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

कायप का मांक - ४९ 
सभावृ ांत 

दनांक – १५/०२/२०१८          वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा गु वार, दनांक 
१५/०२/२०१८ रोजी सकाळ  ११.०० 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.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.मंुढे उषा अंकुश 
५) मा.माधरु  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.कुटे िनमला संजय 
७) मा.कोमल दपक मेवानी 
८) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
९) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
११) मा.राजू िमसाळ 
१२) मा.अिमत राज  गावडे 
१३) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 
      यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.आ ीकर- .अित र  आयु , मा.उ हास 

जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-
आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-
सहआयु , मा.पाट ल, मा.तुपे, मा.दुधेकर, मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, 
मा.कडूसकर,मा.दुरगुडे,मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत, मा.झगडे, मा.राऊत-
सहा यक आयु ,मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल-
ाचाय,औ ोिगक िश ण क , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-मु य 

मा हती व तं ान अिधकार , मा.िनकम, मा.सवणे, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण,मा.लडकत, 
मा.कुलकण ,मा.खाबडे,मा.जंुधारे,मा.घोडे,मा.कांबळे,मा.ओंभासे,मा.पुजार ,मा.गायकवाड,मा.मोरे, 
मा.पाट ल,मा.घुबे-कायकार  अिभयंता, मा.जरांडे-सुर ा अिधकार , मा.झनकर, मा.जोशी, 
मा.जगदाळे, मा.बंडागळे-लेखािधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

---------- 
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(मा.महापािलका आयु  यांनी महापािलकेचे सन २०१७-१८ चे सुधा रत व सन २०१८-१९ चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन  पुर कृत योजनांसह उवर त जे.एन.एन.यु.आर.एम. 
अंतगत महापािलकेने नमुद केले या शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे “प” 
अंदाजप क याच माणे या अंतगत क पासाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा ह सा या 
कामीचे अंदाजासंबंधीचे यांचे िनवेदन मा. थायी सिमतीस सादर केले.) 

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

 
सुचक - मा.आशा धायगुडे-शडगे   अनुमोदक - मा.माधुर  कुलकण  

  
 अंदाजप काकामीचे मा.आयु  याचे अंदाज स व तर अवलोकन करावयाचे अस याने 

गु वार दनांक १५/०२/२०१८ रोजी दुपार ०४.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

--------- 
 
मा.सभापती - गु वार दनांक १५/०२/२०१८ रोजी दुपार ०४.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत 

येत आहे.   
 
 

                                                                                                      
   (िसमा र वं  सावळे) 

                                सभापती  
        थायी सिमती 

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
              पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

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

कायप का मांक - ४९ 
सभावृ ांत 

( दनांक १५/२/२०१८ (सकाळ  ११.०० वा.) ची तहकूब सभा) 
 
दनांक – १५/०२/२०१८           वेळ – दुपार  ४.०० वाजता 
 
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१५/२/२०१८ (सकाळ  ११.०० 
वा.) ची तहकूब वशेष सभा गु वार, दनांक १५/०२/२०१८ रोजी दुपार  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.सावळे िसमा र वं   - सभापती 
२) मा.उंडे ल मण ध डू 
३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 
४) मा.मंुढे उषा अंकुश 
५) मा.माधुर  कुलकण  उफ मोनाताई 
६) मा.कुटे िनमला संजय 
७) मा.कोमल दपक मेवानी 
८) मा.आशा धायगुडे-शडगे 
९) मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
१०) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 
११) मा.मोरे र महादू भ डवे 
१२) मा.राजू िमसाळ 
१३) मा.अिमत राज  गावडे 
१४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

 

      यािशवाय मा. ावण हड कर-आयु , मा.आ ीकर- .अित र  आयु , मा.उ हास 
जगताप-नगरसिचव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क,मा.च हाण-शहर अिभयंता, मा.डॉ.अिनल रॉय-
आरो य वै क य अिधकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना,मा.लांडे-मु यलेखापाल, मा.गावडे-
सहआयु ,मा.पाट ल,मा.तुपे,मा.दुधेकर,मा.पठाण-सहशहर अिभयंता, मा.डोईफोडे, मा.कडूसकर, 
मा.दुरगुडे, मा.इंदलकर,मा.लोणकर,मा.बोदडे,मा.खोराटे,मा.खोत,मा.झगडे,मा.राऊत-सहा यक आयु , 
मा.पवार- .कायदा स लागार,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.पाट ल- ाचाय, औ ोिगक 
िश ण क , मा.आवार - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.पोमण-मु य मा हती व तं ान 

