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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/४/का व/ १०५२ /२०१३ 

दनांक : ०७/११/२०१३ 
 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक   

                   २०/११/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर - २०१३ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा बुधवार दनांक २०/११/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत 
आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे.  कृपया सदर सभेस आपण उप थत 
रहावे ह  वनंती.      
 

       आपला व ास,ू 
 

 
 
 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
सूचना 

(महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये) 
 

कायप का मांक २३ 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे नो हबर - २०१३ ची मािसक मा.महापािलका 
सभा बुधवार दनांक २०/११/२०१३ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये 
खालील कामकाज होईल. 

--------------- 
 

मा.महापािलका सभा .२१ द.२०.०९.२०१३ (द.ु२.०० वा. व २.२० वा.) चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
--------------- 

 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . शा/१८/का व/११५६/२०१३,   

द.१४/१०/२०१३ 
             २) मा. थायी सिमती सभा दनांक १७/१०/२०१३ ठराव .४३६३  

नुसार 
 

          तावात नमुद केले माणे महापािलका व िश ण मंडळ आ थापनेवर ल सव 

कायरत अिधकार  व कमचा-यांना सन २०१२-१३ क रता व पुढ ल २ वषासाठ  मा यता ा  युिनयनशी 
करारनामा क न बोनस व सानु ह अनुदान मा.महापािलका सभे या उमेदमा यतेवर दे यास 

मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक २) संदभ:- १) मा.संिगता भ डवे, मा.सुषमा तनपुरे यांचा ताव 
               २)मा. थायी सिमती सभा दनांक १७/१०/२०१३ ठराव .४३६४ नुसार 

     घंटागाड  ठेकेदारांना र. .१३,०००/- (अ र  र. .तेरा हजार फ ) दपावली िनिम  

वशेष बाब हणून वनापरतावा ब स र कम अदा करणेस ( सन २०१२-१३ या एका आिथक 

वषाम ये सहा म ह यापासून पूण वषापयत सलग काम केले अस यास यांना यथा माण ब स 

र कम देय राह ल. सहा म ह यापे ा कमी काम केले या कोण याह  घंटागाड  ठेकेदारांना ब स देय 

राहणार नाह  ) व या कामी येणा-या य  खचास मा.महानगरपािलका सभे या उमेदमा यतेवर 

मंजूर  देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ३) संदभ:- १) मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
           २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २३/१०/२०१३ ठराव .४४४३ नुसार 

          नाद ह प रवार सं थेच ेशा ीय संिगताचा चार, सार आ ण अिभजात संगीत 

नाटकाची िनम ती आ ण योग सादर करणाचे काय वचारात घेता सदर सं थेस महो सवाचे 
आयोजनाकामी र. .वीस लाख शासन मा यते या अट वर (३० लाखाचे मयादे यित र ) मंजूर 
करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ४) संदभ:- १) मा.सदगु  कदम, मा.चं कांत वाळके यांचा ताव.. 
           २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २३/१०/२०१३ ठराव .४४४४ नुसार 

         सासवड येथे ८७ वे अ खल भारतीय मराठ  सा ह य संमेलनाच े आयोजनासाठ  

मनपातफ र. .दोन लाख न या णव हजार (तीस लाखाचे मयादे यित र )  अनुदान ८७ वे अ खल 

भारतीय मराठ  सा ह य संमेलन सासवड या नावे मंजूर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ५) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .सावा/४/का व/४७/२०१३,  

