
सन २०१६-१७ अंदाजप क 



आपलं पुणे 
दशेातले ८ वे सवात मोठे शहर 
िव ेचे माहरेघर हणून ओळख ( Oxford of the East) 
आ थक सुब ेम ये देशात ५ वा मांक 
महारा ा या उ प ात ११% सहभाग 
२०३० पयत लोकसं या ५० लाख अपेि त 
माट िसटी हो याकडे वाटचाल 



अंदाजप काची मुळ त े 
आ थक, सामािजक, राजक य िवकासाचे व समतेचे साधन 
शहरा या भिव या या दशेनुसार तयार केललेे
वा तववादी व संरचना मक दृ ा प रपूण असणे
लेखा िस ांताचे पालन व प रणामल ी असणे
सव सामा य नाग रकांना समजले अस ेसलुभ असणे
आज या व भिव या या गरजांची सांगड घालणे 
सुयो य धोरण व िनणयांची आव यकता असणे



मागील ३ वषाचा संि  आढावा : जमा बाजू
तपशील िडसबर 2012 अखेर िडसबर 2013 अखेर िडसबर 2014 अखेर िडसबर 2015 अखेर

आयातकर/ थािनक सं था कर ८९९.५९ ६३७.६५ ७८८.०२ ११३४.८३
िमळकतकर ४४६.११ ४८०.७४ ४९९.४६ ५६९.७८
पाणीप ी ३८.३२ १०३.४४ १२४.९० १३९.७२

र म . कोटी म े

३८.३२ १०३.४४ १२४.९० १३९.७२
बांधकाम परवानगी व िवकास शु ४९१.५१ ४८८.२१ ५१३.२४ ५७५.०८
इतर जमा १९६.८१ २९९.३७ ३७८.१८ ४८०.२३
जेएनएनयुआरएम अनुदान १६.४१ ४४.९१ ० ०.०
शासकीय अनुदान २५.३५ २२.६९ ० ३३.४४
एकूण रक् कम . २११४.१० २०७७.०१ २३०३.८० २९३३.०८



मागील ३ वषाचा संि  आढावा : खच बाजू
तपशील िडसबर 2012 अखेर िडसबर 2013 अखेर िडसबर 2014 अखेर िडसबर 2015 अखेर
सेवकवग खच ५४७.११ ५९१.९३ ६७३.१३ ८०२.०३
ाथिमक िश ण ११०.६३ १२४.६० १३३.९५ ०.०
वीज खच व दु ी ८०.०१ ८९.०९ १०८.४० ८०.४६
पाणी खच ११.८९ ११.६५ १०.९१ १२.०९
कज परतफेड, ाज व घसारा २७.२२ ३५.३८ ३६.९१ ३९.८४

र म . कोटी म े

कज परतफेड, ाज व घसारा २७.२२ ३५.३८ ३६.९१ ३९.८४
औषधे, पेटोल व/िडझेल ४७.२१ ५८.७८ ५०.१२ ५३.६३
देखभाल दु ी व इतर  खच १४५.७५ १९१.३३ २५८.८३ २९५.२६
वाड रीय कामे २.२५ ५.६० २.६३ २.२२
े ीय कायालयाने करावयाची कामे (नॉन ॅन) ८.७५ १२.७४ ५.१२ ६०.११
भांडवली व िवकासाची कामे ३८७.७० ४७२.६८ ४६१.८८ ५२९.७७
जेएनएनयुआरएम १४७.१८ १४४.५४ ७६.२१ ९१.५५
एकूण रक् कम . १५१५.७० १७३८.३२ १८१८.०९ १९१२.९६



सन २०१५-१६: िवशेष उपल ी (१/४)
पुणे महानगरपािलका मु य भवन येथे िव तारीत इमारतीचे काम सु

धनकवडी सातारा रोड उ ाणपूल माह ेजुलै-२०१५ म ये नाग रकांसाठी खुला

नेह  टेडीयमचे नुतनीकरणाचे काम पूण

मंुढवा जॅकवेल येथे ६.५ टी.एम.सी. सांडपाणी पुनवापराचा क प सु .  



सोमे रवाडी पाषाण येथील कै. संजय िन हण उ ान ( ाम सं कृती उ ान)    मे-२०१५ पासून नाग रकांसाठी खुले

सन २०१५-१६: िवशेष उपल ी (२/४)



• पुणे मनपा क ढवा क लखाना येथ ेअ  व 
अ पदाथ, पाणी, सअुरेज वॉटर, तसेच मांस व 
मांसज य पदाथा या तपासणीसाठी उभारले या 
अ याधुिनक योगशाळेस ISO:9001:2008 

माणप  ा

ISO:9001:2008 
माणप  

सन २०१५-१६: िवशेष उपल ी (३/४)

माणप  ा

• तसेच अ  सरु ा कायदा २००६ अ वये क  
शासनाचे NABL Accrediation मानांकन 

ा  करणारी पुणे मनपा ही दशेातील 
पिहली महानगरपािलका. 

NABL 
Accrediation 



• मनपा या १९ इमारत या छतावर सोलर पॅनेल 
उभे क न अंदाजे १ MW पयत हणजेच वा षक 
१५ ल  युिनटची वीज िन मती.

• अपारंपा रक उजा े ाम ये उ लेखनीय 
कामिगरीक रता Association of Renewable 
Energy यांचे श तीप क ा

Association of 
Renewable 

Energy 

सन २०१५-१६: िवशेष उपल ी (४/४)

Energy यांचे श तीप क ाEnergy 

• पुणे शहराची क  शासना या माट िसटी योजनेम ये िनवड –
अंितम मा यतेसाठी ताव क  शासनाकड ेसादर माट िसटी 



पाणी पुरवठापाणी पुरवठा



पाणी पुरवठा : मानके  

पाणीपुरवठा

पाणीपुरवठा सरासरी(दरडोई ती िदवस ) नळा ारे पाणीपुरवठा उपल  असणाया घरांची ट े वारी

7194
194

150
105

100
पाणीपुरवठा

पुणे
शहरी भारत
मानक



सन २०१५-१६ : ठळक बाबी
• २०० द.ल.िल. ित दन मतेचे जलशु ीकरण क  कायाि वतवारजे
• भामा आसखेड धरणामागे जॅकवेल बांधणे.
• जॅकवले पासून कु ळी जलशु ीकरण क ापयत दाब निलका टाकणे.
• कु ळी येथील जलशु ीकरण क . कु ळी पासून शु  पा याची निलका भामा आसखेड पाणी 

पुरवठा टाकणे.
• खराडी, वडगावशेरी, िवमाननगर, धानोरी व टगरेनगर यथेील 

उंचावरील पा या या साठवण टा या बांधणे व पाईपलाईन टाकणे.

पुरवठा 

• खडकवासला धरण ते पवती जलशु ीकरण क ापयतची पाइपलाईन.खडकवासला धरण ते 
पवती

• जलशु ीकरण क  व रॉ वॉटर पं पग टेशनवडगाव(बु.) 
• सन २०४७ पयत या गरजा ल ात घेऊन र. . २८१८ कोट या बृहत 

आराख ास मा.मु य सभेची मंजरुीसमान पाणी वाटप 



सन २०१६-१७ : ािवत कामे
एकूण तरतूद र. . ९६९.७२ कोटी

पवती नवीन जलशु ीकरण क  पूण करणे
पवती जलशु दीकरण क  ते ल कर जलक  - २२०० िम.मी. ासा या दाबनिलकेचे काम हाती घेणे
खडकवासला धरण ते पवती जलक ापयतची बंद नळ योजना मे २०१६ अखेर कायाि वत करणे
वडगाव येथील १२५ द.ल.िल. ित दन मतेचे जलशु दीकरण क  मे २०१६ म य ेकायाि वत करणे
समान पाणी वाटप योजना – मह वा या घटकाचंी कामे हाती घेणे
पाणीप ी थकबाक  वसलुी, गळती कमी करणे, अनिधकृत नळजोडांवर कारवाई यावर भर दणेे



समान पाणी वाटप योजना 



समान पाणी वाटप योजना 
२०१६ ते २०२० या पाच वषाम ये योजना पूण करणे 
शहरी पाणी िनधी (Urban Water Fund) ची थापना करणे
२०४७ पयत पु या या पा याचा  माग  लावणे२०४७ पयत पु या या पा याचा  माग  लावणे
संपूण शहरात पाच वषात माट पाणी मीटरची अंमलबजावणी करणे
नवीन पाणीप ी धोरण अि त वात आणणे 
जागितक तरावर कज उभारणीचा य  करणे



मलिनःसारणमलिनःसारण



मलिनःसारण

मलिनःसारण : मानके  

मलिन:सारण सुिवधा उपल  असणा-या घरांची सं ासांडपा ावर ि येची ट े वारी

9276 100 100मलिनःसारण 63
92

30
76

पुणे
शहरी भारत
मानक



सन २०१५-१६ : ठळक बाबी
• भारत सरकार व जायका यांचेमाफत ९९०.२८ कोटी रकमेचे 

अथसहा य मंजुर
• या अनुषंगान,े जानेवारी २०१६ म ये करारावर वा -या.

