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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ४८                          
सभावृ ांत 

 
दनांक - २८.०२.२०१३      वेळ -  दपार  ु १२.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा 
गु वार दनांक २८.०२.२०१३ रोजी दपार  ु १२.00 वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा. जगद श शे ट     - सभापती 
२) मा. अ वनाश (दादा) टेकावडे 
३) मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
 ५) मा. छाया जग नाथ साबळे 
 ६) मा. जम सोनाली पोपट 
 ७) मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  
 ८) मा. पाडाळे िनता वलास 
 ९) मा. जावेद रमजान शेख 

१०) मा. जगताप नवनाथ द ू 
११) मा. ठ बरे सुभ ा ई र 
१२) मा. भोसले राहल हनुु मंतराव 
१३) मा. च धे आरती सुरेश 
१४) मा. भालेकर अ णा दलीप 
१५) मा. अ नी गजानन िचंचवडे – पाट ल 
१६) मा. सोनकांबळे चं कांता ल मण 
  
यािशवाय मा.परदेशी – आयु , मा. काश कदम - अित.आयु , मा.मंुढे, 

मा.कारच,े मा.ढेरे, मा.झुरे, मा.दरगुडेु , मा.कुलकण  – सहा यक आयु , मा.घाडगे - 
मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहरअिभयंता, 
मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता,  मा.च हाण - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - 
मु यलेखापाल, मा.डॉ.गायकवाड - .आरो य वै कय अिधकार , मा.ढगे, 
मा.रामदास जाधव, मा.कुदळे, मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.थोरात-कायकार  
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अिभयंता, मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक) मा.साळंुके - मु य उ ान 
अिध क, मा.गायकवाड – जनसंपक अिधकार , मा.इंदलकर – कामगार क याण 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
 
 ( मा.महापािलका आयु  यांनी सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ 
अंदाजप क अ व क तसेच जेएनएनयुआरएम अंतगत महापािलकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे प कामीचे अंदाजासंबंधीचे यांचे 

िनवेदन मा. थायी सिमतीस सादर केले.) 
 

---------- 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा. चं कांत वाळके     अनुमोदक - मा.जावेद शेख 
 

 अंदाजप काकामीचे मा.आयु  यांचे अंदाज स व तर अवलोकन करावयाचे 
अस याने मंगळवार दनांक ०५/०३/२०१३ रोजी दपार  ु २.३० पयत सभा तहकूब करणेत 
यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
मा.सभापती - मंगळवार दनांक ०५/०३/२०१३ रोजी दपार  ु २.३० वा. पयत सभा तहकूब  

            करणेत येत आहे.  
 
 

                                                                             ( जग दश शे ट  ) 
        सभापती 

                                          थायी सिमती 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                         पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ४८                          
सभावृ ांत 

( दनांक २८/०२/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०५.०३.२०१३      वेळ -  दपार  ु २.३० वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष तहकूब  
सभा मंगळवार दनांक ०५.०३.२०१३ रोजी दपार  ु २.३० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती 
२) मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
३) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ४) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
 ५) मा.छाया जग नाथ साबळे 
 ६) मा.सौ.तनपुरे सुषमा राज  

७) मा.जगताप नवनाथ द  ू
८) मा.भालेकर अ णा दलीप 

 ९) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 १०) मा.महेशदादा कसन लांडगे 
 ११) मा.बारणे माया संतोष 
 १२) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१३) मा.ल ढे गणेश नारायण 
१४) मा.कदम सदगु  महादेव 
१५) मा.भ डवे संिगता राज  

१६)   मा.शडगे आशा सुखदेव 
 
यािशवाय मा. काश कदम - अित.आयु , मा.सावंत - सहआयु , 

मा.गावडे,मा.पवार,मा.कारच,ेमा.ढेरे,मा.टेकाळे,मा.दरगुडेु ,मा.कुलकण ,मा.फंुदे–सहा. 
आयु , मा.घाडगे - मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे - 
.शहरअिभयंता,मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता, मा.च हाण,मा.तुपे-सह शहर अिभयंता, 

