
व गोलाई 

५,६,७,१०,१४ व उव रत स ह 
नंबर 

६१००.०० 

 
तसेच मौजे पंपळेगुरव येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास 
योजनेमधील खालील त यात दश वले या ता वत आर णाची भूसंपादन करणेस 
मा यता देणेत यावी.  

अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. बाधीत होणारे 
/संपादन 
करावयाचे 

एकुण सुमारे 
े  हे. 

१ ३४४ अ 
व ३४४ 

शाळा खेळाचे मैदान व 
पाक 

४४,४५पै.,४६ पै.उव रत 
स हनंबर 

१.१० हे टर 

२ १८ 
मी.र ता 

स ह नंबर ७ ते 
रामकृ ण मंगल 
कायालयापयत  

७ पै. ३९६०.०० 
चौ.मी. 

३ १८ मी. ५४,६३ व ७० मधील 
१८ मी.र ता  

५४,६३ व ७०  ७२००.०० 
चौ.मी. 

 
उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 
र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता 
देणेत यावी.  
 तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
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िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत यावी. 

तसेच भाग .३२ नवी सांगवी मधील प रसरातील र ते अ याधुिनक 
प दतीने करणे (िन वदा .५०/११/२०१९-२०) हे काम मे. इंगवले पाट ल 
क शन कं. यांना िमळाले असून यास कामाचा आदेश द.०५/०३/२०२० रोजी 
देणेत आला आहे. सदर कामात एम.एस. काटे चौक ते कृ णा चौक पयतचा १८ 
मी.र याचा समावेश अंदाजप कात करणेत आला होता परंतू सदरचा एम.एस.काटे 
चौक ते कृ णा चौक पयतचा १८ मी. र ता माट िसट  योजने या कामात 
समा व  करणेत आला आहे. यामुळे भाग .३२ नवी सांगवी मधील प रसरातील 
र ते अ याधुिनक प दतीने करणे या कामात समा व  केलेला एम.एस.काटे चौक 
ते कृ णा चौक पयतचा १८ मी. र ता करणे ऐवजी भाग .३२ मधील पवारनगर 
व इतर प रसरातील व वध र यांचे कॉ ट करण असे थळ बदल करणसे 
मा यता देणेत यावी. तर  भाग .३२ नवी सांगवी मधील प रसरातील र ते  
अ याधुिनक प दतीने करणे या कामातून भाग .३२ मधील पवारनगर व इतर 
प रसरातील र यांचे कॉ ट करण कर यास आव यकता असून थळबदल 

तावास मा यता देणेत यावी.  
तसेच भाग .६० सांगवीम ये गावठाण प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने 

वकास कामे करण े (िन वदा र कम २,५९,२०,५३०/-) या कामाअंतगत सांगवी 
गावठाण भाग .६० (न वन भाग .३२) म ये ममतानगर, यदशनीनगर, 
जयमालानगर, ल मीनगर इ. भागाम ये जे ांकर ता बैठक यव था, शेड चौक 
सुशोिभकरण, मा हती फलक, पे ह ंग लॉक वजेचे खांब व रोषणाई इ. कामे 
कर यात येणार होती. सदर कामाचे आदेश मे. ल सी क शन ा.िल. यांना 
दे यात आलेले आहेत. परंतू य ात सदर भागाम ये र यांची कामे झा याने 
भाग .६० सांगवीम ये गावठाण प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने वकास कामे 

करणे हे काम होऊ शकले नाह . यामुळे सदरचे काम सांगवी भाग .३२ मधील  
व वध ठकाणी कर याबाबत थळ बदल करणसे मा यता देणेत यावी. तसेच सदर  
काम करणेसाठ  ठेकेदारास भाववाढ फरकासह मुदतवाढ देणसे मा यता देणेत यावी.   
तसेच खाली नमूद म हला बचत गट यांना सांगवी येथील स.नं. ९ व १० येथील 
मनपा शाळा इमारतीमधील म छं  ढोरे यापार  संकूल मधील गाळे . अनु मे 
१, २, ३, व ४ उपसंचालक नगररचना वभाग िनधार त करतील या दराने म हला 
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स मीकरणा या ीने म हलांचे बचतगटामाफत उ पा दत माल व कर ता 
दे यास १० वष कालावधीकर ता भाडेत वावर देणेकामी मा यता देणेत यावी. 

 

  अ. . गाळा माकं  बचत गटाचे नाव कालावधी 

१ १ मनोहरी मिहला बचत गट १० वष 

२ २ गंगाबाई मिहला बचत गट १० वष 

३ ३ गु कृपा मिहला बचत गट १० वष 

४ ४ गंगाराही मिहला बचता गट १० वष 

 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग . १० मधील साय स 
पाक व न याने होत असलेले तारांगण हे युवकांसाठ  ेरणादायी अस याने यास 
भारतर  रा पती ए.पी.जे. अ दुल कलाम यांचे नाव दे यास मा यता देणेत यावी. 
मा.अंबरनाथ कांबळे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
(सभागृहात ग धळ) 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव मांक - ५८१                                 वषय मांक - २ 
दनांक- ८/१२/२०२०                                खाते- मा.आयु   

 

             संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                     .भु ज/६/का व/३८९/२०२०, द.२४/०९/२०२० 

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

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

य  जागेवर सुच वले नुसार जागेचे मोजमाप व े फळ  ४.५० मी. x ४.०० 

मी.= १८ चौ.मी. इतके आहे. तसेच यापूव  मा.आयु  सो.यांचेकड ल आदेश 
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.भु ज/०२/का व/३०२/२०१८ द.२६/१०/२०१८ अ वय े स ह नं.१७७ मौजे पंपर  

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

.५३ मधील े  ८००० चौ.मी.पैक  २१७६.३० चौ.मी.जागा मा.उपसंचालक नगररचना 
यांचेकडून िन त कर यात येणा-या भाडे दरानुसार व मा.महापािलकासभेची मा यता 
िमळेल या उमेद मा यतेस अिधन राहून आगाऊ ताबा दे यात आलेला अस यान े

मा.महासभेची मा यता घेण े आव यक आहे. सदर दो ह  जागांचा तपशील खालील 
माण.े         

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

होणार  एकूण भाडे र. .२,९९,९६,७६३/- इतक  होत आहे. तुत क पाम ये 
ए झी युट ह डायरे टर, महा मे ो रेल काप रेशन िलिमटेड, पुणे मे ो रेल क प 
यांचे महामे ो/PMRP/२०१७/३८४/ द.२८/०९/२०१७ चे प ात नमूद केले माणे 
पंपर  िचंचवड मनपाचा एकुण आिथक ह सा २८७.७० कोट  इतका असणार आहे. 
यापैक  जागांबाबतचा ह सा र कम पये १८२.६० कोट  इतका असणार 

आहे.उपरो  बाबींचा वचार करता पुणे मे ो रेल क पाकर ता महारा  मे ो रेल 
काप रेशन िलिमटेड यांना महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७९ (क) 
अ वये सदर त याम ये नमुद केले माणे मनपा ह तील जागा ३० वष 

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

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

) 

शेरा 

१ 
स.नं.१५४, 
िस.स.नं. ५७६०  

१८ चौ.मी. १९४ चौ.फुट 
प.िच.मनपा 
आवार, पंपर  

र. .१८७७/-एकूण 
भाडे र. .३,६४,१३८/-  

२ स ह नं.१७७ 
२१७६.३० 
चौ.मी. 

२३४२५चौ.फुट 
मौजे पंपर  
(व लभनगर) 

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

जागेचा 
आगाऊ 
ताबा 
देणेत 
आला 
आहे. 
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कालावधीसाठ  िनयमा माणे महानगरपािलके या आिथक ह या पोट  देणेस 
मा यता देणे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलका माफत मौजे रहाटणी येथील 
कोकण े चौक ते काळेवाड  फाटा ३०.०० मी. ं द चा उ च मता ुतगती मागान े
(HCMTR) वकसन करणे या िन वदे अंतगत (िन.नो. .४१/१-२०१७-१८) मनपाचे 
ता याम ये असले या ेञात र ता वकसीत करणेचे काम सु  आहे. उवर त 
जागेची बाब याय व  अस यामुळे, ता यात िमळ यास अिन त वलंब होणार 
आहे. यामुळे तेथील काम पुण करता येणे श य नाह  हणून सदर या कामात 
िन वदा र कम अखिचत राहणार आहे. 
 सदर िन वदेतील  (िन.नो. .४१/१-२०१७-१८) अखिचत र कमेतून नािशक 
फाटा ते भुजबळ चौकापयत डांबर करणाचे व तसेच िशवार चौक ते भुजबळ 
चौकापयत माट िसट  माणे पदपथ व सायकल ॅक वकिसत करणे श य आहे. 
 तर  मौजे रहाटणी येथे कोकणे चौक ते काळेवाड  फाटा चौकापयत 
उ च मता ुतगती माग (HCMTR) वकिसत करणे िन.नो. .४१/१-२०१७-१८ या 
कामा या अंतगत नािशक फाटा ते भुजबळ चौकापयत डांबर करणाचे व तसेच 
िशवार चौक ते भुजबळ चौकापयत माट िसट  माणे पदपथ व सायकल ॅक 
वकिसत करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मौजे पंपळेसौदागर व मौजे 
पंपळेगुरव येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेमधील 
खालील त यात दश वले या ता वत आर णाचे भुसंपादन करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
                                
अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. बाधीत होणारे 

/संपादन 
करावयाचे 

एकुण सुमारे 
े  हे. 

१ ३७१ अ मंजुर वकास 
योजनेतील (भाजी 
मंडई व शॉपींग सटर 
) 

१३५ पै,१३६ पै. ०.४० हे. 

२ ३६१ मंजुर वकास 
योजनेतील( उ ान)  

२१ पै व २२ पै. १.०० हे. 

३ ३६१ अ मंजुर वकास २१ पै व २२ पै. १.४० हे. 
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योजनेतील( उ ान) 
४ १८.० 

मी. 
ॉय सोसायट  र ता  ३९ पै.४० पै.व उव रत 

स हनंबर  

८६४० चौ.मी. 

५ २०.० 
मी. 

िसमरन कॉनर ते काटे 
व ती २०.० मी.र ता  

४०  

पै.३९,६७,६६,६५,६४,६३,५३ व 
उव रत स ह नंबर  

१४४००.०० 
चौ.मी. 

६ ३६२ मंजुर वकास 
योजनेतील( खेळाचे 
मैदान) 

३ पै. व ८ पै. ०.४० हे. 

७ ३६७ 
(अ) 

खेळाचे मैदान  १६७ पै. १.०० हे. 

८ १२ मी १२ मी.नद कड ल र ता २,३,८,९,१९,२० व २१ पै. ४२००.०० 
चौ.मी. 

९ १२ मी 
व १८ 
मी. 

१२ मी. प १८ मी. 
र ता व १२ मी.  व 
१८ मी.र याची 
गोलाई 

१८.० मी. 
४,६,९,१७,१८,१९,२०  

१२ मी.- ५,८,१०,१५,२१,२२  

७६५० चौ.मी. 
७८३० चौ.मी. 

१० १२ मी. िमलीटर या कडेने १२ 
मी. र ता 

२४,२५,२६,२८,२९ व उवर त 
स हनंबर  

५२००.०० 
चौ.मी. 

११ १२ मी. बीआरट  र ता 
पपळेगुरव र ता व 
गोलाई  

२१,२२,व २० व उव रत स ह 
नंबर  

८१००.०० 
चौ.मी. 