मुळा  मुठा नदी 
दषूण कमी करणे 

• पाटबंधारे िवभागाशी ६.५ टी.एम.सी. पाणी उपल ध क न 
दे यासाठी करारातील अट ची पूतता क न खराडी येथे दे यासाठी करारातील अट ची पूतता क न खराडी येथे 
बंधारा बांधणे. 

• यासाठी मंुढवा येथे जॅकवेल बांधणे व जॅकवेल ते 
साडेसतरानळी पयत २७०० िममी. ासाची दाब निलका 
टाक याचे काम पूण क न माह ेओ ट बर २०१५ पासून 
योजना कायाि वत.

शेतीसाठी पाणी 
उपल ध करणे 



एकूण तरतूद र. . २०८.२० कोटी
सन २०१६-१७ : ािवत कामे

िनमाण होणारे सव मैलापाणी या क न नदीत सोड यावर भर

x

क  शासनाकडून ा  होणा  या अनुदान रकमेतून ११ मैलापाणी शु दीकरण क  ेउभार याचे काम सु  करणे. 
एकूण मता ३९६ द.ल.िल
४ मैलापाणी पं पग टेशनची मता वाढिव याची कामे सु  करणे (तोफखाना, नवीन कसबा, क याणीनगर, 
जुना कसबा)



घनकचरा घनकचरा व थापन



घनकचरा व थापन : मानके  

ता व 

•घरोघरी कचरा गोळा कर ाचे माण कच याचे ोता ा जागीच िवभ ीकरण करणे (%)

7280 100 100
ता व कचरा 

पुणे
शहरी भारत
मानक

80
12

45



• िवक त प तीचे १०४.५ म.ेटन मतेचे  क प  माच २०१६ अखरे पूण कर याचे 
िनयोजन मनपा े ातच घनकचरा िजरिवणे-
• वच सोबत या करारा माणे सु म िनयोजनानुसार  संपुण शहरात अंमलबजावणी १०० % घरोघरी कचरा उचलणे
• बी.ओ.टी. त वावर बायो गॅस - बायो सी एन जी क प पूण (३०० म.े टन)
• जानेवारी २०१६ अखेर पूण मतेने या कर याचे िनयोजन ओ या कच-यावर या 

सन २०१५-१६ : ठळक बाबी  (१/२)

• जानेवारी २०१६ अखेर पूण मतेने या कर याचे िनयोजन ओ या कच-यावर या 

• मौजे पपरी सांडस यथेील जागा ता यात घे याची कायवाही  माच २०१६ 
अखेर पूण करणेशा ीय भूभराव 

• पूनावाला ुप कडून . १०० कोटी खच कर याची तयारी. 
• यातून घनकचरा व थापन, शौचालय व थापनास भरीव मदतसी. एस. आर.



३०० मे.टन मतेचे बायोिमथेनायझेशन युिनट कायाि वत करणे
रोकेम क पाची मता २०० मे.टनाव न ४०० मे.टनापयत वाढिवणे.
शहराम ये  िवक त प तीने १०४ मे.टन मतेचे क प कायाि वत करणे

माच २०१६ अखेर पूण करावयाची कामे ......
सन २०१५-१६ : ठळक बाबी (२/२)

शहराम ये  िवक त प तीने १०४ मे.टन मतेचे क प कायाि वत करणे
वच सोबत झाले या करारा माणे १००% कचरा घरोघरी जाऊन उचलणे

सी.एस.आर. या मा यमातून १० म.ेटन मतेचे ६ शग युिनट कायाि वत करणे. 
कचरा वग करणाकरीता १५ ठकाणी सॉट ग शेड कायाि वत करणे.



तरतदू र. .  ४०४.८३ कोटी
सन २०१६-१७ : ािवत कामे

खतिन मती व उजािन मतीचा कचराडेपो वरील क प ५०० मे.टन मतेने कायाि वत करणे
घरोघरील १००%  कचरा उचलणे, वाहतूक व थेत सुधारणा करणे.
व छ भारत अिभयानांतगत वषातील उ  पूण करणे.व छ भारत अिभयानांतगत वषातील उ  पूण करणे.

कॅ पगचे काम पूण करणे व लँडफ लचे काम हाती घेणे
आव यक या माणात िवक ीकृत कचरा या  क प बांधणे
पपरी सांडस येथील जागेवर शा ो  प तीने भूभराव करणे 

रोकेम क पाची मता वाढवून ७०० मे ीक टन ित दन करणे



आरो  िवभाग  आरो  िवभाग  



आरो  : मानक  

आरो

ती १००० लोकसं ा माणात ालयातील खाटांची  सं ा 

4

पुणे
शहरी भारत
मानक

आरो 4
32



• कै.सखाराम कंुडिलक को  े सुतीगृह - मंुढवा
• डॉ.दळवी णालय - िशवाजीनगर 
• भारतर  व. ी. राजीव गांधी णालय - येरवडा

सोनो ाफ  क  

• सुितगृह व णालयाम ये १२५५९ गरोदर मातांना सुितपूव 
वै क य सेवेचा लाभजननी िशशु सुर ा 

योजना 

सन २०१५-१६ : ठळक बाबी  

वै क य सेवेचा लाभ
• ५१५९ मातांची सुती मोफतयोजना 

• द. १ ऑ टोबर २०१५ पासून गरजू व गरीब णांसाठी 
डायिलसीस युिनट सु

सवलती या दरात  
डायिलसीसची सुिवधा 

• िबबवेवाडी येथे ी. स गु  शंकर महाराज दवाखाना सु
• खराडी मधील ता यात आलेले णालय भाडेत वावर दे यात आले.नवीन दवाखाने



एकूण तरतूद र. . २०७.३३ कोटी
सन २०१६-१७ : ािवत कामे

कु  णांना दरमहा . १०००/- आ थक सहा य उपल ध कर यात येणार
अपंग वावर उपचार-

• मनपा या णालयांम ये ज मास ज मणा-या सव अभकांची मद ू वण ितसाद तपासणी - BERA Test • मनपा या णालयांम ये ज मास ज मणा-या सव अभकांची मद ू वण ितसाद तपासणी - BERA Test 
(Brainstem auditory evoked response audiometry) कर यात येणार

न ाने सु  करणे –
• िम मंडळ चौक येथे २० खाटांचे सुतीगृह व बा ण िवभाग
• वडगाव शेरी येथे बा ण िवभाग व योगशाळा 
• सहगड रोड व महारा  हौ सग बोड येरवडा येथे बा ण िवभाग
• एरंडवणा व रामनगर येथील दवाखा यांम ये सोनो ाफ  क



सन २०१६-१७ : ािवत कामे
कै. च दमुामा सोनवणे सुतीगृह येथे संयु  िव माने डायिलसीस युिनट सु  करणे
पी.पी.पी. त वावर म टी पेशािलटी अ यावत णालय सु  करणे - वारजे, ह मस येरवडा, िपनाक मेमरीज 
गोसावीव ती, वानवडी
अ याधुिनक ने िच क सा व उपचार णालय सु  करणे - भाऊ पाटील रोड बोपोडी येथील ता यात आले या 
इमारतीम ये संयु  िव माने AIIMS या धत वर (३० खाटांचे)
कै.थरकुडे  दवाखाना, एरंडवणा येथे ने िच क सा व दतंिच क सा िवभाग सु  करणे.
पुणे मनपा या १७ णालयांम ये योगशाळा पी.पी.पी. त वावर चालिव यास देणे
पुणे मनपाचा क ढवा क लखाना कायाि वत करण.े



नगर िनयोजन िवभागनगर िनयोजन िवभाग



• सुमारे १८३४ िमळकत चे चरल ऑडीट पूण
• यापैक  ३०१ िमळकत ना दु तीसाठी नोटीसा द या
• धोकादायक २७८ िमळकत  पैक  १९० िमळकत वर कारवाई करणे

जु या ह ी मधील 
पेठा 

सन २०१५-१६ : ठळक बाबी  

• सुमारे १०६२ इमारत चे चरल ऑडीट पूण
• यापैक  २१३ असुरि त िमळकत ना नोटीसा दे याची कायवाही सु .

३० वषापे ा जु या 
इमारती

• मा य ले-आऊट नुसार- ७३९
• - य  ता यात - ४८६
• - पैक  वाटप - २२२

अमेिनटी पेस



सन २०१६-१७ : ािवत कामे
ऑनलाईन भाग नकाशे व झोन दाखले उपल ध हो यासाठी Mobile Application तािवत 
बांधकाम परवानगीसाठी एक िखडक  योजना  राबिवणे
बांधकाम परवानगी या अनुषंगाने Online Payment Gateway संक पना राबिवणे
पुणे मनपा ह ीत न ाने समािव  ‘येवलेवाडी’ चे िव मान जमीन वापर स ह ण पूण. 

ा प िवकास आराखडा करणे
पुणे मनपा ह ीतील िमळकत चे हवाई स ह ण करणे
सुंदर वा तुकला व पयावरणपूरक ( Green Building) इमारत साठी पधा आयोिजत कर याचा मानस.