मा.भोसले-मु यलेखापाल,मा.डॉ.गायकवाड- .आरो य वै कय अिधकार , मा.पवन 
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साळवे-अित.वै.अिधकार ,मा.भदाणे-उपसंचालक(नगररचना),मा.दधेकरु ,मा.ढगे, 
मा.िनकम,मा.रामदास जाधव,मा.शरद जाधव,मा.कुदळे, मा.थोरात, मा.िचंचवडे, 
मा.क पले, मा.साळवी, मा.खाबडे, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.दांगट,मा. परजादे - 
कायकार  अिभयंता, मा.कांबळे- .िश णािधकार  (मा यिमक),मा.च हाण-आरो य 
काय.अिधकार ,मा.माछरे- वशेष अिधकार ,मा.कांबळे-मु य आयातकर अिध क हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 

सुचक - मा.चं कांत वाळके     अनुमोदक - मा.गणेश ल ढे  
  

शु वार दनांक ०८/०३/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
 
मा.सभापती - शु वार दनांक ०८/०३/२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० पयत सभा तहकूब  

            करणेत येत आहे.  
 
 

                                                                             ( जग दश शे ट  ) 
        सभापती 

                                          थायी सिमती 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                         पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ४८                          
सभावृ ांत 

( दनांक २८/०२/२०१३,०५/०३/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०८.०३.२०१३      वेळ -  दपार  ु ४.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष तहकूब  
सभा शु वार दनांक ०८.०३.२०१३ रोजी दपार  ु ४.०० वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत 

करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा.जगद श शे ट     - सभापती 
२) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

 ३) मा. वनया दप (आबा) तापक र 
 ४) मा.छाया जग नाथ साबळे 
 ५) मा.जगताप नवनाथ द  ू

६) मा.भालेकर अ णा दलीप 
 ७) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
 ८) मा.बारणे माया संतोष 
 ९) मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब 

१०) मा.कदम सदगु  महादेव 
११) मा.भ डवे संिगता राज  

१२)   मा.शडगे आशा सुखदेव 
 
यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी - आयु ,मा. काश कदम - अित.आयु , 

मा.सावंत - मा.ढेरे, मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु , मा.कुलकण , मा.दरुगुडे – सहा.आयु , 
मा.घाडगे - मु यलेखाप र क, मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर 
अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.गायकवाड - .आरो य वै कय 
अिधकार , मा.पवन साळवे - अित.वै.अिधकार , मा.दधेकरु , मा.ढगे,  मा.िनकम, 
मा.रामदासजाधव, मा.शरद जाधव, मा.कुदळे, मा.थोरात, मा.िचंचवडे, मा.क पले, 
मा.खाबडे, मा.पठाण, मा.लडकत, मा.दांगट, मा. परजादे - कायकार  अिभयंता, 
मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.कांबळे - मु य आयातकर 
अिध क हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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ठराव मांक – ३०३६    वषय मांक – १ 
दनांक – ०८/०३/२०१३   वभाग – लेखा 
सुचक – मा.चं कांत वाळके   अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/६/का व/२९६/२०१३ द.२५/०२/२०१३      

             मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचे सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप क “अ” 
व “क” तसेच जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  
याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व 

म.न.पा. ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव अवलोकन करणेत 
आले.  

 अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 
अ. . तपिशल सन २०१२-१३ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१३-१४ चा 

अंदाज र. . 
अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 

२००३,९१,८८,२०० 
 

२०२४,१३,९४,४०० 
२) एकूण खच १९०६,०९,८८,२०० २०२१,७५,६७,१०० 

३) अखेरची िश लक ९७,८२,००,००० २,३८,२७,३०० 

ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 

२६५४,४१,९३,६८३ 

 

२१९७,५६,०६,६८३ 

२) भाग-३ एकूण खच २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 

क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

 

१०६५,४०,४४,९१२ 

 

१२६३,००,८४,९१२ 

२)  
जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 

 

५५३,९९,५५,४९६ 
 

१२५२,०८,७२,००० 

३) अखेरची िश लक ५११,४०,८९,४१६ १०,९२,१२,९१२ 

 
 वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन 
पुढ ल माणे कमी अिधक कर यात येत आहे.  
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सन २०१३-१४ च ेमुळ अंदाजप क 
 

अ. .   अंदाजप क य      कामाचे नांव  वाढ/घट 

१) पान . ५४८ 
अ. . १५ 

िसट  स हल स कर ता 
सी.सी.ट . ह . उभारणे. 

र. . २,००,००,०००/- 
     (घट) 

२) पान . ५१२ 
अ. . १२३ 

च होली भाग .७ 
अंतगत भागातील 
िनयो जत र यावर 
काश यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
       (वाढ) 

३) पान . ५१२ 
अ. . १२४ 

मोशी भाग .६ अंतगत 
िनयो जत र यावर काश 
यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
       (वाढ) 

४) पान . ५०७ 
अ. . ७० 

दघी वभागाअंतगत 
थाप य वभागामाफत 

न याने वकिसत झाले या 
र यावर दवाब ीची 
यव था करणे. 

र. . ५०,००,०००/- 
       (वाढ) 

५) पान . ५१२ 
अ. . १२६ 

देह आळंद  मु य ू
र यालगत ड .पी. 
र यावर पोल बसवून 
LED फ टंग बस वणे 

र. . ५०,००,०००/- 
        (वाढ) 

६) पान . १९२ 
अ. . ७ 

पाणीपुरवठा वशेष योजना 
िनधीतून  शहरासाठ  
२४X७  पाणी पुरवठा 
कर या या स व तर 
क प अहवाल तयार 

करणे व इतर अनुषंिगक 
कामा या  तरतूद तून 

र. . ८,००,००,०००/- 
     (घट) 

 
७) 

 
पान . १९२ 
अ. . ११ 

               
जेएनएनयूआरएम अंतगत 
ताथवडे येथे २४X७ 

पाणीपुरवठा  करण.े  

(न वन काम) अ. .११ 

 
र. . ८,००,००,०००/- 

     (वाढ) 
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 वर ल माणे मा.आयु  यांचे सन २०१३-१४ चे मुळ अंदाजप कात खच 
बाजुचे अंदाजात र. . १०,००,००,०००/- अिधक व र. . १०,००,००,०००/- कमी करणेत येत 
आहेत.  

 यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१२-१३ चे सुधा रत व सन २०१३-
१४ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने 
नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  ग रबांसाठ चे “प” अंदाजप क  
याच माणे जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व म.न.पा. 
ह सा याबाबतचे अंदाजप क पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम 
वकृती देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 
अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 

 
अ. . तपिशल सन २०१२-१३ चे सुधार त 

अंदाजप क 

सन २०१३-१४ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
२००३,९१,८८,२०० 

 
२०२४,१३,९४,४०० 

२) एकूण खच १९०६,०९,८८,२०० २०२१,७५,६७,१०० 

३) अखेरची िश लक ९७,८२,००,००० २,३८,२७,३०० 

ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 

२) भाग-३ एकूण खच २६५४,४१,९३,६८३ २१९७,५६,०६,६८३ 

क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

१०६५,४०,४४,९१२ १२६३,००,८४,९१२ 

२)  
जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 

५५३,९९,५५,४९६ १२५२,०८,७२,००० 

३) अखेरची िश लक ५११,४०,८९,४१६ १०,९२,१२,९१२ 

 सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा.  

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले.     
                                                      (जग दश शे ट ) 

        सभापती 
                                               थायी सिमती 

     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                         पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ,  
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/२५७/२०१३ 

दनांक - ०८/०३/२०१३ 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

           पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
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