
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११०१८ 

उ ान वभाग 

जा हर कटन 

वाहतुक बेट,र ते दुभाजक व उ ाने जा हरात त वावर देखभालीस देणेबाबतचे आवेदन प  

 पंपर  िचंचवड शहराचे सौदय करण,शुशोिभकरणांतगत वाहतुक बेटे,र ते दुभाजक,उ ाने 
इ.यांचे,देखभाल,देखरेख व दु ती इ याद  काम,ेद क (Sponsorship/Adoption 

basis) व पातुन,[बी.ओ.ट .(बांधा वापरा,देखभाल व ह तांतरण),पीपीपी (सावजिनक खाजगी 
भागीदार ) कंवा सीएसआर,(सामुदाियक सामा जक बांधीलक )] करणेसाठ  वयंसेवी 
सं था,सावजिनक सं था,खाजगी े ातील सं था,(औ ोिगक सं था/संयु  कायालय 
सं था/खाजगी ठेकेदार व इतर सं था) इ याद  यांना या जा हर कटना ारे स य सहभागी 
क न घे याचे ठर वलेले आहे.याम ये सं थेने उ ान वशारद यांचे कडुन ताव तयार क न 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडुन मा य क न घेणे आव यक आहे. 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आवड व िनिमती मता असले या अ या सं थांकडुन 
शहरातील वाहतुक बेटे,र ते दुभाजक,उ ाने इ.यांचे,देखभाल,देखरेख व दु ती इ. कामासाठ  
आवेदनप  (ए स ेशन ऑफ इं े ट) माग वत आहे.याम ये ह  कामे यो य व यव थतर या 
होणेसाठ  देखभाल देखरेख व आव यक दु तीसाठ चा (नकाशा),कामासाठ चा खच आणी 
जनतेचा सात यपुण वापर व उपभोगासाठ चा खच यासंबंधी माग वणेत आहे. 
     यव थत र या काम क  शकणा-या यश वी सं थांची िनवड कर यात येईल. याबद यात 
अशा सं थांना यांचे नावाचा फलक पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने ठरवुन दले या जागेवर 
यो य आकार व अंतरावर लाव यास परवानगी देणेत येईल.ह  कामे थमत:तीन वषासाठ  दे यात 
येतील कामकाज पाहुन  मुदतवाढ दे यात येईल. 
      अहता,िनयम/अट ,आवेदनप  व वाहतुक बेटे,र ते दुभाजक,उ ाने यासाठ  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या संकेत थळावर www.pcmcindia.gov.inवर उपल द कर यात आलेली 
आहे.इ छुक सं थांनी स व तर ताव मा.अित.आयु  यांचे नांवे पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  
चौथा मजला,मुंबई पुणे हमर ता पंपर  १८ या प यावर सादर करावेत. 

 ताव वकृती अंितम तार ख – 03/12/2014 

 संपक –मोबाईल नंबर.९९२२५०१५१८ 

 ई.मेल.garden@pcmcindia.gov.in                                             सह /- 
                                                                                                  आयु  

                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

                                             पंपर  १८ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११०१८ 

उ ान वभाग 

 
 

                 उ ान वभागामाफत वकिसत उ ानाची देखभाल व संर ण,तसेच 
दुभाजक व वहातुक बेटे यांचे वकसन,देखभाल करावयाची असुन खािलल माणे िनयम 
अट /शत  ठर वणेत आले या आहेत. 

      िनयम अट /शत  – 
१) ता वत असले या उ ानाचे,वहातुक बेटे/दुभाजक देखभाल संर णाचा ३ वष आराखडा 

व याकामी येणारा खच तसेच न याने करावयाचे वहातुक बेटे दुभाजक यांचे 
नविनिमतीसह (नुतणीकरण) आराखडा व देखभालीसह खच तपिशल उ ान वा तु वशारद 
यांचेकडुन तयार मागणीप  यासोबत आव यक कागदप े,आराखडे,खच तपिशलासह 
सादर करण तयार क न सॉ ट कॉफ  व हाड कॉफ सह ताव सादर करावयाचे आहे.. 

२) सव  देखभालीचा व नुतणीकरण खच संबंिधत सं थेने वत: करावयाचा आहे.करावयाचा 
आहे. 

३) तुत कामानुसार थम वकास क न तीन वष कालावधीसाठ  देखभाल करावयाची 
आहे.कामकाज पाहुन वाढ व मुदतीचे काम देणेत येईल. 

