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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८. 
नगरसिचव कायालय 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार   
मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी दलेल े दनांक २०/४/२०२२ चे ठराव 

 
मा. शासक ठराव मांक- ४१                                       िवषय मांक  – ४१                   
               

दनांक- २०/४/२०२२         खाते - मा.आयु       
  

 
िवषय  मांक-४१ 
दनांक  

२०/४/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .ब ेका/ था/१२/६१/२०२२ द. ६/०४/२०२२  अ वये,  थाप य ब ेिञय कायालयाकडील िवकास कामांसाठी  
सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजपञकातील कामा या तरतुदीम ये वाढ/घट करणेबाबत. (वाढ/घट र. . १२,४८,५३,०००/-)  
 

 
ठराव .४१ 
२०/४/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .ब ेका/ था/१२/६१/२०२२ द. ६/०४/२०२२  अ वये, पपरी चचवड महानगरपािलका ब ेि य कायालय 
थाप य िवभागाकडील सन २०२२-२३ या मुळ अंदाजप कातील चालू तसेच पूण झाले या कामांना िनधी अभावी पुरेशी तरतूद उपल ध नस याने 

देयकांची अदायगी करणेकामी अंतगत वाढ / घट क न खालील नमूद कामांना तरतुद वग करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव भाग 
. लेखािशष सन २०२२ - २३ 

चे 

सन २०२२ - 
२३ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ करावयाची 
तरतुद 

घट करावयाची 
तरतुद 

सन २०२२ - 
२३ साठी एकुण 
सुधारीत तरतुद 

        पान . अ. .         

१ 
सन २०२१-२२ क रता 

भाग  .१६ म ये कवळे 
गावठाण, आदशनगर व माळेवाले 

१६ 
करकोळ दु ती 

डांबरी र ते - 
मु यालय 

७६० २९ ३०४२००० ० ३०४२००० ० 
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नगर प रसरातील डांबरी 
र याची दु ती हॉटिम स 
प दतीने करणे. 

२ 

सन २०२०-२१ क रता . . १६ 
मधील रावेत भागातील 
स.न.१०५ ते १३२ पयतचा 
१८.०० मी. डी.पी.र ता व इतर 
र ते िवकिसत करणे. 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped - 
िवशेष योजना 

४९ १ ३००००००० ० ३००००००० ० 

३ 

सन २०२१-२२ क रता 
भाग  .१६ मधील आदशनगर 

व तुपेव ती भागातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped - 
भांडवली 

१३५ ३५ ५२०४००० ० ५२०४००० ० 

४ 

सन २०२१-२२ क रता 
भाग  .१६ मधील गु दारा 

प रसरातील र याचे हॉटिम स 
प दतीने डांबरीकरण करणे.    

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped - 
भांडवली 

१३५ ३६ ५५७२००० ० ५५७२००० ० 

५ 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१६ म ये मामुड   भागातील 

डांबरी र यांची दु ती 
हॉटिम स प तीने करणे 

१६ 
करकोळ दु ती 

डांबरी र ते 
महसुली मु यालय 

७६० ३० २८९०००० ० २८९०००० ० 

६ 

भाग .१६ म ये मामुड , 
साईनगर, लेखाफाम भागातील 
अंतगत र ते हॉटिम स प दतीने 
डांबरीकरण करणे. 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped 
िवशेष योजना 

४९ १७ ४१२५००० ० ४१२५००० ० 

७ भाग .१६ िवकासनगर, १६ Road and १३३ १ २००००००० ० २००००००० ० 
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मामुड  मधील ता यात आलेले 
र ते डांबरीकरण  व 
िवकिसत  करणे. 

Pavements - 
Black 
topped भांडवली 
मु यालय 

८ 

भाग १६ म ये कवळे 
गावठाण येथे पंचशील चौकात 
सभामंडप बांधणे व अनुषंिगक 
कामे करणे. 

१६ 

थाप य िवषयक 
कामे करणे - 
भांडवली 
मु यालय 

१४३ ३३ ५०००००० ० ५०००००० ० 

९ 

सन २०२२-२३ क रता भाग 
.१७ मधील चचवडेनगर 

भागातील डांबरी र यांची 
हॉटिम स प दतीने दु तीची 
कामे कऱणे. 

१७ 
महसुली करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

७४१ १८ २०००००० ० २०००००० ० 

१० 

(सन २०२२-२३ साठी) भाग . 
१७ म ये शासना या 
िनयमानुसार गितरोधकांची 
दु ती करणे. 

१७ 
महसुली करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

७४२ २८ २०००००० ० २०००००० ० 

११ 

सन २०२२-२३ क रता भाग 
.१७ मधील ेमलोक पाक, 

दळवीनगर भागातील डांबरी 
र यांची हॉटिम स प दतीने 
दु तीची कामे कऱणे. 

१७ 
महसुली करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

७४३ ३७ १५००००० ० १५००००० ० 

१२ मनपा सावि क िनवडणूक २०२२ 
क रता मंडप व था करणे. १७ 

महसुली करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

७३८ ५९ ४५००००० ० १०००००० ३५००००० 

१३ 
मनपा सावि क िनवडणूक २०२२ 
क रता फ नचर  व था करणे. १७ महसुली करकोळ 

दु ती व ७३८ ६० ४५००००० ० १०००००० ३५००००० 
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देखभाल 

१४ 

सन २०२२-२३ क रता भाग 
.१७ मधील िशवनगरी, 

िबजलीनगर, ेमलोक पाक 
भागातील डांबरी र यांची 
हॉटिम स प दतीने दु तीची 
कामे कऱणे. 

१७ 
करकोळ दु ती 

(डांबरी 
र ते)- मु यालय 

७४२ ३२ १५००००० 
 

१५००००० ० 

१५ 

भाग .१७ वा हेकरवाडी 
मधील वा हेकरवाडी मनपा शाळा 
ते गावठाण पयतचा र ता 
डांबरीकरण करणे. 

१७ डांबरी र ते- 
मु यालय १३३ ३ ५०००००० ० ५०००००० ० 

१६ 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१८ म ये र यांची दु ती 

जीएसबी, को डिम स व 
वेटिम स प तीने करणे. 

