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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक: नस/९/का व/ ८३  /२०१५ 

दनांक : ११  /०३/२०१५ 
 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०३/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका 
सभा शु वार दनांक २०/०३/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     
 
    

              आपला व वास,ू                  
                       

              
             नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पपंर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का मांक ४२ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे माच-२०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा शु वार 
दनांक २०/०३/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज होईल. 
 ------ 

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ३३ दनांक १९/८/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे.    
(माहे माच-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
 

  ब) मा.महापा लका सभा मांक – ३५ दनांक २०/०९/२०१४ व १०/११/२०१४ (द.ु२.०० व २.२० वा.)   
     चा सभावृ तांत कायम करणे.  

(माहे माच-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
  
क) मा.महापा लका सभा मांक – ३७ दनांक २०/११/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे.     

(माहे माच-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे)  
------ 
नो तरे 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये ) 
----------    

मा. थायी स मतीचे ठराव 
  

वषय मांक १)    संदभ :- १) मा.सं या गायकवाड, मा.अतुल शतोळे यांचा ताव. 
                         २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१०८१९ द.२१/२/२०१५   
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका नाग रक सावज नक चॅरटेबल ट, पंपर  या ट वारे 
दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदूचे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण दुधर आजारांनी 
ासले या णांना तसेच नैस गक आप ती पी डतांना मदत महापा लकेकडून तवष  मळणा-या 

र कम .२५,००,०००/- या अनुदानातून अथसहा य केले जाते. शासन नणय मांक पीसीसी 
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३००६/१९९७ . .३९७/न व२२ मं ालय, मु ंबई- ४०००३२ दनांक १८.१२.२००७ नुसार या टला 
दरवष  र. .२५,००,०००/- एवढे अनुदान दे यास मा यता दे यात आल  आहे. यानुसार सन २०१४-१५ 
या आ थक वषाक रता र. .२५,००,०००/- इतके अनुदान टला मंजूर कर यास मा यता देणेकामी 
मा.महापा लका सभेकडे शफारस कर यात येत आहे.         

       -------          
 

शहर सुधारणा स मतीचे ठराव 
 

वषय मांक २)     संदभ :- १) मा.आशा सुयवंशी, मा.उ हास शे ी यांचा ताव. 
                    २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४२ द.४/३/२०१५ 

   
       पंपर , काळेवाडी (पवनानगर) प रसराम ये स.नं.८८, ९०, ९१, ९५ व ९६ (आर ण .६३९) 
सन १९८४ पासून नाग रक वा त य कर त आहे.  येथील नाग रक सवसामा य व कामगार वगातील 
असून सदरचे आर ण वक सत के यास येथील नाग रकांवर व था पत (बेघर) हो याची वेळ येईल. 
सदरचे नाग रक सन १९८४ पासून राहत असून महापा लकेचा वकास आराखडा सन १९९५ म ये 
केलेला असून या म ये आ. .६३९ हे उ यानासाठ  आर त केलेले आहे.  यानुसार स.नं.८८  
मधील े ावर महानगरपा लकेने उ यान वक सत केलेले आहे.  परंतु येथील नाग रकांचा वचार  
क न उव रत स.नं.९०, ९१, ९५ व ९६ या स.नं. आ. .६३९ (उ यान) महारा  ादे शक नगररचना 
अ ध नयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  क न आर णातील े  नवासी भागात समा व ट 
कर यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
 
 

वषय मांक ३)   संदभ :– १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/वाकड/६६३/२०१४,  

                          द.१७/१२/१४ 

                        २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४३ द.४/३/२०१५ 
 
              मौजे वाकड जगताप डेअर  ते बालेवाडी बाणेर या दो ह  ठकाणांसाठ  जोडणा-या पुलाकर ता  
वाकड येथील स.नं.२६० पैक  ज मनीवर मु ंबई ां तक महापा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५  

अ वये ३५ मी. ं द र ता दनांक २४/१०/२०१३ अ वये घो षत केलेला आहे.  सदर मळुा नद वर ल  

पुलाचे काम चाल ूकेलेले अस यामुळे मौजे वाकड येथील कलम २०५ अ वये घो षत केले या ३५ मी.  
ं द र याकर ता जमीन संपादन करणे आव यक आहे. मौजे वाकड येथील स.न.ं२६० पैक  मु ंबई 

ां तक महापा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये घो षत केले या ३५ मी. ं द  

र याखाल ल ज मन महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन  

अ ध नयम १८९४ तातडीचे कलम १७ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 

मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ४)  संदभ – १) मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाल  जवळकर यांचा ताव. 
                      २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४४ द.४/३/२०१५ 
 
        वकास नयं ण नयमावल स अ धन राहू न इमारतीचा वकास आराखडा मंजूर कर यात 
आला आहे.  या नयमांचे सरास उ लंघन होत आहे आ ण यामुळे अशी प रि थती नमाण झाल   
आहे क , वकास नयं ण नयमावल तील तरतूद नुसार अगोदर मंजूर कले या आराखडयामधील 

पुन वकास करता येत नाह . पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने मंजूर केले या आराखडयातील  
सोसायट  थापन झालेनंतर एक त जागेम ये कोण याह  कारची वभागणी, बदल एक त  

जागेवर करता येणार नाह  आ ण तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकेकडून लेखी परवानगी ा त  
क न घेत याखेर ज करता येणार नाह .  आ ण याअथ  आराखडयात व वध कार या इमारती  
उदा.सद नकां या इमारती/रोहाऊसेस/दु हेर  बंगला/सुखसु वधा इमारत इ.चा समावेश आहे, पंपर   
चंचवड महानगरपा लकेकडून लेखी परवानगी घे यापूव  सोसायट/सं थेची/दालनाची/सभासदांची  

(बहु मत/ठराव) लेखी संमती घेणे आव यक आहे. आ ण मंजूर आराखडयातील समा व ट उपल ध  
कोण याह  सोयी-सु वधा दश वले या संबं धत जागेवर अथवा इमारतीम ये सव सभासदांस  
उपभोगासाठ  वापरता येतील. या माणे धोरण नि चत कर याकर ता मा.महापा लका सभेकडे  

शफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ५)   संदभ – १) शासन  अ धकार  यांचे प  .फ ेका/सभा/का व/२६/२०१५, दनांक –  

                         १२/०२/२०१५    

                       २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४५ द.४/३/२०१५ 
 
       मा. फ भाग स मती ठराव मांक ५४ दनांक ११/०२/२०१५ अ वये मौजे चखल   

येथील गट .१६५५ (१) व १६५५ (२) याम ये १८ मीटर र याचे आर ण टाक यात आले  

असून यामुळे या गटातील ी. शवाजी बबन मोरे या शेतक-या या ह यातील ७ एकर 

े ापैक  ६.५ एकर े  आर णात येत असलेने यांचेवर भूमी हन हो याची वेळ आलेल  

असून यांचे कुटंूब हवाल दल झाले आहेत.  यांना भूमी हन होऊ नयेत या क रता १६५५(१) 
व १६५५ (२) या गटातील १८ मीटर र याचे आर ण र  क न ते गट .१६५४ या 
सरकार  गायरानाचे े ावर थलांतर त करणेकामी मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ६)   संदभ –१) मा.महापा लका आयु त यांचे प  . थाप य BSUP  

                        /७१/२०१५, दनांक – २४/०२/२०१५    

                 २) मा.शहरसुधारणा स मती सभा ठराव. .४६ द.४/३/२०१५ 
 
       पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत JnNURM – BSUP अंतगत शहरात खाल ल  

ठकाणी झोपडप ी पुनवसन क प राब व यात येत आहेत. १) से. . २२ नगडी,  
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२) अजंठानगर, ३) म लंदनगर, ४) वेताळनगर, ५) उ योगनगर व ६) प ाशेड, लंक रोड  
उपरो त क पांची मा हती खाल ल माणे. 

अ) से टर .२२ नगडी झोपडप ी पुनवसन क प 

 से. .२२ नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क प हा संर ण खा या या रेड झोन या 
ह ीम ये येत अस याने सदरबाबत मा. उ च यायालयमु ंबई येथे . १८०६/२०११ अ वये या चका 
दाखल कर यात आलेल  आहे. सदर या चकेस अनुस न मा. उ च यायालय, यांनी से टर .२२ 
नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क पास द. १२/०४/२०१२ रोजी थ गती दलेल  असून सदर या 
थ गती आदेशापासुन क पाचे काम आहे या ि थतीत बंद कर यात आलेले आहे. सदर 
क पाबाबत वेळोवेळी सुनावणी झालेल  असून अ यापपयत नणय झालेला नाह. 