४) तुतकामी सादर करणानंतर ताव मा यतेसह संबंिधत काम सोपवणेपुव  कामाचे 
िनयमअट  तपिशलासह .१०० टॅ पपेपरवर करारनामा करावा लागेल.यासाठ  
मनपामाफत मा.अित.आयु  करारनामा क न कामाकाज सोपवतील. 

५) तुत कामाचा करारनामा कालावधी संपलेनंतर सोप वलेले सुशोिभकरण मनपाकडे 
सोपवावे लागेल. 

६) संबंिधत इ छुकांनी अ ती वात असलेली वाहतुक बेटे/दुभाजक/उ ाने पाहुनच देखभाल व 
वकसनासाठ  आवेदन करावयाचे आहे. 

७) येक कामासाठ  वतं  आवेदनप  सादर कराव.े 
८) व हत नमु यातील आवेदन प  िसलबंद लखो यात मा.अित.आयु  यांचे नांवे पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका  चौथा मजला,मुंबई पुणे हमर ता पंपर  १८,मा.अित.आयु  
कायालय येथे तसेच िलफा यावर उ ान/ेवहातुक बेटे/दुभाजक सुशोिभकरण आवेदनप  
असे प  नमुद क न सम  व पो टाने सादर कराव.े 

९) जा हरात बद यात देखभाल करावयाची असुन मनपामाफत फ  लाईट/पाणी व 
िनवास थान वनामोबादला वापरणेस परवानगी दे यात येईल.तथापी याचा गैरवापर 
होणार नाह  याची संबंिधतांनी द ता यावयाची आहे. 

१०) मनपाने वेळोवेळ  केले या सुचनाचे पालन करणे आव यक असुन वेळोवेळ  बोलावले या 
बैठ कस हजर राहुन कामाचे गती अहवाल कायालयास सादर करणे  

११) वकसन/देखभाल करावया या कामाचे संपुण िनयोजन/अंमलबजावणी याची उ ान 
मा हती संबंिधतांकडे आव यक आहे. 
१२) सुर ा ठेव – या इ छुकाची मागणीप  अंितम सादर करणानंतर अंितम करणेत 
येईल. यानंतर िनयम/अट सह करारनामा करावा लागेल.त पवु  खालील माणे सुर ाठेव 



(अनामत र कम) मनपाकडे मा.आयु  यांचे नांवे रा य बक/शे यु ड बकेकड ल तीन 
वषसाठ  खालील माणे ठेवावी लागेल.१)वहातुक बेटे – र. .२०,०००/- ित ५० चौ.मी.२) 
र ता दुभाजक र. .१०,०००/- ित ५०० मीटर ३) उ ाने – र. .२५,०००/- ित एकर 
तीन वष कालावधीसाठ  काम सोप वणेत येईल.काम समाधानकारक पुण क न कामकाज 
मनपाकडे सोप वलेनंतर अनामत र कम परत करणेत येईल अ यथा कामकाजाचे त ार  
आलेस नोट स देऊन तीन म हनेत काम काढुन घेऊन अनामत ज  करणेत येईल. 

१३) मु य वे दुभाजक/वहातुक बेटे यासाठ  वाहतुक वभाग,(पोलीस) मनपा थाप य, 
वाहतुक/बी.आर.ट  यां याकडुन यो य परवाने िमळवणे संबंिधतांची जबाबदार  रा हल. 

१४) ा  आवेदन/मागणी प ाची थम छानणी क न यो य अ या सं थांना सादर करणास 
बोलाव यात येईल व सादर करणानंतर अंितम िनणयाचे अिधकार मा.आयु  यांना 
राहतील. 

१५) मु य वे वहातुक बेटे/र ते दुभाजकासाठ  आव यक सुशोिभकरणास यो य असे ील 
बस वणेत याव.े 

१६) वहातुक बेटे/र ता दुभाजकाची वकास देखभाल करताना र याची वहातुक बाबत यो यती 
द ता यावी तसेच यासाठ  त  कामगार वग नेमणेत यावा. 

१७) उ ान सुशोिभकरणात काम कर त असताना याम ये कोणतेह  अित ण होणार नाह  
याची द ता घेणेत यावी. 