१८ 
महसुली -
  करकोळ दु ती 
डांबरी र ते 

७६१ ३९ ३२००००० ० ३२००००० ० 

१७ 

 

सन २०२१-२२ करीता भाग 
.१८ मधील अंतगत र यांची 

दु ती हॉटिम स प दतीने करण े
 

१८ 
महसुली -
  करकोळ दु ती 
डांबरी र ते 

७६१ ४० ४३७५००० ० ४०००००० ३७५००० 

१८ 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१८ म ये फुटपाथ, नाला, ॉम 

वॉटर, चबस व पे हग लॉकची 
दु ती करणे. 

१८ 
महसुली - 
करकोळ दु ती 

व देखभाल 
७३७ ५३ १७००००० ० १७००००० ० 

१९ 
सन २०२१-२२ क रता भाग 

.१८ म ये गांधीपेठ, पडवळ १८ महसुली - 
करकोळ दु ती ७३७ ५५ १३००००० ० १३००००० ० 
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आळी, चचवड गावठाण 
प रसरातील फुटपाथ, नाला, 

ॉम वॉटर, चबस व पे हग 
लॉकची दु ती करणे. 

व देखभाल 

२० 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१८ म ये सधे दुनगर, िस वर 

गाडन व इतर प रसरातील 
फुटपाथ, नाला, ॉम वॉटर, 
चबस व पे हग लॉकची दु ती 
करणे. 

१८ 
महसुली - 
करकोळ दु ती 

व देखभाल 
७३७ ५६ १३००००० ० १३००००० ० 

२१ 
ांतीवीर चापेकर वा ा या 

ितस-या ट याची कामे करणे. 
(भाग - २) 

१८ िवशेष योजना - 
ि हजन २०२५ १५ १ २७०००००० ० ५८३७००० २११६३००० 

२२ 

भाग  १८ मधील चचवड 
काळेवाडी पूलापासून भाटनगर 
एस.टी.पी पय त १८ मी र याचे 
नदी कडेस गॅिबयन वॉल बांधण े

१८ 

िवशेष योजना - 
पपरी चचवड 

मनपा इमारती 
समोरील  

५० १ ४००००००० ० ७२००००० ३२८००००० 

२३ 
भाग . १८ मधील केशवनगर 

तानाजीनगर भागातील अंतगत 
र यांचे काँ टीकरण करणे. 

१८ 

िवशेष योजना - 
पे हमट मॅनेजमट 
िस टीम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे करणे 

२१ ९ २६३३००० ० १८३००० २४५०००० 

२४ 
काळेवाडी िवजयनगर भाग . 
४६(निवन भाग . 
२२ )मधील काळेवाडी येथील 

२२ िवशेष योजना २१ १२ ३००००००० ० १००००००० २००००००० 
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(मु य र ता पपरी पूल ते BRTS 
पयतचा) कॉ टचा करणे  

२५ 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.२२ िवजयनगर म ये िविवध 

ठकाणी टॉम वॉटर व इतर 
थाप य िवषयक कामे करणे. 

२२ महसुली मु यालय ७३८ ६३ १९००००० ० ३००००० १६००००० 

२६ 

सन २०२०-२१ क रता भाग . 
१६ मधील रावेत भागातील 
िवकिसत झाले या डी. पी. 
र याला जोडणारे (स.नं. ७४, 
७७, ९५, ७६ व ९४) मधील सव 
नॉन डी. पी. र ते िवकिसत करणे. 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped -
िवशेष योजना 

४९ १३ ८९२००० १९००००० ० २७९२००० 

२७ 

सन २०२०-२१ क रता भाग . 
१६ मधील रावेत व कवळे मधील 
र यांची दु ती हॉटिम स 
प दतीने करणे. 

१६ 

करकोळ दु ती 
डांबरी र ते 
मु यालय - 
(महसुली) 

७५७ ३ ० १६००००० ० १६००००० 

२८ 

सन २०२०-२१ क रता 
भाग  .१६ मधील आदशनगर 

व तुपेव ती भागातील र याचे 
हॉटिम स प दतीने डांबरीकरण 
करणे. 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped - 
भांडवली 

१३३ १२ ० १४००००० ० १४००००० 

२९ 

भाग . १६ मधील रावेत 
भागातील स ह नं. १०३ ते १४७ 
पयतचा २४.०० मी. डी. पी. 
र ता सदर र याला जोडणारे 
१८.०० मी. १२.०० मी. डी. पी. 
व इतर र ते िवकिसत करणे.   

१६ 

Road and 
Pavements - 
Concrete - 
िवशेष योजना 

४८ २ ३६४२७००० १००००००० ० ४६४२७००० 
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३० 

भाग . १६ मधील रावेत 
भागातील रावेत गावठाण शाळा 
ते सिमर लॉ स पयतचा १८ मी 
डी पी र ता व इतर र ते िवकसीत 
करणे. 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped - 
िवशेष योजना 

२७ ५ ४८५००००० १००००००० ० ५८५००००० 

३१ 
भाग  १९ (निवन .  १६) 

पेठ  २९ येथे फुटबॉल ाऊंड 
करणे. (ट पा - १) 

१६ 
Park and Play 
ground - िवशेष 
योजना 

५३ ६ ३८५०००० २०००००० ० ५८५०००० 

३२ 
भाग . १६ वा हेकरवाडी येथे 
ािधकरणाकडून ता यात आले या 

जागेवर शाळा इमारत बांधणे. 
१६ 

School 
Buildings - 
िवशेष योजना 

४८ १ २६५००००० १४५००००० ० ४१०००००० 

३३ भाग . १६ लगत मामुड  
मशानभूमीचे काम करणे. १६ 

मशानभुमी 
मु यालय -  प 
मु यालय 

६४६ २ ५०००० ६००००० ० ६५०००० 

३४ 

 
भाग . १६ मधील 

कोतवालनगर व कवळे गावठाण 
प रसरात थाप य िवषयक काम 
करणे. 
 

