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  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक - १००                          

सभावृ ांत 
 

दनांक - १२/०२/२०१४           वेळ -  सकाळ  ११.00 वाजता 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा बुधवार 
दनांक १२.०२.२०१४ रोजी सकाळ  ११.00 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. जगताप नवनाथ द ू   - सभापती 
 २) मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके   

  ३) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

  ४) मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज  

 ५)  मा. भालेकर अ णा दलीप 

  ६) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
  ७) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
  ८) मा. कदम सदगु  महादेव 
 ९) मा. भ डवे संिगता राज  
 
यािशवाय मा.राजीव जाधव – आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , 

मा.झुरे - सह आयु , मा.माने, मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, 
मा.दरगुडेु , मा.माछरे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.घाडगे - 
मु यलेखाप र क,  मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे – वकास अिभयंता, 
मा.पाट ल, मा.तुपे - सह शहर अिभयंता, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय - 
आरो य वै कय अिधकार , मा.डॉ.साळवे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे-
उपसंचालक(नगररचना), मा.डॉ.भगत - वै . उपअिध क, मा.दधेकरु , मा.सवणे, मा.तांबे, 
मा.च हाण, मा.शरद जाधव, मा.िचंचवडे, मा.साळवी, मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.दांगट, 
मा.बरशे ट , मा.जंुधारे – काय.अिभयंता, मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), 
मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा य.),  मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.डॉ.गोरे 
– पशुवै क य अिधकार , मा.च हाण- आरो य कायकार  अिधकार , मा.पोमण - संगणक 
अिधकार , मा.पवार- .कायदा स लागार, मा.इंदलकर – कामगार क याण अिधकार , 
मा.जरांडे - सुर ा अिधकार , मा.गावडे - अ नशामक अिधकार ,  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

---------- 
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 (मा.महापािलका आयु  यांनी सन २०१३-१४ चे सुधा रत व सन २०१४-१५ 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.सदगु  कदम 
 

 अंदाजप काकामीचे मा.आयु  यांचे अंदाज स व तर अवलोकन करावयाचे 
अस याने शु वार दनांक १४/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० पयत सभा तहकूब करणेत 
यावी. 

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

 
मा.सभापती - शु वार दनांक १४/०२/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. पयत सभा तहकूब  

            करणेत येत आहे.  
 
 

                                                                         
   ( जगताप नवनाथ द ु ) 
         सभापती 

                                          थायी सिमती 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

कायप का मांक - १००                          
सभावृ ांत 

( दनांक १२/०२/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक - १४/०२/२०१४           वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष तहकूब  

सभा शु वार दनांक १४/०२/२०१४ 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. जगताप नवनाथ द ू  - सभापती 
 २) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

३) मा. छाया जग नाथ साबळे 

  ४) मा. वाघेरे सुिनता राजेश 
  ७) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
  ८) मा. कदम सदगु  महादेव 
 ९) मा. शडगे आशा सुखदेव 
 

यािशवाय मा.राजीव जाधव – आयु , मा.तानाजी िशंदे - अित.आयु , मा.झुरे -
सह आयु , मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.गायकवाड, मा.फंुदे, मा.खांडकेकर, मा.दरगुडेु  –
सहा.आयु , मा. उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.कांबळे - .शहर अिभयंता, मा.सुरगुडे 
– वकास अिभयंता,  मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.डॉ.रॉय - आरो य वै . अिधकार , 
मा.डॉ.मनोज देशमुख - वै .अिध क, मा.डॉ.साळवे - अित.वै .अिधकार , मा.भदाणे-
उपसंचालक(नगररचना),मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.च हाण, मा.िचंचवडे, 
मा.साळवी, मा.कुलकण , मा.दांगट, मा.गलबले, मा.घोडे, मा.केदार , मा.कांबळे –
काय.अिभयंता, मा.उबाळे - शासन अिधकार  (िश ण मंडळ), मा.कांबळे - 
.िश णािधकार  (मा य.), मा.साळंुके - मु य उ ान अिध क, मा.च हाण - आरो य 

कायकार  अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
---------- 
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ठराव मांक – ६०६०     वषय मांक – १ 
दनांक – १४/०२/२०१४    वभाग – लेखा 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे    अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/६/का व/१५७/२०१४ द.०७/०२/२०१४      
 मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड 
महापािलकेचे सन २०१३-१४ चे सुधा रत व सन २०१४-१५ 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 आल.े  

अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 
अ. . तपिशल सन २०१३-१४ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१४-१५ चा 

अंदाज र. . 
अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

१८,७८,५१,८८,६०० २१,०६,३०,४१,७०० 

२) एकूण खच १७,८८,१६,७४,८०० २१,०४,३४,३३,००० 

३) अखेरची िश लक ९०,३५,१३,८०० १,९६,०८,७०० 

ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 

२) भाग-३ एकूण खच २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 

क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 
११,७६,१३,३६,९३६ १२,९३,६९,५९,९३६ 

२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 
४,९२,४०,४६,००० १२,३०,८२,५०,००० 

३) अखेरची िश लक ६,८३,७२,९०,९३६ ६२,८७,०९,९३६ 

 
 यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१३-१४ चे सुधा रत व सन २०१४-
१५ 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 पुढ ल माणे तयार करणेत येत असुन यास अंितम 
वकृती देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 

अ. . तपिशल सन २०१३-१४ चे सुधार त 

अंदाजप क र. . 
सन २०१४-१५ चा 

अंदाज र. . 
अ)१) एकूण जमा १८,७८,५१,८८,६०० २१,०६,३०,४१,७०० 
२) एकूण खच १७,८८,१६,७४,८०० २१,०४,३४,३३,००० 

३) अखेरची िश लक ९०,३५,१३,८०० १,९६,०८,७०० 

ब)१) भाग-३ एकूण जमा २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 

२) भाग-३ एकूण खच २२,३२,१३,८०,७३० २१,५८,०८,६३,७३० 

क) 
१) 

जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 
११,७६,१३,३६,९३६ १२,९३,६९,५९,९३६ 

२) जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 
४,९२,४०,४६,००० १२,३०,८२,५०,००० 

३) अखेरची िश लक ६,८३,७२,९०,९३६ ६२,८७,०९,९३६ 

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

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

                              (जगताप नवनाथ द ु) 
                          सभापती  

                           थायी सिमती 
            पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

          पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/१८४/२०१४ 

दनांक - १४/०२/२०१४ 

                                                                           
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

           पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
Nagarsachiv/drive/Standing 12-17/Proceeding १००.doc. 