  द.०३/१०/२०१३ 
                       २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव मांक १०९ 
                        नुसार 
             ३) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/१०/२०१३ ठराव .४४९१ नुसार 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला १६ सावजिनक वाचनालय चाल वणेसाठ  
स या होणारा एकूण खच र. .१,३१,२१,७२२/- येत असून १६ सावजिनक वाचनालयाचे वा षक 
उ प न माच २०१४ अखेर अंदाजे र. .३,२६,१२२/- तसेच KRAम ये सुच वले माणे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलकेम ये न वन गावे समा व  झा याने न याने सावजिनक वाचनालय 
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सु  कर यात येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेला १६ सावजिनक 
वाचनालया या वा षक खचाम ये दवस दवस वाढ होत आहे. तसेच पु तका या कंमतीम येह  
वाढ होत आहे. महारा  शासन नगर वकास वभाग प रप क 
जी.ई.एन.१०९८/२५८/ . .७०/९८ न व-२४ दनांक २/७/१९९८ अ वये महानगरपािलके या 
महसुली उ प नात वाढ हो या या ीने य  कर याबाबत कळ वले आहे. महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ मधील करण २९ मधील ४५८ (४२) या तरतूद स अिधन 
राहन व रा ीय मु यवृ द या अ प बचत योजनांनुसार वचार करता सावजिनक वाचनालयांचे ू
शु क या माणात खालील माणे वाढ वणे आव यक आहे. अशा कार या शु क वाढ मुळे 
साधारणत: (एका वाचनालय) महसूल र. .७६,५००/- अपे त असून १६ वाचनालयांचे 
सभासदांपासून महापािलकेस अंदाजे र. .१२,२४,०००/- इतका महसूल िमळेल.  सबब 
सावजिनक वाचनालय शु कात माहे १ ए ल २०१४ पासून पुढ ल माणे दरवाढ सुच वणेत 
येत आहे. 

१) वाचनालय अनामत र. .५०/- ऐवजी र. .२००/- 
२) वाचनालय मािसक वगणी र. .१५/- ऐवजी र. .३०/- 
३) वा षक वगणी आगाऊ र. .१२५/- ऐवजी र. .३००/-  
   (वगणी आगाऊ न भर यास र. .३६०/-)  
४) वाचनालय वेश शु क र. .१०/- ऐवजी र. .१०/- 

       उपरो  माणे शु कात वाढ करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे.  
 
वषय मांक ६) संदभ:- १) मा.सदगु  कदम, मा.अ वनाश टेकावडे यांचा ताव.. 
             २) मा. थायी सिमती सभा दनांक २९/१०/२०१३ ठराव .4565 नुसार 

              सन २००७ पासून पीएमट  व पीसीएमट चे विलनीकरण होवून पुणे महानगर 
प रवहन महामंडळ िल. थापन झालेली आहे. महामंडळाचे थापनेपासून मागील वषापयत पूव 
पीसीएमट  कमचा-यांना पंपर  िचंचवड महापािलका कमचार  महासंघाने पंपर  िचंचवड 
महापािलकेबरोबर केले या करारना यानुसार सानु ह अनुदान व ब स अदा कर यात येत 
होते.  

सन २०१२-१३ म ये पूव पीसीएमट  कमचार  सं या १५८६ असून सदर         
कमचा-यांना ८.३३ सानु ह अनुदानापोट  र. .३,१६,३९,८७४/- व ब स र. .११,०००/- माणे 
र कम पये १,७४,४६,०००/- असे एकुण ४,९०,८५,८७४/- इतक  र कम लागणार आहे.  



 5 
सबब पूव पीसीएमट  कमचा-यांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका कमचा-

यां माणे सन २०१२-१३ कर ता सानु ह अनुदान व ब सापोट  एकुण र. .४,९०,८५,८७४/- 
पीएमपीएमएलला मा.महापािलका सभे या उमेदमा यतेवर अदा करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

------------ 
मा. वधी सिमतीचे ठराव 

 