१२ १२ मी. एचसीएमट आर लागु 
असलेला १२ मी.र ता 
व गोलाई 

५,६,७,१०,१४ व उव रत स ह 
नंबर 

६१००.०० 

 
तसेच मौजे पंपळेगुरव येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास 
योजनेमधील खालील त यात दश वले या ता वत आर णाची भूसंपादन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 

अ. . आ. . आर णाचे योजन स.नं. बाधीत होणारे 
/संपादन 
करावयाचे 

एकुण सुमारे 
े  हे. 

१ ३४४ अ शाळा खेळाचे मैदान व ४४,४५पै.,४६ पै.उव रत १.१० हे टर 
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व ३४४ पाक स हनंबर 
२ १८ 

मी.र ता 
स ह नंबर ७ ते 
रामकृ ण मंगल 
कायालयापयत  

७ पै. ३९६०.०० 
चौ.मी. 

३ १८ मी. ५४,६३ व ७० मधील 
१८ मी.र ता  

५४,६३ व ७०  ७२००.०० 
चौ.मी. 

 
उपरो  ता वत योजनाखालील  जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर 
र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 
 तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 
१२६ व भूमीसंपादन पुनवसन  व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा अिधिनयम-२०१३ (न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

तसेच भाग .३२ नवी सांगवी मधील प रसरातील र ते अ याधुिनक 
प दतीने करणे (िन वदा .५०/११/२०१९-२०) हे काम मे. इंगवले पाट ल 
क शन कं. यांना िमळाले असून यास कामाचा आदेश द.०५/०३/२०२० रोजी 
देणेत आला आहे. सदर कामात एम.एस. काटे चौक ते कृ णा चौक पयतचा १८ 
मी.र याचा समावेश अंदाजप कात करणेत आला होता परंतू सदरचा एम.एस.काटे 
चौक ते कृ णा चौक पयतचा १८ मी. र ता माट िसट  योजने या कामात 
समा व  करणेत आला आहे. यामुळे भाग .३२ नवी सांगवी मधील प रसरातील 
र ते अ याधुिनक प दतीने करणे या कामात समा व  केलेला एम.एस.काटे चौक 
ते कृ णा चौक पयतचा १८ मी. र ता करणे ऐवजी भाग .३२ मधील पवारनगर 
व इतर प रसरातील व वध र याचें कॉ ट करण असे थळ बदल करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. तर  भाग .३२ नवी सांगवी मधील प रसरातील र ते 
अ याधुिनक प दतीने करणे या कामातून भाग .३२ मधील पवारनगर व इतर 
प रसरातील र यांचे कॉ ट करण कर यास आव यकता असून थळबदल 

तावास मा यता देणेत येत आहे. 
  तसेच भाग .६० सांगवीम ये गावठाण प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने 

वकास कामे करण े (िन वदा र कम २,५९,२०,५३०/-) या कामाअंतगत सांगवी 
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गावठाण भाग .६० (न वन भाग .३२) म ये ममतानगर, यदशनीनगर, 
जयमालानगर, ल मीनगर इ. भागाम ये जे ांकर ता बैठक यव था, शेड चौक 
सुशोिभकरण, मा हती फलक, पे ह ंग लॉक वजेचे खांब व रोषणाई इ. कामे 
कर यात येणार होती. सदर कामाचे आदेश मे. ल सी क शन ा.िल. यांना 
दे यात आलेले आहेत. परंतू य ात सदर भागाम ये र यांची कामे झा याने 
भाग .६० सांगवीम ये गावठाण प रसरात मॉडेल वॉड प दतीने वकास कामे 

करणे हे काम होऊ शकले नाह . यामुळे सदरचे काम सांगवी भाग .३२ मधील  
व वध ठकाणी कर याबाबत थळ बदल करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
सदर काम करणेसाठ  ठेकेदारास भाववाढ फरकासह मुदतवाढ देणसे मा यता देणेत 
येत आहे. 

 तसेच खाली नमूद म हला बचत गट यांना सांगवी येथील स.नं. ९ व १० 
येथील मनपा शाळा इमारतीमधील म छं  ढोरे यापार  संकूल मधील गाळे . 
अनु मे १, २, ३, व ४ उपसंचालक नगररचना वभाग िनधार त करतील या दराने 
म हला स मीकरणा या ीने म हलांचे बचतगटामाफत उ पा दत माल व कर ता 
दे यास १० वष कालावधीकर ता भाडेत वावर देणेकामी मा यता दे यात येत आहे. 

 

  अ. . गाळा मांक  बचत गटाचे नाव कालावधी 

१ १ मनोहरी मिहला बचत गट १० वष 

२ २ गंगाबाई मिहला बचत गट १० वष 

३ ३ गु कृपा मिहला बचत गट १० वष 

४ ४ गंगाराही मिहला बचता गट १० वष 

 
 तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या भाग . १० मधील साय स 
पाक व न याने होत असलेले तारांगण हे युवकांसाठ  ेरणादायी अस याने यास 
भारतर  रा पती ए.पी.जे. अ दुल कलाम यांचे नाव दे यास मा यता देणेत येत 
आहे.  
      अनुकूल-७२      ितकूल- ० 

      अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 
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        ---- 
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे 
ठराव मांडतो.   
                                                 वषय मांक - ३ 
दनांक- ८/१२/२०२०                                खाते- मा.आयु   
 
           संदभ-१)  मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

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

 
      सन २००७ म ये दो ह  प रवहन सं थेचे एक ीकरण होऊन पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळ िल. ह  सं था थापन करणेत आलेली आहे. सदर सं था 
थापन झा यानंतर शासन िनणया ारे संचालक मंडळाची रचना अंितम कर यात 

आलेली आहे. याम ये पुणे महापािलकेचे ३ संचालक व पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे २ संचालक िनयु स मा यता देणेत आलेली आहे. वा त वक 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेचे भौगोिलक े  व लोकसं या झपा याने वाढत 
अस याने याह  महापािलकेमधून पुणे महापािलके माणे १ जादा संचालक असणे 
आव यक वाटते जेणेक न पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ातील नाग रकां या 
सोईसाठ  प रवहनचा पाठपुरावा करणे सोईचे होईल. तर  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मा.महासभेमधून िनवड झाले या १ नगरसेवकास संचालक 
हणून नेमणूक स मा यता देणेकामी व सदर या संचालक पदिनिमतीस शासनाची 

मा यता िमळणेकामी शासनाने पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता देणते यावी. 

मा.हषल ढोरे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 

मा.ॲड.मोरे र शडगे –मा.महापौर साहेब, वषय माकं ३ चा वचार पुढ ल सभेचे 
वेळ  करणेत यावा अशी सूचना मी मांडतो. 

मा.शिशकांत कदम -  मा.महापौर साहेब, सूचनसे अनुमोदन देतो.  

 यानंतर सूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
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ठराव मांक – ५८२            वषय मांक - ३ 
दनांक- ८/१२/२०२०                                खाते- मा.आयु   
 
           संदभ- १)  मा.िशतल िशंदे, मा.राज  लांडगे यांचा ताव –  

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

      वषय मांक ३ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा.   

 अनुकूल - ७२       ितकूल – ० 

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

      ---- 

(सभागृहात ग धळ) 

मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 

                                                 वषय मांक -४ 
दनांक- ८/१२/२०२०                                खाते- मा.आयु   
 
          संदभ- १) मा.आयु  यांचे जा. .मभां/१/का व/ ६३५/२०२०         

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

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

अनु
, . कामाचे नाव 

पा
न 
. 

अ. . सन २०२०-२१ 
मुळचा अंदाज वाढ घट 

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

१ 

न वन भाग .२८ येथील रहाटणी मनपा 
शाळा ते पंपळे सौदागर मशानभूमी 
पयत या र याचे यु.ट .ड यु.ट . 
प दतीने कॉ ट करण करणे. 

२० ३० 6,55,00,000 - 1,00,00,000 

२ 
भाग .२६ वाकड येथील कावेर  चौक, 

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

२१ ३६ 9,46,00,000 - 1,50,00,000 
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३ 

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

२१ ३९ 7,50,00,000 - 1,00,00,000 

४ 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील गुलमोहर 

कॉलनी व इतर प रसरातील र ते अ ावत 
प दतीने वकसीत करणे. 

२१ ४० 7,50,00,000 - 1,00,00,000 

५ 
भाग .२९ पंपळे गुरव येथील वैदूव ती 

आनंदनगर, गणेशनगर, इ याद  भागातील 
र ते अ ावत प दतीने वकसीत करणे. 

२१ ४१ 8,00,00,000 - 1,50,00,000 

६ 

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

२२ ५१ 8,00,00,000 - 1,00,00,000 

  एकूण     47,01,00,000   7,00,00,000 

लेखािशष - (९) रोडपे हमट मॅनेजमेट िस टम अहवालानुसार र ते सुधारणा अंतगत कामे 
करण े   

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 

२९ १७ 7,00,00,000 - 1,00,00,000 
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करणे. 

६ 
भाग .१७ बला हॉ पटल पासून 

वा हेकर वाड  पयतचा र ता दो ह  
बाजूंनी पदपथ तसेच सायकल ॅक करणे. 

३० २४ 4,00,00,000 - 1,00,00,000 

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

८ 

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

३० ३२ 1,80,00,000 - 1,00,00,000 

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

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

११ 
भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते 

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

३२ ५९ 4,00,00,000 - 1,00,00,000 

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

१६ 

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

३५ ११८ 3,05,00,000 - 50,00,000

१७ 
भाग  ११ मधील मंजुर वकास 

योजनेतील ता यात आलेले र ते वकसीत 
करण े

३६ १३६ 15,00,00,000 - 1,50,00,000

१८ 
भाग  3 िचखली येथील राधा वामी 

आ म येथील २४ मी ड  पी र ता 
वकसीत करण े

३६ १४० 9,00,00,000 - 1,50,00,000

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

२० 
भाग .४८ येथील रहाटणी फाटा ते 

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

३९ १८८ 8,27,00,000 - 1,00,00,000

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

येथील र यांचे कॉ ं ट करण करण े
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 करण े ५१ 

 

४ 6,23,00,000 

 

- 1,00,00,000 

२ 
ािधकरण ए.ड .सी. प रसरातील र ते 

UTWT पधादतीने वकिसत करणे. 
(ना यगृह, PCNTDA Office समोर ल 
रोड, से. . २५ एल.आय.जी. प रसरातील 

५१ ५ 3,00,00,000 - 50,00,000 
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अंतगत र ते) 

३ 

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

५१ ७ 3,00,00,000 - 50,00,000 

४ 

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

५२ ३१ 13,83,05,000 - 2,00,00,000

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

६ 

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

५३ ५२ 7,60,68,000 - 3,00,00,000

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

८ 

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

५४ ५६ 10,37,29,000 - 3,00,00,000

९ 
बीआरट  कॉर डॉर . ३ वर सुदशन नगर 
चौक येथे ेड सेपरेटर (समतल 
वलगक)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 
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११ 

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

५४ ६४ 3,45,77,000 - 2,00,00,000 

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

५६ १०२ 10,37,29,000 - 3,00,00,000 

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

बांधणे वइतर अनुषंिगक कामे करण े
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  - 

 
 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 देणेत यावी. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
(सभागृहात ग धळ) 
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मा.अंबरनाथ कांबळ - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- सन 
२०२०-२१ या अंदाजप कातील उपलेखािशषा अंतगत करावया या कामांना सुधार त 
शासक य मा यता न यान ेसमावेश क न शासक य मा यता देणेत यावी. 