१६ 
करकोळ दु ती 

व देखभाल- 
महसुली मु यालय 

७३५ ३० ६००००० ४००००० ० १०००००० 

३५ 
भाग . १६ मधील मामुड  व 
कवळे भागात थमा ला ट प े 

मारणे व अनुषंिगक कामे करणे.  
१६ 

करकोळ दु ती 
व देखभाल- 
महसुली मु यालय 

७३५ ३३ ४५०००० ५००००० ० ९५०००० 

३६ 

सन २०२१-२२ क रता भाग . 
१६ मधील 
िवकासनगर  प रसरात थाप य 
िवषयक कामे करणे- 

१६ 
करकोळ दु ती 

व देखभाल- 
महसुली मु यालय 

७३५ ३८ ९००००० ३००००० ० १२००००० 
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३७ 

भाग .१६ म ये मामुड  
व  कवळे िवकासनगर भागात 
थम ला ट प े मारणे व थाप य 
िवषयक कामे करणे- 

१६ 
करकोळ दु ती 

व देखभाल- 
महसुली मु यालय 

७३६ ४२ ५००००० ३००००० ० ८००००० 

३८ 

 
भाग .१६ िवकासनगर येथील 

ना याकडील पे ोल पंप ते बापदेव 
नगर १८.०० मी.डी.पी. र ता व 
इतर र ते िवकिसत करणे 
 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped 
िवशेष योजना 

३० १ ४००००००० २०००००० ० ४२०००००० 

३९ 

भाग . १६ म ये कवळे 
िवकासनगर येथील न ाने 
ता यात आलेले डी.पी.प नॉन 
डी.पी.र ते िवकिसत करणे 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped 
िवशेष योजना 

२७ २ २००००००० ९३६५००० ० २९३६५००० 

४० 

ग ंजे ह ी लगतचे डी पी 
र यापासुन दे रोड र यापयत 
लेखाफाम या बाजुला ए स ेस 
हायवे लगतचा १२ मी चा स हस 
र ता िवकिसत करणे 

१६ 

Road and 
Pavements - 
Black topped 
िवशेष योजना 

२७ ६ २००००००० १६०००००० ० ३६०००००० 

४१ 
सन २०२१-२२ भाग .१६ 
मधील कामांची अंितम िबले 
अदायगी करणे. 

१६ 
करकोळ दु ती 

व देखभाल- 
महसुली भाग 

७५० ५६ ५००००० ५००००० ० १०००००० 

४२ 
सन २०२१-२२ क रता भाग 

.१६ मधील कामांची अंतीम 
बीले अदायगी करणे. 

१६ 
करकोळ दु ती 

व देखभाल -
महसुली मु यालय 

७३६ ४५ ० १५००००० ० १५००००० 

४३  १७ दगडी फरशी व 
फुटपाथ- मु यालय १२७ २३ ३१०००० २७५००० ० ५८५००० 
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सन २०२०-२१ क रता भाग 
.१७ मधील भ डवे व ती 

प रसरात पे हग लॉकची कामे 
करणे 
 

४४ भाग .२० चचवडेनगर म ये 
िबजलीनगर येथे अंडरपास करणे. १७ िवशेष योजना ८ १ ९१००० २५०००० ० ३४१००० 

४५ 
सन २०२१-२२ भाग . १७ 
मधील िबजली नगर येथे 
अंडरपास अनुषंिगक कामे करणे 

१७ िवशेष योजना ९ १० १९६७००० २६००००० ० ४५६७००० 

४६ 
“ब” भागांतगत िविवध ठकाणी 
द ांगांसाठी थाप य िवषयक 

सोयी सुिवधा पुरिवणे. 
१७ िवशेष योजना ५८ १३ ५४३००० ३१०००० ० ८५३००० 

४७ 

भाग .१७ म ये िशवनगरी 
भागात व वा हेकरवाडी भ डवे 
व ती भागात र याचे 
कॉ टीकरण करणे 

१७ िवशेष योजना २१ ८ २७५०००० ९९००००० ० १२६५०००० 

४८ 

(सन २०२१-२२ साठी) ेमलोक 
पाक, दळवीनगर भागातील 
र यांची दु ती हॉटिम स 
प तीने करणे. 

१७ 
करकोळ दु ती 

(डांबरी 
र ते)- मु यालय 

७६१ ३६ १८६५००० ५५००० ० १९२०००० 

४९ भाग  १८ ता यातील डी.पी. 
र ते िवकसीत करणे १८ िवशेष योजना - 

पे हमट मॅनेजमट 
ि सटीम 
अहवालानुसार 
र ते सुधारणा 
अंतगत कामे करणे 

२७ १० २६६९३००० ३१००००० ० २९७९३००० 

५० 

भाग . १८ मधील केशवनगर 
पवनानगर पवारनगर भागातील 
अंतगत र यांचे काँ टीकरण 
करणे. 

१८ २१ १० ५२०४००० ५००००० ० ५७०४००० 

५१ र टन कॉलनी अंतगत र यांचे १८ २१ ११ ० २४००००० ० २४००००० 
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यु.टी. ड ु टी प दतीने 
कॉ टीकरण करणे. 

५२ 

चचवड येथील मंगलमुत  वाडा, 
चापेकर िश पसमुह, मोरया 
गोसावी मं दर पासून ते थेरगाव 
बोट लब पयतचा प रसर 
सुशोिभकरण करणे. (ट पा१) 

१८ 

िवशेष योजना - 
इतर िवशेष 
योजना व 
बो.ओ.टी. क प 

६१ १७ १८७००००० १४४००००० ० ३३१००००० 

५३ 

चचवड येथील मंगलमुत  वाडा, 
चापेकर िश पसमुह, मोरया 
गोसावी मं दर पासून ते थेरगाव 
बोट लब पयतचा प रसर 
सुशोिभकरण करणे. (ट पा२) 

१८ 

िवशेष योजना - 
इतर िवशेष 
योजना व 
बो.ओ.टी. क प 

६१ १८ ५३२३०००० २५००००० ० ५५७३०००० 

५४ 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१८ म ये तानाजीनगर, 

केशवनगर प रसरातील फुटपाथ, 
नाला, ॉम वॉटर, चबस व 
पे हग लॉकची दु ती करणे. 