१८) संबंिधतांनी काम करताना,दु ती करताना जमीनीखािलल पाणी पाईपलाईन, ेनेज 
लाईन, व ुत केबल ा बाबी वचारात घेऊन कामकाज कराव.े 

१९) िनयिमतपणे चौक/दुभाजक/उ ाने आकषक ठेवावेत याम ये दगड गोटे, लॅ टक,कचरा 
दसणार नाह त याची द ता यावी. 

२०) उ ाने/दुभाजक/वहातुक बेटे िनयिमत छाटणी,खुरपणी खते/औषधे फवारणी आद सह    

   सुशोिभकरण अ यावत रा हल.याची द ता संबंिधतांनी यावयाची आहे. 
२१)  तुत कामासाठ  संबंिधतांनी नेमले या कमचा-यांची याद  कायालयास सादर करणे, 

कामगार काय ाचे पालन करणे,कमचार  यांनी कामावर असतानागणवेश,ओळखप , 
बुट,कामावेळ  सुर ा वषयक साधने वापरणे आव यक आहे. 

२२) कामाचे ठकाणी अपघात झालेस याची सव वी जबाबदार  सबंंिधत सं थेची राह ल  

    तसेच अपघातात नादु त झालेले दुभाजक/वहातुक बेटे तातड ने दु त करावे  
   लागेल.तसेचबेट  अ यावत ठेवावे लागेल. 
२३) तुत कामाचे वभागा ारे देखभाल,संर णाचे बद यात संबंिधतांस खालील माणे फ   

वत या कंपनी/ सं थेची जा हरात करणेस परवानगी असेल. 
अ)दुभाजक - देखभाल/ वकास/संर णाचे बद यात संबंिधतांस ६० x ७५ से.मी. 
आकाराची जा हरात येक ५० मीटरवर जा हरात परवानगी देणेत येईल.तसेच 

ब)वाहतुक बेट- येक १० मीटरवर संबंिधतास ६० x ७५ से.मी आकाराची  

जा हरातपरवानगी देता येईल. ये क तीन जा हरातीनंतर मनपाचे बोधिच ह रा य 

सु वचारासह ६० x ७५ स.ेमी आकारात लावणेत येईल. 
क)उ ाने-१) वेश ारावर ६X४ फुटाचा नामफलक याम ये १/३ भागात सं थेचे नांव  



२/३ म ये मनपाचे उ ानाचे नांव,२) टॉयलेट, प याचे पा याची सोय ३) खेळणीपर सर 
४) कारंजे या ठकाणी ये क ३X४ फुटाचे नामफलक  ५) उ ाना यािसमािभंतीवर 

ये क २५ मीटरवर ३X४ फुटाचे नामफलक लावणेत येईल. 
२४) येक कामासाठ / ठकाणासाठ  वतं  मागणी प  सादर करणे आव यक आहे. 
२५) मागणी प ाचा अज व यासोबत सादर केलेली कागदप े अपुण असलेस 

तसेचसादर करण समाधानकारक नसलेस  तावाचा वचार केला जाणार नाह . 
२६) तुतकामी मनपाने दलेली दुभाजक /वहातुक बेटे/उ ानेची याद  सोबत दलेलीआहे. या 

यितर  इतरह  यो य ठकाणां या सुशोिभकरणाची मागणी संबंिधत क  शकतील. 
२७) नागर कांस ठरवुन दले या वेळेत उ ान नागर कांना खुले ठेवावे लागेल. याम ये 

कोणताह  बदल करता येणार नाह  

२८) मनपाने परवानगी दले या काय मास संबंिधतांस सहकाय करावे लागेल यास तबंध 
करता येणार नाह . 

२९) उ ानात कोणतेह  वैय क , यावसायीक  उप म काय म वाढ दवस अशा काय मास 
परवानगी दे यात येणार नाह  कंवा असे काय म आयो जत करतायेणार नाह . 

३०) सव िनयम अट  वाचुन समजुनच आवेदन प  सादर कराव.े 
३१) संबंिधत इ छुकाने द.  ३/१२/२०१४ पयत उ ान कायालयास आवेदन प  सादर 

करावयाचे आहे. 
३२) कोणतीह  मागणी/आवेदनप  पुणत  अथवा अंशत  वकारणेचा अथवा नाकारणेचा 

अिधकार मा .आयु  पं.िचं.म.न.पा. यांनी राखुन ठेवला आहे.याबाबत कोणतेह  कारण 
दले जाणार नाह . 