वषय मांक ७) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/६०३/२०१३,  

  द.२६/०८/२०१३ 

         २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .९८ नुसार 

         मनपाचे बीआरट एस वभागाकड ल वषयप ानुसार औंध रावेत र यावर ल 

मुकाई चौक येथे बस टिमनल वकिसत करणे या कामाच ेसावजिनक बांधकाम खाते यांचेकड ल सन 

१२-१३ या  दरसूचीनुसार अंदाजप क तयार केले आहे. सदर कामाची अंदाजप क य 

र. .१,३०,३५,०००/- इतक  आहे. सदर काम पणू करणेस एकूण १२ म ह यांचा कालावधी लागणार 

आहे. सदरच े कामास सन २०१३-१४ म ये एकूण २,९०,००,०००/- इतक  तरतूद करणेत आलेली 
आहे.(पानांक ४८ अ. .१४/१३७) सदर बस टिमनलच े े फळ ९२० चौ.मी. असून याम ये खालील 

बाबींचा समावेश आहे. १) बांधकामाचा कार-वीट बांधकाम २) छताचा कार- GI Sheet ३) Flooring - 

Anti Skid flooring ४) िभंतीस Aluminum Cladding  ५) Control Room  ६) Ticket  Counter ७) Separate 

Platform for BRT & Private buses  ८) Rest Room  for bus Driver ९) Waiting area for passengers  १०) 

Parking for private vehicles ११) Toilet block  याकामी येणा-या र. .१,३०,३५,०००/- (अ र  र. .एक 

कोट  तीस लाख प तीस हजार फ ) चे खचास शासक य मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 

िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक ८) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पअक/२/का व/७५२/२०१३,  

 द.१७/०९/२०१३ 

                   २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१०२ नुसार 

         मनपाचे सन २०१३-१४ चे अंदाजप कातील पान .७७१ अ. .२१ मधील 
मोशी कचरा डेपो येथे जु  या कच-यावर व एस.एल.एफ. लोजर करता यापुव  केले या 
कॅ पंगवर सोलर फािमग क न व ुत िनिमती करणे या कामाचे ( अंदाजप क य 
र. .१०.०० कोट  व तरतुद र. .५.०० लाख) ऐवजी मोशी कचरा डेपो येथे सॅिनटर  
लॅ ड फल साईट ट पा २ वकिसत करणेचे काम करणेस मा यता असलेस अंदाजप क य 
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कंमत र. .१२.५० कोट  रकमेस शासक य मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक ९) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . पाप/ुब /१५/३९३/२०१३,  

  द.२१/०९/२०१३ 

                     २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१०४ नुसार 

         रावेत येथील अशु द जलउपसा क ा या प रसरात व ुत वभागाक रता 
वचींग टेशन बांधणेकामी येणा-या र. .५८,८०,७८६/- (अ र  र. .अ ठाव न लाख 

ऐंशी हजार सातशे शहाऐंशी फ ) चे पुवनणनप कास व या माणे काम कर यास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक १०) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/बीआरट एस/६६३/२०१३,  

                           द.२६/०९/२०१३ 

                       २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१०८ नुसार 

               सांगवी ते कवळे बीआरट एस र यावर ल काळेवाड  फाटा ते डांगे चौक 
दर यान ल मणनगर येथे सबवे बांधणेचे कामास व याकामी येणा-या  र. .३,८८,५५,५८६/- 
(अ र  र. .तीन कोट  अ ठयाऐंशी लाख  पंचाव न हजार पाचशे शहाऐंशी फ ) चे खचास 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक ११) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पाप/ु१५/का व/४२६/२०१३,  

 द.०७/१०/२०१३ 

                       २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११० नुसार 

       जल े  .ड/१२ पंपळे गुरव प रसरातील गु व वा हनीवर ल थेट पाणी पुरवठा बंद 
करणे कामी स.नं.७२ येथे २० द.ल.िल. मतेची टाक  बांधणे या कामास सन २०१२-१३ या 
अंदाजप कात र. .१,३०,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता िमळालेली अस याने सन 
२०१३-१४ या आिथक वषासाठ  या कामास र. .१,३०,००,०००/- चे रकमेस मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १२) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .पाप/ु१५/का व/४२७/२०१३,  