१८ 
महसुली - 
करकोळ दु ती 

व देखभाल 
७३७ ५४ १३००००० ४३०००० ० १७३०००० 

५५ 

सन २०२१-२२ करीता भाग 
.१८ म ये केशवनगर व चचवड 

गावठाण प रसरातील र यांची 
दु ती हॉटिम स प दतीने करणे. 

१८ 
महसुली -
  करकोळ दु ती 
डांबरी र ते 

७६३ ११ ४००००० १००००० ० ५००००० 

५६ 

सन २०२१-२२ करीता भाग 
.१८ म ये आव यकतेनुसार 

प रसरातील र यांची दु ती 
को डिम स प दतीने करणे. 

१८ 
महसुली -
  करकोळ दु ती 
डांबरी र ते 

७६३ १२ ४००००० १०५००० ० ५०५००० 

५७ सन २०२१-२२ क रता भाग १८ महसुली - ७६३ १३ ४००००० १०२००० ० ५०२००० 
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.१८ मधील ख ,े 
ेचेस,खडीमु म व बीबीएम 

प दतीने भरणे. 

  करकोळ दु ती 
डांबरी र ते 

५८ 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१८ मधील केशवनगर, 

तानाजीनगर व इतर प रसरातील 
पाथवेची दु ती करणे. 

१८ 
महसुली - 
करकोळ दु ती 

व देखभाल 
७५१ ६२ २८०००० ६०००० ० ३४०००० 

५९ 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१८ मधील तानाजीनगर व 

इतर प रसरात थाप य िवषयक 
दु तीची कामे करणे. 

१८ 
महसुली - 
करकोळ दु ती 

व देखभाल 
७५१ ६३ ३०६००० १५०००० ० ४५६००० 

६० 

सन २०२१-२२ क रता भाग 
.१८ मधील चचवड गावठाण व 

इतर प रसरातील पाथवेची 
दु ती करणे. 

१८ 
महसुली - 
करकोळ दु ती 

व देखभाल 
७५१ ६४ ३०६००० १५०००० ० ४५६००० 

६१ 

सन २०२१- २२ क रता भाग 
.१८ म ये अनािधकृत बांधकामे 

िन कािसत करणे कामी व इतर 
थाप य िवषयक कामा क रता 

मिशनरी पुरिवणे. 

१८ 
महसुली - 
करकोळ दु ती 

व देखभाल 
७५१ ६७ ४०६००० १००००० ० ५०६००० 

६२ 

भाग .२२ मधील 
योतीबानगर येथील 

बाजी भु  चौक ते तापक रमळा 
र याचे कॉ टीकरण करणे. 

२२ िवशेष योजना २१ १४ २६९६०००० १००००००० ० ३६९६०००० 

६३ 
सन २०२०-२१ क रता भाग 

.२२ मधील मनपा इमारतीची 
देखभाल दु ती कऱणे. 

२२ महसुली मु यालय ७३४ २७ ९२५००० ३००००० ० १२२५००० 
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६४ 
ब ेि य कायालयांतगत थाप य 
िवभागातील कामांची अंितम िबले 
अदा करणे. (भांडवली खच) 

स.सा. 
भांडवली - 
थाप य िवषयक 

कामे करणे 
१४१ ४ ० ४२०१००० ० ४२०१००० 

  एकुण         ५५२४४६०००१२४८५३०००१२४८५३०००५५२४४६००० 

  तरी वरील माणे सन सन २०२२-२३ या अंदाजप कात तरतूद वग करणास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
 

 

िनणय  
 

महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  
अिधकारानुसार   मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली.  

  

मा. शासक ठराव मांक- ४२                                   िवषय मांक  – ४२                                  

दनांक- २०/४/२०२२        खाते - मा.आयु       
 

िवषय  
मांक-४२ 

दनांक  
२०/४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .ड े/ था/कािव/२९३/२०२२ द.१३/०४/२०२२ अ वये,  थाप य िवभाग ड ेिञय कायालयाकडील सन २०२२-२३ 
या अंदाजपञकातील कामा या तरतुदीम ये वाढ/घट करणेबाबत. (वाढ/घट र. . २,१८,८०,०००/-)  

ठराव .४२ 
२०/४/२०२२ 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .ड े/ था/कािव/२९३/२०२२ द.१३/०४/२०२२ अ वये, ड े ीय कायालयाअंतगत थाप य िवभागा या सन 
२०२२-२३ या मूळ अंदाजप कातील कामांना तरतूदी कमी अस याने चालू िवकास कामांसाठी तरतूद वग करणेस मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

अन ु 
. 

उप लेखािशष 
अथवा कामाचे 

नाव 
लेखािशष 

अंदाजप क 
मुळ शासक य 

मा यता 

सुधा रत 
शासक य 
मा यता 

सन २०२२-
२०२३ ची मुळ 

तरतुद 

वाढ 
करावयाची 

तरतुद 

घट 
करावयाची 

तरतुद 

सन २०२२-
२०२३ ची 

सुधारीत तरतुद पान 
. अनु. ं . 

१ भाग .२५ 
वाकड, पुनावळे, 
ताथवडे व 

भागातील इतर 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 

७८१ ३ २५००००० २५००००० ० ३१०००० ० ३१०००० 
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प रसरातील 
व छतागृहांची 

व मनपा 
इमारत ची 
देखभाल व 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२०-२१ 
करीता) 

महसुली) 

२ भाग .२५ 
म ये 
आव यकतेनुसार 
मिशनरी पुरिवणे 
व इतर 
अनुषंिगक 
देखभाल व 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७८९ ५ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 

३ भाग .२५ 
वाकड येथील 
सदगु  कॉलनी 

.१ ते ३, 
सुदशननगर 
कॉलनी .१ ते 
६ व भागातील 
इतर 
प रसरातील 
र यांचे 
हॉटिम स 

पथ-डांबरी 
र ते 

(भांडवली 
मु यालय) 

१९८ २३ २५०००००० २५०००००० ११०००००० ० ४०००००० ७०००००० 
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प दतीने 
डांबरीकरण 
करणे. 

४ भाग .२५ 
वाकड येथील 
मनपा या 
इमारत ची 
रंगरंगोटी करणे 
व इतर थाप य 
िवषयक कामे 
करणे. 