 

अ
 कामाचे नाव लेखािश

ष 

पान 
. 

अ ..  

मुळ 
अंदाजप
क य र म 

सुधारीत 
अंदाजप क

य र म 

सन 
२०२०-
२१ ची 
तरतूद 

वाढ घट 

सन 
२०२०-
२१ चा 
सुधा रत 
अंदाजप

क 

१ 

सांगवी कवळे बीआरटीएस 
र ता आिण भ  श  ते 
कवळे ४५.०० मी. 

बीआरटीएस र ता यांना 
जोडणा-या म के व ती येथील 
२४.००मी. डी.पी. र याचे 
पदपथ िवकसीत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५६/ 
९६ 

१२.०० 
कोटी 

२०.०० 
कोटी 

१.३८ कोटी २.०० 
कोटी 

- ३.३८ 
कोटी 

२ 

मंुबई-पुणे ए स ेस हायवे ते 
भ  श  चौकापयत ४५ 
मी. र ता िवकसीत करणे 
(भाग १) 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२७/ 
१४४ 

७३.०० 
कोटी 

- ६.९१ 
कोटी 

- २.०० 
कोटी 

४.९१ 
कोटी 

३ 

सागंवी- कवळे र यावर डांगे 
चौक ते कावेरी नगर 
सबवेपयतचा र ता अबन 

ीट नुसार िवकिसत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
११४ 

५.०० 
 कोटी - ३४.५८ 

लाख 
१.०० 
कोटी - १.३४ 

कोटी 

४ 

भ  श  उ ानाची िसमा 
भत आधुिनक प दतीने 

िवकिसत करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
१०५ 

२०.०० 
 कोटी - १.०३ 

 कोटी - १.०० 
 कोटी 

३.७३ 
लाख 

५ 

िनगडी -दापोडी र यावरील 
ेड सेपरेटर, लॅब, कब टोन, 

ए सपानशन जॉ ट इ. दु ती 
करणे 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५६/ 
९० 

१.५० 
 कोटी 

२.०० 
कोटी 

३४.५८ 
लाख 

१.०० 
कोटी - १.३४ 

कोटी 

६ 
िनगडी ते दापोडी या 
बीआरटीएस कॉरीडोरवर रोड 
फ नचरची कामे करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५८/ 
१२५ 

५.०० 
 कोटी - १.०३ 

कोटी - 
१.०० 
कोटी 

३.७३ 
लाख 

७ 

काळेवाडी फाटा ते  एम.एम. 
शाळे पयत या बीआरटी 
मागावरील फुटपाथ व 
सायकल ॅक अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५५/ 
७२ 

२०.०० 
कोटी 

२७.०० 
कोटी 

६९.१६ 
लाख - - ६९.१६ 

लाख 

८ 
के.एस.बी. चौक ते पाईन 
रोड पयत या बीआरटी 
मागावरील फुटपाथ व 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५५/ 
७३ 

१५.०० 
कोटी 

१७.०० 
कोटी 

६९.१६ 
लाख - - ६९.१६ 

लाख 
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सायकल ॅक अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करणे. 

 एकुण   १५१.५० 
कोटी 

६६.०० 
कोटी 

१२.४२ 
कोटी 

४.०० 
कोटी 

४.०० 
कोटी 

१२.४२ 
कोटी 

 
 

न यान ेसमावेश करावयाचे काम े

अ
 कामाचे नाव लेखािश

ष 

पान 
. 

अ ..  

मुळ अंदाज 
प क य 
र म 

सन 
२०२० -
२१ ची 
तरतूद 

वाढ घट 

सन 
२०२० -
२१ चा 
सुधा रत 
अंदाजप

क 

१ 

िनगडी येथील टळक चौक ते 
िबग इंडीया चौक पयतचा 
र ता अबन ीट 
िडझाईननुसार िवकिसत 
करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- ३०.०० 
कोटी 

- १.०० 
कोटी 

- १.०० 
कोटी 

२ 

शदे व ती रावेत येथील 
र याचे बीसी प दतीने 
डांबरीकरण करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- २.०० 
कोटी - ५०.०० 

लाख - ५०.०० 
लाख 

३ 

थाप य बीआरटीएस 
िवभागाकडील र यांचे अबन 

ीट िडझाईन नुसार 
आव यक व उवरीत कामे 
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
१०४ 

३०.०० 
कोटी 

६९.१६ 
लाख - ६०.०० 

लाख 
९.१६ 
लाख 

४ 

भाग .१६ म ये 
अ याधुिनक प दतीने आसन 

व था करणे व थाप य 
िवषयक कामे करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
१०९ 

१०.०० 
कोटी 

३४.५८ 
लाख 

- ३०.०० 
लाख 

४.५८ 
लाख 

५ 

दुगानगर चौक ते ि वेणीनगर 
पयतचा र ता अबन ि ट 
िडझाईन नुसार िवकसीत 
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
१२१ 

१०.०० 
कोटी 

३४.५८ 
लाख 

- ३०.०० 
लाख 

४.५८ 
लाख 

६ 

पपरी चचवड मनपा 
प रसरात PMPML करीता 
आव यक या  ठकाणी बस 
टॉप बांधण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५९/ 
१४९ 

३.०० 
कोटी 

३४.५८ 
लाख 

- ३०.०० 
लाख 

४.५८ 
लाख 

७ 

जगताप डेअरी चौक ते कावेरी 
नगर सबवे पयतचा र ता 
अबन ीट िडझाईननुसार 
िवकिसत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- ३०.०० 
कोटी 

- 
२.०० 
कोटी - २.०० 

कोटी 
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८ 

डांगे चौक ते ताथवडे चौका 
पयतचा र ता अबन ीट 
िडझाईननुसार िवकिसत 
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- २०.०० 
कोटी - २.०० 

कोटी - २.०० 
कोटी 

९ 

मुंबई-पुणे ए स ेस हायवे ते 
भ  श  चौकापयत ४५ 
मी. र ता िवकसीत करणे 
(भाग १) 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२७/ 
१४४ 

७३.०० 
कोटी ६.९१ कोटी - ४.०० कोटी ९१.५३ 

लाख 

१० 

जय गणेश सा ा य ते पाईन 
िसटी मॉल व आजुबाजु या 
परीसरातील र ते Urban 
Street Design नुसार 
िवकसीत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- २५.०० 
कोटी - १.०० 

कोटी - १.०० 
कोटी 

११ 

पुणे नािशक महामगावरील 
पांजरपोळ चौक ते पुणे – 
आळंदी र यापयतचा िवकास 
आराखडयातील र ता 
िवकसीत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५२/ 
३१ 

१००.०० 
कोटी 

१३.८३ 
कोटी 

- १.०० 
कोटी 

१२.८३ 
कोटी 

 एकुण 
  ३३३.०० 

कोटी 
२२.४६ 
कोटी 

६.५० 
कोटी 

६.५० 
कोटी 

२०.४७ 
कोटी 

 
     तसेच थाप य फ े य कायालयाअंतगत थाप य फ मु यालयाकड ल सन 
२०१९-२० चे सुधार त व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कातील थाप य " वशेष 
योजना" या लेखािशषावर ल खाली नमुद चालू कामाला तरतुद कमी पडत आहे. 
नागर कांचे वाहतुक चे सोयीकर ता व शहराचे सुशोिभकरणाचे ीने सदर 
भागातील र याचे काँ ट करण करणे गरजेचे आहे. यासाठ  सदरचे कामाचे 

अंदाजप क तयार क न िन वदा कायवाह  ाधा याने करणेकर ता तरतुद उपल ध 
होणे आव यक आहे. मनपाचे नगररचना वभागाकड ल “भुसंपादन िनधी” या 
लेखािशषावर (पान  ३४२ अ  ३ वर ) र. . १२९,८५,००,०००/- इतक  तरतुद 
असून र. . ६८,८९,३९,१४७/- इतक  तरतुद िश लक आहे. सदर िश लक रकमेतून 
खालील नमुद कामांवर तरतुद वग करणे श य आहे. सदर कामांची िन वदा 
कायवाह  करणेकर ता खालील त यात नमुद केले माणे सन २०२०-२१ कर ता 
तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत येत असून उवर त आव यक तरतुद सन 
२०२१-२२ चे अंदाजप कात करणेत येईल. तर  सदर कामावर खालील माणे सन 
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२०१९-२० चे सुधार त व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात फेरबदल करणसे 
मा यता देणेत यावी.  
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखाशीष 

पान   अ  

सन २०२०-२१ 
ची मुळ तरतुद  

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक तरतूद 

१ 

भाग  ११ मधील 
पूणानगर प रसरातील 
राघव  हॉटेल ते न  फेज 
१ पयत र याचे 
कॉ टीकरण करणे  

िवशेष 
योजना  

४७ ३४० १००० २००००००० ० २०००१००० 

२ 

भाग  ११ मधील से  
२० येथील कृ णानगर मु य 
र याचे काँ टीकरण 
करणे  

िवशेष 
योजना 

४७ ३४१ १००० २००००००० ० २०००१००० 

३ भुसंपादन िनधी  ३४२ ३ १२९८५००००० ० ४००००००० १२५८५००००० 

 एकूण     १२९८५०२००० ४००००००० ४००००००० १२९८५०२००० 

 
तर  एकूण र. . ४,००,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  फ ) चे वग करण 

तावास मा यता देणेत यावी. तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु करणे 
आव यक असलेली कामे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात समा व  करणेस व 
कामास शासक य मा यता व आव यक तरतूद साठ  वाढ व घट करणसे मा यता 
देणेत यावी. भाग .७ भोसर  येथील खालील न वन कामांचा अंदाजप कात 
समावेश करणेस व कामांना शासक य मा यता व आव यक तरतूद वाढ व घट 
करणेस मा यता देणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नाव पा. 
. 

 अ. . शासक य 
मा यता र. . 

सन २०२०-
२१ मुळ  
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 

तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

 सन २०२० -
२१ एकूण 

सुधारीत तरतूद 

१ भाग .७ भोसरी येथील 
िसताराम ल ढे उ ानातील 
मनपाची भवानी तािलम 
यायामशाळेचे नुतनीकरण 

करणे व अनुषं िगक कामे 
करणे. 

० ० ५००००००० ० २५००००० ० २५००००० 

२ भाग .७ भोसरी येथील 
ल ढे तािलम यायामशाळेचे 
नुतनीकरण करणे व 
अनुषं िगक कामे करणे. 

० ० २००००००० ० १५००००० ० १५००००० 

३ स.नं .१ मधील खेळा या 
मैदानासाठी े क गॅलरी 
उभारण े

२३ ६९ १५००००००० २३०००००० ० ४०००००० १९०००००० 

  एकुण        २३०००००० ४०००००० ४०००००० २३०००००० 

 
     तसेच वॉड .१० मधील सा व ीबाई फुले सां कृितक भवन इमारतीम ये 
उवर त व ुत वषयक कामे करणे या कामाचा सन २०२०-२०२१ अंदाजप कात 
न याने समावेश क न अव यक ती तरतूद वाढ व घट कर यास व अंदाजप क य 
रकमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 
 

अ.
. 

कामाचे नाव लेखािशष  पानां   अ.
. 