३३) सदरची जा हरात मनपाची www.pcmcindia.gov.inया वेबसाईडवर उपल ध आहे.  

        
 

                                            सह /- 

                                            आयु  

                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका      
          पंपर  18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           आवेदन प   
           (संबंिधत सं थे या लेटरहेड वर सादर कराव)े 

ित, 
मा.अित.आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

पंपर  १८ 
 
     वषय- उ ान वभागामाफत वकिसत उ ानाची देखभाल व संर ण,तसेच    

           दुभाजक व वहातुक बेटे यांचे वकसन,देखभाल जा हरात त वावर  

           करणेबाबत.. 
    संदभ – आपली द.  /   /२०१४ ची जा हरात. 
 
आम या सं थेचीमा हती खालील माणे आहे. 
अ.  तपिशल इ छुक सं थांची माह ती 
१ सं था/एज सी/कंपनीचे नांव  

२ सं थेची/कंपनीची मा हती 
(प लीक/ ाय हेट,पाटनरिशप,िलमीटेड,) 

 

३ सं थेची कंपनीची थापना तार ख  

४ सं था/एज सी/कंपनीचे मु य 
कायालयाचा  प ा 

 

५ धमादाय आयु  यांचेकड ल न दणी 
कंवा कंपणी कायदा १९५६ नुसार 
न दणी प  जोडाव े

 

६ सं था/एज सी/कंपनीचे प ा टेलीफोन 
नंबर,व ई.मेल आय.ड  

 

७ सं था/एज सी/कंपनीचे संपक 
ितिनधी 

नांव – 

पद – 

प ा – 

फेन नं. ई.मेल आय.ड  – 

 

८ सं था/एज सी/कंपनीचे वा षक 
उलाढाल (टन ओ हर) 
 

 

९ उ ान सुशोिभकरणाचा कामाचा अनुभव 

(केले या कामाचे फोटो व माह ती) 

 

१० उ ान सुशोिभकरण केलेले उ लेखनीय 
काम/ िमळालेले पुर कार/ब ीस े

 

११ उ ान वा तु वशारदाचे फम,नांव,प ा 
 

 

१२ दुभाजक / वहातुक बेटे/उ ाने 
वकिसत क  इ छत असलेले ठकाण 
प यासह 

 



१३ दुभाजक / वहातुक बेटे/उ ानांचा 
वकास, देखभाल व संर ण कसा 
करणार याचा लॅन/ डझाईन,संर क 
रेिलंग,रोपे लागवड चा तपिशलासह 
सादर करण(सॉ ट कॉफ  व हाड कॉफ ) 

अ) थम वषासाठ  खच- 

ब) तीय वषासाठ चा खच- 

क)तृतीय वषासाठ चा खच- 

 

१४ सव िनयम/अट  मा य असलेबाबचे 
ित ाप  

 

 
दनांक   /  /२०१४ 

ठकाण –                                   सह  

                            सह  करणा-याचे नांव ,------------------------ 
           हु ा – 

                           सं था/एज सी/कंपनीचे नांव ------------------ 
कंपनीचा िश का- 
        (सह ) 

१)उ ान वा तु वशारद नांव – 

२)हु ा – 

३)वा तु वशारद सं थेचा िश का – 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  १८ उ ान वभाग 

उ ाने,र ते दुभाजक व वाहतुक बेट  जा हरात त वावर देखभालीस देणेबाबतची याद  

अ)उ ाने 
अ े ीय कायालय 

अ.  वॉड 
. 

वॉडाचे नाव उ ानाचे नाव े  

हे टर 

जवळची खुण 

१ ८ व ानगर महा मा फुले उ ान ए साईड 
बॅटर  

०.४३ ए साईड बॅटर  
एमआयड सी केएसबी 

२ १४ भ  श  उ ान वाहतुक नगर  उ ान ०.५५ वाहतुक नगर  से. २३ 

३ १४ भ  श  उ ान ी वठठल खिमणी उ ान ०.५७ आयुव दक कॉलेज जवळ 

४ १४ भ  श  उ ान मा ती मंद र उ ान ०.५९ ान बोधनी शाळेजवळ 

५ १४ भ  श  उ ान ी सोमे र उ ान  ०.४१ काचघर चौक 

६ १४ भ  श  उ ान राधाकृ ण मंद र उ ान ०.४१ राधाकृ ण मंद र 

७ १४ भ  श  उ ान गणेश बाग ०.३० कामयाणी शाळा 
८ १४ भ  श  उ ान संत कबीर बाग ०.५८ से.नं. २४ 