नगर िनयोजन 
रा य शासनाकडे सादर कर यात आले या ा प िवकास िनयं ण िनयमावलीम ये पुढील िनयमांचा समावेश 

• पावसाळी पा याची साठवण – Rain Water Harvesting
• घनकचरा व थापन – Solid Waste Management
• सौरऊजा िन मती – Solar Energy
• सांडपाणी पुनवापर - Grey Water Reuse 

ह रत इमारत ना (Green Building) उ ेजन दे यासाठी अित र  चटई े  िनदशांकाची तरतूद 
पुणे इ ा चर फंड संक पना राबिवणे
िवकास परवानगीची या सुलभ व गितमान करणे 



भू-संपादन व व थापन



• पुणे पेठ येरवडा (सगंमवाडी) स.न.ं ५४(प.ै) व ५१(प.ै) येथील तािवत 
ांतीवीर ल जी व ताद साळवे मारकासाठी भूसंपादन पूण

भूसंपादन 
कायवाही पूण 

 सन २०१५-१६ : ठळक बाबी

• भूसंपादनासाठी सवअर ची नेमणूकएच.सी.एम.टी.आर 
(३५ क.मी.) 



 सन २०१६-१७ : ािवत कामे
तरतदू र. .  ७५.०० कोटी

एच.सी.एम.टी.आर (३५ क.मी.) - र या या भूसंपादनासाठी िनयु  मे.मोनाच स हअस यांचेमाफत भूसंपादनाचे 
काम पूण करणे
हडपसर ससाणेनगर उ ाणपुलासाठी आव यक ३ डी.पी. र यांची संयु  मोजणी पूण करणेहडपसर ससाणेनगर उ ाणपुलासाठी आव यक ३ डी.पी. र यांची संयु  मोजणी पूण करणे
घनकचरा व थापन क पासाठी, बाणेर स.नं. ४८, वडगाव(खु.) स.न.ं ५५, ५६, ५७ आंबेगाव(बु.) स,न.ं ५१ 
आिण क ढवा(बु.) स.नं. ३८, ३९ येथील जागां या संपादनाचे ताव मा.िज हािधकारी यांचेकडे सादर
सािव ीबाई फुले मारकासाठी जागा ता यात घे याची कायवाही पूण करणे.



वाहतूक िनयोजन व कवाहतूक िनयोजन व क



वाहतूक व 

•सावजिनक वाहतुकीचा वापर (% टीप िह ा)

18 30
नॉन मोटाराइज़ड वाहतूक वापर (%)

33 40 50

वाहतूक िनयोजन : मानके  

50

वाहतूक व गमनशीलता •बस सं ा ( ती ल )

41 46 55

वाहतुकीचा वेग (सरासरी – ती िकमी/ ती तास )

18 20 30
पुणे
शहरी भारत
मानक



वारगेट चौक उ ाणपूल क प - ‘साईबाबा मं दर ते वारगेट बस टँड’ भाग नाग रकांना खुला. 
अिभयांि क  महािव ालय येथील रे वे ओ हर ीज ंदीकरण क न नाग रकांसाठी खुला कर यात आला
नदी सुधारणा क प - बंड गाडन येथे िडसबर २०१५ म ये बंधा-याचे लोखंडी दरवाजांचे प रचालन सु

सन २०१५-१६ : ठळक बाबी  (१/२)

नदी सुधारणा क प - बंड गाडन येथे िडसबर २०१५ म ये बंधा-याचे लोखंडी दरवाजांचे प रचालन सु
बी.आर.टी. माग - िव ांतवाडी-संगमवाडी - ७ क.मी. ITMS यं णेसह ऑग ट २०१५ म ये कायाि वत
पौड रोड येथील राजा िशवराय ित ान चौक येथील भुयारी पादचारी माग पूण वा या मागावर



पुणे सोलापूर र यावर हडपसर गाडीतळ येथील उ ाणपूल
मनपा भवन ते नवापूल पादचारी पूल (रँप).
मेडीपॉ ट हॉि पटल ते बाणेर र ता व राम नदीवरील पूल. 

खालील काम ेमाच २०१६ अखेर पणू होणार – 
सन २०१५-१६ : ठळक बाबी  (२/२)

मेडीपॉ ट हॉि पटल ते बाणेर र ता व राम नदीवरील पूल. 
ध व बाणेर यानंा जोडणारा पूल बालेवाडी स.न.ं ४६, ४७ येथे मुळा नदीवर सहा पदरी पूल 

बांध याचे काम ७०% पूण.डगळे पुलाचे मजबुतीकरणाचे काम गतीपथावर 



सन २०१६-१७ (तरतदू र. . ३२५.४० कोटी)
तािवत क प –

वाहतूक िनयोजन व क , पूल व नदीसुधारणा
पुणे मनपा व पपरी – चचवड यांचे संयु  क पांतगत हॅ रस पूलालगत नवीन पूल व बालेवाडी स.नं. ४६, ४७ यथे ेमुळा नदीवर 
सहा पदरी पूल बांधणे
मंुढवा स.नं. ८९ व ७१ दर यानचे २४.००मी. HCMTR साठी पुणे सोलापूर रे वे लाईनवर रे वे ओलांडणीपूल बांधणे. मंुढवा स.नं. ८९ व ७१ दर यानचे २४.००मी. HCMTR साठी पुणे सोलापूर रे वे लाईनवर रे वे ओलांडणीपूल बांधणे. 
मंुढवा येथील नदीवरील पुलाचे काम पूण करणार 
वारगेट चौकातील उ ाणपूल पूण करणार.

वारजे येथील युिन हसल चौक उ ाणपूल पूण करणार
पुणे शहरातील नदीवरील/र यांवरील पलुांची दखेभाल व दु ती
शहरातील ११ चौकांचे िवकसन ताव



.
पुणे मेटो क  सन २०१६-१७

रा य शासनामाफत सुधारीत ताव नो हबर २०१५ या दरानुसार क  शासनाकडे सादर
• मे ो मा गका .१ - पपरी- चचवड ते वारगेट - लांबी १६.५९ क.मी. 
• नो हबर २०१५ या दरानुसार माग केचा अंदािजत खच र. . ५३३३.०० कोटी.
• मे ो मा गका . २ - वनाज ते रामवाडीपयत (काही बदलांसह) - लांबी १४.६६५ क.मी. - नो हबर २०१५ या दरानुसार • मे ो मा गका . २ - वनाज ते रामवाडीपयत (काही बदलांसह) - लांबी १४.६६५ क.मी. - नो हबर २०१५ या दरानुसार 

माग केचा अंदािजत खच र. . २७९४.०० कोटी.
दोनही माग कांचा एकूण अंदािजत खच र. . ८१२७.०० कोटी. व क प पुण वासाठी (सन २०२२-२३) अंदािजत खच 
र. .११,५२२.०० कोटी.
पुणे मे ो रे वे क पास क  शासनाकडील Public Investment Board व क ीय कॅिबनेटची मा यता ा  झालेनंतर 
काम सु  करणे



शहरातून वाहणा  या न ांची एकूण लांबी सुमारे ४० क.मी.

नदी सुधारणा क  सन २०१६-१७

एकाि मक प दतीन ेिवकसन - सिव तर क प अहवालासाठी  स लागाराची नेमणूक.

नदी सुधारणा क पाचे ाथिमक कामासाठी र. .५.०० कोट ची तरतूद.



रेनबो बी आर टी 



रेनबो बी आर टी 
पुणे मनपा, पपरी चचवड मनपा, पी.एम.पी.एम.एल व वाहतूक
पोलीस यांचा संयु  उप म

३ वषात ७० कमी बीआरटी चे जाळे िवकिसत कर याचा उ ेश३ वषात ७० कमी बीआरटी चे जाळे िवकिसत कर याचा उ ेश

या मागासाठी अंदािजत खच र. . ४ कोटी ित कमी आहे



रेनबो बी आर टी : सन २०१५-१६ िवशेष उपल ी 

‘संगमवाडी – िव ांतवाडी’ माग ऑग ट 
२०१५ म ये कायाि वत
‘येरवडा – वाघोली’ माग लवकरात लवकर 
सु  करणे
एकूण माग १६.०० कमी

ित दन वासी सं या दु पट
मॉडेल िश ट ६%



ािवत माग 
 ित दवशी २.५० लाख वाशानंा सुिवधचेा लाभ होणार
 वासा या वेळेत बचत

सन २०१६-१७ साठी तािवत ३० कमी
लांबीचे माग
जुना मुंबई पुणे र ता
गणेश खड र ता
जंगली महाराज र ता

३० िकमी. ािवत माग

संचेती ते औधं जंगली महाराज / एफ.सी. रोड

कव र ा शा ी र ा – िसंहगड र ा – धायरी फाटा

पौड र ा

जंगली महाराज र ता
कव र ता
पौड र ता
सहगड र ता

शा ी र ता



सायकल ॅन
शहरासाठी सायकल लॅन स लागाराची नेमणूक 

ऑग ट २०१६ पयत शहरासाठी सायकल लॅन तयार करणे.
संपूण शहरात Public Bicycle Sharing ( PBS ) System साठी आंतररा ीय िनिवदा 
काढणे.
शहरात ठक ठकाणी सायकल लॅन साठी मुलभूत सुिवधा िनमाण करणे



पादचारी सुर ा आिण सुिवधापादचारी सुर ा आिण सुिवधा



पादचारी सुर ा आिण सुिवधा
पुणे ह ेपादचा-यांचे शहर हणून ओळखल ेजावे यासाठी पादचा-यांचा स मान, सुर ा 
आिण वा य यांची यो य या धोरणा या आधारे काळजी घेतली जाईल
र यांची यो य कारे दखेभाल कर यात येईल

पुढील ३ वषासाठीचे िनयोजन
• सुमारे २२५ कमी लांबीचे पादचारी माग िवकिसत करणे
• शा त वाहतूक क  (Sustainable Transport  Cell ) थािपत करणे
•  िशि त कमचारी नेमणूक व जनजागृती .