सुनावणी या तारखा :- १०/०३/२०११,०२/०२/२०१२, १९/०३/२०१२, ३०/०३/२०१२, १२/०४/२०१२, 
१८/१०/२०१२, २१/११/२०१२, २३/११/२०१२, १४/०१/२०१३, २५/०२/२०१३, १६/०४/२०१३, ०८/०७/२०१३, 
०२/१२/२०१३, १३/०२/२०१४, ११/०६/२०१४, ११/०९/२०१४, ०२/१२/२०१४. 
       दर यान, वषयां कत क पाचे ठेकेदार यांनी क प आहे या ि थतीत बंद कर याची 
मागणी क न व वध Claims सादर केलेले आहेत (सोबत ठेकेदारांची प े अवलोकनाथ). सदर 
या चकेवर नणय झा यानंतर याबाबत वचार करता येईल असे वेळोवेळी या बैठक त ठेकेदारांना 
सांग यात येत होते. तथा प, सदर दा याची यायालयाम ये सुनावणी होऊन दा याचा अं तम नणय 
कधी लागेल याबाबत नि चत अशी कालमयादा नाह . थ गती आदेशापासून क पाची कामे पूणत: 
बंद आहे. सदरची कामे बंद अस याने  ठेकेदारांचे Claims  म ये वाढच होत आहे.  
 या पा वभुमीवर से टर .२२ नगडी येथील क प आहे या ि थतीत समीत 
(Curtailment) करणे यो य राह ल. क प समीत करणे याकामी खाल ल बाबींचा वचार हावा. 
१) मा. उपा य  तथा मु य कायकार  अ धकार , MHADA यांनी यांचे प  .एमएच/ 
   मुअ-१/पर प के/न .१४८/२०१३ द.१८/०६/२०१३ नुसार मनपाकडे अख चत पडून 
   असले या नधीवर ९.५ % दराने याज आका न ते क शासनाकडे परत करणे  
   आव यक आहे असे कळ वले आहे. सदर प ाची छायां कत त सादर कर यात  
   आलेल  आहे. 
२) से. .२२ नगडी येथील क पा या कामास मा.उ च यायालय, मु ंबई यांनी मनाई आदेश 

दलेला असून सदरबाबत वारंवार सुनाव या झाले या असून अ यापपयत कोणताह  नणय 
झालेला नाह . सदर क पाचे ठेकेदार Claims मागणीबाबत प यवहार करत असून यां या 
Claims म ये दवस दवस वाढच होत आहे. वर ल सव बाबींचा वचार करता से. .२२ नगडी 
येथील क प आहे या ि थतीत थांब वणेत यावा कंवा कसे याबाबत मा.डॉ. ी. ए.के. म ा, 
स चव, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India  यांना 
.CivilBSUP/56/2014  द.१५/०२/२०१४ रोजी प  पाठ व यात आलेले असून सदरबाबत 

अ भ ाय माग वणेत आलेला होता. 
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३) पंपर  चंचवड महानगरपा लकेमाफत से. .२२ नगडी येथील क प समीत कर याबाबत 

.CivilBSUP/56/2014  द.१५/०२/२०१४ या प ा वये माग वले या अ भ ायास अनुस न मा. 
ी जॉयदेव ामा णक, सम वयक JnNURM& RAY Government Of India यांनी JnNURM 

अंतगत राब व यात येत असलेले क प द. ३१/०३/२०१५ पूव  पुण करावयाचे आहेत. 
क पासाठ ची जागा, यायालयाची थ गती, लाभा याचे न इ. कारणांसाठ  रखडलेला अथवा 

बंद असलेला क प आहे या ि थतीत समीत कर यात यावा. तसेच क पासाठ  दे यात 
आले या नधीपैक  न वापरलेला नधी Government Of India  यां याकडे जमा करणेबाबत 
याचे द. २४/०३/२०१४ चे प ानुसार कळ वलेले असून सदर प ाची त सोबत जोडलेल  आहे. 

JnNURMयोजनेअंतगत झोपडप ी पुनवसन क पासाठ  क शासन व रा यशासन यां यामाफत 
मनपास नधी ा त झालेला आहे. सदर नधी मनपा या खा यावर जमा असून यावर ल याज 
मनपा या खा यावर जमा होत आहे.  

४) Central sanctioning & Monitoring Committee of Ministry of Housing and Urban Poverty 
Alleviation (CSMC) कडील द. ११/११/२०१४ रोजी झाले या १५८ या मट ंगम ये म लंदनगर, 
वेताळनगर, अजंठानगर, उ योगनगर, लंक रोड प ाशेड व से. .२२ नगडी येथील क पामधील 
बांधकामास सु वात न केले या सद नका समीत कर याबाबत नणय घे यात आलेला 
अस याबाबत उप मु य अ भयंता, JnNURM, MHADA  यांनी द.०८/१२/२०१४ या email 
वारेकळ वलेले आहे. सदर या Minutes of Meeting  व email ची त सोबतअवलोकनाथ 

जोडलेल  आहे.  
५) मा. मु य अ भयंता -२, महारा  गृ ह नमाण व े  वकास ा धकरण यांनी बीसएसयुपी / 

आयएचएसडीपी अंतगत अ यापह  काम सु  न झालेल  घरकुले क पातून वगळून समीत 
कर याचा तावसादर करणे वषयी यांचेकडील प  . एमएच/मुअ-२/उमुअ/काअ-
२/जे/ ा./न. .२४/१५७२/१४ द.१५/१२/२०१४ या प ा वये कळ वलेले आहे. सदर प ाची त 
सोबत अवलोकनाथ जोडल  आहे. 

६) से. .२२ नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क पातील ठेकेदार मे. बी.जी. शक व इतर यांनी 
सदरचा क प समीत कर याबाबत मागणी केलेल  आहे. सदरची कामे बंद अस याने 
ठेकेदारा या Claims  म ये दवस दवस वाढच होत आहे. यामुळे  “ न वदा अट  व शत  CSD 
Volume – I Clause No.59 Pg. No. 53 &54  नुसार क प आहे या ि थतीत समीत 
करणेबाबत क पाचे स लागार ी. मोहन साखळकर, मे. ओमकार एश स JVयांनी 
यांचेकडील प  . OC/PCMC/14-15/50 द.२७/०५/२०१४ या प ा वये अ भ ाय दलेला 
आहे. सदर प ाची छायां कत त सोबत जोडलेल  आहे. 

७) से. .२२ नगडी येथील क प आहे या ि थतीत समीत करणे आव यक असून यात फ त 
सवाथाने पुण झाले या इमारतींचाच अंतभाव करणे यो य  राह ल. सदर क पातील अधवट 
बांधकाम अव थेत असले या इमारती अपुण इमारती माच २०१५ पूव  पुण करणे अवघड आहे 
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तसेच मा. उ च यायालयाकडे सदर क पाबाबत दाखल केले या या चकेवर 
नणय नंतर कधी लागेल याबाबतह  स यि थतीत नि चत असा कालावधीचा अंदाज करता येत 
नाह .   

८) भ व यात अपुण इमारतीसह उवर त रा हले या इमारतींचे बांधकाम करावयाचे झा यास 
म.न.पा.स क शासन (GOI) व रा यशासन (GOM) कडून ह सा मळणार नाह . बांधकाम 
सा ह याम ये भाववाढ होणार, यामुळे सदर इमारतींचे बांधकाम पूण करणेसाठ  न याने न वदा 
काढा या लागतील. न याने काढ यात आले या न वदांचे दरह  यावेळ या च लत D.S.R. 
नुसार दर जा त येतील व हा सव भार मनपास उचलावा लागेल. 
वर ल सव बाबींचा वचार करता सदरचा क प आहे या ि थतीत समीत कर यात यावा व  
क शासन व रा यशासन यांचेकडून क पासाठ  ा त झालेला नधी पैक  न वापरलेला नधी 
याजासह परत करणेत यावे असे या वभागाचे मत आहे. 

ब) लंक रोड प ाशेड ६७२ सद नका 

 लंक रोड प ाशेड चंचवड येथे JnNURM – BSUP योजनेअतंगत झोपडप ी पुनवसन क प 
राब वणेत येत असून सदर क पांतगत ६ इमारतींचे बांधकाम ता वत आहेत. सदर ६ 
इमारतींपैक  ५ इमारतींची बांधकाम पूण झालेल  असून १ इमारतीचे बांधकाम होणे बाक  आहे. सदर 
क पा या जागेबाबत मा. उ च यायालय, मु ंबई येथे . ७४/२०१३ अ वये जन हत या चका दाखल 

कर यात आलेल  आहे. सदर क पास मा. उ च यायालयाने द. ०९/०७/२०१४ रोजी ल ंक रोड 
प ाशेड येथील बांधकाम पूण झाले या इमारतीमधील सद नकांचे लाभा याना वाटप न कर याचे 
आदेश दलेले असून क पास थ गती दलेल  आहे. स यि थतीत ५ इमारतींचे बाधंकाम पूण 
असून यायालया या आदेशामुळे सदर इमारतींचा लाभा याना ताबा देता येत नाह. उव रत एका 
इमारतीचे बांधकामासाठ  वतं  न वदा काढून इमारतीचे बांधकाम पूण कर याबाबत यायालयाने 
आदेश दलेले आहेत. सदर कामाबाबत मनपामाफत न वदा स द कर यात आलेल  असून न वदा 

या चालू आहे. JnNURMकामांचा Mission Period माच २०१५ अखेर संपत अस यामुळे सदर 
इमारतीचे काम Mission Period या नधार त कालावधीम ये होणार नाह . सदर क पातील एका 
इमारतीचे बांधकाम के यास उव रत पा  लाभा याना इमारतीचा ताबा देता येणार आहे. क प पूण 
कर या या ट ने सदर इमारतीचे काम होणे आव यक आहे. यामुळे सदर इमारतीसाठ  लागणारा 
खच हा महानगरपा लके या नधीमधून करावा लागणार आहे. 
 