अंदाजप
क य 
तरतूद 
(र कम)  

सन २०२०-
२०२१ ची 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ -  भुसंपादन 
िनधी 

३४२/ 
३४३ 

३ १५० 
कोटी 

१५० कोटी -  २ कोटी  १४८ कोटी 

२ वॉड .१० मधील 
सािव ीबाई फुले सां कृितक 
भवन इमारतीम ये उवरीत 
िव ुत िवषयक कामे करण े

लोकारो य - - २ कोटी ० २ कोटी ० २ कोटी 

 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात सांगवी वभागात CCTV यं णा तातड ने 
उभारणे आव यक आहे. याकामी दूरसंचार वभागाचे दूरसंचार योजना 
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लेखािशषाअंतगत खालील माणे कामाचा सन २०-२१ या अंदाजप कात न याने 
समावेश क न अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता देणेत यावी. 
 

लेखािशषाचे/कामाचे नाव 
पानांक / 

अनु मांक 
अंदाजप क य र कम 

सन २०-२१ ची 
तरतूद 

वाढ घट 

मा.नटस ाट िनळू फुले रंगमं िदर, सांगवी 
फाटा पास अंतगत. 

- २,००,००.००० - २५,००.००० - 

छ पती  िशवाजी महाराज उ ान 
सांगवी, करसंकलन िवभाग, सांगवी,  
करसंकलन िवभाग कासारवाडी 

- २,००,००.००० - २५,००.००० - 

आई उ ान फुगेवाडी, दापोडी, िसतांगण 
उ ान कासारवाडी. 

- २,००,००.००० - २५,००.००० - 

ी वेताळ महाराज मं िदर सांगवी, 
बाळासाहेब   िशतोळे ि विमंग पूल, 
सांगवी, काळूराम जगताप ि विमंग 
पूल,सांगवी., बाबासाहेब आंबेडकर 
जलतरण तलाव.सांगवी. 

- २,००,००.००० - २५,००.००० - 

भूसपां दन िनधी 

अंदाजप क य 
पू तक . ३ 

पानांक 
३४२ व ३४३ 

१५०,००,००,००० १५०,००,००,००० - १,००,००,००० 

 
तसेच सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ या आथ क वषाक रता येक  
र. .७५,००,०००/- तरतूद ठेव यास व सदरचे काम िन वदा प दतीने तातड ने 
करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच पंपर  िचंचवड शहरामधील व वध उ ानांम ये 
सुशोभीकरणासाठ  एल ई ड  क बग बस वणे बाबत मागणी होत आहे. सदर या 
कामाचा समावेश सन २०२०-२१ या अंदाजप कात क न र कम पये २.०० कोट  
यास शासक य मा यता देणेत यावी. तसेच सदर कामासाठ  तरतूद वग करणास 
मा यता देणेत यावी.  
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अ. . उप लेखािशष 
अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  

बजेट 
पान 

 
बजेट अ.  मूळ शासक य   

मा यता र म  

सुधा रत 
शासक य   

मा यता र म  

सन २०२०-२१ 
मूळ तरतूद वाढ   घट  सुधा रत तरतूद 

शेरा 

१ 

पपरी चचवड 
मनपा या िविवध 
उ ानाम ये 
आव यकतेनुसार 
एल ई डी क बग 
बसिवण े

थाप य 
उ ान  - - - २००००००० ० ७५००००० ० ७५००००० 

अ. . २ 
व न 
वग 

२ महापौर िवकास 
िनधी  

महापौर  
िनधी  ६३ १८-२ ५००००००० ५००००००० ५००००००० ० ७५००००० ४२५०००००   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

 
                         तसेच  सन २०२०-२१ या अंदाजप कात न ाने काम समािव  क न यास शासक य मा यता देणेत यावी. 
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अ
 

कामाचे नाव अंदाजप क
य र म 

लेखािशष पान 
. 

अ . 

सन 
२०२० -

२१ ची  
तरतूद 

वाढ घट सन 
२०२० -

२१ चा 
सुधा रत 
अंदाजप क 

१ मोशी येथील स.नं.४४४ (जुना-४४५) 
आर ण .१/२०४ येथे ब उ ेशीय 
टेिडयम बांधणे.  ३००.०० 

कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- ५०.०० 
लाख 

५०.०० लाख - ५०.०० 
लाख 

 
२ 

पुणे नािशक महामगावरील 
पांजरपोळ चौक ते पुणे – आळंदी 
र यापयतचा िवकास 
आराखडयातील र ता िवकसीत 
करणे. 

१००.०० 
कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५२/ 
३१ 

१३.८३ 
कोटी 

- ५०.०० 
लाख 

१३.३३ 
कोटी 

 एकूण    

 

५०.०० लाख  ५०.०० 

लाख  
१३.८३ 
कोटी 
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    तसेच क शासन पुर कृत द .अं.यो- रा ीय नागर  उप जवीका अिभयानांतगत 
शहर  बेघरांना िनवारा या उपांगाअंतगत पंपर  भाजी मंडई येथे “सावली” िनवारा 
क  सु  कर यात आलेले आहे. या क ात १११ बेघर य ंची िनवासाची यव था 
तसेच यां यासाठ  चहा, ना ा, जेवण इ याद  सव यव था कर यात आलेली 
आहे. या बेघर िनवारा क ाला व वध उप म व आव यक सा ह य खरेद  
कर यासाठ  महापौर िनधीतून र कम . १,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख 
फ ) दे यास मा यता देणेत यावी. सदरची र कम नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल इतर क याणकार  योजनेतील “इतर योजना/काय म” या 
उपलेखािशषावर वग (वाढ) करणेस मा यता देणेत यावी. 
 
अ. . लेखािशष  उपल ध तरतूद वाढ घट िश लक  
१. मा.महापौर िनधी  ४,९४,५०,०००/- -- १,००,०००/- ४,९३,५०,०००/- 
२. इतर क याणकार  

योजनेतील “इतर 
योजना/काय म 

३,००,००,०००/- १,००,०००/- -- ३,०१,००,०००/- 

  -- १,००,०००/- १,००,०००/-  
               
 तसेच भाग .३ मोशी येथील मोरया कॉलनी, फाितमा नगर व इतर 
खानदेशनगर, संत ाने र नगर इ याद  वभागाचे र ते अदयावत प दतीने 
कर याचे काम सु  असून याची िनवीदा नोट स . २४/०३-२०१९-२० आहे. 
याऐवजी साईमं दर, वडमुखवाड , कोतवालवाड , च-होली गावठाण व इतर ठकाणी 
करणेसाठ  थळबदल करणेस मा यता देणेत यावी. कारण या ठकाणी 
नागर कां या सोयीसाठ  र ते अदयावत करणे आव यक आहे. तसेच ह े ीय 
कायालयाकड ल भाग .३२ सांगवी मधील व वध चौकांचे सुशोिभकरण व इतर 
प रसरात थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे. तथापी सदर कामासाठ  
सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात तरतूद अपुर  आहे. तर  सदर कामांसाठ  अंतगत 
तरतूद वग करण करणेसाठ  खालील माणे तरतूद वग करण सुच व यात येत आहे, 
या माणे सन २०२०-२१ या आिथक वषात खालील माणे इतर कामातुन वाढ/घट 

क न वग करण करणसे मा यता देणेत यावी. 
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अ
 

कामाचेनाव पान
. 

अनु . लेखािश
ष 

सन२०२०-२१ ची 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ 
चा सुधा रत अंदाज 

१ भाग . ३२ 

सांगवीमधील 
िविवध चौकांच े
सुशोिभकरण व 
इतर प रसरात 
थाप य 

िवषयककाम े
करणे 

पान 
. 

३३९  

अ.  

२९ 

थाप य 
िवषयक 
कामे 
करणे - 

. .३२ 

२,००,०००/- ५,९४,१३५/- ० ५,९४,१३५/- 

२ महापौर िवकास 
िनधी 

पान 
. 

६३  

अ. . 

१८ 

महापौर 
िवकास 
िनधी 

५,००,००,०००/-  ५,९४,१३५/- ४,९४,०५,८६५/- 

 एकूण    ५,०२,००,०००/- ५,९४,१३५/- ५,९४,१३५/- ५,००,००,०००/- 

     
तर  वर ल माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत यावी. तसेच कोरोना या 
संसगज य रोगाचा ादुभाव रोख यासाठ  “कोरोना िनधी” या लेखािशषावर व वध 
लेखािशषामधुन तरतुद वग करणाचा वषय मा यतेसाठ  दाखल केलेला आहे. तथा प 
वषयाचे अवलोकन केले असता काह  लेखािशषाव न तरतुद वग करण कर याचे 
ता वत केलेले आहे. अशा ठकाणी अ ापपयत कामा या वक ऑडर दले या 

नाह त अशा ठकाणची वषाअखेर ष तरतुद र कम अखिचत राह याची श यता 
आहे. याच माणे या कामांना वक ऑडर देवुन कामे सु  देखील झाली आहेत 
अशा लेखािशषाव न देखील कोरोना िनधी साठ  तरतुद वग करण कर याचे 

ता वत केले आहे. हणून या कामांना अ ापपयत वकऑडर दले या नाह त व 
या लेखािशषावर ल तरतुद र कम अखिचत राह याची श यता आहे अशा 

कामां या लेखािशषाव न जा तीत जा त र कम कोरोना िनधीसाठ  वग करण करणे 
यो य ठरेल व या कामांना वक ऑडर दले या आहेत व कामे गतीपथावर आहेत 
अशा कामां या लेखािशषाव न तरतुद वग करण करणे यो य ठरणार नाह . सबब 
वषयाम ये खालील माणे तरतुद वाढ/घट कर यास दु ती कर यास मा यता 
देणेत यावी.  
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अन,ु
. 

कामाचे नाव 
पान 

. 
अ. . 

सन २०२०-२१ मुळचा 
अंदाज 

वाढ घट 

लेखािशष - (८) हीजन २००५ (सेवा वािहनीचे थलांतर करणेस लागार फ , िव ुत खच, जलिनसारण खच इ. अनुषं िगक 

कामे करणेस मा यता देणेत यावी.   

१ 

निवन भाग .२८ येथील रहाटणी मनपा शाळा ते िपं पळे 
सौदागर मशानभूमी पयत या र याचे यु .टी.ड यु .टी. 
प दतीने कॉ टीकरण करणे. 

२० ३० 6,55,00,000 - 1,00,00,000 

२ 
भाग .२६ वाकड येथील कावेरी चौक, सब-वे ते िपंक िसटी 

कॉनरपयत डी.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 - 50,00,000 

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 - 50,00,000 

५ 

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

२१ ४१ 8,00,00,000 - 50,00,000 

६ 

िपं पळेगुरव 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 - 50,00,000 

  एकूण     47,01,00,000   4,50,00,000 

लेखािशष - (९) रोडपे हमट मॅनेजमेट िसि टम अहवालानुसार र ते सुधारणा अंतगत कामे करणेस मा यता देणेत यावी.   

१ 

आकुड  स.न. १७३ पै. (िस.सं . नं . ४६६१ पै) येथील कोहली 
वखारजवळील १८.००मी डी.पी. र ता िवकिसत करणे. २९ २ 2,50,00,000 - 0 

२ 
ािधकरण गंगानगर भागातील र यांचे कॉि टीकरण 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 मोरवाडी हाडा येथील संपुण र ते माट 
वॉड या धत वर अ ायावत प दतीने िसमट कॉि ट करणे. २९ ८ 4,00,00,000   50,00,000 

५ 

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

२९ १७ 7,00,00,000 - 60,00,000 

६ 
भाग .१७ िबला हॉि पटल पासून वा हेकर वाडी पयतचा 

र ता दो ही बाजूं नी पदपथ तसेच सायकल ॅक करणे. 
३० २४ 4,00,00,000 - 50,00,000 

७ भाग  १८ ता यात येणारे डी.पी. र ते िवकसीत करणे ३० २८ 2,00,00,000 - 50,00,000 
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८ 
काळेवाडी िवजयनगर भाग .४६ मधील काळेवाडी येथील 
मु य र ता (िपं परी पुल तेबी.आर.टी.एस. पयतचा) कॉ टचा 
करणे. 