९ १४ भ  श  उ ान वामी समथ उ ान ०.३३ बग इं डया चौक 

१० १६ आकुड  गावठाण कै गो वंदराव िभकु पांढरकर 
उ ान (आ. .२७४) 

०.३६ आकुड  एसट  पी जवळ 

११ १६ आकुड  गावठाण गंगाई बालो ान ०.२८ से.नं. २८ गंगानगर 

१२ १६ आकुड  गावठाण वजय कॉलनी गंगानगर 
मो.जा. . १/ २/३ 

०.२० से.नं. २८ गंगानगर 

१३ १७ संत तुकाराम उ ान माता अमृतानंदमयी उ ान ०.१३ कॅ प ए युकेशन शाळा 
पाईन रोड 

१४ १७ संत तुकाराम उ ान माऊली उ ान ०.४१ आयुव दक कॉलेज 
दवाखा यामागे 

१५ १७ संत तुकाराम उ ान रामबाग उ ान आ. .५५९ ०.५२ पोिलस चौक  जवळ 

१६ १९ वा हेकर वाड  मो.जा. .२ सं.नं. २९ रावेत ०.३४ डमाट समोर रावेत 

१७ २६ काळभोर नगर अनुसया बाबर उ ान मोहनगर ०.१० मोहननगर 

१८ २७  मोरवाड  के.मा ती िभकु कापसे उ ान ०.३७  मोरवाड  कोटासमार 



 

                        ब े ीय कायालय 

 वॉड 
. 

वॉडाचे नाव उ ानाचे नाव े  

हे टर 

जवळची खुण 

१ २० िचंचवडे नगर रघुमाऊली उ ान (स.न.१५) ०.२८ एमआयड सी पा.पु क ाजवळ 

२ २१ दळवीनगर उ ोगनगर( स.नं. १९५) ०.४० उ ोगनगर 

३ २१ दळवीनगर कै पावतीबाई वठठल िचंचवडे उ ान 
(खैरे हॉ पटलजवळ स.नं १७१) 

०.१२ खैरे हॉ पटल चाफेकर चौक 

४ २१ दळवीनगर गणेश मंद र उ ान ०.१२ दळवीनगर ओ हर ीज जवळ 

५ २२ िचंचवड गावठाण पावती उ ान व मोरया उ ान ०.४० मोरया गोसावी मंद राजवळ 

६ २२ िचंचवड गावठाण िसल हर गाडन  ०.२५  पु.ना.गाडगीळ सराफसमोर 

७ २३  केशवनगर काकडे पाक  मो.जा ०.२० काकडे पाक   

८ २३  केशवनगर सा व ीबाई फुले उ ान ०.१३  तानाजीनगर 

९ २३  केशवनगर आनंद बाई डोके  उ ान (गावडे 
यायाम शाळा) 

०.०७ तानाजीनगर 

१० २४ रामकृ ण मोरे 
े ागृह 

गणेश बाग ( स.नं. २७३) ०.१० मा णक कॉलनी िलंक रोड 

११ २४ रामकृ ण मोरे 
े ागृह 

दा गाडन गावडे कॉलनी ०.२५  करसंकलन कायालया जवळ 

१३ ५० थेरगाव गावठाण  
पेपर मील  

बापुजीबुबा उ ान थेरगाव गावठाण ०.५५ थेरगाव गावठाण 

१४ ५३ वाकड वेणूनगर उ ान मो.जा. . १० 
वाकड  

०.३० वेणूनगर वाकड 

 

 

 

 

 

 



                            क े ीय कायालय 

अ.
. 

वॉड 
. 