अिधकार , मा.िनकम, मा.इंगळे, मा.तांबे, मा.च हाण, मा.जंुधारे, मा.ग टूवार, मा.पुजार -कायकार  
अिभयंता, मा.झनकर,मा.जगदाळे-लेखािधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

------- 
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ठराव मांक –२२१२      वषय मांक – १ 
दनांक – १५/०२/२०१८     वभाग – लेखा  
सुचक – मा.आशा धायगुडे-शडगे    अनुमोदक – मा.माधुर  कुलकण  
संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .लेखा/६/का व/१६९७/२०१८ द.६/२/२०१८  
 मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे 
सन २०१७-१८ चे सुधार त व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन  
पुर कृत योजनांसह उवर त जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतगत महापािलकेने नमुद केले या 
शासक य सुधारणांचा वचार क न शहर  गर बांसाठ चे “प” अंदाजप क याच माणे या अंतगत 
क पांसाठ  ा  शासन अनुदान व मनपा ह सा याबाबतचे अंदाजप क कामीचे अंदाज/ ताव 

अवलोकन करणेत आले.  
 

 अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 
अ. . तपिशल सन २०१७-१८ चे 

सुधार त अंदाजप क 
र. . 

सन २०१८-१९ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

३३,३६,१३,२६,७०० ३५,०६,६२,०८,३५४ 

२) एकूण खच २७,५०,४१,०५,६४६ ३४,६४,७७,७४,२०१ 
३) अखेरची िश लक ५८५,७२,२१,०५४ ४१,८४,३४,१५३ 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
५७,७६,२८,९९,८२१ 

 
५८,१९,९९,३२,८२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ५७,७६,२८,९९,८२१ ५८,१९,९९,३२,८२१ 
क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
१४,८७,२५,०८,७४१ 

 
१७,२८,७१,००,००० 

२) जेएनएनयूआरएम  
एकूण खच 

 
५९२,३५,६३,६३५ 

 
१५,८९,५४,००,००० 

३) अखेरची िश लक ८९४,८९,४५,१०६ १३९,१७,००,००० 
 
 वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे 
कमी अिधक कर यात येत आहे.  
 
 
 
 



5 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सन २०१८-१९ चे अंदाजपञकात खालील माणे वाढ/घट 
क न शासक य मा यता देणेबाबत िशफारस कर यात येत आहे. तसेच यातील मागासवग य 
क याणकार  योजना, अपंग क याणकार  योजना, म हलांसाठ  योजना, इतर क याणकार  योजना 
यातील पु तक .२ मधील सोबत या याद तील पान .३२० ते ३२२ म ये वभागाने 
सुच वले यामुळे मूळ तरतुद त बदल न करता उपलेखािशषातील तरतुद तअंतगत बदल करणेस व 
नावात बदल करणेस मा यता देणेकामी िशफारस कर यात येत आहे. अंदाजप क पु तक . १ 
व ३ मधील पृ  मांक-अनु मे ५/२  वर ल त यात जमा व खच बाजूस दश व यात आलेली 
र. .२८१.२४ कोट ंची नोशनल र कम असून अंदाजप क य आकडेवार  प  हो याकर ता अंतभूत 
कर यात आलेली आहे. अंदाजप क पु तक .०१ मधील पृ  .१७६ त याचे िशषकातील 
BSUP ऐवजी अ, क, प अंदाजप कातील शहर  ग रबांसाठ चा खच अशी दु ती करणेस मा यता 
देणेकामी िशफारस कर यात येत आहे. सन २०१७-१८ म ये आ ापयत झाले या य  
खचास,माहे माच २०१८ पयत होणा-या खचास व कामास मा यता दे यात येत असुन तशी 
िशफारस मा.महापािलका सभेकडे करणेत येत आहे. तसेच घनकचरा यव थापना या कामासाठ  
सन २०१७-१८ या अंदाजप कात ३५ कोट सं शासक य मा यता दे यात आलेली आहे. या 
कामासाठ  महारा  महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ७२ ब नुसार र. .५७० कोट ं या 
कामास महापािलका सभेपुढे शासक य मा यता दे याची िशफारस करणेत येत आहे. तसेच 
जा हरात फलक भाडे लेखािशषात सन २०१८-१९ या वषाक रता र.  १६.०७ कोट  उ प न वाढ 
करणेची िशफारस करणेत येत आहे. तसेच सन २०१७-१८ ची तरतूद र कम पये ६९ कोट  
तरतुद तून ११ कोट  कमी क न ५८ कोट  ठेव याची िशफारस करणेत येत आहे. तसेच ाथिमक 
िश ण व इतर वभागा या अंदाजप क य आकडेवार  खालील त या माणे फेरबदल क न 
खचाम ये र. .२८,४१,५०,०००/- कोट चंी वाढ कर याची िशफारस कर यात येत आहे.  