३० ३२ 1,80,00,000 - 50,00,000 

९ 
भाग .२ जाधववाडी मधील गट नंबर ५३९ िवकसीत करणे 

. 
३१ ५२ 2,00,00,000 - 1,00,00,000 

१० 
भाग ं .२ मधील साई जीवन शाळे शेजारील मैदान िवकसीत 

करण े
३२ ५३ 2,00,00,000 - 1,50,00,000 

११ 
भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते ग. . १०६२ पयतचा १८ 

मी. DP र ता िवकसीत 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 िहंजवडीकडे एम.डी.आर.३१ 
र याला जोडणारा ३०.०० मी. ं द डी.पी. र ता िवकसीत 
करणे. 

३४ ९४ 4,00,00,000   1,00,00,000 

१३ 

भाग .२५ ताथवडे येथील िजवननगरकडून मु ं बई-
बगलोरकडे जाणारा २४.०० मी. ं द डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे. 

३४ १०२ 4,90,00,000 - 4,40,00,000

१४ 

भाग .२५ ताथवडे येथील शिन मंदीराकडून मा ं जी 
गावाकडे जाणारा ३०.०० मी. ं दडी.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 टीकरण करणे. 

३५ ११० 5,00,00,000 - 5,00,00,000

१६ 

भाग .२८ िपंपळे सौदागर येथील कापसे लॉन जवळील 
१२.०० मी. ं द डी.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 

डी पी र ता िवकसीत करण े
३६ १४० 9,00,00,000 - 1,00,00,000

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

२० 
भाग .४८ येथील रहाटणी फाटा ते िशवाजी चौकापयत या 

१८.०० मी. ं द र याचे कॉ टीकरण करणे. 
३९ १८८ 8,27,00,000 - 1,00,00,000

२१ 
नवीन भाग  २७ रहाटणी मधील ीनगर , गजानन नगर, 
रायगड कॉलोनी येथील र यांचे कॉ ं टीकरण करणे 

३९ १९५ 6,50,00,000 - 1,00,00,000

  एकूण     96,52,00,000   24,50,00,000

लेखािशष - (१४) वाहतुकसुधारणा िवषयक कामे करणे व पाक ं ग जागा िवकसीत करणेस मा यता देणेत यावी.   
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१ 

भाग . १६ म ये खंडोबामाळ चौक ते हाळसाकांत चौक 
पयत पालखी मागाचे कॉ टीकरण करणे ५१ 

 

४ 

6,23,00,000 

 

- 1,00,00,000 

२ 

ािधकरण ए.डी.सी. प रसरातील र ते UTWT पधादतीने 
िवकिसत करणे. (नाट्यगृह, PCNTDA Office समोरील 
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 
डी.पी. र यांचे मजबुतीकरण/सुधारणा/ नुतनीकरण/ 
कॉि टीकरण करणे. 

५१ ७ 3,00,00,000 - 50,00,000 

४ 
पुणे नािशक महामागावरील पांजरपोळ चौक ते पुणे आळंदी 
पयतचा िवकास आराखडयातील र ता िवकिसत करणे.( ९० 
मी. ं द) 

५२ ३१ 13,83,05,000 - 2,00,00,000

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

६ 

HCMTR या राखीव जागा सावजिनक वाहतुक 
यव थेसाठी DMRC या स यानुसार BRT/मोनोरेल/ ाम 

यासाठी िवकसीत करणे. (अ) अ) मौजे रहाटणी येथे कोकणे 
चौक तेकाळेवाडी फाटा चौकापयत उ च मता ु तगती माग 
(HCMTR) िवकसीत करणे. 

५३ ५२ 7,60,68,000 - 2,00,00,000

७ िपं पळेसौदागर येथे पवना नदीवर पुल बांधणे. ५३ ५३ 5,53,22,000 - 3,00,00,000

८ 
बी.आर.टी.कॉरीडॉर . ३ वर वाकड येथील पुण-ेबगलोर 
महामागावरील पुलापासुन िहंजवडी मनपाह ीपयत र ता 
ं दीकरण करणे. 

५४ ५६ 10,37,29,000 - 3,00,00,000

९ 
बीआरटी कॉरीडॉर . ३ वर सुदशन नगर चौक येथे ेड 
सेपरेटर (समतल िवलगक)बांधणे. 

५४ ५७ 13,83,05,000 - 2,00,00,000 

१० 
िपं परीइं िदरा गांधी रे वे उड्डाणपुलाचे चरल ऑडीट करणे 
व दु ती करणे. 

५४ ६१ 4,84,07,000 - 1,00,00,000 

११ 
िचंचवड िलंकरोड बाजूकडील यशोपुरम , संत गाडन व साई 

ेस सोसायटी समोरील व ए पायर ई टेट येथे उड्डाण 
पुलाखाली थाप य िवषयक कामे करणे. 

५४ ६४ 3,45,77,000 - 2,00,00,000 

१२ 
राजमाता िजजाऊ उड्डाण पुलाखालील सेवा र ते Urban 
Street Design नुसार िवकसीत करणे 

५६ १०२ 10,37,29,000 - 3,00,00,000 

१३ 
मनपा ह ीबाहेरील खडक  कॅ टो मट े ात बोपखेल 
गावासाठी पोहच र ता बांधणे वइतर अनुषं िगक कामे करणे 

५७ १०३ 2,76,61,000 - 1,00,00,000

१४ 
िनगडी ते दापोडी या मागावरील सेवा र याचे 
आव यकतेनुसार डांबरीकरण करणे. 

५८ १२3 2,42,04,000 - 1,00,00,000 

 
एकूण 

  
1,11,46,41,000 - 24,00,00,000
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लेखा िशष .८+९+१४ 

  
2,54,99,41,000 

 
53,00,00,000

१५ माट िसटी (मनपाकडील 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 
कोटी 

- 

 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपा काय ेञात मा यिमक िश ण वभागा या साधारण 
२० शाळा असून सदर शाळाम य ेमुल/ेमुली यांचे सावजिनक सुर तते या न े
शाळांम य ेव आवारात मैदानात/नजीक या र यावर सीसीट ह  यंञणा तातड ने 
उभारण े आव यक आहे. याकामी दुरसंचार वभागाचे दुरसंचार योजना या 
लेखािशषातगत खालील माणे  कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजपञकात न याने 
समावेश क न अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेस व तरतूद करणसे 
मा यता देणेत यावी. 
 

लेखािशषकाचे/कामा
चे नाव  

पानांक/ 
अनु मांक 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०-२१ची 
तरतूद 

वाढ घट 

मा यिमक िश ण 
वभागा या 
नेह नगर 
पंपळेसौदागर, 
पंपळेगुरव,वाकड,थेर
गाव डा बोिधनी 
फुगेवाड  या 
शाळांम ये 
सीसीट ह  यंञणा 
उभारणे.        

- ३,००,००,००० - २,००,००,००० ० 

मा यिमक िश ण 
वभागा या उवर त 
शाळांम ये 
सीसीट ह  यंञणा 
उभारणे.    

- ५,००,००,००० - १,००,००,००० ० 
 

भूसंपादन िनधी  अंदाजपञ
क य 
पु तक 

१५०,००,००,००० १५०,००,००,००० - ३,००,००,००० 
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.३ 
पानांक 
३४२ व 
३४३ 

           
तसेच भाग मांक ३१ मधील सन २०२०-२१ या अंदाजपञकातील खालील 
कामां या तरतूद म य ेवाढ घट करणेस मा यता देणेत यावी.  
 

अ. . उपलेखािशष 
अथवा 
कामांचे नाव  

पानांक अ. . लेखािशष  सन 
२०२०-२१ 
ची मुळ 
अंदाज 
(उपल ध 
तरतुद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

 घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ 
चा सुधार त 
अंदाज 

१ भाग . ३१ 
प रसरातील 
मु य र ते 
अदयावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे.    

४२ २२१ वशेष 
योजना  

४००००००० २००००००० ० ६००००००० 

२ भाग . ३१ 
मधील 
एम.के. हॉटेल 
ते कृ ण चौक 
र ता 
अ याधुिनक 
प दतीने 
वकसीत 
करणे.   

४२ २३८ वशेष 
योजना  

 
१७५००००० 

० १००००००० ७५००००० 

३ भाग . ३१ 
म ये 
आर ण . 
३४४ व ३४४ 
अ वकसीत 
करणे.  

४२ २४० वशेष 
योजना  

१७५००००० ० १००००००० ७५००००० 

 एकूण     २००००००० २०००००००  
 
 तर  वर ल कामासाठ  सन २०२०-२१ साठ चे अंदाजपञकात वर ल माणे 
तरतूद करणेस मा यता देणेत यावी.  
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मा.शिशकांत कदम -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.शञु न काटे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
(सभागृहात ग धळ) 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 
     
ठराव मांक- ५८३                                  वषय मांक - ४ 
दनांक- ८/१२/२०२०                                खाते- मा.आयु   
 
          संदभ- १) मा.आयु  यांचे जा. .मभां/१/का व/ ६३५/२०२०         
                   दनांक १७/०९/२०२० 
                २) मा.महापािलका सभा ठ. .५७२ द.१३/१०/२०२०  
                   अ वये.   
 
        कोरोना (Covid-19)या संसगज य रोगाचा ादुभाव 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 उभारल े 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. यामुळे मनपा या खचात मोठया माणात वाढ होत आहे. सदर 
खचासाठ  म यवत  भांडार वभागाकडे “कोरोना िनधी” लेखािशष िनमाण कर यात 
आलेले आहे सदर लेखा िशषावर व  वभागाकड ल शासन िनणय मांक अथसं.-
२०२०/ . .६५/अथ-३ दनांक ०४/०५/२०२० व नगर वकास वभागाकड ल 
शासन िनणय मांक संक ण – २०२०/ . .७२/न. व.१६ दनांक ०८/०५/२०२० 
अ वये महापािलकेचा िनधी को वड-१९ मुळे उदभवणार  प र थती हाताळ यासाठ  
वै क य, आरो य, व आप ी  यव थापन  वभागाचा  खचासाठ  ाधा याने 
तरतूद   खच  करा यात  असे  कळ वले  आहे.  यामुळे  महापािलके या व वध 
वभागांनी कोरोना वषाणू या संसंगामुळे खचासाठ  िनधीची लेखा वभागाकडे 
मागणी केलेली आहे. कोरोना वषाणूचा संसगाचा ादुभाव रोख यासाठ  महापािलका 
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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 लखेा िशषावर उपल ध करता येणे श य 
आहे.  

अनु
, . कामाचे नाव पान 

. 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 

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 
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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  बाजूंनी 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 

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 

मुंबई-बगलोरकडे जाणारा २४.०० मी. ं द 
ड .पी.र ता वकसीत करणे. 

३४ १०२ 4,90,00,000 - 1,00,00,000

१४ 
भाग .२५ ताथवडे येथील शिन मंद राकडून 

मा ं जी गावाकडे जाणारा ३०.०० मी. ं दड .पी. 
र ता वकसीत करणे. 