वॉडाचे नाव उ ानाचे नाव े  

हे टर 

जवळची खुण 

१ ३७ महा मा फुले नगर एम.आय.ड .सी मो.जा. .५० ०.३७ फुलेनगर जवळ 

२ ३९ संत तुकाराम नगर सट  थोनी उ ान ०.१६  वायसीएम हॉ पटल जवळ 

३ ३९ संत तुकाराम नगर ई रदास बहल उ ान ०.०७ व लभनगर 

४ ३९ संत तुकाराम नगर कै.पु.ल.देशपांडे  उ ान ०.२७ अ नशमक क ामाग े

५ ३९ संत तुकाराम नगर जाई जुई  मोगरा उ ान अ य 
सोसायट  मो.जा.४ 

०.११ आचाय आ े े ागृहासमोर 

६ ३९ संत तुकाराम नगर आ. .६३ मुळ पी.सी.एम.ट  डेपो ०.४३ संत तुकाराम पोलीस चौक  
जवळ 

७ ४० खराळवाड  संत िशरोमणी  सावता माळ  
उ ान 

०.२२ सं.तु.नगर पोिलस चौक  माग े

८ ४० खराळवाड  व.विनता पु पराज देशमुख 
उ ान कामगार नगर 

०.१९ कामगार नगर खराळवाड  

९ ४० खराळवाड  कै. भानुदास क ड बा ववले उ ान 
खराळवाड  

०.१२ कामगार नगर खराळवाड  

१० ४१ गांधीनगर गो वंद शेटट  उ ान सं.नं. ४७०५ ०.०५ वशाल िथएटर जवळ 

११ ५८ नवी सांगवी  वेताळ महाराज उ ान आ.  
३३०,३३१ 

०.३२ सांगवी मशानभूमीजवळ 

१२ ५८ नवी सांगवी  संत िशरोमनी सावता माळ  
उ ान आ.  ३३५ 

०.४५ पीड यु मैदान पा या या 
टाक जवळ 

१३ ५९ मधुबन संत गोरोबा उ ान सांगवी आ.  
३२१ 

०.२८ सातपुडा सोसायट . 

१४ ६२ फुगेवाड  आ माराम आगरवाल व 
कंुदनलाल च डा उ ान 

०.१९अं
शत: 

कंुदननगर 

१५ ६३ कासारवाड  कै.मामासाहेब पंपळे उ ान ०.१७ कासारवाड  मनपा शाळेसमोर 



                             ड े ीय कायालय 

अ.  वॉड 
. 

वॉडाचे नाव उ ानाचे नाव े  

हे टर 

जवळची खुण 

१ ४३ जजामाता 
हॉ पीटल 

साधू वासवानी ड ान पंपर  ०.४० पंपर  कॅ प 
मशानभूमीजवळ 

२ ४३ जजामाता 
हॉ पीटल 

 ड .वॉड उ ान ०.१० साई चौका जवळ 

३ ४४ अशोक िथएटर लालबाहादुर शा ी उ ान  ०.२० अशोक िथटर जवळ 

४ ४४ अशोक िथएटर डेअर  फाम मोकळ  जागा ०.१९ (हॉटेल ीन पाक समोर) 
५ ४४ अशोक िथएटर हेमू कलानी उ ान पंपर   ०.४० गॅलाड चौकाजवळ 

६ ४४ अशोक िथएटर बालभवन उ ान (शॉपींग सटर) ०.२५ अशोक िथएटर 

७ ५५ रहाटणी 
पंपळेसौदागर 

जय िसताराम उ ान रहाटणी ०.१८ रहाटणी घाट 

८ ५७ पंपळे गुरव  महादेव मंद र उ ान पंपळे गुरव 
आ.  ३७० 

०.२० मशानभूमीजवळ 

 

                           इ े ीय कायालय 

अ.  वॉड 
. 

वॉडाचे नाव उ ानाचे नाव े  

हे टर 

जवळची खुण 

१ २९ इं ायणीनगर गणेश मंद र गु वहार ०.२२ पांजरपोळ जवळ 

२ २९ इं ायणीनगर सं जवनी  कॉलनी उ ान ०.११ ित पती चौक 

३ ३२ सँडवीक कॉलनी राधानगर  उ ान स.नं. २२७/१ ०.१९ दघी रोड वरंगुळा 
क ाजवळ 

४ ३२ सँडवीक कॉलनी गंगा ी पाक मो.जा. . (सं.नं. 
२२४) 

०.२५ आदश शाळे या पुढे 

५ ३४ ग हाणे व ती आ दनाथ नगर कॉलनी आ. . 
४१५ 

०.१८ आद नाथ नगर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



                          फ े ीय कायालय 

अ.  वॉड 
. 

वॉडाचे नाव उ ानाचे नाव े  

हे टर 

जवळची खुण 

१ ३ िचखली इं दरा गांधी उ ान िचखली  ०.४५ पाट ल नगर 

२ ४ कृ णानगर रायरे र,कृ णमंद रव बु द मंद र 
से. नं. २०. 