पादचारी सुर ा आिण सुिवधा

ा प पादचारी सुर ा व सुिवधा िनयमावलीचा मसुदा
Sus-Trans Cell साठी तांि क कमचारी नेमणूक

सन २०१५-१६ ची उपल धी

सन २०१६-१७ साठी तािवत
सुमारे ७५ कमी लांबीचे उ  दजा या पादचारी मागाची िन मती
Sus-Trans Cell चे कामकाजास सु वात करणे व  स लागारांचे 
पॅनेल तयार करणे.



पुणे शहर पािकग धोरण (सु वात) 
सु वात -
र यावरील पा कगचे व थापन व धोरणाची कडक अंमलबजावणी
यो य दर लावून पा कगची मागणी
पा कगला कोण याही कारची subsidy (aअनुदान ) न दणेे
शा त वाहतुक ला ाधा य देणे
पा कग चाजसमधून ा  उ प  शा त वाहतुक साठी वापरणे
पा कगची सं या मया दत करणे



पथ िवभाग - सन २०१५-१६
• पथ िवभागाकडे िविवध सेवा-सुिवधा पुरवणा-या कंप यांकडून सुमारे ९२५ क.मी.चे

ताव दाखल.
• खोदाईपोटी िडसबर २०१५ अखेर एकूण सुमारे र. . २३० कोटी मनपा कोषागारात

जमा.
र ते खोदाई 

• ४० कमी लांबीचे डांबरी र ते व सुमारे ३.५० क.मी.  लांबीचे क टचे  र ते तसेच र ते डांबीकरण व • ४० कमी लांबीचे डांबरी र ते व सुमारे ३.५० क.मी.  लांबीचे क टचे  र ते तसेच 
अंतगत र ते UTWT प तीने पूण

र ते डांबीकरण व 
क करण 

• टँड ग टे कल ऍड हायझरी किमटीचे (STAC) अहवालानुसार अंमलबजावणी सुSTAC
• १७ कलोमीटर लांबीचा डी.पी. र ता/िशवणे ते हा े पुल
• संगमवाडी ते खराडी दर यान क क‘टीकरणाचे काम फुटपाथ/सायकल ॅक/चौक

िवकसन/ क हट इ.सह गतीपथावर आह.े
िशवणे ते खराडी

नदीकाठचा १०० फुट 
र ता 



पथ िवभाग : सन २०१६-१७
तरतदू र. .  ४५७.६१ कोटी

खोदाई व रइ टेटमट साठी नवीन धोरण (Trenching Policy for Pune City)  तयार करणे 
भाग िनहाय  मोबाईल देखभाल दु ती पथकांची (Street Ambulances) थापना करणेभाग िनहाय  मोबाईल देखभाल दु ती पथकांची (Street Ambulances) थापना करणे

नवीन बॅच िम स लँट उभार यात येणार
मुख चौकांचे मा टीक अ फा टीकरण करणे, ४०० क.मी. र यांचे पुनडाबरीकरण करणे, क हटसची ंदी 

वाढिवणे इ यादी कामे तािवत
र ते अिधक सुरि त कर यासाठी ीट फ नचर कामे कर यात येणार



पावसाळी पाणी गटारे व था
र. . ४८०.०० कोटीचा क प अहवाल तयार
पुढील ४ वषात योजना कायाि वत कर याचा मानस   
यातून ट पा . १ म ये र. .१२२ कोटी रकमेची कामे सन २०१६-१७ या आ थक वषात तािवत 

सव २३ बेिसनमधील कामे तािवत
मह वाची अडचण ची ठकाणे थमवष  हाताळणे



सन २०१५-१६ नो हबर अखेर लाभाथ   एकूण सं या ५८५७६

समाज िवकास िवभाग - सन २०१५-१६
३०७८४

वयंरोजगार योजना
रा ीय नागरी उपिजिवका अिभयान
बचतगटांसाठी योजना

६५००
१८४२ ४७०० ७९००

१६५० ५२००

मिहलांसाठी योजना
िव ाथासाठी शै िणक योजना
सामािजक योजना
अपंगांसाठी योजना



सन २०१६-१७ : ािवत कामे
तरतदू र. .  ४०.०८  कोटी

रोजगार/ 
उ िश ण

कुशलता िश ण
काय म

काय माची पणूता
नागरव ती पुर कृत १३,१०० बचतगटांचे संगणीकरण करणे

िशकाऊ उमेदवारी आिण
स ला

मानवी मता िवकिसत करणे
"एज सी/सं था" िवकिसत कर यासाठी

प रवतनीय काय म

े ीय कायालय तरावर बचत गट महासंघ थापन करणे

मिहला बचत गट उ पा दत माला या िव साठी कायम व पी िव  
क  ेसु  करणे

लाईट हाऊस क प – युवा िपढी या उपजीिवकेसाठीचे काय म
वेश तर



उ ान िवभाग - सन २०१५-१६
कै.नानासाहबे पेशवे तलाव का ज तलावाजवळ ४५० मी. लांबीचे ‘फुलराणी’  ेनचे काम 
पूण 
पुणे मनपा मु य भवनासमोरील उ ानाचे नुतनीकरणाचे काम माच अखेर  पूण
हडपसर येथील आंतररा ीय दजाचे शु टग रज म ये पूव या १०मी. व ५०मी. रज 

ित र  न ाने २५मी. रजचे काम पूण
सोमे रवाडी पाषाण येथील ४ एकर जागेमधील कै. संजय िन हण ( ाम सं कृती उ ान ) 
मे २०१५  म ये नागरीकांसाठी खुले



तरतदू र. .  ५४.२७ कोटी
व. राजीव गांधी ाणी सं हालयात सह, शेक , जंगल कॅट इ यादी ा यांसाठी नवीन खंदक बांधणे

वडगाव(बु.) व हगणे(खु.) येथे पाटबंधारे िवभागा या दोन कॅनॉलमधील मोक या जागेत उ ान िवकिसत करणे

सन २०१६-१७ : ािवत कामे

छ. संभाजी उ ानातील म यालयाचे िव तारीकरण व सुधारणा करणे

व. राजीव गांधी ाणी सं हालय, का ज येथे नवीन सप ान िवकिसत करणे



मनपा इमारत वर Roof Top Fotovoltic cell या सौर उजा मा यमातून १ MW वीज िन मती 
करणे
शिनवारवाडा लाईट अँड साउंड शो - पुन नमाण व सुशोिभकरणाचे काम माच २०१६ अखेर 
करणे

िवद्युत िवभाग -  सन २०१५-१६

उजा बचत – िविवध कार या सुमारे ५५०० एल.ई.डी.  फ ट ज पूण तसेच सुमारे १३५० 
एल.ई.डी. फ ट ज लाव याचे काम चालू
हद ू दयस ाट ी. बाळासाहबे ठाकरे ंगिच कार कलादालनाचे काम  पूण करणे

मनपा मु य भवन, नानावाडा आिण मंडई या हे रटेज वा तूंवर आउटडोअर टाईप िविश  
कारची आ कटे चरल िव ुत लाईट ग करणे हे काम गती पथावर



तरतदू र. . ५.८० कोटी
मनपा इमारत वरील RTPV Cell  मा यमातून ४ ते ५ MW ऊजा िन मतीचा मानस
शहरातील पथ दवे एल. ई. डी. म ये परावत त क न Smart street Lighting कडे वाटचाल करणे.  