इमारत 
योजना 

(भांडवली 
मु यालय) 

१९१ ३ ५०००००० ५०००००० ६९०००० २००००० ० ८९०००० 

५ भाग .२५ 
वाकड येथील 
सदगु  कॉलनी, 
चौधरी पाक, 
वामी 

िववेकानंदनगर, 
व भागातील 
इतर 
प रसरातील 
फुटपाथ, पे ह ग 
लॉकची 

दु तीची कामे 
करणे (सन 
२०२०-२१ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०४ १ ५०००००० ५०००००० १५००००० १०४५००० ० २५४५००० 
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६ भाग .२५ 
वाकड व 

भागातील इतर 
प रसरामधील 
र यांची 
एम.पी.एम. 
प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे व 
आव यकतेनुसार 
एम.पी.एम. 
प दतीने र ते 
तयार करणे. 
(सन २०२०-२१ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०४ ४ ५०००००० ५०००००० १५००००० ७५०००० ० २२५०००० 

७ भाग .२५ 
वाकड व 
प रसरातील 
इतर ठकाणी 
र यांवरील ख े 
व चर पँचवक 
प दतीने दु ती 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०७ २५ ४०००००० ४०००००० ६३०००० ९५००० ० ७२५००० 

८ भाग .२५ 
वाकड व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
पावसाळी 
पा या या 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०९ ४ ४०००००० ४०००००० ३००००० १००००० ० ४००००० 
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लाईनची 
दु तीची कामे 
करणे, 
आव यकतेनुसार 
निवन लाईन 
टाकणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

९ भाग .२५ 
वाकड व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
टॉम वॉटर 

लाईनची दु ती 
करणे व 
आव यकतेनुसार 
टॉम वॉटर 

लाईन टाकणे. 
(सन २०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९५ ३ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 

१० भाग .२५ 
वाकड व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
व छतागृहांची 

देखभाल व 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९३ २ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 
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करीता) 

११ भाग .२५ 
वाकड, ताथवड,े 
पुनावळे व 

भागातील इतर 
प रसरात टॉम 
वॉटर लाईन 
टाकणे व 
अनुषंिगक 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

लोकारो य-
सरफेस 
गटस 

(भांडवली 
मु यालय) 

१८९ ११ ६०००००० ६०००००० ८००००० ३००००० ० ११००००० 

१२ भाग .२५ 
वाकड व 

भागातील इतर 
प रसरात 
र यांवरील ख े 
को ड िम स 
प दतीन े
बुजिवणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९१ १४ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 

१३ भाग .२५ 
वाकड येथील 
सुदशननगर 
कॉलनी, सदगु  
कॉलनी, 
पारखेव ती व 

भागातील इतर 

पथ डांबरी 
र ते 

दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८०८ २९ ४०००००० ४०००००० ३००००० १५०००० ० ४५०००० 
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प रसरात 
पे ह ग लॉक, 
फुटपाथची 
देखभाल व 
दु तीची कामे 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

१४ भाग .२५ 
म ये 
आव यकतेनुसार 
मंडप व थेची 
कामे करणे व 
इतर थाप य 
िवषयक देखभाल 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७८९ ४ १०००००० १०००००० ३५०००० ० १५०००० २००००० 

१५ भाग .२६ 
क पटेव ती व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
पावसाळी 
पा या या 
लाईनची 
दु तीची कामे 
करणे, 
आव यकतेनुसार 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८१० ७ ५०००००० ५०००००० २००००० १५०००० ० ३५०००० 
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निवन लाईन 
टाकणे व पे ह ग 
लॉकची 

देखभाल दु ती 
िवषयक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

१६ भाग .२६ 
कावेरीनगर व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
पावसाळी 
पा या या 
लाईनची 
दु तीची कामे 
करणे, 
आव यकतेनुसार 
निवन लाईन 
टाकणे व पे ह ग 
लॉकची 

देखभाल दु ती 
िवषयक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८१० ८ ५०००००० ५०००००० २४०००० ७५००० ० ३१५००० 

१७ भाग .२६ 
पपळे िनलख 

येथील मनपा या 
दवाखाना 
इमारत ची 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९४ ६ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 
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देखभाल व 
दु तीची कामे 
करणे व इतर 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

१८ भाग .२६ 
कावेरीनगर, 
बेल ठकानगर, 
वेणूनगर, 
क पटेव ती व 
शेख व ती व 

भागातील इतर 
प रसरात 
थाप य िवषयक 

दु ती करणे. 
(सन २०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९५ ८ १०००००० १०००००० १५८००० ० १५८००० ० 

१९ भाग .२६ 
कावेरीनगर, 
बेल ठकानगर, 
वेणूनगर, 
क पटेव ती व 
शेख व ती व 

भागातील इतर 
प रसरात 
पे हीग लॉक व 
फुटपाथची 
दु तीची कामे 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९२ १६ १०००००० १०००००० १६२००० ० १६२००० ० 
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करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

२० भाग .२६ 
पपळे िनलख 

म ये िविवध 
काय मांकरीता 
मंडप व था 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७८९ ११ १०००००० १०००००० २००००० ० ८०००० १२०००० 

२१ भाग .२६ 
पपळे िनलख- 

वाकड म ये 
िविवध 
काय मांकरीता 
मंडप व था 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७८९ ९ १०००००० १०००००० ५०००० ० ५०००० ० 

२२ भाग .२६ 
िवशालनगर, 
जगताप डेअरी, 
पपळे िनलख 

गावठाण व 
भागातील इतर 

प रसरात ख ,े 
चरांचे खडीकरण 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९२ १९ १०००००० १०००००० ७५००० ० ७५००० ० 
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व डांबरीकरणाने 
दु ती करणे. 
(सन २०२१-२२ 
करीता) 

२३ भाग .२८ 
पपळे सौदागर 

व प रसरातील 
संडास मुता-या 
व मनपा या 
इमारत ची 
करकोळ 

देखभाल व 
दु तीची कामे 
करणे.  (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९४ ७ १०००००० १०००००० ३४५००० २९५००० ० ६४०००० 

