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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा  
कायप का मांक - १५५ 

सभावृ ांत 

दनांक – १६/०२/२०१५                 वेळ – सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा सोमवार, दनांक 
१६/०२/२०१५ 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.महेशदादा कसन लांडगे   - सभापती  
२) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
३) मा.कदम सदगु  महादेव 
४) मा.भ डवे संिगता राज  
५) मा.शडगे आशा सुखदेव  
६) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
७) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
८) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बाप ु
९) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
१०) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
११) मा.अतुल अर वंद उफ नानासाहेब िशतोळे  

      यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव,मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, 
मा.कांबळे- .शहर अिभयंता, मा.डॉ.रॉय-आरो य वै क य अिधकार , मा.भोसले-मु यलेखापाल, मा.गावडे-
सहआयु ,मा.पाट ल,मा.च हाण-सहशहर अिभयंता, मा.सुरगुडे- वकास अिभयंता,मा.गायकवाड, मा.माने, 
मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.कडुसकर-सहा.आयु ,मा.साळंुके-मु य उ ान अिध क, मा.उबाळे- .अिधकार  
(िश ण मंडळ), मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.दुधेकर, मा.िनकम, मा.काची, मा.शेख, मा.च हाण, 
मा.ग टूवार, मा.साळवी, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.दांगट, मा.जुंधारे, मा.गलबले-कायकार  अिभयंता, 
मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार ,मा.लावंड-कायदा अिधकार , मा.पाट ल,मा.बोदडे- .अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
(मा.महापािलका आयु  यांनी सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ 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.सदगु  कदम     अनुमोदक - मा.बाळासाहेब तरस 
 

 अंदाजप काकामीचे मा.आयु  यांचे अंदाज स व तर अवलोकन करावयाचे अस याने बुधवार 
दनांक १८/०२/२०१५ रोजी दुपार १.४५ पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
--------- 
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मा.सभापती - बुधवार दनांक १८/०२/२०१५ रोजी दुपार  १.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत  

आहे.  
 
 
 

                                                                                                                            
   (महेशदादा कसन लांडगे) 

                                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 - १५५ 

सभावृ ांत 

( दनांक १६/२/२०१५ची वशेष तहकूब सभा) 
दनांक – १८/०२/२०१५                 वेळ – दुपार  १.४५ वाजता 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची द.१६/२/२०१५ ची तहकूब वशेष सभा 
बुधवार, दनांक १८/०२/२०१५ रोजी दुपार  १.४५ 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.महेशदादा कसन लांडगे   - सभापती  
२) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
३) मा.भ डवे संिगता राज  
४) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
५) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
६) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
७) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
८) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
९) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

      यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु , मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.पाट ल,मा.च हाण-सहशहर अिभयंता, मा.कडुसकर,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा. 
आयु ,मा.सातव- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पोमण-संगणक अिधकार ,मा.दुधेकर,मा.िनकम, 
मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.ग टूवार,मा.क पले,मा.साळवी,मा.पठाण,मा.कुलकण ,मा.दांगट, मा.जुंधारे,मा.गलबले, 
मा.घोडे,मा.केदार ,मा.शेख,मा.कांबळे, मा.ओंबासे-काय.अिभयंता,मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

सुचक - मा. बाळासाहेब तरस     अनुमोदक - मा. वनायक गायकवाड 

माजी उपमु यमं ी व माजी गृहमं ी, ी.आर.आर. पाट ल यांचे दुःखद िनधन झाले अस याने 
यांना ांजली वाहून मा. थायी सिमती वशेष सभा बुधवार दनांक १८/२/२०१५ रोजी द ुपार  ३.५० 
पयत तहकूब करणेत यावी. 

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

(सवानी दोन िमनीटे त ध उभे राहून ांजली अपण केली.) 
 

मा.सभापती :- मा. थायी सिमती सभा बुधवार दनांक १८/२/२०१५ रोजी दुपार  ३:५० पयत तहकूब  
करणेत येत आहे. 

                                                                                                           (महेशदादा कसन लांडगे) 
    सभापती 

                                                                                    थायी सिमती 
                                                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती वशेष सभा 
कायप का मांक - १५५ 

सभावृ ांत 

( दनांक १६/२/२०१५, १८/२/२०१५ (दु.१.४५ वा.) ची तहकूब वशेष सभा) 
 
 