द.०७/१०/२०१३ 

                      २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .१११ नुसार 

               जुनी सांगवी येथे ६ ल  िलटर मतेची टाक  पंप हाऊस व संप पाडून १५ 
ल  िलटर मतेची नवीन टाक  बांधणे या कामास सन २०१२-१३ या अंदाजप कात 
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र. .१,१५,९५,६३३/- चे खचास शासक य मा यता िमळालेली अस याने सन २०१३-१४ 
या आिथक वषासाठ  या कामास र. .१,१५,९५,६३३/- चे रकमेस मा यता िमळणेकामी 

मा.महापािलका  सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक १३) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/२/का व/२२/२०१३,  

 द.१४/१०/२०१३ 

                       २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११३ नुसार 

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर नगरसिचव अिभनामाचे एक 
पद पे बॅ ड र. . १५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये शासन   मंजूर 
आहे.  सदरचे पद सरळसेवा वेशाने भरणेकर ता दनांक ३०/०७/२०१३ रोजी वतमानप ात 
जा हरात दे यात येऊन अज माग व यात आले होते. यानुसार ा  झाले या अजामधून  पा  
ठरले या उमेदवारां या मुलाखती घे याकर ता दनांक  २६/०९/२०१३ रोजी कमचार  िनवड 
सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. तुत या िनवड सिमतीने पा  उमेदवारां या 
मौ खक मुलाखती घेऊन उमेदवाराची शै णक अहता, कामाचा अनुभव व मुलाखतीम ये 
दाख वले या ा व या नुसार ी. उ हास बबनराव जगताप यांना सरळसेवा वेशाने 
नगरसिचव पदावर र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. . ६६०० या वेतन ेणीम ये थमत: १ 
वष प र व ािधन कालावधीकर ता मा. वधी / मा.महापािलका सभे या मा यतेने नेमणूक 
देणेकामी िशफारस केली आहे.  ी.उ हास बबनराव जगताप यांना नगरसिचव पदावर 
सरळसेवा वेशाने र. .१५६०० – ३९१०० ेड वेतन र. .६६०० या  वेतन ेणी म ये थमत: १ 
वष प र व ाधीन कालावधीकर ता नेमणूक दे यास मा यता िमळणेबाबत तसेच तावात 
नमुद प  अ माणे नगरसिचव पदा या कत ये व जबाबदा-या िन त करणेबाबत 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

वषय मांक १४) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . शा/२/का व/२१/२०१३,  

 द.१०/१०/२०१३ 

                        २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११४ नुसार 

               डॉ.यशवंतराव माने, उप ज हािधकार  यांचे सहा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका या पदावर ितिनयु या अट  व शत नुसार १ वष कालावधीकर ता िनयु  
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक १५) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . पाप/ु१५/का व/४३३/२०१३,  

  द.१४/१०/२०१३ 

                        २) मा. वधी सिमती सभा दनांक १८/१०/२०१३ ठराव .११६ नुसार 

 

      मा.आमदार ी.ल मण जगताप, िचंचवड वधानसभा मतदार संघ यांनी यां याकड ल 
द.०८/०५/२०१३ रोजी या प ा वये मा.उपसंचालक, आरो य प रमंडल, पुणे यांना उरो 
णालय, औंध यां या जागेम ये असलेली स याची पा याची टाक  व संप कमी मतेची व 

अ यंत जुनी झाली असलेने याच प रसरात पा याची नवीन उंच टाक  व जिमनीखालील टाक  
बांधणे या योजनाक रता आरो य प रमंडल, पुणे या तरावर मा यता िमळणेबाबत मागणी 
केली होती व सदर पा या या उंच टाक ची मता वाढवून णालय प रसर व 

णालयाजवळ ल म.न.पा. या नवी सांगवी वॉड .५८ या प रसरातील देखील पा याची 
कमतरता भ न िनघेल या उ ेशाने मागणी केली होती. या अनुषंगाने ज हा श यािच क सक, 
ज हा णालय, पुणे-२७ यांनी मा.उपसंचालक, आरो यसेवा, पुणे प रमंडल यांना उ ेशून “ 