अ. . कामाच ेनाव वाढ 
र. . 

१ काऊटगाईड गणवेश                             ५,००,००० 

२ पट  गणवेश १,२५,००,००० 

३ वेटर खरेद         २,३०,००,००० 

४ व ाथ  पाद ाणे व सॉ स ५०,००,००० 

५ सी.सी.ट .वी कॅमेरे                            १५,००,००० 

६ खेळ शाळा गणवेश      ३,००,००,००० 

७ व ाथ  द रे व पाटया       २५,००,००० 

८ िश क दन                  ३,००,००० 

९ सवािगक शै णक गुणव ा व वकास        १०,००,००० 
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१० व ाथ साठ  वयंअ ययन साधने              ७,५०,००० 

११ व ाथ  आरो य        २०,००,००० 

१२ व ाथ  खेळणी सा ह य            १,००,००० 

१३ बालवाड  व ाथ  वेटस      ५०,००,००० 

 एकूण- ८,४१,५०,००० 

 संगणक खरेद  व सॉ टवेअर डे ह पमट करणे १०,००,००,००० 

 शहर  वकास आराखडा १०,००,००,००० 

 एकूण- २८,४१,५०,००० 
तसेच पंपर  िचंचवड मनपामाफत व ूत वभागा या महसूली अंदाजप कात पुणे आंतररा ीय 
िच पट महो सव या लेखािशषावर र. .६०.०० ल  इतक  तरतूद कर यात आली असून यामधून 
र. .३५.०० लाख इतक  तरतूद देहू-आळंद  सां कृतीक वारसा जतन हे नवीन लेखािशष तयार 
क न यावर तरतूद कर यास मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेमाफत पंत धान आवास योजनेअंतगत व वध ठकाणी आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  घरकुल योजना राब वणे क पामधील कामांना सन २०१८-१९ या अंदाजप कात 
तरतुद ठेवणे आव यक अस याने सदर तरतुद चा व कामांचा अंदाजप कात समावेश कर यास 
मा यता देणेत येत आहे.  
अ.  कामाचे नाव अंदाजप क य 

र कम 
सन २०१७-१८ 
चा सुधार त 

अंदाज 

सन २०१८-१९ 
ची तरतूद 
(वाढ) 

 लेखािशष – इतर वशेष योजना    

१ च-होली येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

8,00,00,000 0 1,00,000 

२ रावेत येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

6,00,00,000 0 1,00,000 

३ बो-हाडेवाड  येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) पुर वणे. 

5,00,00,000 0 1,00,000 
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४ पंपर  (HDH आर ण .७७) येथे 

आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

1,00,00,000 0 1,00,000 

५ पंपर  (HDH आर ण .७९) येथे 
आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

1,00,00,000 0 1,00,000 

६ आकुड  (HDH आर ण .२८३) 
येथे आिथक या दुबल घटकांसाठ  
िनवासी गाळे बांधणे या क पात 
मुलभूत सु वधा (Infrastructure) 
पुर वणे. 

6,00,00,000 0 1,00,000 

७ डुडुळगांव येथे आिथक या दुबल 
घटकांसाठ  िनवासी गाळे बांधणे या 
क पात मुलभूत सु वधा 

(Infrastructure) इ. पुर वणे. 

5,00,00,000 0 1,00,000 

एकुण 32,00,00,000 0 7,00,000 
तसेच “क पटे चौक ते राजीव गांधी उ डाणपुलापयत उ डाणपुल/ ेड सेपरेटर/रोटर / 

सबवे व पादचार  माग वकसीत करणे.” अ) वाकड येथील क पटे चौक येथे ेड सेपरेटर, 
उ डाणपुल व रोटर  बांधणे. ब) वाकड येथील मानकर चौक येथे ेड सेपरेटर, उ डाणपुल व 
रोटर  बांधण.े क) वाकड येथील शौय हॉटेल चौक येथे ेड सेपरेटर, उ डाणपुल व रोटर  बांधणे. 
ड) वाकड येथील मनपा शाळा चौक येथे ेड सेपरेटर व उ डाणपुल बांधणे. ई) राजीव गांधी 
उ डाणपुलाला दोन समांतर उ डाण पुल बांधणे या कामाचे पंपर  िचंचवड मनपाचे सन २०१८-१९ 
या अंदाजप कात वशेष योजना लेखािशषाअंतगत समावेश करणेत आला आहे. सदर 