दनांक – १८/०२/२०१५                 वेळ – दुपार  ३.५० वाजता 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १८/२/२०१५ (दु.१.४५) ची 
तहकूब वशेष सभा बुधवार, दनांक १८/०२/२०१५ रोजी दुपार  ३.५० 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.महेशदादा कसन लांडगे   - सभापती  
२) मा.वाघेरे सुिनता राजेश 
३) मा.भ डवे संिगता राज  
४) मा.ओ हाळ रमा िनतीन उफ सनी 
५) मा.गायकवाड सं या सुरदास 
६) मा.भालेकर शांताराम क ड बा ऊफ एस.के.बापु 
७) मा.सौ.गवळ  सुिनता (माई) पांडुरंग 
८) मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
९) मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

 
      यािशवाय मा.राजीव जाधव-आयु ,मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 
मा.पाट ल,मा.च हाण-सहशहर अिभयंता, मा.कडुसकर,मा.खांडकेकर,मा.दंडवते,मा.दुरगुडे,मा.खोसे-सहा. 
आयु ,मा.सातव- .िश णािधकार  (मा यिमक), मा.पोमण-संगणक अिधकार , मा.दुधेकर,मा.िनकम, 
मा.सवणे,मा.इंगळे,मा.ग टूवार,मा.क पले,मा.साळवी,मा.पठाण,मा.कुलकण ,मा.दांगट,मा.जुंधारे, मा.गलबले, 
मा.घोडे,मा.केदार ,मा.शेख,मा.कांबळे, मा.ओंबासे-काय.अिभयंता,मा.इंदलकर-कामगार क याण अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

-------- 
ठराव मांक –१०७३०      वषय मांक – १ 
दनांक – १८/०२/२०१५      वभाग – लेखा वभाग 
सुचक – मा. वनायक गायकवाड     अनुमोदक – मा.सुिनता वाघेरे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे .लेखा/६/का व/२२७८/२०१५ द.०५/०२/२०१५      
  मा.आयु ांकडून आलेले संदभ .१ नुसारचे पुढ ल माणेचे पंपर  िचंचवड महापािलकेचे सन 
२०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ 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.  
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 अंदाजप क “अ” “क”  “प” व जेएनएनयुआरएम अंदाजप क 
 

अ. . तपिशल सन २०१४-१५ चे 
सुधार त अंदाजप क र. . 

सन २०१५-१६ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 

२२१०,००,१३,९०० 
 

२३१५,६६,१४,५०० 

२) एकूण खच २०२५,१०,४९,८०० २३११,४४,८३,५०० 
३) अखेरची िश लक १८४,८९,६४,१०० ४२१,३१,००० 

ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 

क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

१२७८,५३,४६,६८९ १३००,२३,४६,६८९ 

२)  
जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 

४७७,१८,८२,००० ११६२,४९,००,००० 

३) अखेरची िश लक ८०१,३४,६४,६८९ १३७,७४,४६,६८९ 

 
 वर ल माणे मा.आयु  यांजकडून आलेले अंदाज वचारात घेवुन पुढ ल माणे कमी 
अिधक कर यात येत आहे.  

सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप क 
 

अ.
. 

 अंदाजप क य लेखािशष वाढ/घट 

१)  भूसंपादन खच या लेखािशषातून वग करणे. र. .७,००,००,०००/- घट 

२)  टाळगाव िचखली येथे संतपीठ तयार करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
३)  नािशक फाटा भोसर  इं ायणी नद  र ता करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
४)  सव नं.१ भोसर  डांगण वकिसत करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
५)  समा व  गावांतील आर णे वकिसत करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
६)  भूसंपादन बािधतांसाठ  पून वकास करणे. र. .१,००,००,०००/- वाढ 
७)  एक लाखाचे आत वा षक उ प न धारकांस मोफत 

अं य वधीसाठ  आिथक मदत देणे. 
र. .१,००,००,०००/- वाढ 

 
८)  ६०% पे ा जा त अपंग असले या अपंग य स  

आिथक मदत करणे. 
र. .१,००,००,०००/- वाढ 

९) पान .५२अ. . ६४  . .२२ िचंचवडगांव येथे छ पती संभाजी महाराज 
यांचा पुणाकृती पुतळा उभारणे तसेच सभोवतालचा 
प रसर सुशोिभकरण करणे. 

र. .१०,००,०००/-(वाढ) 

१०) पान .५१ अ. .१९ ांती वर चाफेकर मारका या ितस-या ट याची कामे 
करणे. 