३४ १०४ 5,00,00,000 - 1,00,00,000

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

१६ 
भाग .२८ पंपळे सौदागर येथील कापसे 

लॉन जवळ ल १२.०० मी. ं द ड .पी. र ता 
अ ावत प दतीने वकसीत करणे. 

३५ ११८ 3,05,00,000 - 50,00,000



59 
 

  

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 र याचे 
कॉ ट करण करणे. 

३९ १८८ 8,27,00,000 - 1,00,00,000

२१ 
नवीन भाग  २७ रहाटणी मधील ीनगर , 
गजानन नगर, रायगड कॉलोनी येथील 
र यांचे कॉ ं ट करण 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 
उ च मता ुतगती माग (HCMTR) वकसीत 
करणे. 

५३ ५२ 7,60,68,000 - 3,00,00,000
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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  - 

 
 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 देणते येत आहे. तसेच सन २०२०-२१ या 
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अंदाजप कातील उपलेखािशषा अंतगत करावया या कामांना सुधार त शासक य 
मा यता न यान ेसमावेश क न शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ
 कामाचे नाव लेखािश

ष 

पान 
. 

अ ..  

मुळ 
अंदाजप
क य र म 

सुधारीत 
अंदाजप क

य र म 

सन 
२०२०-
२१ ची 
तरतूद 

वाढ घट 

सन 
२०२०-
२१ चा 
सुधा रत 
अंदाजप

क 

१ 

सांगवी कवळे बीआरटीएस 
र ता आिण भ  श  ते 
कवळे ४५.०० मी. 

बीआरटीएस र ता यांना 
जोडणा-या म के व ती येथील 
२४.००मी. डी.पी. र याचे 
पदपथ िवकसीत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५६/ 
९६ 

१२.०० 
कोटी 

२०.०० 
कोटी 

१.३८ कोटी २.०० 
कोटी 

- ३.३८ 
कोटी 

२ 

मंुबई-पुणे ए स ेस हायवे ते 
भ  श  चौकापयत ४५ 
मी. र ता िवकसीत करणे 
(भाग १) 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२७/ 
१४४ 

७३.०० 
कोटी 

- ६.९१ 
कोटी 

- २.०० 
कोटी 

४.९१ 
कोटी 

३ 

सागंवी- कवळे र यावर डांगे 
चौक ते कावेरी नगर 
सबवेपयतचा र ता अबन 

ीट नुसार िवकिसत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
११४ 

५.०० 
 कोटी - ३४.५८ 

लाख 
१.०० 
कोटी - १.३४ 

कोटी 

४ 

भ  श  उ ानाची िसमा 
भत आधुिनक प दतीने 

िवकिसत करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
१०५ 

२०.०० 
 कोटी - १.०३ 

 कोटी - १.०० 
 कोटी 

३.७३ 
लाख 

५ 

िनगडी -दापोडी र यावरील 
ेड सेपरेटर, लॅब, कब टोन, 

ए सपानशन जॉ ट इ. दु ती 
करणे 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५६/ 
९० 

१.५० 
 कोटी 

२.०० 
कोटी 

३४.५८ 
लाख 

१.०० 
कोटी - १.३४ 

कोटी 

६ 
िनगडी ते दापोडी या 
बीआरटीएस कॉरीडोरवर रोड 
फ नचरची कामे करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५८/ 
१२५ 

५.०० 
 कोटी - १.०३ 

कोटी - 
१.०० 
कोटी 

३.७३ 
लाख 

७ 

काळेवाडी फाटा ते  एम.एम. 
शाळे पयत या बीआरटी 
मागावरील फुटपाथ व 
सायकल ॅक अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करण े

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५५/ 
७२ 

२०.०० 
कोटी 

२७.०० 
कोटी 

६९.१६ 
लाख - - ६९.१६ 

लाख 

८ 

के.एस.बी. चौक ते पाईन 
रोड पयत या बीआरटी 
मागावरील फुटपाथ व 
सायकल ॅक अ याधुिनक 
प दतीने िवकिसत करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५५/ 
७३ 

१५.०० 
कोटी 

१७.०० 
कोटी 

६९.१६ 
लाख - - ६९.१६ 

लाख 

 एकुण   १५१.५० 
कोटी 

६६.०० 
कोटी 

१२.४२ 
कोटी 

४.०० 
कोटी 

४.०० 
कोटी 

१२.४२ 
कोटी 
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न यान ेसमावेश करावयाचे काम े

अ
 कामाचे नाव लेखािश

ष 

पान 
. 

अ ..  

मुळ 
अंदाजप
क य र म 

सन 
२०२० -
२१ ची 
तरतूद 

वाढ घट 

सन 
२०२० -
२१ चा 
सुधा रत 
अंदाजप

क 

१ 

िनगडी येथील टळक चौक ते 
िबग इंडीया चौक पयतचा 
र ता अबन ीट 
िडझाईननुसार िवकिसत 
करणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- ३०.०० 
कोटी 

- १.०० 
कोटी 

- १.०० 
कोटी 

२ 

शदे व ती रावेत येथील 
र याचे बीसी प दतीने 
डांबरीकरण करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- २.०० 
कोटी - ५०.०० 

लाख - ५०.०० 
लाख 

३ 

थाप य बीआरटीएस 
िवभागाकडील र यांचे अबन 

ीट िडझाईन नुसार 
आव यक व उवरीत कामे 
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
१०४ 

३०.०० 
कोटी 

६९.१६ 
लाख - ६०.०० 

लाख 
९.१६ 
लाख 

४ 

भाग .१६ म ये 
अ याधुिनक प दतीने आसन 

व था करणे व थाप य 
िवषयक काम ेकरणे. 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
१०९ 

१०.०० 
कोटी 

३४.५८ 
लाख 

- ३०.०० 
लाख 

४.५८ 
लाख 

५ 

दुगानगर चौक ते ि वेणीनगर 
पयतचा र ता अबन ि ट 
िडझाईन नुसार िवकसीत 
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५७/ 
१२१ 

१०.०० 
कोटी 

३४.५८ 
लाख 

- ३०.०० 
लाख 

४.५८ 
लाख 

६ 

पपरी चचवड मनपा 
प रसरात PMPML करीता 
आव यक या  ठकाणी बस 
टॉप बांधण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५९/ 
१४९ 

३.०० 
कोटी 

३४.५८ 
लाख 

- ३०.०० 
लाख 

४.५८ 
लाख 

७ 

जगताप डेअरी चौक ते कावेरी 
नगर सबवे पयतचा र ता 
अबन ीट िडझाईननुसार 
िवकिसत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- ३०.०० 
कोटी 

- 
२.०० 
कोटी - २.०० 

कोटी 
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८ 

डांगे चौक ते ताथवडे चौका 
पयतचा र ता अबन ीट 
िडझाईननुसार िवकिसत 
करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- २०.०० 
कोटी - २.०० 

कोटी - २.०० 
कोटी 

९ 

मुंबई-पुणे ए स ेस हायवे ते 
भ  श  चौकापयत ४५ 
मी. र ता िवकसीत करणे 
(भाग १) 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

२७/ 
१४४ 

७३.०० 
कोटी ६.९१ कोटी - ४.०० कोटी ९१.५३ 

लाख 

१० 

जय गणेश सा ा य ते पाईन 
िसटी मॉल व आजुबाजु या 
परीसरातील र ते Urban 
Street Design नुसार 
िवकसीत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- २५.०० 
कोटी - १.०० 

कोटी - १.०० 
कोटी 

११ 

पुणे नािशक महामगावरील 
पांजरपोळ चौक ते पुणे – 
आळंदी र यापयतचा िवकास 
आराखडयातील र ता 
िवकसीत करण.े 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५२/ 
३१ 

१००.०० 
कोटी 

१३.८३ 
कोटी 

- १.०० 
कोटी 

१२.८३ 
कोटी 

 एकुण 
  ३३३.०० 

कोटी 
२२.४६ 
कोटी 

६.५० 
कोटी 

६.५० 
कोटी 

२०.४७ 
कोटी 

 
     तसेच थाप य फ े य कायालयाअंतगत थाप य फ मु यालयाकड ल सन 
२०१९-२० चे सुधार त व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कातील थाप य " वशेष 
योजना" या लेखािशषावर ल खाली नमुद चालू कामाला तरतुद कमी पडत आहे. 
नागर कांचे वाहतुक चे सोयीकर ता व शहराचे सुशोिभकरणाचे ीने सदर 
भागातील र याचे काँ ट करण करणे गरजेचे आहे. यासाठ  सदरचे कामाचे 

अंदाजप क तयार क न िन वदा कायवाह  ाधा याने करणेकर ता तरतुद उपल ध 
होणे आव यक आहे. मनपाचे नगररचना वभागाकड ल “भुसंपादन िनधी” या 
लेखािशषावर (पान  ३४२ अ  ३ वर ) र. . १२९,८५,००,०००/- इतक  तरतुद 
असून र. . ६८,८९,३९,१४७/- इतक  तरतुद िश लक आहे. सदर िश लक रकमेतून 
खालील नमुद कामांवर तरतुद वग करणे श य आहे. सदर कामांची िन वदा 
कायवाह  करणेकर ता खालील त यात नमुद केले माणे सन २०२०-२१ कर ता 
तरतुद वग करण करणसे मा यता देणेत येत असून उवर त आव यक तरतुद सन 
२०२१-२२ चे अंदाजप कात करणेत येईल. तर  सदर कामावर खालील माणे सन 
२०१९-२० चे सुधार त व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजप कात फेरबदल करणसे 
मा यता देणेत येत आहे. 
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अ.
. 

कामाचे नाव लेखाशीष 

पान   अ  

सन २०२०-२१ 
ची मुळ तरतुद  

वाढ करावयाची 
तरतूद 

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण आव यक तरतूद 

१ 

भाग  ११ मधील 
पूणानगर प रसरातील 
राघव  हॉटेल ते न  फेज 
१ पयत र याचे 
कॉ टीकरण करणे  

िवशेष 
योजना  

४७ ३४० १००० २००००००० ० २०००१००० 

२ 

भाग  ११ मधील से  
२० येथील कृ णानगर मु य 
र याचे काँ टीकरण 
करणे  

िवशेष 
योजना 

४७ ३४१ १००० २००००००० ० २०००१००० 

३ भुसंपादन िनधी  ३४२ ३ १२९८५००००० ० ४००००००० १२५८५००००० 

 एकूण     १२९८५०२००० ४००००००० ४००००००० १२९८५०२००० 

 
तर  एकूण र. . ४,००,००,०००/- (अ र  र. . चार कोट  फ ) चे वग करण 

तावास मा यता देणेत येत आहे. तसेच अंदाजप कात समावेश नसलेली परंतु 
करणे आव यक असलेली कामे सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात समा व  करणेस व 
कामास शासक य मा यता व आव यक तरतूद साठ  वाढ व घट करणसे मा यता 
देणेत येत आहे भाग .७ भोसर  येथील खालील न वन कामांचा अंदाजप कात 
समावेश करणेस व कामांना शासक य मा यता व आव यक तरतूद वाढ व घट 
करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

अ. . कामाचे नाव पा. 
. 

 अ. . शासक य 
मा यता र. . 

सन २०२०-
२१ मुळ  
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 

तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद  

 सन २०२० -
२१ एकूण 

सुधारीत तरतूद 

१ भाग .७ भोसरी येथील 
िसताराम ल ढे उ ानातील 
मनपाची भवानी तािलम 
यायामशाळेचे नुतनीकरण 

करणे व अनुषं िगक कामे 
करणे. 