२४ भाग .२९ 
पपळे गुरव व 
भागातील इतर 

प रसरात ॉम 
वॉटर लाईन, 
चबर व इतर 
करकोळ 

दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९६ १३ १०००००० १०००००० ३५०००० २५०००० ० ६००००० 
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२५ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

प रसरात 
िविवध िवकास 
कामांसाठी 
मिशनरी पुरिवणे 
व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल 
व दु तीची 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९० १४ १०००००० १०००००० ३५०००० २९०००० ० ६४०००० 

२६ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील मोरया 
कॉलनी, कार 
कॉलनी, अभंग 
कॉलनी व इतर 
प रसरात 
पे ह ग लॉकची 
व इतर थाप य 
िवषयक 
करकोळ 

दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९३ २५ १०००००० १०००००० ० १२०००० ० १२०००० 
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२७ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

प रसरातील 
मनपा 
इमारत ची व 
संडास मुता-
यांची थाप य 
िवषयक 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९४ ९ १०००००० १०००००० ३००००० १८०००० ० ४८०००० 

२८ भाग .२८ 
पपळे सौदागर 

मधील आर ण 
.३६७अ 

खेळाचे मैदान 
िवकसीत करणे. 

िवशेष 
योजना 

२० १ ७५०००००० ७५०००००० ५४०००० ० ५४०००० ० 

२९ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

मधील 
मशानभूमी 

येथील उवरीत 
थाप य िवषयक 

कामे करणे. 

प-
अंदजप क 
मशानभूमी 

६६२ १ १२५००००० १२५००००० ५९५००० ० ५९५००० ० 

३० भाग .२८ 
पपळे सौदागर 

मधील आर ण 
.३६२ खेळाचे 

मैदान िवकसीत 
करणे व िश प 

िवशेष 
योजना 

२० २ ६००००००० ६००००००० ५२००००० ३००००० ० ५५००००० 
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वॉल तयार 
करणे. 

३१ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

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

िवशेष 
योजना 

१५ ६ १५००००००० १५००००००० ३१५००००० ९००००० ० ३२४००००० 

  भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील सुयनगरी 
व इतर 
प रसरातील 
र याचे 
कॉ टीकरण 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

२२ ३४ १०००००००० १०००००००० ११०००००० ५४८५००० ० १६४८५००० 

३२ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
प रसरातील 
र यांवरील 
चेस व ख े 

इ याद ची 
WMM व 
MPM प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 

पथ डांबरी 
र ते 

दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८०७ २४ ४०००००० ४०००००० २०००००० ४००००० ० २४००००० 



26 
 
 

  
 

२०२०-२१ 
करीता) 

३३ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
िवजयनगर, 
गणेशनगर, 
गंगो ीनगर, 
भालेकरनगर व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
पाथवे, फुटपाथ, 
टॉम वॉटर 

लाईन इ याद ची 
देखभाल व 
दु त ची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

पथ डांबरी 
र ते 

दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८०८ ३४ ४०००००० ४०००००० २०००००० २२०००० ० २२२०००० 

३४ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
साईनाथनगर, 
मोरया पाक, 
अमृता कॉलनी, 
िशवनेरीनगर, 
पंचर नगर व 

पथ डांबरी 
र ते 

दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८०८ ३५ ४०००००० ४०००००० १४००००० ४८०००० ० १८८०००० 
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भागातील इतर 
प रसरातील 
र यांवरील 
चेस व ख े 

इ याद ची 
हॉटिम स 
प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

३५ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

प रसरातील 
र यांवरील 
चेस व ख े 

इ याद ची 
हॉटिम स व 
को डिम स 
प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

पथ डांबरी 
र ते 

दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८०९ ३६ ४०००००० ४०००००० २०००००० २००००० ० २२००००० 

३६ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
ठक ठकाणी 

र यांवरील 
चेस व ख े 

इ यांदीची 

पथ डांबरी 
र ते 

दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८०९ ३७ ४०००००० ४०००००० २०००००० २००००० ० २२००००० 
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WMM व 
MPM प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

३७ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
सुदशननगर, 
जवळकरनगर, 
महारा  कॉलनी 
व इतर 
प रसरातील 
र ते अ ावत 
प दतीने 
िवकसीत करणे. 

िवशेष 
योजना 

१५ ५ १५००००००० १५००००००० १८०००००० ० २१००००० १५९००००० 

३८ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

प रसरातील 
र यांवरील 
ख ,े चेस व चर 
इ याद ची 
हॉटिम स व 
को डिम स 
प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९२ २२ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 
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३९ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

येथील 
प रसरातील 
र यांवरील 
ख ,े चेस व चर 
इ याद ची 
WMM व 
MPM प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९३ २३ १०००००० १०००००० ५००००० १००००० ० ६००००० 

४० भाग .२९ 
पपळे गुरव 

प रसरात बचेस, 
नामफलक, 
दशादशक 

फलक बसिवण,े 
र यांवर 
थम ला ट 
प टचे प े मारणे 
व इतर थाप य 
िवषयक देखभाल 
व दु तीची 
कामे करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९३ २४ १०००००० १०००००० ३५०००० २८०००० ० ६३०००० 
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४१ भाग .२९ 
पपळे गुरव 

प रसरात आपले 
सरकार, सारथी 
हे प लाईन, 
पी.जी. 
पोटलवरील ा  
त ारीस 
अनुस न 
देखभाल, 
दु तीची व 
इतर थाप य 
िवषयक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९६ १२ १०००००० १०००००० ३५०००० २८०००० ० ६३०००० 

४२ भाग .२८ 
पपळे सौदागर 

प रसरात 
आरो य िवषयक 
कामकाजाकरीता 
व इतर थाप य 
िवषयक 
कामाकरीता क, 
े न, जे.सी.बी., 

डंपर, ँ टर, 
इ यादी मिशनरी 
पुरिवणे.  (सन 
२०२१-२२ 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९० १२ १०००००० १०००००० २०५००० ३००००० ० ५०५००० 
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करीता) 

४३ भाग .२८ 
पपळे सौदागर 
भागातील 

मनपा संडास व 
मुता-यांची 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९४ ८ १०००००० १०००००० ३५०००० २९०००० ० ६४०००० 