णालया या स या असले या टाक  शेजार ल (प म बाजूस) जागेत नवीन टाक  दो ह  
णालयांसाठ  बांधणेस काह  हरकत नाह . याबाबत संबंिधतांचा अहवाल घेऊन पा याची 

नवीन टाक  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ बांधकाम कर यास या कायालयाची हरकत 
नाह  या आशयाचे प  द.१०/०६/२०१३ रोजी दले आहे. “ सदर उरो णालय प रसरातील 
सदिनका या ठकाणचा पाणीपुरवठा पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कर यात येत असून 
यांचेमाफत रतसर पाणीप ट  वसुल कर यात येत आहे. यािशवाय या प रसरातील 

िमळकतींचा िमळकतकर देखील म.न.पा.माफत वसुल कर यात येत आहे. यािशवाय या 
णालया या जवळ या प रसरात म.न.पा. या भाग .५८ मधील (CME कॉलनी, 

गणेशनगर, समतानगर, वामी ववेकानंदनगर) अंदाजे ५०,००० लोकसं या असले या भागाला 
पाणीपुरवठा करता येणे श य आहे. स थतीत हा भाग स याचे पी.ड ल.ूड . जुनी टाक या 

ीने उंचावर अस याने पा या या त ार ंना सामोरे जावे लागत आहे. मा.आमदार यांनी 
मागणी केले माणे उरो णालया या प रसराम ये टाक  बांधणे हे मनपा या सु दा हताचे 
आहे. परंतु सदरचे बांधकाम हे यां या ह त करावयाचे असलेने यास मा.महानगरपािलकेची 
मा यता घेणेकामी िशफारस करणेत येत आहे.  
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सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक १६) अ) दनांक २०/९/१३ व २७/९/१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
वषय मांक १७) अ) दनांक २५/९/१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

    ब) दनांक ९/१०/१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 

 
 
 

 
 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१०५२/२०१३ 

दनांक : ०८ / ११ /२०१३ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 

      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
G.B.12-17/G.B.Agenda-23 November-13.doc 
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     माहे नो हबर २०१३ चे मा. महापािलका सभेम ये मा.सौ.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल यांस 
वचारावयाचे  - 

 

 १) अ) ज.ेएन.एन.यु.आर.एम. अंतगत ( EWS ) घरकुल योजना, झोपडप ट  पुनवसन योजना,  

          पवना थेट पाईपलाईन क प वेळेत पुण न झा यामुळे महानगरपािलकेचे आज रोजी    
          पयत आिथक नुकसान झालेले आहे का ? अस यास   ते कती ? भ व यात देखील  

          आिथक नुकसान होऊ शकते का ? 
      

      ब) वर ल क प वेळेत पुण न झा यामुळे महापािलकेचे अिधकार , कमचार  वग  यांचे  

         मनु यबळ, म, वेळ, ित ा, पैसा हे झालेले नुकसान यास जबाबदार कोण ? याची  

         जबाबदार  िन त क न नुकसान भरपाई बाबत काह  कायवाह  केली आहे का ? 
       

क)  वर ल क प वेळेत पुण झाले असते तर कती खच झाला असता ? आजरोजी पयत  

   वर ल क पावर कती खच झाला आहे ? वर ल क प पुण होईपयत अंदाजे कती  
   खच येईल ? 
 

  ड) वर ल क पासाठ  आजपयत कती र कम खच झाली ? वर ल क पासाठ   

     महानगरपािलकेचा वापरणेत येणारा टाफ यां यावर सु वातीपासून आजपयत  कती  

          खच झाला ? 
 

ई) महापािलकेचे ए झ युट ह इं जिनअर, डे युट  इं जिनअर यांची शै णक अहता,  

   कामाचा दघ अनुभव तसेच नेमलेले क स टंट यांचे िनयं ण, मागदशन असून  
   सु दा क पांना ऊशीर होण,े ूट  राहणे या बाबी का घड या ? 
 