० ० ५००००००० ० २५००००० ० २५००००० 
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२ भाग .७ भोसरी येथील 
ल ढे तािलम यायामशाळेचे 
नुतनीकरण करणे व 
अनुषं िगक कामे करणे. 

० ० २००००००० ० १५००००० ० १५००००० 

३ स.नं .१ मधील खेळा या 
मैदानासाठी े क गॅलरी 
उभारण े

२३ ६९ १५००००००० २३०००००० ० ४०००००० १९०००००० 

  एकुण        २३०००००० ४०००००० ४०००००० २३०००००० 

 
     तसेच वॉड .१० मधील सा व ीबाई फुले सां कृितक भवन इमारतीम ये 
उवर त व ुत वषयक कामे करणे या कामाचा सन २०२०-२०२१ अंदाजप कात 
न याने समावेश क न अव यक ती तरतूद वाढ व घट कर यास व अंदाजप क य 
रकमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ.
. 

कामाच ेनाव लेखािशष  पानां   अ.
. 

अंदाजप
क य 
तरतूद 
(र कम)  

सन २०२०-
२०२१ ची 
तरतूद  

वाढ 
करावयाची 
तरतूद  

घट करावयाची 
तरतूद 

एकूण 
आव यक 
तरतूद 

१ -  भुसंपादन 
िनधी 

३४२/ 
३४३ 

३ १५० 
कोटी 

१५० कोटी -  २ कोटी  १४८ कोटी 

२ वॉड .१० मधील 
सािव ीबाई फुले सां कृितक 
भवन इमारतीम ये उवरीत 
िव ुत िवषयक कामे करण े

लोकारो य - - २ कोटी ० २ कोटी ० २ कोटी 

 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपा काय े ात सांगवी वभागात CCTV यं णा तातड ने 
उभारणे आव यक आहे. याकामी दूरसंचार वभागाचे दूरसंचार योजना 
लेखािशषाअंतगत खालील माणे कामाचा सन २०-२१ या अंदाजप कात न याने 
समावेश क न अंदाजप क य र कमेस शासक य मा यता दे यात येत आहे. 
 

लेखािशषाचे/कामाचे नाव 
पानांक / 

अनु मांक 
अंदाजप क य र कम 

सन २०-२१ ची 
तरतूद 

वाढ घट 

मा.नटस ाट िनळू फुले रंगमं िदर, सांगवी 
फाटा पास अंतगत. 

- २,००,००.००० - २५,००.००० - 

छ पती  िशवाजी महाराज उ ान 
सांगवी, करसंकलन िवभाग, सांगवी,  
करसंकलन िवभाग कासारवाडी 

- २,००,००.००० - २५,००.००० - 

आई उ ान फुगेवाडी, दापोडी, िसतांगण 
उ ान कासारवाडी. 

- २,००,००.००० - २५,००.००० - 

ी वेताळ महाराज मं िदर सांगवी, 
बाळासाहेब   िशतोळे ि विमंग पूल, 
सांगवी, काळूराम जगताप ि विमंग 

- २,००,००.००० - २५,००.००० - 
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पूल,सांगवी., बाबासाहेब आंबेडकर 
जलतरण तलाव.सांगवी. 

भूसपां दन िनधी 

अंदाजप क य 
पू तक . ३ 

पानांक 
३४२ व ३४३ 

१५०,००,००,००० १५०,००,००,००० - १,००,००,००० 

 
तसेच सदर कामासाठ  सन २०२१-२२ या आथ क वषाक रता येक  
र. .७५,००,०००/- तरतूद ठेव यास व सदरचे काम िन वदा प दतीने तातड ने 
करणेस मा यता देणेत येत आहे तसेच पंपर  िचंचवड शहरामधील व वध 
उ ानांम ये सुशोभीकरणासाठ  एल ई ड  क बग बस वणे बाबत मागणी होत आहे. 
सदर या कामाचा समावेश सन २०२०-२१ या अंदाजप कात क न र कम पये 
२.०० कोट  यास शासक य मा यता देणेत येत आहे तसेच सदर कामासाठ  तरतूद 
वग करणास मा यता देणेत येत आहे.  
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अ. . उप लेखािशष 
अथवा कामाचे नाव  लेखािशष  

बजेट 
पान 

 
बजेट अ.  मूळ शासक य   

मा यता र म  

सुधा रत 
शासक य   

मा यता र म  

सन २०२०-२१ 
मूळ तरतूद वाढ   घट  सुधा रत तरतूद 

शेरा 

१ 

पपरी चचवड 
मनपा या िविवध 
उ ानाम ये 
आव यकतेनुसार 
एल ई डी क बग 
बसिवण े

थाप य 
उ ान  - - - २००००००० ० ७५००००० ० ७५००००० 

अ. . २ 
व न 
वग 

२ महापौर िवकास 
िनधी  

महापौर  
िनधी  ६३ १८-२ ५००००००० ५००००००० ५००००००० ० ७५००००० ४२५०००००   

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

                          तसेच  सन २०२०-२१ या अंदाजप कात न ाने काम समािव  क न यास शासक य मा यता  देणेत येत आह.े 
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अ
 

कामाचे नाव अंदाजप क
य र म 

लेखािशष पान 
. 

अ . 

सन 
२०२० -

२१ ची  
तरतूद 

वाढ घट सन 
२०२० -

२१ चा 
सुधा रत 
अंदाजप क 

१ मोशी येथील स.नं.४४४ (जुना-४४५) 
आर ण .१/२०४ येथे ब उ ेशीय 
टेिडयम बांधणे.  ३००.०० 

कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

- ५०.०० 
लाख 

५०.०० लाख - ५०.०० 
लाख 

 
२ 

पुणे नािशक महामगावरील 
पांजरपोळ चौक ते पुणे – आळंदी 
र यापयतचा िवकास 
आराखडयातील र ता िवकसीत 
करणे. 

१००.०० 
कोटी 

थाप य 
िवशेष 
योजना 

५२/ 
३१ 

१३.८३ 
कोटी 

- ५०.०० 
लाख 

१३.३३ 
कोटी 

 एकूण    

 

५०.०० लाख ५०.०० 

लाख  
१३.८३ 
कोटी 
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    तसेच क शासन पुर कृत द .अं.यो- रा ीय नागर  उप जवीका अिभयानांतगत 
शहर  बेघरांना िनवारा या उपांगाअंतगत पंपर  भाजी मंडई येथे “सावली” िनवारा 
क  सु  कर यात आलेले आहे. या क ात १११ बेघर य ंची िनवासाची यव था 
तसेच यां यासाठ  चहा, ना ा, जेवण इ याद  सव यव था कर यात आलेली 
आहे. या बेघर िनवारा क ाला व वध उप म व आव यक सा ह य खरेद  
कर यासाठ  महापौर िनधीतून र कम . १,००,०००/- (अ र  र. . एक लाख 
फ ) दे यास मा यता देणेत येत आहे. सदरची र कम नागरव ती वकास योजना 
वभागाकड ल इतर क याणकार  योजनेतील “इतर योजना/काय म” या 
उपलेखािशषावर वग (वाढ) करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 
अ. . लेखािशष  उपल ध तरतूद वाढ घट िश लक  
१. मा.महापौर िनधी  ४,९४,५०,०००/- -- १,००,०००/- ४,९३,५०,०००/- 
२. इतर क याणकार  

योजनेतील “इतर 
योजना/काय म 

३,००,००,०००/- १,००,०००/- -- ३,०१,००,०००/- 

  -- १,००,०००/- १,००,०००/-  
               
 तसेच भाग .३ मोशी येथील मोरया कॉलनी, फाितमा नगर व इतर 
खानदेशनगर, संत ाने र नगर इ याद  वभागाचे र ते अदयावत प दतीने 
कर याचे काम सु  असून याची िनवीदा नोट स . २४/०३-२०१९-२० आहे. 
याऐवजी साईमं दर, वडमुखवाड , कोतवालवाड , च-होली गावठाण व इतर ठकाणी 
करणेसाठ  थळबदल करणेस मा यता देणेत येत आहे. कारण या ठकाणी 
नागर कां या सोयीसाठ  र ते अदयावत करणे आव यक आहे. तसेच ह े ीय 
कायालयाकड ल भाग .३२ सांगवी मधील व वध चौकांचे सुशोिभकरण व इतर 
प रसरात थाप य वषयक कामे करणे आव यक आहे. तथापी सदर कामासाठ  
सन २०२०-२१ चे अंदाजप कात तरतूद अपुर  आहे. तर  सदर कामांसाठ  अंतगत 
तरतूद वग करण करणेसाठ  खालील माणे तरतूद वग करण सुच व यात येत आहे, 
या माणे सन २०२०-२१ या आिथक वषात खालील माणे इतर कामातुन वाढ/घट 

क न वग करण करणसे मा यता देणेत येत आहे.  
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अ
 

कामाचेनाव पान
. 

अनु . लेखािश
ष 

सन२०२०-२१ ची 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

घट 
करावयची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ 
चा सुधा रत अंदाज 

१ भाग . ३२ 

सांगवीमधील 
िविवध चौकांच े
सुशोिभकरण व 
इतर प रसरात 
थाप य 

िवषयककाम े
करणे 

पान 
. 

३३९  

अ.  

२९ 

थाप य 
िवषयक 
कामे 
करणे - 

. .३२ 

२,००,०००/- ५,९४,१३५/- ० ५,९४,१३५/- 

२ महापौर िवकास 
िनधी 

पान 
. 

६३  

अ. . 

१८ 

महापौर 
िवकास 
िनधी 

५,००,००,०००/-  ५,९४,१३५/- ४,९४,०५,८६५/- 

 एकूण    ५,०२,००,०००/- ५,९४,१३५/- ५,९४,१३५/- ५,००,००,०००/- 

     
तर  वर ल माणे तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच कोरोना 
या संसगज य रोगाचा ादुभाव रोख यासाठ  “कोरोना िनधी” या लेखािशषावर 
व वध लेखािशषामधुन तरतुद वग करणाचा वषय मा यतेसाठ  दाखल केलेला आहे. 
तथा प वषयाचे अवलोकन केले असता काह  लेखािशषाव न तरतुद वग करण 
कर याचे ता वत केलेले आहे. अशा ठकाणी अ ापपयत कामा या वक ऑडर 
दले या नाह त अशा ठकाणची वषाअखेर ष तरतुद र कम अखिचत राह याची 
श यता आहे. याच माणे या कामांना वक ऑडर देवुन कामे सु  देखील झाली 
आहेत अशा लेखािशषाव न देखील कोरोना िनधी साठ  तरतुद वग करण कर याचे 

ता वत केले आहे. हणून या कामांना अ ापपयत वकऑडर दले या नाह त व 
या लेखािशषावर ल तरतुद र कम अखिचत राह याची श यता आहे अशा 

कामां या लेखािशषाव न जा तीत जा त र कम कोरोना िनधीसाठ  वग करण करणे 
यो य ठरेल व या कामांना वक ऑडर दले या आहेत व कामे गतीपथावर आहेत 
अशा कामां या लेखािशषाव न तरतुद वग करण करणे यो य ठरणार नाह . सबब 
वषयाम ये खालील माणे तरतुद वाढ/घट कर यास दु ती कर यास मा यता 
देणेत येत आहे. 
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अन,ु
. 

कामाचे नाव 
पान 

. 
अ. . 