क) म लंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, व लनगर व उ योगनगर येथील झोपडप ी पुनवसन क प 

 JnNURM – BSUP योजनेअंतगत महापा लकेमाफत म लंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, 
व लनगर व उ योगनगर येथे झोपडप ी पुनवसन क प राब व यात येत आहे. झोपडप ीतील 
झोपडी धारकांचे सव ण करणे, बायोमे क करणे, पा  लाभाथ  ठर वणे, सोसाय यांचे सोडत 
काढणे, पा  लाभा याचे रिज ेशन करणे, बँक लोन करणे मंजूर करणे तसेच इतर शासक य 
कामे महानगरपा लके या झोपडप ी नमुलन व पुनवसन वभागामाफत कर यात येतात. सदरचे सव 
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क प हे Insitu क प असून इमारतीचे बांधकाम करावया या जागेवर ल झोप या काढून सदर 

जागेवर ल झोपडी धारकास मनपामाफत बांधले या प ाशेड (Transit Camp) म ये हल व यात येते. 
सदर या झोप या काढून मोक या झाले या जागेवर इमारती बांधून पा  झोपडप ी धारकांना 
बांध यात आले या इमारतींम ये ताबा दे यात येतो.  
 म लंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर, व लनगर,उ योगनगर, से. .२२ नगडी व लंक रोड 
प ाशेड या क पां या ठेकेदारास कामाचे आदेश दलेले आहेत. सदर ोजे टनुसार संबं धत 
ठेकेदारांना दले या कामाचे आदेशाची मा हती पुढ ल माणे… 

 
अ. 
. 

ठेकेदाराचे 
नांव 

क पाचे नांव कामाचा आदेश 
दनांक 

बांधकाम 
करावया या 

एकूण इमारती 

एकूण  
सद नका 

 
 

१ 

 
 

मे.इंदु 
ोजे टस ्  
ल. 

व लनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १३ १४५६ 

अजंठानगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १३ १४५६ 

वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ १२ १३४४ 

उ योगनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१४/१२/२००७ ०४ ४४८ 

२ मे. बी.जी. 
शक 

लंक रोड प ाशेड झोपडप ी 
पुनवसन क प 
 

१८/०२/२०१० ०६ ६७२ 

३ मे. IVRCL म लंदनगर झोपडप ी पुनवसन 
क प 

११/१२/२००७ ११ १२३२ 

४ मे. तभा 
क शन 

से. .२२ नगडी झोपडप ी 
पुनवसन क प (पॅकेज ५ व ६) 

१४/१२/२००७ ५७ ४५६० 

५ मे. बी.जी. 
शक 

से. .२२ नगडी झोपडप ी 
पुनवसन क प 
(पॅकेज . ७ व ८) 

११/१२/२००७ ६१ ४८८० 

६ मे. IVRCL से. .२२ नगडी झोपडप ी 
पुनवसन क प(पॅकेज . ९) 

११/१२/२००७ २९ २३२० 

 एकुण २०६ १८३६८ 
 
 
सदर क पासाठ  D.P.R रकमेवर GOI कडून ५०%  व GOM कडून ३०% या माणे मंजूर 

नधी व ा त नधीची मा हती पुढ ल माणे... 
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अ. . क पाचे नांव क पासाठ  GOI कडील 

नधी 
क पासाठ  GOM कडील 
नधी 

शेरा 

  मंजूर नधी ा त नधी मंजूर नधी ा त नधी 

१ व लनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१६.३० १६.४४ ९.१४ ९.४८ 

२ अजंठानगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१६.०५ १२.१५ ९.०३ ७.०५ 

३ वेताळनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१५.१५ १६.३९ ८.४२ ९.४४ 

४ उ योगनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

५.१२ ६.८४ २.८३ ३.९६ 

५ लंक रोड प ाशेड 
झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१२.८९ ९.६६ ७.७३ ५.६१ 

६ म लंदनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१३.६९ १४.३७ ७.६४ ८.३१ 

७ से. .२२ नगडी 
झोपडप ी पुनवसन 
क प (पॅकेज५ व ६) 

४५.२२ ३३.९२ २९.८५ २०.२७  

८ से. .२२ नगडी 
झोपडप ी पुनवसन 
क प (पॅकेज .७व ८) 

४५.२२ ४५.२२ २९.८५ २७.०३ 

९ से. .२२ नगडी 
झोपडप ी पुनवसन 
क प (पॅकेज . ९) 

१६.७७ १६.७७ ११.०७ १०.०३ 

 एकुण १८६.४१ १७१.७६ ११५.५६ १०१.१८ 

 
सदर क पांतगत ोजे ट माणे स यि थती खाल ल माणे..... 
 

क पाचे नांव क पानुसार मंजूर 
सद नका (Revised 
D.P.R.)(इमारती) 

लाभा याना 
ह तांत रत 
सद नका 
(इमारती) 

ह तांतरणासाठ  
तयार सद नका 

(इमारती) 

ग तपथावर ल 
सद नका 
(इमारती) 

समीत 
करावया या 
सद नका 

व लनगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१४५६ (१३) ११२० (१०) ३३६ (०३) ० ० 

अजंठानगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१४५६ (१३) ४४८ (०४) ३३६ (०३) ० ६७२ (०६) 
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वेताळनगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१३४४ (१२) ४४८ (०४) ११२ (०१) ४४८ (०४) ३३६ (०३) 

उ योगनगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

४४८ (०४) ० ० ० ४४८ (०४) 

लंक रोड 
प ाशेड 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

६७२ (०६) ० ५६० (०५) 
 

० ११२ (०१) 

म लंदनगर 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१२३२ (११) २२४ (०२) ११२ (०१) २२४ (०२) ६७२ (०६) 

से. .२२ नगडी 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 
(पॅकेज ५ व ६) 

४९६० (६२) १०४० (१३) २४० (०३) ० ३६८०(४६) 

से. .२२ नगडी 
झोपडप ी 
पुनवसन 
क प(पॅकेज 
. ७ व ८) 

४९६० (६२) १२८० (१६) १६० (०२) ४८० (०६) ३०४० (३८) 

से. .२२ नगडी 
झोपडप ी 
पुनवसन क प 
(पॅकेज . ९) 

१८४० (२३) ४८० (०६) २४० (०३) ० ११२० (१४) 

एकुण १८३६८ ५०४० २०९६ ११५२ १००८० 

 

टप –     १) से. .२२ नगडी येथील क पाम ये एका इमारतीत (G+4) ८० सद नका  
            आहेत. 

२) म लंदनगर, व लनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, उ योगनगर, लंक रोड 
      प ाशेड येथील क पाम ये एका इमारतीत (P+7) ११२ सद नका आहेत. 

         सदर या आदेशानुसार या या झोपडप ्यां या जागेवर ठेकेदारांमाफत इमारतींचे 
बांधकाम सु  कर यात आले व काह  इमारतींचे बांधकाम पूणह  झाले परंतु झोपडप ी नमुलन व 
पुनवसन वभागाकडील पा  लाभाथ  ठर वणे व इतर शासक य बाबी पूण करणेसाठ  बराच 
कालावधी लागला. यामुळे नयोिजत वेळेम ये बांध यात आले या इमारतींचा पा  लाभा याना ताबा 
देता आला नाह . सदर या कारणांमुळे वर ल क पांचे काम पूण करणेस वलंब झाला. उ योगनगर 
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क पातील इमारतींचे बांधकाम करणेसाठ  जागा उपल ध झाल  नस यामुळे सदर क पातील 

इमारतींचे बांधकाम सु  करता आलेले नाह . 
 JnNURMकामांचा Mission Period माच २०१५ अखेर संपत अस यामुळे सदर क पातील 
रा हले या इमारतींचे काम Mission Period या नधार त कालावधीम ये पूण होणे श य 
नाह . यामुळे सदर क पातील रा हले या इमारतींचे बांधकाम हाती न घे याबाबत नणय होणे 
आव यक आहे. क पांचे काम सु  होऊन ७ वष कालावधी झालेला असून वेळोवेळी ठेकेदारास 
मुदतवाढ दलेल  अस याने भाववाढ या खचातह  (Escalation Cost) दवस दवस वाढत आहे.  

 सदर क पासाठ  आतापयत झाले या खचाची मा हती पुढ ल माणे... 
क पाचे नांव R.A Bills Escalation एकुण 

व लनगर झोपडप ी पुनवसन क प ५९.१९६ ८.६१६ ६७.८१२ 
अजंठानगर व उ योगनगर झोपडप ी 
पुनवसन क प 

१७.८७६ २.९६९ २०.८४५ 

वेताळनगर झोपडप ी पुनवसन क प ३१.३९४ ७.७७१ ३९.१६५ 
लंक रोड प ाशेड झोपडप ी पुनवसन 
क प 

२१.०७ ५.६३६ २६.७०६ 

म लंदनगर झोपडप ी पुनवसन क प २४.७६९ ६.४२५ ३१.१९४ 
से. .२२ नगडी झोपडप ी पुनवसन 
क प (पॅकेज ५ व ६) 

४६.३५५ ७.१२३ ५३.४७८ 

से. .२२ नगडी झोपडप ी पुनवसन 
क प(पॅकेज . ७ व ८) 

५७.९०२ ८.२३१ ६६.१३३ 

से. .२२ नगडी झोपडप ी पुनवसन 
क प(पॅकेज . ९) 