 २) वर ल क पांना क  शासन, रा य शासन यांचा िनधी िमळालेला अस यामुळे क  व रा य  

       शासन यां यामाफत लेखाप र ण (Audit) झालेले आहे का ? तसेच  महापािलकेचे देखील  

       लेखाप र ण (Audit) झालेले आहे का ? झालेले अस यास याचा तपिशल, अहवालाबाबत  

       कोणती कायवाह  झाली आहे ? 
 

 ३) वर ल क पाम ये काह  ूट , तां क अडचणी, परवान या न घेत याने क प सु   

झा यापासून आजपयत क  शासन व रा य शासनाचे अतंगत वभागामाफत कंवा  

इतर कोणकोण या नोट सा आले या आहेत का ? याबाबत कोणती कायवाह  झाली? 
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माहे नो हबर २०१३ चे मा. महापािलका सभेम ये मा. द ा य बाबुराव साने यांस वचारावयाचे  - 

 

 ४. ी.के.बी.गावडे, अ नशामक अिधकार  यांना सवेेतुन िनलं बत का केल े? 

अ) ी.के.बी.गावडे, अ नशामक अिधकार  यांचेवर ल खातेिनहाय चौकशीतील आरोप िस द 
झालेले आहे का? आरोप िस द झाले असतील तर आरोपाबाबत मा हती िमळावी. 

 

   ब) पाच वाहने खरेद  करणेक रता कशा कारे खच केला? 
 

 ५. ी.गावडे, अ नशामक अिधकार  झाले या काळापासून अ नशामक वभागाम य े    

              असणा-या टोअर म ये कती उपकरणे आहेत, ती कधी खरेद  केलेली आहेत आ ण    

              याचा वापर कती वेळा केला?  वापरा वना पडून असले या उपकरणांची मा हती  

       िमळावी. उपकरणांची खरेद  कशा कारे झाली?  अ नशामक वभागात पडून असले या  

       िशडया कधी खरेद  केले या आहेत? 
  

अ) पंपर  िचंचवड शहराचा झालेला वकास, झालेले शहर करण, औ ोिगक करण, लोकसं येत 
झालेली वाढ या सव गो ींचा वचार करता गावडे यांनी अ नशामक क ाम ये वाढ 
करावी याबाबत काय य  केले?  

 

     ब) प.ंिचं.म.न.पा. ड .पी. लॅननुसार शहराम ये अ नशामक क ाक रता असणा-या 
          आर त जागा कती ता यात घेत या?  
 

क) अ नशामक वभागातील कमचार  यांचा िनयमानुसार िमळणारा यादा काम केलेला 
(ओ हरटाईम) अितकालीन भ ा कधीपासनू दलेला नाह ?  

 

 ६.  ी.के.बी.गावडे यांना सेवा िनलं बत के यानंतर यांची खातेिनहाय चौकशी पुण  

       हो याअगोदर कामावरती का घेतल?े  यासाठ  काय ाम ये काय तरतुद आहे?  
 

अ) ी.गावडे यां यावर ल खातेिनहाय चौकशीम ये दोषी अस याचे उघड झाल,े पैशाम ये 
ाचार झाला हे उघड होऊनह  यां याकडून मनपाचे झालेले नुकसानीची र कम 

वसुल का  केली नाह ?  नुकसानभरपाई न घेता कोण या िनयमानुसार यांना कामावर 
जू केले आहे?  

 

       ब) पंपर  िचंचवड म.न.पा.हदद बाहेर अ नशामक वभागाने इमारत बांधकाम लॅन  

          मंजूर ता पुरता ना हरकत दाखला व प का ना हरकत दाखला कती ठकाणी  

          दलेले आहेत. गावाचे नाव, ठकाण व प ा.  