सन २०२०-२१ मुळचा 
अंदाज 

वाढ घट 

लेखािशष - (८) हीजन २००५ (सेवा वािहनीचे थलांतर करणेस लागार फ , िव ुत खच, जलिनसारण खच इ. अनुषं िगक 
कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

  

१ 

निवन भाग .२८ येथील रहाटणी मनपा शाळा ते िपं पळे 
सौदागर मशानभूमी पयत या र याचे यु .टी.ड यु .टी. 
प दतीने कॉ टीकरण करणे. 

२० ३० 6,55,00,000 - 1,00,00,000 

२ 
भाग .२६ वाकड येथील कावेरी चौक, सब-वे ते िपंक िसटी 

कॉनरपयत डी.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 - 50,00,000 

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 - 50,00,000 

५ 

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

२१ ४१ 8,00,00,000 - 50,00,000 

६ 

िपं पळेगुरव 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 - 50,00,000 

  एकूण     47,01,00,000   4,50,00,000 

लेखािशष - (९) रोडपे हमट मॅनेजमेट िसि टम अहवालानुसार र ते सुधारणा अंतगत कामे करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

१ 

आकुड  स.न. १७३ पै. (िस.सं . नं . ४६६१ पै) येथील कोहली 
वखारजवळील १८.००मी डी.पी. र ता िवकिसत करणे. २९ २ 2,50,00,000 - 0 

२ 
ािधकरण गंगानगर भागातील र यांचे कॉि टीकरण 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 मोरवाडी हाडा येथील संपुण र ते माट 
वॉड या धत वर अ ायावत प दतीने िसमट कॉि ट करणे. २९ ८ 4,00,00,000   50,00,000 

५ 

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

२९ १७ 7,00,00,000 - 60,00,000 
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६ 
भाग .१७ िबला हॉि पटल पासून वा हेकर वाडी पयतचा 

र ता दो ही बाजूं नी पदपथ तसेच सायकल ॅक करणे. 
३० २४ 4,00,00,000 - 50,00,000 

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

८ 
काळेवाडी िवजयनगर भाग .४६ मधील काळेवाडी येथील 
मु य र ता (िपं परी पुल तेबी.आर.टी.एस. पयतचा) कॉ टचा 
करणे. 

३० ३२ 1,80,00,000 - 50,00,000 

९ 
भाग .२ जाधववाडी मधील गट नंबर ५३९ िवकसीत करणे 

. 
३१ ५२ 2,00,00,000 - 1,00,00,000 

१० 
भाग ं .२ मधील साई जीवन शाळे शेजारील मैदान िवकसीत 

करण े
३२ ५३ 2,00,00,000 - 1,50,00,000 

११ 
भाग . 2 पुणे नािशक महामाग ते ग. . १०६२ पयतचा १८ 

मी. DP र ता िवकसीत 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 िहंजवडीकडे एम.डी.आर.३१ 
र याला जोडणारा ३०.०० मी. ं द डी.पी. र ता िवकसीत 
करणे. 

३४ ९४ 4,00,00,000   1,00,00,000 

१३ 

भाग .२५ ताथवडे येथील िजवननगरकडून मु ं बई-
बगलोरकडे जाणारा २४.०० मी. ं द डी.पी.र ता िवकसीत 
करणे. 

३४ १०२ 4,90,00,000 - 4,40,00,000

१४ 

भाग .२५ ताथवडे येथील शिन मंदीराकडून मा ं जी 
गावाकडे जाणारा ३०.०० मी. ं दडी.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 टीकरण करणे. 

३५ ११० 5,00,00,000 - 5,00,00,000

१६ 

भाग .२८ िपंपळे सौदागर येथील कापसे लॉन जवळील 
१२.०० मी. ं द डी.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 

डी पी र ता िवकसीत करण े
३६ १४० 9,00,00,000 - 1,00,00,000

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

२० 
भाग .४८ येथील रहाटणी फाटा ते िशवाजी चौकापयत या 

१८.०० मी. ं द र याचे कॉ टीकरण करणे. 
३९ १८८ 8,27,00,000 - 1,00,00,000
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२१ 
नवीन भाग  २७ रहाटणी मधील ीनगर , गजानन नगर, 
रायगड कॉलोनी येथील र यांचे कॉ ं टीकरण करणे 

३९ १९५ 6,50,00,000 - 1,00,00,000

  एकूण     96,52,00,000   24,50,00,000

लेखािशष - (१४) वाहतुकसुधारणा िवषयक कामे करणे व पाक ं ग जागा िवकसीत करणेस मा यता देणेत येत आहे.   

१ 

भाग . १६ म ये खंडोबामाळ चौक ते हाळसाकांत चौक 
पयत पालखी मागाचे कॉ टीकरण करणे ५१ 

 

४ 

6,23,00,000 

 

- 1,00,00,000 

२ 

ािधकरण ए.डी.सी. प रसरातील र ते UTWT पधादतीने 
िवकिसत करणे. (नाट्यगृह, PCNTDA Office समोरील 
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 
डी.पी. र यांचे मजबुतीकरण/सुधारणा/ नुतनीकरण/ 
कॉि टीकरण करणे. 

५१ ७ 3,00,00,000 - 50,00,000 

४ 
पुणे नािशक महामागावरील पांजरपोळ चौक ते पुणे आळंदी 
पयतचा िवकास आराखडयातील र ता िवकिसत करणे.( ९० 
मी. ं द) 

५२ ३१ 13,83,05,000 - 2,00,00,000

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

६ 

HCMTR या राखीव जागा सावजिनक वाहतुक 
यव थेसाठी DMRC या स यानुसार BRT/मोनोरेल/ ाम 

यासाठी िवकसीत करणे. (अ) अ) मौजे रहाटणी येथे कोकणे 
चौक तेकाळेवाडी फाटा चौकापयत उ च मता ु तगती माग 
(HCMTR) िवकसीत करणे. 

५३ ५२ 7,60,68,000 - 2,00,00,000

७ िपं पळेसौदागर येथे पवना नदीवर पुल बांधणे. ५३ ५३ 5,53,22,000 - 3,00,00,000

८ 
बी.आर.टी.कॉरीडॉर . ३ वर वाकड येथील पुण-ेबगलोर 
महामागावरील पुलापासुन िहंजवडी मनपाह ीपयत र ता 
ं दीकरण करणे. 

५४ ५६ 10,37,29,000 - 3,00,00,000

९ 
बीआरटी कॉरीडॉर . ३ वर सुदशन नगर चौक येथे ेड 
सेपरेटर (समतल िवलगक)बांधणे. 

५४ ५७ 13,83,05,000 - 2,00,00,000 

१० 
िपं परीइं िदरा गांधी रे वे उड्डाणपुलाचे चरल ऑडीट करणे 
व दु ती करणे. 

५४ ६१ 4,84,07,000 - 1,00,00,000 

११ 
िचंचवड िलंकरोड बाजूकडील यशोपुरम , संत गाडन व साई 

ेस सोसायटी समोरील व ए पायर ई टेट येथे उड्डाण 
पुलाखाली थाप य िवषयक कामे करणे. 

५४ ६४ 3,45,77,000 - 2,00,00,000 
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१२ 
राजमाता िजजाऊ उड्डाण पुलाखालील सेवा र ते Urban 
Street Design नुसार िवकसीत करण े

५६ १०२ 10,37,29,000 - 3,00,00,000 

१३ 
मनपा ह ीबाहेरील खडक  कॅ टो मट े ात बोपखेल 
गावासाठी पोहच र ता बांधणे वइतर अनुषं िगक कामे करणे 

५७ १०३ 2,76,61,000 - 1,00,00,000

१४ 
िनगडी ते दापोडी या मागावरील सेवा र याचे 
आव यकतेनुसार डांबरीकरण करणे. 

५८ १२3 2,42,04,000 - 1,00,00,000 

 
एकूण 

  
1,11,46,41,000 - 24,00,00,000

 
लेखा िशष .८+९+१४ 

  
2,54,99,41,000 

 
53,00,00,000

१५ माट िसटी (मनपाकडील 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 
कोटी 

- 

 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपा काय ेञात मा यिमक िश ण वभागा या साधारण 
२० शाळा असून सदर शाळाम य ेमुल/ेमुली यांचे सावजिनक सुर तते या न े
शाळांम य ेव आवारात मैदानात/नजीक या र यावर सीसीट ह  यंञणा तातड ने 
उभारण े आव यक आहे. याकामी दुरसंचार वभागाचे दुरसंचार योजना या 
लेखािशषातगत खालील माणे  कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजपञकात न याने 
समावेश क न अंदाजपञक य र कमेस शासक य मा यता देणेस व तरतूद करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

लेखािशषकाचे/कामाचे 
नाव  

पानांक/ 

अनु मांक 

अंदाजपञक य 
र कम 

सन २०-२१ची 
तरतूद 

वाढ घट 

मा यिमक िश ण 
वभागा या नेह नगर 
पंपळेसौदागर, 
पंपळेगुरव,वाकड,थेर
गाव डा बोिधनी 
फुगेवाड  या 
शाळांम ये सीसीट ह  

- ३,००,००,००० - २,००,००,००० ० 
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यंञणा उभारणे.       

मा यिमक िश ण 
वभागा या उवर त 
शाळांम ये सीसीट ह  
यंञणा उभारणे.    

- ५,००,००,००० - १,००,००,००० ० 

 

भूसंपादन िनधी  अंदाजपञक
य पु तक 
.३ पानांक 

३४२ व 
३४३ 

१५०,००,००,००० १५०,००,००,००० - ३,००,००,००० 

           
तसेच भाग मांक ३१ मधील सन २०२०-२१ या अंदाजपञकातील खालील 
कामां या तरतूद म य ेवाढ घट करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . उपलेखािशष 
अथवा 
कामांचे नाव  

पानांक अ. . लेखािशष  सन 
२०२०-२१ 
ची मुळ 
अंदाज 
(उपल ध 
तरतुद) 

वाढ 
करावयाची 
तरतूद 

 घट 
करावयाची 
तरतूद 

सन २०२०-२१ 
चा सुधार त 
अंदाज 

१ भाग . ३१ 
प रसरातील 
मु य र ते 
अदयावत 
प दतीने 
वकिसत 
करणे.    

४२ २२१ वशेष 
योजना  

४००००००० २००००००० ० ६००००००० 

२ भाग . ३१ 
मधील 
एम.के. हॉटेल 
ते कृ ण चौक 
र ता 
अ याधुिनक 
प दतीने 
वकसीत 
करणे.   

४२ २३८ वशेष 
योजना  

 
१७५००००० 

० १००००००० ७५००००० 

३ भाग . ३१ 
म ये 

४२ २४० वशेष 
योजना  

१७५००००० ० १००००००० ७५००००० 
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आर ण . 
३४४ व ३४४ 
अ वकसीत 
करणे.  

 एकूण     २००००००० २०००००००  
 
 तर  वर ल कामासाठ  सन २०२०-२१ साठ चे अंदाजपञकात वर ल माणे 
तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
अनुकूल- ७२        ितकूल- ० 
अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
      ------  
(सभागृहात ग धळ) 
मा.महापौर – सवाचे आभार मानून सभा संप याचे जाह र करणेत येत आहे.  
 
 

  (उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
   महापौर 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    पंपर  -४११ ०१८. 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८. 
नगरसिचव कायालय  
मांक-नस/५/का व/५६९/२०२० 
दनांक - २२/१२/२०२० 
 

                                                  
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर -४११ ०१८. 
 

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