२८.९९६ ४.२५५ ३३.२५१ 

एकुण २८७.५५८ ५१.०२६ ३३८.५८४ 

 
क प वेळेत पूण न हो याची कारणे पुढ ल माणे – 

१) से. .२२ नगडी येथील क पाचे बांधकाम संर ण खा या या Red Zone ह ीम ये  
   येत अस याने सदर बाबत मा. उ च यायालयाम ये दावा दाखल कर यात आलेला  
   आहे. सदर दा याबाबत यायालयाकडील नणय लं बत आहे. 
२) लंक रोड प ाशेड येथील क पा या जागेबाबत मा. उ च यायालय, मु ंबई येथे  
   जन हत या चका दाखल कर यात आलेल  असून सदर या चकेवर यायालयाकडील  
   नणय लं बत आहे. 
३) JnNURM – BSUP या योजनेअंतगत राब व यात येत असले या म लंदनगर, 
   व लनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, उ योगनगर व से. .२२ नगडी येथील क पांसाठ   
   Environment Clearance व Consent to Operate मळणेसाठ  बराच कालावधी लागला. 
४) इमारतीतील पा  ११२ लाभा याची  सोसायट  कर यास होणारा वलंब. 
५) सोसायट  तयार झालेनंतर लाभा याचे बँक खाते काढणे, लाभाथ ना व ह सा  
   भरणेक रता बँक लोन करणे तसेच बँक लोन मंजूर होणेकामी संबं धत बँकांकडून  
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   होणारा वलंब.  
६) कामाचे आदेशानुसार नयोिजत कालावधीम ये इमारतीचे बांधकाम पणू झालेले परंत ु   
   पा  लाभा याना इमारतीचा ताबा दे याबाबत महानगरपा लके या झोपडप ी नमुलन  
   व पुनवसन वभागाकडून शासक य बाबींची पूतता व हत मुदतीत झाल  नस याने  
   बांधकाम पूण झाले या इमारतींचा ताबा लाभा याना वेळेत देता आला नाह . 
७) इमारतींचा ताबा वेळेत न द या गे याने पुढ ल इमारतींचे बांधकामासाठ  जागा (Site) 
   उपल ध झाल  नाह  यामुळे पुढ ल इमारतींचे बांधकाम करता आलेले नाह. 

 वर ल सव बाबींचा वचार करता म लंदनगर, वेताळनगर, अजंठानगर व लंक रोड 
प ाशेड येथील क पातील सु  असले या इमारतीचे बांधकाम पूण क न उव रत इमारतींचे 
बांधकाम न करता तसेच से. .२२ नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क पातील अपूण 
अव थेत असले या इमारतींचे बांधकाम आहे या ि थतीत समीत (Curtailment) करणेत 
यावा असे या वभागाचे मत आहे.सदरबाबत या माणे नणय झा यास क शासन (GOI) व 
रा यशासन (GOM) यांचेकडून क पासाठ  ा त झाले या नधीची उवर त र कम 
याजासह परतावा करणे आव यक आहे. 

 
क पाचे नांव क पानुसार 

मंजूर 
सद नकांची 
सं या 

लाभा याना 
ह तांत रत 
सद नका 
(इमारती) 

ह तांतरणा
साठ  तयार 
सद नका 
(इमारती) 

ग तपथा
वर ल 

सद नका 
(इमारती) 

समीत 
करावया या 
सद नका 

व लनगर, अजंठानगर, 
वेताळनगर, उ योगनगर, लंक 
रोड प ाशेड, म लंदनगर, 
से. .२२ नगडी (पॅकेज ५, 
६,७,८ व ९), झोपडप ी पुनवसन 
क प 

१८३६८ ५०४० ११५२ १४७२ १००८०** 

एकुण १८३६८ ५०४० ११५२ १४७२ १००८० 

 
** टप – समीत करावया या एकूण १००८० सद नकांपैक  ७८४० सद नका या से. .२२,  
        नगडी येथील झोपडप ी पुनवसन क पातील आहेत. 

  तर  उपरो त सव बाबी ल ात घेता से. .२२ नगडी, म लंदनगर, वेताळनगर, 
अजंठानगर व उ योगनगर व लंक रोड प ाशेड येथील क प आहे या ि थतीत समीत करणे यो य 
राह ल तसेच क शासन व रा यशासन यांना क पासाठ  ा त झाले या नधीची उवर त र कम 
नयमानुसार परतावा करणेकामी या तावास मा यतेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत 
येत आहे. 
                                     -------- 
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मा.आयु तांकडून आलेल  पञे / कामे 
 
वषय मांक ७ )   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
                           .पअक/३/का व/६१०/२०१४ दनांक २६/१२/२०१४    

               २) मा. महापा लका सभा ठ. .६५२ द. २६/२/२०१५  
  

पंपर  चंचवड शहरातील हवा दूषण कमी कर या या ट ने प ंपर  चंचवड मधील तीन 
चाक  ऑटो र ाना सी.एन.जी. कट बस वणे आव यक आहे. स या मनपा ह ीम ये एकुण अंदाजे 
५८०० ऑटो र ा आहेत. पुणे मनपा या धत वर सी.एन.जी. अनुदानासाठ  र ा पंचायत पुणे- पंपर  
चंचवड व ांती र ा सेना यांनी नवेदना वारे मागणी केलेल  असुन अशा कारे अनुदान द याने 
सी.एन.जी. चा वापर वाढणार आहे व या अनुषंगाने शहरातील दुषणाची पातळी कमी हो यास 
मदत होणार आहे. यानुसार शहरातील र ा पंचायत व ांती र ा सेना यांनी नवेदना वये पुणे 
महानगरपा लकेने सीएनजी कट बसवुन घेणा-या र ांना दहा हजार पये अनुदान दलेले असुन 
याच धत वर पंपर  चंचवड महानगरपा लकेने अनुदान देणेत यावे अशा मागणीचे नवेदन 
मा.आयु त सो. यांना देणेत आलेले आहे. यानुसार मा.आयु त सो. व मा.महापौर प ंपर  चंचवड 
महानगरपा लका यांचेम ये झाले या चचम ये ताव सादर करणेबाबत सुचना दले या आहेत. 

यापुव  मनपा या मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये  शहरातील 
दुषण कमी कर यासाठ  येथील वाहने सव थम र ा एल.पी.जी. सी.एन.जी. सार या पयावरण 
म  इंधनावर कर याचे नदश मा.सव च यायालयाने नेमले या भु रेलाल स मतीने दले आहेत. 
यानुसार शहरातील सव जु या र ा एल.पी.जी. व सी.एन.जी. कर याचा आदेश रा य शासनाने 
ादे शक प रवाहन ा धकरणाने दले आहे. यानुसार पुणे महानगरपा लके या धत वर पंपर  
चंचवड शहरातील या र ाचालकांनी आप या जु या व न या र ा सी.एन.जी. कट बस वल  
आहे अशा र ांना येक  र. .१२,०००/- एकदाच अनुदान शहराची पालक सं था हणुन दे याचा 
नणय पंपर  चंचवड महानगरपा लका थायी स मती घेत आहे. याक रता आगामी अंदाजप क 
सन २०१३-१४ म ये ५ कोट ची तरतुद करणे बाबत व सदरचे काम तातडीने करणे बाबत सुचना 
केले या आहेत.  

यानुसार सदर या कामासाठ  पयावरण वभागाकडे सन २०१४-१५ या अथसंक पाम ये 
“ तन चाक  र ांसाठ  प.ं च.ंमनपामाफत सी.एन.जी. कटसाठ  सहा य अनुदान देणे” या 
लेखा शषाखाल  पान .१४६ अ. .२५ वर र. .१,२०,००,०००/- ची तरतुद करणेत आलेल  आहे. तर , 
मा. थायी स मती सभा ठराव .८३७ द.२४/७/२०१२ अ वये र. .१२,०००/- ऐवजी पुणे मनपा या 
धत वर शहरातील सव पा  र ाचालकांना सी.एन.जी./एल.पी.जी. कट बस वणेकामी सहा य अनुदान 
हणुन एक त र. .१०,०००/- चे सहा यक अनुदान देणेस व सदर अनुदान वाटपाबाबतची कागदप े 

एक त ठेवणे, याम ये र ांचे आर.सी. पु तकाची झेरॉ स, सी.एन.जी. कट बस व याची पावती, 
लायस स, परमीट, फ टनेस स टफ केट, पी.य.ुसी. व मनपा ह ीम ये १० वषाचा अ धवास, या 
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कागदप ांची तसेच न वन आले या तावांची तपासणी आर.ट .ओ. कडे असले या 
मा हतीबरोबर जुळवुन पडताळणी करणे, तावां या रकमचे बल मनपा या लेखा वभागाकडे सादर 
करणे, तसेच र ाचालकास चेकचे वाटप करणे इ. सव बाबींचे कामे पयावरण वभागाकडील 
तरतुद मधुन कायशाळा वभाग, व ॅफ क सेल वभागाकडुन क न घेवुन ट या ट याने शहरातील 
सव पा  र ांना सहा यक अनुदान देणे या धोरणास मा यता मळणेचा वषय मा.महापा लका 
सभे या मा यतेकामी ठेवणेत येत आहे. 