४४ भाग .२८ 
पपळे सौदागर 

म ये िविवध 
काय मांकरीता 
मंडप व था 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९० १३ १०००००० १०००००० ३५०००० ३७०००० ० ७२०००० 

४५ भाग .२८ 
पपळे सौदागर 

व भागातील 
इतर 
प रसरातील 
र यांवरील 
चेस व चर 

इ याद ची 
WMM, MPM, 

पथ डांबरी 
र ते 

दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८०८ ३२ ७०००००० ७०००००० २८००००० ३००००० ० ३१००००० 
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B.M., B.C. व 
Cold Mix 
प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

४६ भाग .२८ 
पपळे सौदागर 

प रसरात 
र यांना 
थम ला ट 
पे टचे प े 
मारण,े बचेस व 
बोड पुरिवणे व 
इतर थाप य 
िवषयक 
दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 

(मु यालय 
महसुली) 

८०८ ३३ ३०००००० ३०००००० १२०५००० २४५००० ० १४५०००० 

४७ मनपा े ातील 
ड व ह े ीय 
कायालय अंतगत 
असणा-या  
िविवध  
र यावर 
नामफलक व 
दशादशक 

फलक उभारण े

िवशेष 
योजना 

५२ ६ ५००००००० ५००००००० १३५५०००० ० ८५५०००० ५०००००० 
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४८ भाग .२५ 
पुनावळे व 
प रसरातील 
इतर ठकाणी 
र यांवरील ख े 
व चर पँचवक 
प दतीन ेदु ती 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०७ २६ ४०००००० ४०००००० ४६५००० ७६५००० ० १२३०००० 

४९ भाग .२५ 
ताथवडे व 
प रसरातील 
इतर ठकाणी 
र यांवरील ख े 
व चर पँचवक 
प दतीन ेदु ती 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०७ २७ ४०००००० ४०००००० १५६००० १५५००० ० ३११००० 

५० भाग .२५ 
पुनावळे येथील 
कोयतेव ती, 
ओ हाळव ती, 
काटेव ती व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
फुटपाथ, पे ह ग 
लॉकची 

दु तीची कामे 
करणे (सन 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०४ २ ५०००००० ५०००००० १५००००० ६९०००० ० २१९०००० 
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२०२०-२१ 
करीता) 

५१ भाग .२५ 
ताथवडे व 

भागातील इतर 
प रसरामधील 
र यांची 
एम.पी.एम. 
प दतीने 
दु तीची कामे 
करणे व 
आव यकतेनुसार 
एम.पी.एम. 
प दतीने र ते 
तयार करणे. 
(सन २०२०-२१ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०५ ५ ५०००००० ५०००००० १५००००० ७३०००० ० २२३०००० 

५२ भाग .२५ 
वाकड, ताथवड,े 
पुनावळे व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
र यांवरील चर 
व चेस 
को डिम स 
प दतीने 
बुजिवणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०७ २८ ५०००००० ५०००००० ४००००० १५०००० ० ५५०००० 
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५३ भाग .२५ 
पुनावळे व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
पावसाळी 
पा या या 
लाईनची 
दु तीची कामे 
करणे, 
आव यकतेनुसार 
निवन लाईन 
टाकणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०९ ५ ४०००००० ४०००००० ९५०००० ३५०००० ० १३००००० 

५४ भाग .२५ 
ताथवडे व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
पावसाळी 
पा या या 
लाईनची 
दु तीची कामे 
करणे, 
आव यकतेनुसार 
निवन लाईन 
टाकणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८१० ६ ४०००००० ४०००००० ९००००० ४००००० ० १३००००० 
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करीता) 

५५ भाग .२५ 
ताथवडे, 
पुनावळे येथील 
गावठाण 
प रसर, 
ओ हाळव ती, 
काटेव ती, 
कोयतेव ती, 
झेटंुबानगर, 
जीवननगर, व 

भागातील इतर 
प रसरात 
पे ह ग लॉक, 
फुटपाथची 
देखभाल व 
दु तीची कामे 
करणे व इतर 
अनुषंिगक कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

डांबरी र ते 
पथ दु ती 
व देखभाल 
(मु यालय 
महसुली) 

८०४ १ ४०००००० ४०००००० ९००००० ३७०००० ० १२७०००० 
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५६ भाग .२५ 
ताथवडे व 

भागातील इतर 
प रसरातील ख े 
व चर खडीमु म 
व एम.पी.एम. 
प दतीन े
बुजिवणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९० ४ ५०००००० ५०००००० ३५०००० १८०००० ० ५३०००० 

५७ भाग .२५ 
पुनावळे व 

भागातील इतर 
प रसरातील ख े 
व चर खडीमु म 
व एम.पी.एम. 
प दतीन े
बुजिवणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९१ ५ ५०००००० ५०००००० ३५०००० १८०००० ० ५३०००० 

५८ भाग .२५ 
वाकड व 

भागातील इतर 
प रसरातील ख े 
व चर खडीमु म 
व एम.पी.एम. 
प दतीन े
बुजिवणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९१ ६ १०००००० १०००००० ३५०००० १८०००० ० ५३०००० 
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५९ भाग .२५ 
पुनावळे व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
टॉम वॉटर 

लाईनची दु ती 
करणे व 
आव यकतेनुसार 
टॉम वॉटर 

लाईन टाकणे. 
(सन २०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९५ ४ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 

६० भाग .२५ 
ताथवडे व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
टॉम वॉटर 

लाईनची दु ती 
करणे व 
आव यकतेनुसार 
टॉम वॉटर 

लाईन टाकणे. 
(सन २०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९५ ५ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 

६१ भाग .२५ 
पुनावळे, 
ताथवडे व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
व छतागृहांची 

देखभाल व 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९४ ३ १०००००० १०००००० ३५०००० ३००००० ० ६५०००० 
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दु तीची कामे 
करणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

६२ भाग .२५ 
पुनावळे, 
ताथवडे व 

भागातील इतर 
प रसरात 
र यांवरील ख े 
को ड िम स 
प दतीने 
बुजिवणे. (सन 
२०२१-२२ 
करीता) 

करकोळ 
दु ती व 
देखभाल 
(महसुली 

भाग) 

७९२ १५ १०००००० १०००००० ३५०००० ३७०००० ० ७२०००० 

६३ भाग .२५ 
ताथवडे येथील 
ल ढेव ती .१ 
ते २, खंबेटे 
कॉलनी, रघुनंदन 
मंगल 
कायालयामागील 
ग या, ताथवडे 
गावठाण व 

भागातील इतर 
प रसरातील 
र यांचे 
हॉटिम स 
प दतीने 
डांबरीकरण 

पथ-डांबरी 
र ते 

(भांडवली 
मु यालय) 

१९८ २४ २५०००००० २५०००००० ७७००००० ० ७००००० ७०००००० 
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करणे. 