सन २०१६-१७ : ािवत कामे

शहरातील पथ दवे एल. ई. डी. म ये परावत त क न Smart street Lighting कडे वाटचाल करणे.  
शहरातील र यांवरील द ांकरीता जी.आय.एस. िस टीम व मटे रअल इ हटरी िस टीम बसिवणे
ऊजा बचतीसाठी अ याधुिनक उपकरणे बसिवणे
मु य मनपा भवन व े ीय कायालये येथे सीसीटी ही बसिवणे



आप ी व थापन िवभाग - सन २०१५-१६
पुणे व सातारा िज ातील नगरपािलकां करीता ादेिशक आप ी व थापन क  म.न.पा.इमारत येथे थापन केले
पुणे शहर, पुणे व सातारा िज ातील नगरपािलकांसाठी  ादिेशक आप ी व थापन आराखडा पूण
पुणे मनपा, पुणे व सातारा िज ातील १५०० अिधकारी/कमचारी यांना NDRF तळेगाव येथे  िनवासी िश ण दणेे 
सु . एकूण १७ िश ण वग पूणसु . एकूण १७ िश ण वग पूण
पुणे मनपा मु य आप ी व थापन क  व ादिेशक आप ी व थापन क  २४ तास सु
नाग रकांना ता काळ संदशे दवेाणघेवाण कर यासाठी एस.एम.एस. सुिवधा, टेिलफोन, Internet व था उभारली
मु य इमारत येथील अि शमन यं णा (भवन िवभागामाफत) अ यावत केली
म यवत  अि शमन िवभागात जनरेटर backup ची यं णा उभारली व फायर पंप, डबल िडिल हरी पंप यांची 
दखेभाल व दु ती मोटार वाहन िवभागामाफत केली



तरतदू र. . २.५० कोटी
पुणे मनपा भवनात व े ीय तरावर  ‘आप ी व थापन क ’ थापन करणे व संपक / सम वय यं णा उभारणे
अ याधुिनक सच ऍ ड रे यु मोबाईल हनॅ व संपक यं णा िनमाण करणे

सन २०१६-१७ : ािवत कामे

पुणे मनपा व े ीय तरावर िश ण, मता बांधणी व मॉक ील काय म आयोिजत करणे
सच ऍ ड रे यु टीम तयार करणे व यांना िश ण दणेे
साधन साम ीचे आधुिनक करण, दु ती देखभाल व न ाने खरेदी करणे
नैस गक व मानव िन मत आप ी आिण मोठे अपघात यांम ये ितसाद, शोध व बचाव काय इ यादी या तातडीने 
करावया या खचासाठी तरतूद र. . ५० लाख



• जवाहरलाल नेह  रा ीय शहरी पुनिनमाण अिभयान व शहरी पुनिनमाण अिभयान व अमृत अिभयान



जवाहरलाल नेह  रा ीय शहरी पुनिनमाण अिभयान व ाट िसटी तथा अमृत अिभयान : सन २०१५-१६ (१/३)
जेएनएनयआुरएम 

वाढीव कालावधी अंतगत मंजूर झाले या क पासाठी  माच-१६ अखेर क  व रा य शासनाकडील अपेि त अनुदाना या उ प ाचा 
िह सा र. . ८७.१९ कोटी 

भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना (र. .३८०.१७ कोटी) व वडगाव(बु.) जलशु दीकरण क  (र. .११८.०७ कोटी) काम सु .भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजना (र. .३८०.१७ कोटी) व वडगाव(बु.) जलशु दीकरण क  (र. .११८.०७ कोटी) काम सु .

क  शासनाचे द.१४.०८.२०१५ च ेप रप काअ वये या क पांचा मंजूर िनधी माच-२०१४ या अगोदर िवत रत झालेला 
आह,े यांचाच समावेश अमृत अिभयानात कर यात आला आह.े
याअनुषंगाने माच २०१४ पूव  पिह या ह याचा िनधी िवतरीत झालेल ेभामा आसखेड व वडगाव बु कु ह ेदोन क प अमृत 

अिभयानासाठी पा  ठरत आहते.



ाट िसटी अिभयान



माट िसटी अिभयान

जवाहरलाल नेह  रा ीय शहरी पुनिनमाण अिभयान व ाट िसटी तथा अमृत अिभयान : सन २०१५-१६ (२/३)

क  शासनामाफत दनांक २५.०६.२०१५ रोजी ‘ माट िसटी’ अिभयानांची योजना घोिषत.

या योजने या पिह या ट याम ये पधा मक र या िनवड झाले या ९८ शहरांपैक  पुणे एक शहर आह.े 
या अनुषंगाने आता दसू  या ट याम ये क  शासन तथा रा य शासनाकडून िनधी ा  क न घे यासाठी पुणे शहराचा 
माट िसटी ताव क  शासनास द. १५.१२.२०१५ रोजी सादर केला आह.े
माट िसटी तावाम ये पॅनिसटी अंतगत सावजिनक वाहतूक व पाणी पुरव ाची उपाययोजना आिण ध – बाणेर –

बालेवाडी म ये थािनक े  िवकिसत करणे – र. . २९३२ कोटी   



जवाहरलाल नेह  रा ीय शहरी पुनिनमाण अिभयान व ाट िसटी तथा अमृत अिभयान : सन २०१५-१६ (३/३)

अमृत अिभयानांतगत पुणे मनपाकडून पाणीपुरवठा आिण मलिन:सारण क पांसाठी सेवापातळी 
सुधारणा लॅन (एसएलआयपी) बनवुन रा य सरकारला सादर कर यात आला आहे

अमतृ अिभयान

एसएलआयपी म ये पाणीपुरवठयासाठी र. . ९३५.८० कोटी व मलिन:सारणसाठी र. . ४२३.१३ 
कोटीची आव यकता आहे



जवाहरलाल नेह  रा ीय शहरी पुनिनमाण अिभयान व ाट िसटी तथा अमृत अिभयान : सन २०१६-१७
सन २०१६-१७ या वषासाठी ज.ने.रा.श.पु.अ. या निवन वाढीव कालावधी अंतगत असलेले व आता अमृत 
अिभयानाम ये पा  ठरले या पाणीपुरव ा या दोन क पांसाठी खा यांकडून र. .१८५.०० कोटी तरतूद तािवत
या क पांसाठी क  व रा य शासनाकडील अपेि त अनुदानाचा िह सा एकूण र. .१७४.३८ कोटी
भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे''काम गतीपथावर आह.े वडगाव बु कु येथे जलशु दीकरण क  उभार याचे काम 
अंितम ट यात
ज.न.ेरा.श.प.ुअ. अंतगत या क पांची कामे अ ाप िश लक आहते यां यासाठी र. . ५९.४३ कोटीची तरतुद तािवत
माट िसटी अिभयान – एकूण र. . २०० कोट या क प खचापैक  क  शासन व रा य शासनाचे अनुदान आिण पुणे 

मनपाचा िह सा अनु मे र. .१०० कोटी, र. .५० कोटी व र. .५० कोटी
अमृत अिभयानासाठी अथसंक पाम ये र. .५०.०० कोटीची तरतूद तािवत



माच २०१६ अखेर पूण होणारी कामे
सारसबाग येथील, हद ू दयस ाट ी. बाळासाहबे ठाकरे ंगिच कार कलादालन
बाबुराव सणस पो स हो टेल व पो स गॅलरी

भवन रचना - सन २०१५-१६  (१/२)

बाबुराव सणस पो स हो टेल व पो स गॅलरी
सहगड र ता येथील वीर बाजी पासलकर मारक 

हडपसर येथील रामचं  बनकर डा संकुल



भवन रचना - सन २०१५-१६ (२/२)
पुणे मनपा िव तारीत इमारतीचे काम सु  
वैकंुठ मशानभूमी यथेील सुशोिभकरणाचे काम पूण वा या मागावर.
गाडीखाना येथील मालती काची सुतीगृहाचे काम पूण वा या मागावर
येरवडा येथील लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे सां कृितक हॉलचे काम पूण वा या मागावर
भवानीपेठ सोनावणे हॉि पटल सुतीगृहाकरीता अ यावत इमारतीचे ३०,००० चौ.फुट - ८३ बे सचे काम गतीपथावर
गणेशपेठ मासळीमाकट नुतनीकरण गतीपथावर



(तरतदू र. . १२०.७८ कोटी)
सन २०१६-१७ : ािवत कामे

पुणे मनपा िव तारीत इमारतीचे बांधकाम पूण  करणे 
िविवध खा यांकडील रेकॉड जतन कर यासाठी - नायडू हॉि पटल आवारात शासक य इमारतीचे बांधकाम पूण करणे
िबबवेवाडी, नगर रोड, धनकवडी, ध, घोलरेोड या े ीय कायालयांसाठी नवीन इमारत चे बांधकाम पूण करणे 
यशवंतराव च हाण ना गृह कोथ ड येथे नवीन बालना गृह उभारणे
पुणे शहरात कामगार क याण भवन उभारणे
िहराबाग कोठी या ापारी आरि त जागेवर व.वसंतदादा पाटील याचें नावे मनपा सेवक िश ण हॉल बांधणे



पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.

संचलन तूट – र. .१०८ कोटी
५ वी ते १० िव ाथ  पासेस – र. . १० कोटी

तरतदू र. . २०७ कोटी

अंध व अपंगांसाठी पासेस – र. . ४ कोटी
इतर पासेस – र. . ३५ कोटी
वेतन आयोग फरक – र. . ५० कोटी



मािहती व तं ान िवभाग - सन २०१५-१६
मनपाचा ३ वषाचा Smart Governance  आराखडा तयारक न www.punesmartgov.in वर उपल ध आहे
लोकसंवादासाठी Feedback Monitoring Cell (FMC ) ची थापना
िविवध िवभागांची, क पांची मािहती व शासक य िनणय नाग रकांपयत पोहोचिव याकरीता  FMC उपयोगी
पुणे मनपाचे www.facebook.com /pmcpune असे वेबपेज, फेसबुक सोशल िमडीया लॅटफॉमवर उपल ध
माट िसटी अिभयानांतगत नाग रक सहभागाकारीता www.punesmartcity.in ह ेसंकेत थळ सु . 