 
(माहे माच-२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
            
वषय मांक ८)    संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .वै य/३/का व/११३/२०१५ 
                           द.१६/०२/२०१५   

      पंपर  चंचवड महानगरपा लके या उ प नाम ये वाढ हो याचे उ ेशाने शहराचे काय े ाम ये 
वै यक य यवसाय करणा-या यावसायीकांकडून परवाना शु क आकारणेस मा.महापा लका सभेम ये 
ठराव . ४७२ द.२०/०२/२०१४ अ वये मा यता दे यात आलेल  आहे. यानुसार शहरातील वै यक य 

यावसा यकांकडून परवाना शु क आकार यात येत आहे. तसेच याम ये मुदतीत शु  क न भर यास 
दंडाचीह  तरतूद कर यात आलेल  आहे. याचा तप शल खाल ल माणे – 

अ. . खाटांची सं या दर (र. ) दंड 

१ १ ते १० २,०००/- 

१ ए ल ते ३० जून 
या कालावधीत र कम 

जमा न के यास 
तम हना फ  चे 

१०%तथा प कमाल 
१२०%वा षक दंड 

२ ११ ते ४९ ५,०००/- 
३ ५० ते १०० १२,०००/- 
४ १०१ ते ४९९ १,००,०००/- 
५ ५०० या पुढे २,००,०००/- 

६ 

ि लनीक, ड पे सर , लॅबॉरेटर , क स टेशन, पशु 
दवाखाने, फिजओथेरेपी व इतर वै यक य सेवा 

पुर वणा-या सं था 
१,२००/- 

     यानुसार, द.१६/०१/२०१५ पासून न दणी अथवा नुतनीकरणाक रता येणा-या वै यक य 
यावसा यकांकडून वलंब शु क आकार यात येत आहे. आजतागायत परवाना शु काचे रकमेपोट  
एकूण र. .२,३६,६००/- व वलंब शु कापोट  र. .६२०/- इत या रकमेचा भरणा महानगरपा लके या 
कोषागाराम ये कर यात आलेला आहे. 

       तथा प, मा. थायी स मती सभेम ये वक ल, चाटड अकाऊंटंट, आ कटे ट या यावसा यकां माणे 
डॉ टरांकडून परवाना शु क आकर यात येऊ नये याबाबत ठराव . ९०५७ द.५/११/२०१४ रोजी 
सद य ठराव पा रत कर यात आलेला आहे.        
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     यानुसार प ंपर  चंचवड महानगरपा लके या काय े ाम ये कायरत असले या वै यक य 
यावसा यकांकडून आकार यात येणारा परवाना शु क र  करणेबाबत तसेच आजतागायत 
आकार यात आलेला परवाना शु कापोट ची य  र कम संबं धत वै यक य यावसा यकांना परत न 
करता ती र कम पुढ ल जैववै यक य घनकच-याचे शु काम ये समायोिजत करणेस मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

वषय मांक ९)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील   
                        जा. .झो नप/ु था/जा/का व/६८/२०१५ दनांक ०९/०३/२०१५    

भमश तीनगर झोपडप ीचा भाग हा से. . २० म ये येत असुन सदरचा भाग हा पंपर  
चंचवड नवनगर वकास ा धकरणा या आर त े ात येत आहे. सदर भागातील नाग रक नागर  
सु वधा मळणेबाबत वारंवार मागणी कर त आहेत. 

 द. ०७/११/२०१४ रोजीचे भमश तीनगर येथील झोपडप ीमधील नाग रकां या सम या संदभात 
मा. आयु त साहेब याचेंकडे चचा केल  असता भमश तीनगर येथे कायम व पी शौचालय 
बांधणेबाबत मा. आयु त सो यांनी सुचना दले या आहेत. सदर या ठकाणी प ंपर  चंचवड नवनगर 
वकास ा धकरणाकडुन नाहरकत दाखला मळालेनंतर सदर ठकाणी मनपामाफत शौचालय बांधणेचे 
काम हाती घेणेत येईल. तथा प भमश तीनगर येथे शौचालय बांधणे या कामाचा सन २०१४-१५ चे 
मुळ अंदाजप कात समावेश नसलेने याकर ता सदर कामाचा समावेश मुळ अंदाजप कात करावा 
लागणार आहे व तसेच याकर ता तरतुद ह  वग करावी लागणार आहे. 

 तर  वॉड . ४ कृ णानगर येथील भमश तीनगर झोपडप ीम ये जुना ८ स सचा संडास 
लॉक पाडुन न वन २६ स सचा दुमजल  संडास बांधणे या कामाचा सन २०१४-१५ चे 
अंदाजप काम ये समावेश करणे व सदर कामासाठ  र. . ५.०० लाख तरतुद भाग  ४२ मधील 
आंबेडकरनगर झोपडप ीम ये सां कृ तक क  इमारत बांधणे (८७१/४७) कामामधुन वग करणेस 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय मांक १०)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .भूिज/६/का व/१००/२०१५  
                          द.१०/३/२०१५ 
         आ दवासी वकास वभाग, महारा  शासन यांचे अंतगत एकाि म क   आ दवासी वकास 
क प कायालय कायाि वत आहे. सदर कायालयास आ दवासी मुलांचे शासक य वस तगृ हासाठ  

तातडीने म.न.पा ह ीत इमारत उपल ध  होणेकामी यांची मागणी होती. कामाची तातडी ल ात घेता 
म.न.पा.चे अ णासाहेब मगर टे डयम, पंपर- नेह नगर आवारातील डा बो धनी वस तगृ हाची 
इमारत आ दवासी मुलांचे शासक य वस तगृ हासाठ द.३/१/२०१५ रोजी एकाि मक आ दवासी वकास 
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क प कायालयास मा.महापा लका सभेचे मा यतेस अ धन राहू न भाडेत वावर उपल ध 

क न देणेत आल  आहे. 

             तुतकामी नगररचना वभागाने ठर वलेला भाडेदर व म.न.पा. या अट /शत  लागू राहणार 
आहे व तर  महारा  शासन, आ दवासी वकास वभाग यांचे अंतगत कायाि वत एकाि मक 
आ दवास क प कायालय यांना आ दवासी मुलांचे शासक य वस तगृ हासाठ  म.न.पा.चे अ णासाहेब 
मगर टे डयम, पंपर  नेह नगर आवारातील डा बो धनी वस तगृ हाची इमारत भाडेत वावर व 
म.न.पा.चे अट /शत नुसार उपल ध क न दले असलेने यास काय तर मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

वषय मांक ११)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त याचेंकडील जा. .  
                                 . शासन/८/का व/१३७/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क ( नवृ त) यांचे कायकाळात यशवंतराव 
च हाण णालयासाठ  एच.बी.ओ.ट  म शन खरेद तील अ नय मतता, णालयीन कमचा-यां या 
बद यां ये ठतेने न करणे, एन.एस.ट  म शन उपकरणे खरेद  न तीतील अ नय मतता, सुपर 
पेशा ल ट अ ा मॉ युलर ओ.ट  उभारणीची न वदा या करतानाचे मूलभूत नयमांचे पालन न 

करता, सदर न वदा येम ये मो या माणात अ नय मतता आढळून आ याने सेवेत असताना 
नवृ ती या दवशी दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी खाते नहाय चौकशीचे आदेश पा रत कर यात आले 
असून सदर आदेशानुसारच सेवा नवृ ती वषयक लाभ रोखून ठेव यात आलेले आहेत.  दनांक 
१५/०३/२०१३ रोजी चौकशीकामी दोषारोपप  दाखल कर यात आले. तुत करणी वधानसभा 
तारां कत न  १०३१८१ उपि थत झालेला असून वधानप रषद तारां कत न  ३८८५६ या 
अनुषंगाने क  अ धकार , नगर वकास वभाग यांनी दनांक २५ माच २०१३ रोजी वभागीय 
आयु त, पुणे वभाग यांना चौकशी कर याचे नदश दलेले आहेत. 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क ( नवृ त) यांचे करणी वभागीय 
चौकशीचा अहवाल दनांक २७/१०/२०१४ रोजी ा त झालेला आहे. सदर वभागीय चौकशी 
अहवालानुसार खाल ल माणे न कष ा त झालेले आहेत.  

दोषारोप प  बाब १ 

 डॉ. जगदाळे यांनी म ट लेस मशीनचे खरेद  बाबत शफारस करतांना म ट लेस 
मशीन हे Risk to patient and attendant असले बाबत नमूद असतांनाह , तसेच एका वेळी 
म ट लेस मशीनसाठ  ६ कमचार  एका श टम ये लागत असतांना व ३ श टम ये १८ होत 
असतांनाह  व या मशीनची कंमत र. .२,७९,२४,७५०/- हणजेच मोनो लेस मशीनचे कमती पे ा 
५.५ पट जा त असतांनाह  या बाबत अ भ ायात नमूद केलेले नाह . यामुळे डॉ. जगदाळे यांनी 
व तु न ठ अ भ ाय सादर केला नस याचे दसून येते. 



 17
 मोनो लेस म ट लेस बाबत स व तर मा हती न घेता या मशीनची पाहणी 
न करता, य  डेमो न घेता, डॉ.जगदाळे यांनी शफारस के याचे दसून येते. 
 वायसीएम णालयाम ये सदर या उपकरणाची तातडीने आव यकता असले बाबत 
कोणतेह  ठोस कारण नमूद केलेले नाह . 
 डॉ. जगदाळे वै यक य अ ध क यांनी सदर मशीनची वायसीएमएच णालयास गरज 
आहे असे शेरांकन मशीनची पाहणी न करता मा हती न घेता, डेमो न घेता, केलेल  अस याने या 
शेरांकनास / अ भ ायास ते जबाबदार अस याचे प ट होत आहे. 
 द.३०/९/२०१२ व द.५/११/२०१२ अखेर आरो य वै यक य अ धकार  डॉ. जगदाळे यांनी 
मुदत वाढ दलेल  आहे.  वा त वक या कामी मा. आयु त यांची मा यता घेऊन मुदतवाढ देणे 
आव यक होते.  
 मशीन य  काया वीत झालेले नसतांना द.२०/११/२०१२ या आदेशा वये मनाल  
ए टर ाईजेस यांना ५ ट के अनामत वजा क न उवर त रकमेचा धनादेश अदा कर यात आलेला 
आहे. 
शासनाचा अ भ ाय :  

१. M/S Kasco उ पाद त Multiplace HBOT Chamber/Machine खरेद चे आदेश दे यापूव  या 
HBOT या Technical Specifications चे कोणाह  स म अ धका-याकडून/एज सीकडून 
प र ण/ न र ण क न अ भ ाय घे यात आलेला नाह . यामुळे Specifications मधील येक 
बाबीसंबंधी प टता / खातरजमा क न घेणे राहू न गेले आहे. 
 