०.२९ कृ णानगर सिचन हाऊस 

३ ४ कृ णानगर िस दाथ गौतम बु द उ ान 
से.नं. १८ 

०.४४ कृ णानगर सिचन हाऊस 

४ ४ कृ णानगर व नहता उ ान कोयनागर 
से.नं.१९ मोजा .१ 

०.१५ कोयनानगर 

५ ९ संभाजीनगर अ ेला पाक ०.१७ िचखली मैला शु द करण 
क ाजवळ 

६ ११ यमुनानगर आ वनायक मंद र उ ान ०.१० यमुनानगर 

७ ११ यमुनानगर मो.जा. .४ अ ह यादेवी होळकर 
उ ान 

०.२३ दुगानगर चौक 

८ ११ यमुनानगर व कमा उ ान ०.१५ दुगानगर चौक 

९ ११ यमुनानगर ी वामी समथ उ ान ०.११ महारा  बँकेजवळ 

१० ११ यमुनानगर नाना नानी उ ान व जलतारण 
तलाव 

०.४३ यमुनानगर 

११ १२ मधुकर पवळे 
हाय कुल 

खाडे उ ान  से. २२ ०.१० ओटा कम 

१२ १३ िनगड  गावठाण ी सदगु  द  उ ान यमुननगर ०.३७ माता अमृतामयी व ालय 
रोड 

१३ १३ िनगड  गावठाण अ णभाऊ साठे नगर उ ान 
िनगड  

०.२५ िनगड  

१४ २८ मासुळकर कॉलनी कै. इंद रा गांधी उ ान ०.२५ मसुळकर कॉलनी उ मनगर 

 

 

                                                          सह /- 

    मु य उ ान अिध क 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  

      पंपर  १८ 

 

 

 

 

 



 

                  ब) र ते दुभाजक सुशोिभकरण 

अ.  दुभाजकाचे नांव लांबी े  
हे टर 

शेरा 

१ थरमॅ स कंपनी ते नािशक रोड ८.०० ३.२३ गवळ माथा ते बालाजीनगर वगळुन 

२ संभाजीनगर र ता सुशोिभकरण ०.३०० ०.१४  

३ से.नं २३/२४ ड हायडर -- ०.६९  

४ पाईन रोड िधकरण २.०० ०.८५  

५ से.नं.२६/२७ दुभाजक ०.७०० ०.५०  

६ संघवी केसर  काँलेज रोड ०.८७९ ०.०५  

७ मासुळकर काँलनी ते संतोषी माता 
मं दर 

०.३५२ ०.०२५  

८ बजलीनगर ते भाटनगर २.२३७ ०.६६  

९ वा हेकरवाड  ड हायडर िचंतामणी नगर 
रोड 

०.२४४ ०.१४  

१० सु ीम पे ोल पंप ते अजमेरा,मा आयु  
बंगला रोड 

१.०४४ ०.२७  
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२३ िनगड  ािधकरणातील अंतगत 
दुभाजक 

अ) ा सपोटनगर  मधील अंतगत     

   दुभाजक 

ब) टळक चौक ते बीग इंड या पयत 

क) आनंद हॉ पीटल ते अ पुघर 
कॉनर 

ड) संभाजी चौक पाईन रोड ते  

   आकुड  गाव पयत 

इ) खंडोबा माळ ते दळवीनगर रे वे   
   ओ हर ीज पयत 
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          क) वकिसत वाहतुक बेटे 

अ.  वहातुक बेटाचे नांव  

१ से.२३ बजाज आँटो कारंज,ेअ णाभाऊ साठे पुतळा  

२ पंपळे िनलख कारंजे   

३ पमय चॅटज  चौक  

४ दापोड  िशतळादेवी चौक  

५ वैदुव ती चौक जवळकर नगर िनयो जत 

६ रामकृ ण मंगल कायालय चौक िनयो जत 

७ एस.एम.काटे चौक िनयो जत 

८ पंपळे गुरव गांवठाण वागत कमान  िनयो जत 

९ पंपळे गुरव तुळजाभवानी मंद र  िनयो जत 

१० रावेत बा केट ीज चौक िनयो जत 

११ यमुनानगर दुगा चौक िनयो जत 
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