या संकेत थळाला नागरीकांचा भरपूर ितसाद िमळाला
नाग रकांना राजीव गांधी उ ानाची ित कटे Online उपल धतेसाठी संगणक णाली कायाि वत



(तरतदू र. . ४०.०० कोटी)
मािहती व तं ान : सन २०१६-१७ (१/२)

शहरात ३० नवीन Digital Literacy Centers कायाि वत करणे
नागरी सुिवधाक ांचे बळकटीकरण करणे
कॉल सटर - नाग रकांना िविवध िवभागांची मािहती हो याकरीता व त ारी न दिव याकरीता कायाि वत करणे
नाग रकांना Right To Services अंतगत येणा-या सव सुिवधा Online प तीने होणेकरीता णाली िवकिसत करणे
Cloud Technology ारे अ याधुिनक Data Center िवकिसत करणे
GIS संगणक णाली ारे - Data base Integrate करणे
Online File tracking बाबत संगणक णालीची अंमलबजावणी करणे



मािहती व तं ान : सन २०१६-१७ (२/२)
पयटक आक षत करणेसाठी भ  संकेत थळ िनमाण करणे
िविवध िवभागांसाठी m-Governance तं ानावर आधारीत  mobile Apps तयार करणे
पुणे मनपाचे अ यावत संकेत थळ कायाि वत करणे
Digital Literacy center कायाि वत करणे
मनपा अिधकारी व कमचा-यांक रता Digital Training Lab कायाि वत करणे



ऐितहािसक व तंूची दु ती व जतन/ संवधन
• पेशवेकालीन नाना वाडा (अंितम ट यात)
• नागे र मं दर (पिहला ट पा पूण)
• बंडगाडन पूल - ‘आट लाझा’ (काम अंितम ट यात)
• महा मा फुले मंडई (पिहला ट पा पूण)

हे रटेज सेल : सन २०१५-१६

• महा मा फुले मंडई (पिहला ट पा पूण)
सावरकर मारक दृ ा  दालन व प रसर िवकिसत कर यात आला.
सहगड यथेे तानाजी मालुसरे यां या समाधी थळाचे िवकास व सुशोभीकरण सु

पयटन िवषयाला चालना 
कॉफ  टेबल बुक तयार कर यात आल े
पु याची वैिश े दशिवणारा Logo तयार कर यात आला.
पु यासाठी टु रझम मा टर लॅन तयार कर याच ेकाम हाती घे यात आल.े



हे रटेज सेल सन २०१६-१७
(तरतदू र. . १५.०० कोटी)

सहगड क यावरील नरवीर तानाजी मालुसरे यांचे समाधी थळ येथ े‘ वरा यिन  िश प’ उभारणे व प रसर िवकिसत करणे
टु र ट हब अंतगत –टु र ट हब अंतगत –

• पुणे शहरात िविवध कारचे वॉक, ेल, िमनीबस टूर िवकिसत करणे.
• पयटकांसाठी पायाभूत सिुवधा, माक टग व िविवध िवकासकामे करणे.
• पुणे शहराम य ेहे रटेज ि हलेज, पाक यांची उभारणी करणे.
• जु या पुणे शहराचे िमिनएचर मॉडले तयार करणे.
• नानावाडा येथे डम फायटर युिझयम तयार करणे.
• पुणे टु रझम मा टर लॅ नग करणे व याअनुषंिगक क प राबिवणे



नॅसकॉम फ डशेनतफ िडजीटल सा रतेकरीता – संगणक िश ण  दे यात येत आहते

झे सार फ डशेनतफ चंदननगर येथील ५ शाळा द क  घेत या

िश णासाठी आधुिनक सुिवधा - सन २०१५-१६

झे सार फ डशेनतफ चंदननगर येथील ५ शाळा द क  घेत या

परिस टंट कंपनीतफ १०१ व छतागृह ेबांधून पूण

थरमॅ स फ डशेनतफ (इं जी मा यमा या) ४ शाळा द क घेऊन गुणव ापूण िश ण दले जात आहे



िश णासाठी आधुिनक सुिवधा : सन २०१६-१७
तरतदू र. . ३३५.६८ कोटी 

शै िणक गुणव ा व पटसं या वाढ  
• िव ाथ  व पालकांचे समुपदेशन करणे
• पट न दणी अिभयान
• िश क सहयोगी दल• िश क सहयोगी दल
• सीएसआर क
• मॉडले कूल
• संगणक िश ण
• बालवाडी स मीकरण

िविवध कारचे नािव यपूण उप म राबिव यासाठी भरीव तरतूद



कामगार क ाण - सन २०१६-१७

सुर ा िवभाग - सन २०१६-१७

वग ३ व ४ मधील अिधकारी / कमचा-यांसाठी कामगार िश ण वग
मराठी भाषा संवधन सिमती -

• पुणे मनपा व खाजगी शाळांतील िश कांना मराठी िवषयाचे िश ण दणेेसाठी त ांचे ा यान आयोिजत करणेसुर ा िवभाग - सन २०१६-१७• पुणे मनपा व खाजगी शाळांतील िश कांना मराठी िवषयाचे िश ण दणेेसाठी त ांचे ा यान आयोिजत करणे
• मराठी मा यमातून अ यु  िशखरावर पोहोचले या या जीवनावर लघुपट तयार क न शाळांम ये सा रत 

करणे
सुर ा िवभागामाफत पुणे मनपा भवन येथे ३ बॅगेज कॅनर मिशन बसिवणे
इमारतीम ये येणा-या नागरीकांसाठी  ( मं ालया या धत वर ) मेकॅनाई ड इनिब ट कॅमेरा संगणकास जोड याची 

णाली कायाि वत करणे



अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलन 
- सन२०१५-१६

दनैं दन अित मण िनमुलन कारवाई 

अिधकृत ावसाियकांचे पुनवसन

फेरीवाला धोरणाची भावी अंमलबजावणी



अित मण/अनिधकृत बांधकाम िनमुलन 
- सन२०१६-१७

फेरीवाला धोरणा या आधारे परवानाधारक फेरीवा यां या पुनवसनावर  िवशेष भर
शहरातील ४५ मु य वाहतुक चे र ते व १५३ चौक अित मण मु  करणे
४ िवभागीय कायालय तरावर न ाने अित मण िनमुलन क ाची थापना व या अंतगत फेरीवाला पुनवसन ४ िवभागीय कायालय तरावर न ाने अित मण िनमुलन क ाची थापना व या अंतगत फेरीवाला पुनवसन 
क  कायाि वत करणे.
पथारी ावसाियकांसाठी शहरात िविवध ठकाणी ओटा माकट बांधणे
कारवाईत ज  केलेले सािह य टॅ गग करणे व गोडाऊन म ये सी.सी.टी ही कॅमेरा बसिवणे



अि शमन िवभाग : सन २०१६-१७
तरतदू र. . २६.३२ कोटी

भवानीपेठ येथील म यवत  अि शमन क ाची जुनी इमारत पाडून सदर ठकाणी आधुिनक, कालसुसंगत िनयं ण 
क  व शासक य इमारत बांधणे.

जवानां या गणवेशाची खरेदीची िनयमावली कालसुसंगत व शासना या गणवेश िनयमावलीशी सुसंगत करणे

चार ठकाणी न ाने अि शमन क  ेिवकिसत करणे



अिधकार सुपुत  - 
• महारा  महानगरपािलका अिधिनयमाचे कलम ६९ अ वये मा. महापािलका आयु  यांना असलेले शासक य व िव ीय 

अिधकार सुपूत व या बाबत मागदशक पुि तका तयार करणेत आली.कं ाटी कामगारांबाबत धोरण ठरिवणेचे काम गतीपथावर
रा य शासना या मंजूरी माणे सेवा वेश िनयमावलीची अंमलबजावणी सु .

सामा  शासन : सन २०१५-१६

रा य शासना या मंजूरी माणे सेवा वेश िनयमावलीची अंमलबजावणी सु .
आकृितबंध व नवीन पदां या मा यते माणे भरती या सु .

३९ कमचा-यांची सरळ सेवेने भरती कर यात आली व २५३ कमचारी / अिधका-यांना पदो ती दे यात आली.