२. वाय.सी.एम.एच मधील बायोमे डकल इंिज नअर यांनी या HBOT मशीनचे न र ण व प र ण 
क न अ भ ाय दला होता ते अमेर केतील M/S Sechrist यां याकडून उ पा दत Monoplace 
(Single Seater) with ventilator मशीन होते. सदर मशीनची खरेद  झाल  असती तर यात 
ृट  राहू न जा याची श यता न हती. 

 
३. HBOT Machine/ System ह  उपरो त M/S Sechrist यांचेकडील Monoplace  प दतीची 

असावी असे ता वत होते. हा ताव M/S Sechrist यांचेकडील Monoplace HBOT 
System या तां क मा हतीप ा या आधारे सादर कर यात आला होता. य ात यासाठ  
कोणाचीह  सु प ट व रतसर मागणी नसताना तशी मागणी अस याचे तावात खोटे नमूद 
कर यात आले होते. डॉ. जगदाळे त काल न वै यक य अ ध क व डॉ. गायकवाड त काल न 
उपअ ध क तसेच ये ठतम सजन डॉ. पानसे यांनी मु ंबई या जसलोक हॉि पटल भेट नंतर 
द. २९/०७/२०१० रोजी केले या प ट व जोरदार शफरशीनुसार मा.आयु त यांनी M/S 
Sechrist कंपनीचे Monoplace HBOT System खरेद  कर यास मा यता दल  होती. 
यानंतर मा.आयु तांचे अपरो  त काल न आरो य वै यक य अ धकार  डॉ.अ यर, वै यक य 

अ ध क डॉ.जगदाळे व डॉ.गायकवाड यांनी अचानक व संगनमताने M/S Sechrist कंपनीचे 
Monoplace HBOT System ऐवजी M/S Kasco  यांचेकडील Monoplace HBOT 
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System खरेद  कर याचा नणय घेतला व मा.आयु तांची वा र  थेट न वदा 
स द या तावावर घेतल .  

४. Multiplace HBOT System चे पुरवठादार M/S Manali Enterprises यांना HBOT 
System चा पुरवठा कर यासाठ  त काल न आरो य वै यक य अ धकार  डॉ. जगदाळे यांनी 
एकुण दोन वेळा ९५ दवसांची ( द. ३०/०७/२०१२ ते ०५/११/२०१२ या कालावधीत) नयमबा यपणे 
व वत: या मज ने मुदतवाढ दल  आहे. यामुळे Multiplace HBOT System 
वाय.सी.एम.एच म ये पोहच यास ९५ दवस वलंब झाला व यामूळे मशीनचे Inspection  
क न ृट ंची पुतता क न घे यास तेवढा वेळ कमी पडला.  

५. णालयासाठ  कोणतेह  Machine/Equipments खरेद  कर यापुव  यासाठ  लागणार  जागा, 
व युत पुरवठा, पाणीपुरवठा, आव यक गॅसेसचा पुरवठा, आव यक कमचार  वग व यांचे 
श ण, Machine / Equipments चे र ण इ याद  बाबींचे नयोजन क न यांची पुतता 

क न घेणे आव यक असते. Multiplace HBOT Machine सारखे अवाढ य, गु ंतागु ंतीचे अनेक 
घटक/काय णाल  असणारे, चंड कमतीचे मशीन बाबत अशा पायाभूत बाबींची आधी पुतता 
क न घेणे आव यक आहे. करणी पायाभूत बाबीं या पुततां या बहु तांशी नदशांकडे डॉ.जगदाळे 
यांनी पुणत: दुल  के याचे दसून येते. 

६. Multiplace HBOT System चे Installation व काया वयन पुण झाले नसताना पुरवठादारास 
एकुण कंमती या ५०% र कम हणजे पये १,३९,६२,३७५/- नयमबा यपणे अदा कर यात 
आल  आहे. 

 

दोषारोप प  बाब २ 

वै यक य वभागाने दनांक ०५/०९/२०१२ चे बद यांबाबतचे प रप कातील सुचनांचे पालन केले 
नस याचे व काह  सेवाजे ठ कमचा-यां या बद या न करता कमी कालावधी कायरत असणा-या 
क न ठ कमचा-यां या बद या के या बाबतचे ा त त ार त त य आढळून आलेले आहे. हणजेच 
डॉ.जगदाळे यांनी वभाग मुख हणून कायरत असतांना द.५/९/२०१२ चे प रप काम ये दले या 
सुचनांचे पालन न क न मा.आयु त यांची मा यता न घेता अंतगत बद या के याचे प ट होत 
आहे. 

शासनाचा अ भ ाय :  
दनांक ०५/०९/२०१२ चे प रप कातील सुचनांचे पालन न करता जे ठता डावलून डॉ.जगदाळे 

यांनी वभाग मुख हणून कायरत असताना बद या केले या आहेत. हे ल ात आ यानंतर शासन 
वभागाने बद या न झाले या सेवा ये ठ कमचा-यां या बद या केले या आहेत. 
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दोषारोप प  बाब ३ 

न तीमधील कागदप े काढून न वन कागदप े यात समा व ट करणे ह  बाब गंभीर व पाची आहे.  
अपचार  सेवक हे आरो य वै यक य अ धकार  या पदावर यावेळी कायरत अस याने, वभाग मुख 
हणून यांनी यांची जबाबदार  मा णकपणे पारपाडणे आव यक होते.  तथा प, यांनी वभाग 
मुखा या जबाबदार चे उ लंघन के याचे प ट झाले आहे. 

शासनाचा अ भ ाय :  
न तीतील कागदप े काढतांना व न वन कागदप े समा व ट करताना डॉ.जगदाळे यांनी 

वभाग मुख हणून जबाबदार चे पालन केले नाह .  

दोषारोप प  बाब ४ 

Super Specialty Ultra Modular O.T उभारणीची  न वदा नोट स स द के यानंतर 
मु य लेखा पर क यांनी चौकशी क न केले या तपासणीत आढळून आले या अ नय मतता नमूद 
केलेल  आहे. याम ये संद भय कामास होणा-या खचास मा.महासभेची शासक य मा यता घेत याचे 
दसून येत नाह , बांधकाम परवानगी वभागाची मंजूर  घेत याचे दसून येत नाह. तसेच ओट  
कॉ ले सचे ा ग त सम आ कटे ट यांचेकडून तयार व मा णत क न घेतलेले नाह त. तसेच 
कामाचे तयार केलेले लॅन व नमूद केले या न वदा पेसीफ केशन माणे थाप य वषयक कामाचे 
तसेच व युत वषयक कामाचे खचाचे अंदाज प क शहर अ भयंता व वकास अ भयंता यांचेकडून 
तयार क न घेतलेले नाह .  तसेच यास तां क मंजूर ह  घेतलेल  नाह , तसेच ओट  साठ  लागणारे 
सा ह य व मशीनर चे पेसीफ केशन माणे अंदाजप क तयार कर यासाठ  कमान तीन सं थांकडून 
दरप कासोबत पेसीफ केशन, ोशर इ. माग वणे आव यक असतांना फ त दोनच सं थाकडून 
दरप के माग वलेल  आहेत. तसेच येणारे खचाचे तप शलवार अंदाजप क तयार क न यास 
बायामे डकल इंिज नयर यांची मा यता घेणे आव यक असतांना ती घेतलेल  नाह .  न वदा 

येम ये मु य लेखा पर क यांनी नमूद केले या अ नय मत बाबींमुळे व ऑ ट न तसेच 
मे डकल ॉड ट स ह सेस यांचेकडून ई- न वदे बाबत व यातील ृट  बाबत त ार  आ याचे 
कागदप ाव न प ट होत आहे व या त ार या अनुषंगानेच न वदा या र  कर यात आलेल  
अस याने, आढळून आले या अ नय मततेस डॉ.जगदाळे हे जबाबदार अस याचे प ट होत आहे.  

शासनाचा अ भ ाय :  

करणी होणा-या खचास महासभेची शासक य मा यता नाह , बांधकाम परवानगी वभागाची 
मंजूर  नाह .  तसेच ओट  कॉ ले सचे ा ग त सम आ कटे ट यांचेकडून तयार व मा णत क न 
घेतलेले नाह त.  तसेच कामाचे तयार केलेले लॅन व नमूद केले या न वदा पेसीफ केशन माणे 
थाप य वषयक कामाचे तसेच व युत वषयक कामाचे खचाचे अंदाजप क शहर अ भयंता व 
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वकास अ भयंता यांचेकडून तयार क न घेतलेले नाह .  तसेच यास तां क मंजूर ह  घेतलेल  
नाह , तसेच ओट  साठ  लागणारे सा ह य व मशीनर चे पेसीफ केशन माणे अंदाजप क तयार 
कर यासाठ  कमान तीन सं थांकडून दरप कासोबत पेसीफ केशन, ोशर इ. माग वणे आव यक 
असतांना फ त दोनच सं थाकडून दरप के माग वलेल  आहेत.  तसेच येणारे खचाचे तप शलवार 
अंदाजप क तयार क न यास बायामे डकल इंिज नयर यांची मा यता घेणे आव यक असतांना ती 
घेतलेल  नाह . या अ नय मततेस डॉ.जगदाळे हे कारणीभूत अस याचे चौकशीत प ट झाले असून 
न वदा या र  कर यात आलेल  अस याने व तसे चौकशीत शाबीत झाले आहे. पंरतु सदर 
करणी न वदा र  झा याने मनपाचे कोणतेह  आ थक नुकसान झालेले नाह . 