र. .१०,००,०००/- (घट) 

११) पान .१६६ 
अ. .४७ 

. .४० व . .४१ – केलेली तरतूद र. .८,००,०००/- र. .२२,००,०००/- (वाढ) 
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१२) पान .१६६ 

अ. .५० 
. .४० व . .४१– केलेली तरतूद र. .१०,००,०००/-  र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१३) पान .१६६ 
अ. .४४ 

. .४० व . .४१ – केलेली तरतूद 
र. .१०,००,०००/-  

र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१४) पान .१६६ 
अ. .४८ 

. .४० व . .४१– केलेली तरतूद र. .१०,००,०००/- र. .२०,००,०००/- (वाढ) 

१५)  भूसंपादन खच र. .८२,००,०००/- (घट) 
१६) पान .१५७  न वन अ नशमन क े व या क ामिधल िश ण 

क  उभारणी करणे. भाग-२ लेखािशष .१  

(भांडवली खच लेखािशष-१) 

र. .११,००,००,०००/-(वाढ) 

१७) सन २०१५-२०१६  आरंभीची िश लक र. .११,००,००,०००/-(घट) 
१८)  

 
 
 
 
भोसर  गावठाण 
भागातील वशेष 

योजनेतील 
वकासकामे 

भोसर  स.नं.१ मधील आर ण .४३२ माकट या 
जागेत शहर पयटन वकास अंतगत वॉड सटर उभारणे 

र. .९,००,०००/-(वाढ) 

१९) स.नं.१ मधील खेळा या मैदानासाठ  े क गॅलर  
उभारणे. 

र. .१,८०,००,०००/-(वाढ) 
 

२०) वॉड .३५ भोसर  स.नं.१म ये आंतररा ीय कु ती 
िश ण क  इमारत बांधणे. 

र. .३,८०,००,०००/-(वाढ) 
 

२१) भोसर  येथे पधा प र ेसाठ  लाय र  वकसीत करणे. र. .७५,००,०००/-(वाढ) 
२२) . .३५ भोसर  येथील छ पती िशवाजी महाराज 

मा यिमक व ालय जुनी इमारत पाडून नवीन शाळा 
इमारत बांधणे. 

र. .२५,००,०००/-(वाढ) 
 

२३) भोसर  स.नं.१ येथे आर ण .४३० म ये शाळा 
इमारत बांधणे. 

र. .९५,००,०००/-(वाढ) 
 

२४) वॉड .३५ मधील जुनी भाजी मंडई पाडून दुमजली 
भाजी मंडई इमारत बांधणे.  

र. .३,५०,००,०००/-(वाढ) 
 

२५) भूसंपादन खच र. .११,१४,००,०००/-(घट) 
२६) नागरव ती वकास 

योजना 
वभागाकड ल “इतर 
क याणकार  
योजना” या 
लेखािशषातगत 

इ.१०वी, १२ वीत उ ीण झाले या गुणवंत व ा याना 
ब ीस र कम देणे हे उपलेखािशष तयार करणे. 

र. .९,००,००,०००/-(वाढ) 

२७)  भ-ूसंपादन खच र. .९,००,००,०००/-(घट) 
२८)  ामीण भागातून खोदाई या मा यमातून आले या 

िनधीतून याच भागातील वकास कामे करणे. 
 

वर ल माणे मा.आयु  यांचे सन २०१५-१६ चे मुळ अंदाजप कात खच बाजुचे अंदाजात 
र. .२८,०६,००,०००/- अिधक व र. .२८,०६,००,०००/- कमी करणेत येत आहेत. अ नशामक वभागाचे 
वतं  अंदाजप क अस याने अंदाजप कातून र. .११ कोट  अिधक व ११ कोट  कमी करणेत येत 

आहेत.  
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 यानुसार मा. थायी सिमतीचे सन २०१४-१५ चे सुधा रत व सन २०१५-१६ 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.  

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

 
 

       

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. 

   (महेशदादा कसन लांडगे) 
                                सभापती  

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

 मांक - नस/१०/का व/३३/२०१५ 

दनांक - ०४/०३/२०१५  

        
                              नगरसिचव                                                              

             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
               पंपर  - ४११ ०१८. 

 त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

      पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 
  

अ. . तपिशल सन २०१४-१५ चे 
सुधार त अंदाजप क 

सन २०१५-१६ चा 
अंदाज र. . 

अ) 
१) 

 
एकूण जमा 

 

२२१०,००,१३,९०० 
 

२३१५,६६,१४,५०० 

२) एकूण खच २०२५,१०,४९,८०० २३११,४४,८३,५०० 

३) अखेरची िश लक १८४,८९,६४,१०० ४२१,३१,००० 

ब) 
१) 

 
भाग-३ एकूण जमा 

२७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 

२) भाग-३ एकूण खच २७५४,६९,४१,९७३ २७५४,१७,९९,९७३ 

क) 
१) 

 
जेएनएनयूआरएम  

एकूण जमा 

१२७८,५३,४६,६८९ १३००,२३,४६,६८९ 

२)  
जेएनएनयूआरएम  

एकूण खच 

४७७,१८,८२,००० ११६२,४९,००,००० 

३) अखेरची िश लक ८०१,३४,६४,६८९ १३७,७४,४६,६८९ 