महारा  लोकसेवा ह  अिधिनयम, २०१५ अ वये महानगरपािलकेने अिधसूिचत केले या १५ सवेा “आपल ेसरकार” पोटलला 
जोडून ऑनलाईन कायाि वत



सामा  शासन सन २०१६-१७
Integrated Human Resource Management System कायाि वत करणे. आव यक या 

माणात मनु यबळ भरती करणे

पुणे मनपा या आ थापनेवरील वग १ ते ४ मधील सव अिधकारी व सेवकांचे सेवा वेशावेळी पुणे मनपा या आ थापनेवरील वग १ ते ४ मधील सव अिधकारी व सेवकांचे सेवा वेशावेळी 
जोडले या कागदप ांचे कॅ नग व डेटाएं ीचे काम पूण करणार 

सव अिधकारी / कमचारी व हजेरी को ांवरील कमचा-यांकरीता बायोमे क मशी स बसिवण.े



शहरी पाणीपुरवठा िनधी(Urban Water Fund)(Urban Water Fund)



शहरी पाणीपुरवठा िनधी (Urban Water Fund)
जमा बाजूचा तपशील खच बाजूचा तपशील 

मीटर व करपा  रकमे या पा या या दरातील वाढीमुळे िमळणारे अित र  उ प
सन २०४७ या गरजे माणे पु यासाठी तयार केले या समान पाणीपुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करणे.अंमलबजावणी करणे.

जागितक बँक / जपान बँक / अ य बँकांकडून दीघ व लघु मुदतीचे कज
अमृत व माट िसटी अिभयानासाठी क  व रा य शासनाकडून िमळणारे अनुदान



शहरी वाहतूक िनधीशहरी वाहतूक िनधी(Urban Transport Fund)



शहरी वाहतूक िनधी (Urban Transport Fund)

जमा बाजचूा तपशील खच बाजूचा तपशील 
पथकर / वाहन कराऐवजी शासक य सहा य, र ता मे ो क प, बी.आर.टी., सायकल लॅन, उ  दजा या पथकर / वाहन कराऐवजी शासक य सहा य, र ता खोदाई शु क इ यादी. मे ो क प, बी.आर.टी., सायकल लॅन, उ  दजा या पदपथांची िन मती व PMPML माफत बसेस खरेदी.

अित मण परवाना शु क, अित मण कारवाईपोटी जमा होणारे शु क पथ व वाहतूक िनयं ण िवभागाकडील भांडवली व महसुली कामे.



शहरी पायाभूत सुिवधा िनधीशहरी पायाभूत सुिवधा िनधी(Urban Infrastructure  Fund)



शहरी पायाभूत सुिवधा िनधी(Urban Infrastructure  Fund)
जमा बाजूचा तपशील खच बाजूचा तपशील 

भूमी भाड,े भूमी िव  व भवन भाडे यामधून िमळणारे उ प भवन, पथ, वाहतूक िनयं ण, पूल व नदी सुधारणा तसेच िवशेष क पांतगत होणारा खच.उ प तसेच िवशेष क पांतगत होणारा खच.

बांधकाम िवभागाकडील परवानगी अनु ाप  शु क ेि य कायालयाने करावयाची व नागरी सहभागातून करावयाची कामे.



ी ेपात अंदाजप क - सन २०१५-१६ी ेपात अंदाजप क - सन २०१५-१६



मुख जमा बाबी : थािनक सं था कर 
उ  - र. . १३९५.५८ कोटी 

य  जमा - र. . ११३४.८३ कोटी (िडसबर २०१५ अखेर)

मु य व े ीय कायालय येथे संगणक कृत न दणी व भरणा क ाची सुिवधा.मु य व े ीय कायालय येथे संगणक कृत न दणी व भरणा क ाची सुिवधा.

सन २०१५ म ये लागू केले या अभय योजने अंतगत र. . ३३.४५ कोटी जमा

सात बँकांचे शाखांमधून थािनक सं था कर भर याची Online व Off-line सुिवधा उपल ध.



मुख जमा बाबी : िमळकत कर 
उ  - र. . १२०४.०० कोटी

य  जमा  - र. . ५६९.७८ कोटी (िडसबर २०१५ अखेर)
थक त िमळकत कर एकरकमी भर यासाठी अभय योजना जाहीर (योजना कालावधी द.११.०१.२०१६ ते
११.०३.२०१६), १३३२६ नाग रकांकडून द.११ ते २२ जानेवारी २०१६ पयत र. . ३३.९८ कोटी जमा
सन २०१५-१६ या वषाम ये िमळकतदारांकडून सुमारे ४.०५ लाख मण वनी मांक व सुमारे २.११ लाख इमेल 
आयडी चे डेटाबेसम ये संकलन
महारा  लोकसेवा ह  काय ानुसार मुदतीत ना हरकत प  दे यासाठी महारा ात पुणे मनपामाफत सव थम यं णा 
कायाि वत 
माहे नो हबर २०१५ पासून ऑनलाईन नाहरकत प ासंाठी आले या सुमारे ७२५ ईमे सना ऑनलाईन नाहरकत प े 
उपल ध क न दली



३) बांधकाम िवकास िवभाग -
मुख जमा बाबी

उ  - र. . ७५१.०० कोटी
य  जमा - र. . ५७५.०८ कोटी (िडसबर २०१५ अखेर)

उ  - र. . ८० कोटी

जमा -  र. . ४२.१० कोटी (िडसबर २०१५ अखेर)

४) पाणी प ी -



मुख जमा बाबी : आकाश िच  परवाना
जािहरात फलक व नामफलक यासाठी र. . २४.३७ कोटी वसूल (िडसबर २०१५ अखेर)

परिमट व परवाना व फॉम िव पोटी ६०.४२ ल वसूल कर यात आले आहते. (िडसबर २०१५ 
अखेर)अखेर)

शहरातील १७१८ जाहीरात फलकांस सांकेितक मांक दऊेन सदरची मािहती पुणे मनपा या वेब
साईटवर दे यात आली आहे



ी ेपात अंदाजप क - सन २०१५-१६
सन २०१५-१६ या आिथक वषातील जमेचा गोषवारा जमा बाजू (आकडे पये कोटीत)

अथिशषक २०१५-१६ साठीचे जमेच ेउ माह ेिडसबर २०१५ अखरे य  जमा
सुरवातीची िश लक ०.०२ ०.००
थािनक सं था कर १४९५.५८ ११३९.८३

िमळकत कर ९२७.८९ ५६९.७८िमळकत कर ९२७.८९ ५६९.७८
बांधकाम परवानगी व िवकास शु क ७४४.१० ५७५.०८
पाणीप ी मीटर ३२२.५० १३९.७२
इतर जमा ४९०.४५ ४८०.२३
जेएनएनयुआरएम अनुदान १८१.१६ ०.००
शासक य अनुदान ११७.८० ३३.४४
कज २००.०० ०.००
एकूण र म . ४४७९.५० २९३८.०८



gZ 2016 - 17 Mo dm{f©H$ A§XmOnÌHgZ 2016 - 17 Mo dm{f©H$ A§XmOnÌH



सन २०१६-१७ अंदाजप काचे आकारमान
जमा बाजू (आकड े पय ेकोटीत) खच बाजू (आकड े पये कोटीत)

आरंभीची िश लक ०.०२ सेवकवग खच १०८६.००
थािनक सं था कर १५५०.०० ाथिमक िश ण ३३५.६८

िमळकत कर ९४८.७६ वीज खच व दु ती २१२.८४
िवकास शु क ९३५.१० पाणी खच २८.००
पाणीप ी ३३८.४५ कज परतफेड , ाज व घसारा ७९.०२
शासक य अनुदान १९९.४० औषधे, पे ोल, िडझेल व दखेभाल दु ती व इतर ८५.३८शासक य अनुदान १९९.४० औषधे, पे ोल, िडझेल व दखेभाल दु ती व इतर ८५.३८
जे.एन.एन.य.ुआर.एम, अ ृत, माट िसटी ३१६.५६ दखेभाल दु ती व इतर खच ८७७.८७
इतर जमा ७८२.७१ वॉड तरीय ३२.४०
कज १२८.०० े ीय कायालयाने करावयाची कामे (नॉन लॅन) १२९.६६

भांडवली व िवकासाची कामे १८७४.०३
जे.एन.एन.य.ुआर.एम, अ ृत, माट िसटी ४५८.१०
वषाअखेरची िश लक ०.०२

एकूण ५१९९.०० एकूण ५१९९.००



थािनक सं था कर
30%

इतर जमा
15%

बँक / िव सं थांकडून
कज
2%

पया असा येणार - सन २०१६-१७अंदाजप क र. . ५१९९.०० कोटी.

िमळकतकर
18%पाणीप ी

7%
शासक य अनुदान

4%

जेएनएनयूआरएम, अमृत
, माटिसटी अनुदान ६%

शहर िवकास चाजस
18%



सेवकवग
23%

वीजखच व दु तीवॉड तरीय कामे

घसारा,पे ोल,इतर खच 
१९%

े ीय कायालयाने
करावयाची कामे

2%

पया असा जाणार - सन २०१६-१७अंदाजप क र. . ५१९९.०० कोटी.