दोषारोपप  बाब ५  

डॉ.जगदाळे यांनी वै यक य अ ध क या पदावर कायरत असतांना एच.बी.ओ.ट  म शन 
खरेद पोट  अदा करावया या रकमे या संदभात जकातीची र कम भरल  कंवा नाह  याबाबत खा ी 
क न नंतरच बीलाची अदायगी करणे वभाग मुख हणून डॉ.जगदाळे, आरो य वै यक य अ धकार  
यांची जबाबदार  होती. तथा प दंडास हत जकात वसूल के याने महापा लकेचे आ थक नुकसान 
झालेले नाह . 

शासनाचा अ भ ाय :  

एच.बी.ओ.ट  म शन खरेद पोट  अदा करावया या रकमे या संदभात जकातीची र कम भरल  
कंवा नाह  याबाबत खा ी क न नंतरच बीलाची अदायगी करणे वभाग मुख हणून डॉ.जगदाळे, 
आरो य वै यक य अ धकार  यांची जबाबदार  होती तथापी याचे पालन झाले नस याची बाब 
चौकशी अहवालाव न प ट होते. तथा प दंडास हत जकात वसूल के याने महापा लकेचे आ थक 
नुकसान झालेले नाह . 

डॉ.जगदाळे आनंदराव, वै यक य अ ध क यां या सेवा नवृ ती या दवशी दनांक 
३१/०१/२०१३ रोजी यां यावर ल आरोप कळ व यात येऊन यांची वभागीय चौकशी सु  कर यात 
आलेल  आहे. सदर कायवाह कामी डॉ.जगदाळे यांनी आव यक ते सहकाय केलेले आहे सदर 
कायवाह  पुण होऊन अहवाल ा त झाला असून सदर अहवालावर डॉ.जगदाळे यांनी द.१०/१२/२०१४ 
रोजी अ भवेदन सादर केलेले आहे. सदर अहवालानुसार स द झाले या आरोपांसाठ  यो य श ा 
करणे आव यक आहे. 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क हे दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी 
सेवा नवृ त झालेले असून महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ (१) नुसार 
नवृ तीवेतनधारक हा, या या सेवे या कालावधीत गं भर गैरवतणूक ब ल कंवा 
न काळजीपणाब ल अपराधी अस याचे कोण याह  वभागीय कंवा या यक कायवाह म ये दसून 
आले तर, महानगरपा लकेला लेखी आदेशा दारे नवृ तीवेतन कंवा याचा कोणताह  भाग कायमचा 
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कंवा व श ट कालावधीसाठ  रोखून ठेवता येईल कंवा काढून घेता येईल आ ण झाले या 
कोण याह  आ थक नुकसानीची वसुल देखील अशा नवृ तीवेतनातून पुणत: कंवा अंशत: कर याचा 
आदेश देता येईल. डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क यां या केले या वभागीय 
चौकशीस काय तर मा यता मळ याकर ता व वभागीय चौकशी अहवालातील न कष वचारात 
घेवून डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क ( नवृ त) यां या नवृ तीवेतनातील 
२०% भाग ५ वषापयत रोखून ठेव यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक १२)    संदभ – १) मा.महापा लका आयु त याचेंकडील जा. .  
                            . शासन/८/का व/१३८/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 

डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क ( नवृ त) यांचे कायकाळात यशवंतराव 
च हाण णालयासाठ  एच.बी.ओ.ट  म शन खरेद म ये व इतर करणी अ नय मतता आढळून 
आ याने सेवेत असताना नवृ ती या दवशी दनांक ३१/०१/२०१३ रोजी खाते नहाय चौकशीचे आदेश 
पा रत कर यात आले होते. करणी वभागीय चौकशीचा अहवाल दनांक २७/१०/२०१४ रोजी ा त 
झालेला आहे. सदर वभागीय चौकशी अहवालानुसार डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक 
(सेवा नवृ त) यांचे करणी खाल ल माणे न कष ा त झालेले आहेत.  

१. मोनो लेस तावात न वदा काढणेस मा यता मा. आयु त यांनी दलेल  असतांनाह  आरो य 
वै यक य अ धकार  डॉ. अ यर यांनी डॉ. जगदाळे यांचा अ भ ाय ा त झाले नंतर वर ल 
व तू न ठ मा हती घेऊन छाननी क न नणय घेणे आव यक असतांनाह  ती न घेता व खा ी न 
करता न वदा या राबवणेस मा. आयु त यांची मा यता न घेता म ट लेस मशीन खरेद  
करणे संबंधात न वदा येस व: अ धकारात मा यता दलेल  आहे. 

२. दोन बेड व ४ सीट मतेचे म ट लेस उपकरण र. .२,७९,२४,७५०/- इत या कमतीस 
महानगरपा लकेने खरेद  करणेपुव  रा य अथवा रा य पातळीवर ल सवात खप असले या 
वतमान प ाम ये न वदा जा हर करणे आव यक होते.  तथा प, सदरची न वदा नोट स ह  
द.१३/१२/२०११ रोजी दै नक पुढार , सामना व भात या था नक वतमान प ात वशेष न वदा 
नोट स स द कर यात आ याने फ त दोनच न वदा ा त झा या अस याचे व अ धक महाग 
मशीन खरेद  करणेचे अस याने नकोप पधा होणे आव यक होते व यासाठ  फेर न वदा 
काढणे गरजेचे होते.  तथा प, फेर न वदा काढ या नस याचे दसून येते. 

३. डॉ. अ यर, आरो य वै यक य अ धकार  यापदावर ए ल २०११ पासून मे २०१२ या कालावधीत 
कायरत होते.  हणजेच सदरची न वदा नोट स डॉ. अ यर हे आरो य वै यक य अ धकार  या 
पदावर कायरत असतांना स द कर यात आ याचे दसून येते.  

४. मशीन खरेद  संबंधात न वदा या राब वणे पासून मशीन खरेद  करे पयत संपुण सहभाग डॉ. 
अ यर यांचा अस याचे कागदप ाव न प ट होत आहे.   
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तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  खरेद  

कर यात आले या Multiplace HBOT System चे  Inspection (तपासणी/प र ण), Installation 
( थापना) व Commissioning (काया वयन) करणे तसेच अ य काह  अनुषं गक बाबीसंबंधी 
अ भ ाय देणे या योजनाथ ग ठत कर यात आले या “तदथ स मतीचा (HBOT Adhoc 
Committee)” अहवाल सादर करणेकामी मा.आयु त यांचेकडील आ.क /का व/१८०/२०१३ द. 
१५/०६/२०१३ अ वये आदेश दे यात आले असले बाबत तदथ स मतीने सादर केले या अहवालाव न 
नदशनास येते. सदर स मतीने आपला अहवाल दनांक १३/०१/२०१४ रोजी सादर केलेला आहे. तदथ 
स मती या अहवालानुसार डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक (सेवा नवृ त), यांची पुढ ल 
बाबतींत जबाबदार  न चत केलेल  आहे.  

१. M/S Kasco कडील HBOT Machine/Chamber खेरद चा आदेश त काल न आरो य वै यक य 
अ धकार  डॉ.अ यर यांनी कोणाचीह  मागणी नसले या अ या यकता नसले या व चंड 
कंमती या तसेच गु ंतागु ंती या HBOT Machine या खरेद चे आदेश यां या सेवा नवृ ती या 
दवशी दनांक ३१/०५/२०१२ रोजी हणजेच सेवा नवृ ती या दवशी दला आहे. 

२. HBOT Machine/Chamber खरेद  न तीम ये डॉ.अ यर यांनी तावात अमेर कन बनावट चे 
(Sechrist) Monoplace HBOT Machine/Chamber घे यासाठ  न वदा या सु  
कर यास मा.आयु तांनी मा यता दल  होती. याऐवजी था नक बनावट चे (Kasco) 
Multiplace HBOT खरेद  कर याची जी कलाटणी या करणास मळाल  आहे तचे मुळ 
डॉ.अ यर यां या दनांकरह त शेरांकनात आहे. 