अंदाजप कातील नावाम ये “वाकड येथील सा व ीबाई फुले उ ान ते वाकड ह पयत ४५ मी. ं द 
र यावर उ डाणपुल/रोटर /पादचार / ेड सेपरेटर बांधणे तसेच हंजवड  पयत इिल हेटेड रोड 
करणे (वाकड- हंजवड  इिल हेटेड  वे)” असा बदल करणेस तसेच या कामाची या ी व 
आव यकता यांचा वचार करता या कामासाठ  अिधक तरतूद करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

बजेट तयार करताना या ठकाणी वकऑडर देणेत आली न हती, या कामांना पुढ ल 
वष  तरतुद अखच त रकमेतुन करणेकामी िशफारस करणेत येत आहे. वर ल माणे वाढ व घट 
करणेस आ ण कमी पडणारे र. .१,४१,५०,०००/- अखेर या िशलकेतून कमी क न अखेरची 
िश लक र. .४०,४२,८४,१५३/- इतक  र कम अखेर या िश लकेत ठेव यास िशफारस करणेत 
येत आहे. तसेच वषाअखेर होणा-या बचतीतून चालू कामां या दानासाठ  कमी पडणार  र कम 
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संबंिधत कामावर व इतर आव यक ठकाणी वग कर यास मा यता देणेकामी िशफारस करणेत 
येत आहे. तसेच वषाअखेर होणा-या बचतीतून चालू कामां या दानासाठ  कमी पडणार  र कम 
संबंधीत कामांवर व इतर आव यक ठकाणी वग कर यास मा यता देणेकामी िशफारस करणेत 
येत आहे. वर ल माणे खचात वाढ होणार  र. .२८,४८,५०,०००/- व उ प नात होणार  वाढ 
र. .१६.०७ कोट  ल ात घेऊन भूसंपादनावर ल सन २०१७-१८ मधील होणार  बचत र. .११.०० 
कोट  या रकमा वाढ व खचासाठ  वापर यात या यात व कमी पडणार  र. .१,४१,५०,०००/- 
अखेर या िशलकेतून कमी क न अखेरची िश लक र. .४०,४२,८४,१५३/- इतक  र कम 
अखेर या  िश लकेत ठेव यात यावी. वर ल बाबींची शासनाने पुतता कर या या सुचनांसह 
अंदाजप कास थायी सिमतीकडून मा यता दे यात येऊन सदर अंदाजप क मा. थायी 
सिमती या िशफारशीसह मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यास मंजूर  दे यात येत आहे.  

 

यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१७-१८ चे सुधा रत व सन २०१८-१९ चे मुळ 
अंदाजप क “अ” व “क” तसेच क शासन पुर कृत योजनांसह उवर त 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 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 २०१७-१८ चे 
सुधार त अंदाजप क 

र. . 

सन २०१८-१९ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 
३३,३६,१३,२६,७०० 

 
३५,३३,६९,०८,३५४ 

२) एकूण खच २७,३९,४१,०५,६४६ ३४,९३,२६,२४,२०१ 
३) अखेरची िश लक ५,९६,७२,२१,०५४ ४०,४२,८४,१५३ 
ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

 
५७,७६,२८,९९,८२१ 

 
५८,१९,९९,३२,८२१ 

२) भाग-३ एकूण खच ५७,७६,२८,९९,८२१ ५८,१९,९९,३२,८२१ 
क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  
एकूण जमा 

 
 

१४,८७,२५,०८,७४१ 

 
 

१७,२८,७१,००,००० 
२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 
 

५,९२,३५,६३,६३५ 
 

१५,८९,५४,००,००० 
३) अखेरची िश लक ८,९४,८९,४५,१०६ १,३९,१७,००,००० 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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िनणय- बलांची वकृती २३ माच पयत कर यात येणार आहे. यामुळे बले १० ते १५ माच 

पयत तातड ने करणेकामी उपअिभयंता व कायकार  अिभयंता यांनी कायवाह  कर याचे 
िनदश देणेस तसेच एक त तरतुद घेऊन बील अदायगी करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

---------- 
 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 

  (िसमा र वं  सावळे) 
                                सभापती  

       थायी सिमती 
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

              पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव वभाग,                          

 मांक - नस/०७/का व/११७/२०१८ 
दनांक - १५/०२/२०१८      
 

                                                      
                               नगरसिचव                                        
                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

               पंपर  - ४११ ०१८.                             
  
 

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