६४ भाग .२५ 
वाकड येथील 
आर ण 

.४/२३ म ये 
शाळा इमारत 
बांधणे. 

िवशेष 
योजना 

२० १ ३०००००००० ३०००००००० १०५०००००० ० ७२०००० १०४२८०००० 

६५ भाग .२५ 
वाकड गावठाण 
येथील र ते 
िसमट कॉ टचे 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

२२ २५ २५००००००० २५००००००० ३१२८९००० ० १०००००० ३०२८९००० 

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

िवशेष 
योजना 

२२ २६ ३०००००००० ३०००००००० ५००००००० ० १०००००० ४९०००००० 

६७ भाग .२५ 
वाकड येथील 
कलाटे पाक व 
इतर 
प रसरातील  
डी.पी. र ते 
अ ावत 

िवशेष 
योजना 

२२ २७ ३०००००००० ३०००००००० ५००००००० ० १०००००० ४९०००००० 
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प दतीने 
िवकसीत करण.े 

६८ भाग .२५ 
वाकड येथील 
कळमकर व ती 
ते ि टीन 
सोसायटी मधून 
स ह नं.१६९ 
पासून मंुबई-
बगलोर 
हायवेकडे 
जाणारा १८.०० 
मी. ं द डी.पी. 
र ता 
कॉ टीकरण 
करणे. 

िवशेष 
योजना 

२२ २८ ३०००००००० ३०००००००० ५००००००० ० १०००००० ४९०००००० 

  एकूण २२४६०००००० २२४६०००००० ४२०७०५००० २१८८०००० २१८८०००० ४२०७०५००० 

  वरील माण ेठरावास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे.  
िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार   

मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली.  
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मा. शासक ठराव मांक- ४३                                       िवषय मांक  – ४३                   
               

    दनांक- २०/४/२०२२         खाते - मा.आयु       
 

 
िवषय 

मांक-४३ 
दनांक  

२०/४/२०२२ 

 
मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .दु.सं./अ था/कािव/३६१/२०२२ द.१८/०४/२०२२ अ वये, अणुिवदयुत व दूरसंचार िवभागाकडील भांडवली 
अंदाजप कातील सन २०२२ –२३ चे मुळ अंदाजप कातील  तरतुद वग करणाबाबत. (वाढ/घट र. . ३७,५०,०००/-)  
 

 
ठराव .४३ 
२०/४/२०२२ 

 

मा.महापािलका आयु  यांचेकडील प . .दु.सं./अ था/कािव/३६१/२०२२ द.१८/०४/२०२२ अ वये, अणुिवदयुत व दूरसंचार िवभागाचे भांडवली 

अंदाजप कातील सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजप कात खालील माणे उपलेखािशषक तयार करणे व तरतूद वग करणास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

अ.  कामाचे नाव भाग . अंदाजप क य 
र म 

सन 

२२– २३ 
तरतुद 

घट वाढ 
सन 

२२– २३ चा अंदाज 

अ.   ३ 

पान 

१०४३ 

ड भाग अंतगत िविवध 
ठकाणी उभारणेत 

आले याCCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल 
दू ती करण े

Common १००००००० २५००००० ७५०००० ० १७५०००० 

अ.   ३ 

 पान 

१०४३ 

CCTV यं णेची वा षक 
त वावर देखभाल दू ती करणे 
(Fire) 

Common ५०००००० २५००००० ७५०००० ० १७५०००० 



43 
 
 

  
 

अ.   ८ 

पान 

१०४४ 

ग भाग अंतगत िविवध 
ठकाणी उभारणेत 

आले याCCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल 
दू ती करण े

Common १००००००० २५००००० ७५०००० ० १७५०००० 

अ.   ९ 

पान 

१०४४ 

इ भाग अंतगत िविवध 
ठकाणी उभारणेत 

आले याCCTV यं णेची 
वा षक त वावर देखभाल 
दू ती करण े

Common १००००००० २५००००० ७५०००० ० १७५०००० 

अ.  ११

पान 

१०४४ 

मनपा शासक य 
इमारतीमधीलIP CCTV 
यं णेची वा षक त वावर 
देखभाल दू ती करण े

Common १००००००० २५००००० ७५०००० ० १७५०००० 

अ.  १४

मनपाचे बालनगरी ऑटो ल टर 
येथीलCCTV यं णा काढून 
YCMH येथे उभारणेत वाष क 
त वावर देखभाल दू ती करणे 
तसेच व निवन िजजामाता 
येथील वॉड, आय.सी.यु येथील 
CCTV यं णेचे वा षक 
त वावर देखभाल दु ती करणे. 

Common १००००००० ० ० २०००००० २०००००० 

अ.  १५

मनपाचे वायसीएम व निवन 
भोसरी हॉ पीटल येथील 
आय.सी.यु येथील CCTV 
यं णेचे वा षक त वावर 
देखभाल दु ती करणे. 

Common १००००००० ० ० १७५०००० १७५०००० 
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एकूण  १२५००००० ३७५०००० ३७५०००० १२५००००० 

उपरो  माणे अणुिवदयुत व दूरसंचार अंदाजप कात उपलेखािशषक तयार क न तरतुद वग करणास मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 
िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ अ वये ा   

अिधकारानुसार   मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न उपरो  ठरावास  मा. शासक यांनी मंजूरी दली.  
  
  

सही/-                                                सही/- 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(राजेश पाटील)                                                                       
मा. शासक   

पपरी चचवड महानगरपािलका 
 

 