३. खरेद साठ  कमान ३ न वदांचा नयम असताना दोनच न वदा येऊनह  न वदा या पुण 
कर यात आल  व M/S Kasco कडील Multiplace HBOT ची खरेद  कर यात आल  

खाते नहाय चौकशी अहवाल व तदथ स मती या अहवालातील उपरो त न कष पहाता सदर 
करणातील अ नय मततेक रता जबाबदार डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक (सेवा नवृ त) 

यांची वभागीय चौकशी होणे आव यक आहे. तर  डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक हे दनांक 
३१/०५/२०१२ रोजी सेवा नवृ त झालेले असून महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ 
मधील २७ (१) (ब) नुसार कमचार  सेवा नवृ त हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाल  नसेल तर 
शासना या मंजूर शवाय ती चालू केल  जाणार नाह. अशी तरतुद आहे. यामुळे महापा लका 
अ धका-यां या बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापा लका सभेची 
मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक ( नवृ त) यां या वरोधात 
महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील नयम २७ मधील तरतुद  नुसार 
खाते नहाय चौकशी सु  कर यास मा.महापा लका सभेची मा यता घे याकर ता व महारा  नागर  
सेवा ( श त व अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ८ म ये व न द ठ त केले या कायप दतीनुसार, 
करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी अ धकार  व सादरकता अ धकार  यांची नयु ती 

करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  
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वषय मांक १३)    संदभ – १) मा.महापा लका आयु त याचेंकडील जा. .  
                            . शासन/८/का व/१३९/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या यशवंतराव च हाण मृती णालयासाठ  खरेद  कर यात 
आले या Multiplace HBOT मशीन करणाम ये डॉ.जगदाळे अनंदराव, वै यक य अ ध क 
(सेवा नवृ त) यांची खाते नहाय चौकशी कर यात आल  आहे. Multiplace HBOT System चे  
Inspection (तपासणी/प र ण), Installation ( थापना) व Commissioning (काया वयन) करणे 
तसेच अ य काह  अनुषं गक बाबीसंबंधी अ भ ाय देणे या योजनाथ ग ठत कर यात आले या 
“तदथ स मतीचा (HBOT Adhoc Committee)” अहवाल सादर करणेकामी मा.आयु त यांचेकडील 
आ.क /का व/१८०/२०१३ द. १५/०६/२०१३ अ वये आदेश दे यात आले असले बाबत तदथ स मतीने 
सादर केले या अहवालाव न नदशनास येते. सदर स मतीने आपला अहवाल दनांक १३/०१/२०१४ 
रोजी सादर केलेला आहे. तदथ स मती या अहवालानुसार डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै यक य 
उपअ ध क (सेवा नवृ त) यांची पुढ ल बाबतीत जबाबदार  न चत केलेल  आहे.  

“डॉ. जगदाळे हे द. ३१/०१/२०१३ रोजी नवृ त झा याने यांचा पदभार डॉ. गायकवाड 
यां याकडे आला डॉ. गायकवाड हे द. ३१/०५/२०१३ रोजी नवृ त झाले यांचे चार म ह यांचे 
सेवाकालात HBOT Machine/Chamber या कमचार  श णासह अ य सव पायाभूत बाबींची 
पुतता करवून HBOT Machine काया वीत करणे यांना श य होते.  डॉ. जगदाळसह डॉ. 
गायकवाड हे आरो य वै यक य आ धकार  हो यापूव  वै यक य उपअ ध क अस याने HBOT 
Machine बाबत या पायाभूत बाबींची पुतता क न घे याबाबत ते अ धकच जबाबदार होते. परंतु 
या ट ने यांनी पावले उचलेल  नाह त. म शन काया वीत होईपयत पुरवठादारास र कम अदा न 
कर याची खरेद  आदेशात जी अट होती ती पुणत: डावलून बायोमे डकल इंिज नअरचा दाखला 
नसताना डॉ. गायकवाड व डॉ. जगदाळे यांनी पुरवठादार M/S Manali Enterprises यांना एकुण 
कंमती या ५०% र कम हणजे  १,३९,६२,३७५/- अदा कर याचा नणय घेतलेला आहे.” 

तर  डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै यक य उपअ ध क हे दनांक ३१/०५/२०१३ रोजी 
सेवा नवृ त झालेले असून महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ (१) (ब) 
नुसार कमचार  सेवा नवृ त हो यापुव  वभागीय कायवाह  चालू झाल  नसेल तर शासना या 
मंजूर शवाय ती चालू केल  जाणार नाह. अशी तरतुद आहे. यामुळे महापा लका अ धका-यां या 
बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे. डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै यक य उपअ ध क (सेवा नवृ त) यां या 
वरोधात महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील नयम २७ मधील तरतुद  नुसार 
खाते नहाय चौकशी सु  कर यास मा.महापा लका सभेची मा यता घे याकर ता व महारा  नागर  
सेवा ( श त व अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ८ म ये व न द ठ त केले या कायप दतीनुसार, 
करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी अ धकार  व सादरकता अ धकार  यांची नयु ती 
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करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

                 -------- 

स म यांचे अहवाल 
             

                मा.शहर सुधारणा स मती 
       

वषय मांक १४)   अ) द.१९/११/२०१४, द.३/१२/२०१४ व १०/२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम  
                       करणे. 
                    ब) द.३/१२/२०१४ व द.१०/१२/२०१४ चा सभावृ तांत कायम करणे.     
     क) द.४/२/२०१५ व द.९/२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.            

                   -------- 
                    मा. डा स मती  

 
वषय मांक १५)      द.२१/१/२०१५ व द.४/२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
 
                                      ------  
 
 

                                                                                                                                                                

                                        नगरस चव 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/८३/२०१५ 
दनांक : ११/०३/२०१५ 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स)      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत. 
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           माहे माच- २०१५ चे मा.महापा लका सभेम ये मा.सौ.अि वनी 

गजानन चंचवड-ेपाट ल यांना वचारावयाचे न -  
 

न मांक -१ अ) प.ं च.ंम.न.पा. शहर सुधारणा स मती पा क सभा बुधवार द.४/३/२०१५ 
काय म प ञका १४ मधील वषय . २ म ये झोपडप ी पुनवसन क प स मत करणे कामी 
डॉकेटम ये खाल ल बाबी, कारणे यांचा वचार हावा असे नमुद केले आहे. ( क प वेळेत पुण न 
हो याची कारणे) सदर बाबी, कारणे, क प सु  कर या अगोदर संबंधीत अ धकार  वग अथवा 
स लागारां या नदशनास आ या हो या का ? सदर बाबी, कारणे नदशनास क हा आ या ? तसेच 
यांची पुतता कर यासाठ कोणकोणती कायवाह  कर यात आल . याची तार ख नहाय स व तर 
मा हती मळावी. 
ब)     JNNURM अंतगत झोपडप ी पुनवसन योजना क पाम ये आव यक परवान या न 
घेत यामुळे क  शासन, रा यशासनाचे अंतगत वभागा माफत अथवा इतर कोणकोण या नोट सा 
आले या आहेत. सदर या परवान या घेणे, ञुट , अडचणी दूर करणे ह  कामे कर याचे काम 
कोणाकोणाकडे होते ? ती यांनी नयोिजत वेळेत पूण केल  का? व यासाठ  केलेला पञ यवहार 
याबाबत संपूण स व तर माह ती मळावी. 
क)  JNNURM अंतगत झोपडप ी पुनवसन योजना क प सु वात कर यापासून आजपयत 
सह शहर अ भयंता, कायकार  अ भयंता, उपअ भयंता, क न ठ अ भयंता, सुपरवायझर या पदावर 
कोणीकोणी काम पाह ले याची जबाबदार , अ धकार ेञ कामाचे व प, नाव व कायाकाल याबाबत 
संपूण स व तर मा हती मळावी, JNNURM अंतगत झोपडप ी पुनवसन योजना क पा अंतगत 
शासक य कामे झोपडप ी नमुलन व पुनवसन वभागामाफत कर यात येतात. या वभागाम ये 
क प सु  झा यापासून आजपयत काम केलेले सव अ धकार, कमचार  यांचे नाव, कायकाल, 
यांचेकडे असणारे अ धकार, कामाचे व प, जबाबदार  याबाबत संपूण स व तर माह ती मळावी. 
इ) JNNURM अंतगत झोपडप ी पुनवसन योजना क पातील ञुट  बाबत पं. च.ंम.न.पा. 
सभागृ हाम ये त काल न स माननीय नगरसेवकांनी ञुट  नदशनास आणून द या हो या, 
नगरसेवक, सामािजक कायकत, सामािजक सं था यांनी त ार दारे कंवा पञ यवहारा दारे 
क पातील ञुट  नदशनास आणून द या हो या. यावर कोणती कायवाह  केल  याबाबतची संपूण 

स व तर तार ख नहाय मा हती मळावी. 
 

न मांक -२ अ)     JNNURM अंतगत झोपडप ी पुनवसन योजना क प नहाय कती वेळा 
मुदतवाढ, ठेकेदारांना दरवाढ, भाववाढ र कम याची तार ख नहाय कारणांसह संपूण स व तर 
माह ती मळावी. 
ब) JNNURM अंतगत झोपडप ी पुनवसन क प सु  झा यापासून आजपयत केलेले लेखा 
प र णाचे अहवाल, क  व रा य शासनाचे लेखा प र णाचे अहवालांची त मळावी. 
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न मांक -३ अ)  JNNURM अंतगत झोपडप ी पुनवसन योजना क पाकर ता 

स लागार नेमले होते का ? स लागारांना आजरोजी पयत कती र कम दे यात आल  ? यांची 
जबाबदार , यांचे समवेत झालेला करारनामा, यांनी सादर केलेले रपोटस ्  बाबत संपूण स व तर 
मा हती मळावी. 
ब)  JNNURM अंतगत झोपडप ी पुनवसन क पाचे काम पाहणारे सह शहर अ भयंता 
यांचेकडे आज रोजी कोणकोण या वभागाचा कायभार आहे. 
क)  प.ं च.ंम.न.पा. शहर सुधारणा स मती काय म प ञका .१४ मधील वषय . २ म ये 
झोपडप ी पुनवसन क प स मत के यास नमुद के या माणे या पाञ लाभाथ ना सद नका घर 
मळणार नाह त या पाञ लाभाथ ना महापा लका शासनामाफत भ व यकाल न कोणते नयोजन 
कर यात आलेले आहे?    
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