वीजखच व दु ती
4%

पाणीखच
1%

िवकासाची कामे व क प
38%

कज परतफेड व ाज
1%

जेएनएनयूआरएम,अमृत,
माट िसटी खच १०%

वॉड तरीय कामे
1%



थािनक सं था कर : सन २०१६-१७ 
उि  र. . १५५०.०० कोटी 

मे. रा य शासना या द. १/८/२०१५ रोजी या अिधसूचनेनुसार, पुणे मनपा काय े ात . ५० कोटी पे ा अिधक 
वा षक उलाढाल असले या ावसाियकांनाच लागू
द. ०१.१०.२०१५ पासून पे ोल व डीझेल यांवरील थािनक सं था कर रद. ०१.१०.२०१५ पासून पे ोल व डीझेल यांवरील थािनक सं था कर र

सदर अिधसूचनेमुळे, उ प ात येणारी तूट भ न काढ यासाठी मे.रा य शासनाकडून माह ेऑग ट २०१५ पासून 
अनुदान दे यात येत आहे
यासाठी मागील ५ वषातील जकात व थािनक सं था कर यांचे कमाल उ प ात ८ % वाढ गृहीत ध न सन २०१५-
१६ चे उ प  िनि त
या अनुषंगाने सन २०१५-१६ या आ थक वषात . १४२०.०० कोटी इतके थािनक सं था कराचे उ प  अपेि त



िमळकत कर : सन २०१६-१७
ािवत 

उि :  र. . ११९४.९१ कोटी                           

सवलती या दराने िमळकतकर भरणेचा कालावधी एक मिह याने वाढवून जून-२०१६ अखेरपयत
पुणे शहरातील िमळकत ना घर नंबर दणेेबाबत यं णा कायाि वत करणे
महारा  लोकसेवा ह  काय ानुसार “मालम ा आकारणी उतारा” व नाव ह तांतरण सुिवधा Online उपल ध करणे
पो टा या सुमारे ९० शाखांमधून िमळकतकर वसुली करणे
जी.आय.एस.(Geographic Information System) ारे िमळकत चे स ह ण करणे
करपा  रकमे या माणात पाणीप ीम ये ५०% दराने वा षक वाढ. यामुळे पाणीप ीम य ेसमुारे ९५.९५ कोटी उ प  वाढ 
अपेि त



उि  - र. . ९३५.१० कोटी
बांधकाम परवानगीसाठी पारदशक व जलद गतीची एक िखडक  योजना राबिवणार.

बांधकाम परवानगी व िवकास शु  : सन २०१६-१७

पाणी प ी : सन २०१६-१७पाणी प ी : सन २०१६-१७
उि  - - र. . ३३८.४५ कोटी

शहरासाठी नवीन पाणीप ी धोरण तािवत.घरगुती व िबगर घरगुती पाणीप ी या आकारणीम ये ट पेिनहाय दरवाढ तािवतपाणी वापरा या माणात आकारणीमुळे पाणी बचत सा य होईल



उि  - र. . १०० कोटी

इले क पोलवरील जािहरात फलक िनिवदा ि या ािवत. यामुळे उ ात वाढ

आकाशिच  परवाना : सन २०१६-१७





कॉप रेट े ाचा सामािजक जवाबदारीतील सहभाग
:सन २०१५-१६ 

सहयोगी कॉप रेट सामािजक जवाबदारी (CSR) : पुणे मनपा – पुणे िसटी कने  भागीदारी (PCC)
ेय 

सहयोगी CSR ा मा मातून जा  परीणामकारकता सा  करणे

उ ेश १००% संगणकीय सा रता व रोजगार िनिमती मता वाढ.

–सावजिनक शौचालय िनिमती/ नूतनीकरण खु ा जागेतील मलिवसजन संपु ात आणणे परीणामकारकता सा  करणे

पीपीपी क ांसाठी कायत रता वाढिवणे

CSR ा सहभागाने शहरावर होणारे दूरगामी प रणाम व ांचे पयवे ण

खु ा जागेतील मलिवसजन संपु ात आणणे 

सुिव – ेकाला गुणव ापूण िश ण देणे 

द लाईट हाउस क – कुशल मनु बळ िनिमती
 

अि तीय पुणे – पु ाची ओळख जागितक पयटन क  णून िनमाण करणे.



सन २०१६-१७: िसटी टा फॉिमग युिनट (CTU)
िसटी टा फॉिमग युिनट (CTU) - या ारे शहरासाठी नािव  पूण योजना, संशोधन, िनयोजन, ाचा अंमल व पुणे मनपा ा दैिनक कामाचा आढावा घेणे.

पुणे मनपा या संबंिधत खा यांबरोबर काम क न, यांना धोरण व िनयोजन/ अंदाजप क/ संशोधन/ पुनरावलोकन बाबतचा 
मािहती फलक तयार कर यास सहा य करणे

कामाची ा ी -

मािहती फलक तयार कर यास सहा य करणे

त , वयंसेवी सं था, संशोधक, नीती रचनाकार यां या सहा याने व यांनी दले या िशफारशीनुसार पुढील 
कायप ती, धोरण, नीती तयार करणे.

PCC चा सहभाग : शहर प रवतन क ाची भरती करण े, देखरेख व पुनरावलोकन करण.े,कॉप रेट िव ाला कॉप रेट सामािजक 
जवाबदारीची आव यकता िनदशनास आणणे.



उि
• शहराचा समतोल िवकास
• मयािदत संसाधनांचे ा  

(गरजेनुसार) िवतरण

संक ना 
• एकूण ६ ेणी ( भाग भौगोिलक आिण लोकसं ा थती, सावजिनक भवने/ सुिवधा, र े, मलिन ारण,

घनकचरा व थापनआिण िवद्युत) व २३ िनदशांक(indicators)

WISE  ेणी आिण िनदशांक (१/३)

(गरजेनुसार) िवतरण (indicators)
• अनेक देशांम े या प तीचा वापर केला जातो. उदा. ाझील
• भारताम ेदेखील क  सरकार रा ांना अनुदान देताना अशा प तीचंा वापर करते.



• भागाचे े फळ, भागाची लोकसं या
• भागातील झोपडप ीचे े फळ, भागातील झोपडप ीतील

घरे
1. भाग ि थती

• अंगणवाडी, शाळा, ाथिमक आरो य क , नागरी सुिवधा क

WISE  ेणी आिण िनदशांक (२/३)

• अंगणवाडी, शाळा, ाथिमक आरो य क , नागरी सुिवधा क
• िवरंगुळा क , उ ान, ायामशाळा, रा िनवारा2. सावजिनक भवने/सुिवधा
• फरसबंदी केले या र यांची ट े वारी (डांबरी/िसमट)
• पादचारी माग असणा या र यांची ट े वारी
• पावसाचे पाणी वा न जा याची सुिवधा असणा या र यांची

ट े वारी
3. र ते



• भूिमगत मलिन सारण वािहनीने जोडले या घरांची ट े वारी
• सामाियक शौचालयांचा उपल धता, सावजिनक शौचालयांचा

उपल धता
4. मलिन सारण

• घनकचरा गोळा कर या या सुिवधेची ट े वारी

WISE  ेणी आिण िनदशांक (३/३)

• घनकचरा गोळा कर या या सुिवधेची ट े वारी
• िनमाण होणा या कच यापैक , गोळा केला जाणारा कच याची ट े वारी 
• भागात अवैध मागाने कचरा टाकली जाणारी ठकाणे (Chronic 

Spots)
5. घनकचरा व थापन

• पथ द ांचा उपल धता िनदशांक
• अपारंप रक उजा ोताना जोडले या/ LED bulb असणा या

पथ द ांची ट े वारी
6. पथ दवे



WISE िनदशांकाचे सू
भागा ा ेक दशकाचा (indicator) िनदशांक

या सू ाने, भागाचा सूचक (indicator) िनदशांक ० ते १ म े िमळतो.

भागाचा ेणी िनदशांक

या सू ाने, भागाचा ेणी िनदशांक ० ते १ म े िमळतो



WISE ि या
भागानुसारWISE मािहती संकलन व िव ेषण
मािहती ोत -  े ीय कायालये,  म नपा िवभाग 

भाग सिम ांबरोबर चचा

िनदशांकानुसार िनधी िवभाजन/ वाटप

संक ना िवकिसत, NIUA मधील त ांकडून पुनारावलोकन  

म नपा िवभाग
WISE Index / तुलना क िनदशांक - िजतका िनदशांक अिधक िततका भाग तुलनेने अिधक िवकिसत

र चचा

भाग ि थती - ६७% मू य 
उव रत ेण ना ३३% मू य घेऊन िवकिसत भागांची स   
तरतूद  कायम ठेऊन अिवकिसत भागांसाठी WISE 
िनदशांकानुसार जादा िनधीची तरतूद एकूण तरतूद = १२९.६६ कोटी



WISE भागिनहाय िवकास र WISE आधा रत भागिनहाय िनधी

WISE िनदशांक सम  ोर
०.५५ – ०.६७५
०.६७५ – ०.८०
०.८० - १

िनधी  २.०० करोड व अिधक
िनधी  १.५१ ते २.०० करोड 
िकमान िनधी  १.५ करोड



हे अंदाजप क सादर करताना 
आपणा सवाकडून 
िमळाले ा ब मोल 

सहकायाब ल सवाचे मनःपूवक आभार



ध यवादध यवाद


