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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२६१/२०१४ 

दनांक : ११/०३/२०१४ 
 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८.   

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक   

                  २०/०३/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत... 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे  माच २०१४ ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २०/०३/२०१४ 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 ासू, 

 
        नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 

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 वय)े 
 

 कायप का मांक २८  
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे माच - २०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा गु वार 
दनांक २०/०३/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील यशवंतराव 
च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल. 

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

ो रे 
 

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

 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वै /४/का व/१३३/२०१४,  
                          द. ६/०२/२०१४ 

   २) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ६००९ द.१३.०२.२०१४  
        रा य शासना या मागदशक त वा माणे क शासना या NUHM योजनेअंतगत 
पी.आय.पी.मंजूर साठ  मा यता िमऴणे तसेच शहर  आरो य क े थापन करण,े याचे Relocation करणे, 
मुलभूत सु वधा उदा.वीज, पाणी, थाप य वषयक कामकाज क न देण,े तसेच फिनचर, वै क य उपकरण,े 
औषधे उपल ध करण,े संगणक उपल ध करणे यासाठ  रा य शासनाकडून िनधी/अनुदान उपल ध होणे 
अपे त आहे. व या िनधीतून महापािलकेस या योजनेकामी खच करावयाचा आहे. योजनेसाठ  ा  िनधीतून 
खच कर यास व सदरचे अिधकार आयु  यांना दान कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.आयु ांकडून आलेली प े / कामे  
 

वषय मांक 2) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे जावक . शासन/८/का व/१७५/२०१४ 
                       दनांक २५/०२/२०१४ 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने यरोग तपासणीसाठ  आणलेले मशीन वापरा वना 
पडून असलेबाबत वधानमंडळ सन २०१३ चे अथसंक पीय अिधवेशनात वधानप रषद तारां कत  
. ३७९२० व वधानसभा तारां कत  .१०६१६७ उप थत झालेले आहेत.  याबाबत मा.मं ी 

महोदयांनी वधानसभेम य े दले या अ ासनानुसार महारा  शासन, नगर वकास वभागाने 
द.२०/०३/२०१३ रोजी या प ा वये वनावापर मशीन पडून राह यास जबाबदार असणा-या अिधकार  
व कमचार  यांची चौकर  क न संबंिधतांची जबाबदार  िन त क न यांचेवर िनयमानुसार कायवाह  
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करणेबाबत आदेश दलेले आहेत.  सदर करणी सद यीय सिमतीने सादर केले या ाथिमक 
अहवालानुसार BACTEC®  MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with 
Accessories यरोग तपासणी उपकरण खरेद  िन वदा येम ये व मशीन या कंमतीबाबतचे 
कामकाजात गंभीर व पाची अिनयिमतता आढळून आ याने दनांक २३/०४/२०१३ चे आदेशा वये 
ी.लोखंडे तानाजी म याबा, भांडारपाल व ी.गराडे ानदेव नामदेव, उपलेखापाल या कमचा-यांना 

सेवािनलं बत क न खातेिनहाय चौकशीकामी आदेश पार त कर यात आलेले आहेत. 
 
 सद यीय सिमतीने सादर केले या ाथिमक चौकशी अहवालानुसार  
 

१. BACTEC®  MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with 
Accessories यरोग तपासणी उपकरण खरेद या िन वदा या कामकाजात 
आढळले या अिनयिमत बाबीस डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार  
व डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य संचालक, 

 
२. सदर उपकरणा या कंमतीबाबतचे कामकाजात आढळले या अिनयिमत बाबीस डॉ.नागकुमार 

कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार  
 

३. BACTEC®  MGITTM 960 System for Micro Bacteria Testing with 
Accessories यरोग तपासणी उपकरण वनावापर बंद राहणेस डॉ.नागकुमार कुणचगी, 
िनवृ  आरो य वै क य अिधकार , डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य संचालक, डॉ.आनंद 
जगदाळे, िनवृ  वै क य अिध क वाय.सी.एम.एच.  
 
हे अिधकार  जबाबदार अस याचा ाथिमक िन कष ा  झालेला आहे. 

 
     तर  महारा  नागर  सेवा (िनवृ ी वेतन) िनयम 1982 मधील 27 (2) (ब) नुसार कमचार  

सेवािनवृ  हो यापुव  वभागीय कायवाह  चाल ूझाली नसेल तर शासना या मंजूर िशवाय ती चाल ू केली 
जाणार नाह , अशी तरतुद आहे. महारा  महानगरपािलका अिधिनयमामधील कलम 45 मधील 

तरतुद नुसार आरो य वै क य अिधकार  यांची “िनयु  ािधकार ” महापािलका ह  आहे. यामुळे 

महापािलका अिधका-यां या बाबतीत सेवािनवृ ीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार , 

डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य संचालक व डॉ.आनंदराव जगदाळे, िनवृ  वै क य अिध क हे 

महापािलका सेवेमधून िनवृ  झालेल ेअसून ाथिमक चौकशी अहवालानुसार BACTEC®  MGITTM 
960 System for Micro Bacteria Testing with Accessories या यरोग तपासणी उपकरण 

करणातील अिनयिमत बाबी व सदर उपकरण वनावापर बंद रहा यास यांची सकृत दशनी जबाबदार  

िन त होत आहे. या तव करणी डॉ.नागकुमार कुणचगी, िनवृ  आरो य वै क य अिधकार , 

डॉ.राजशेखर अ यर, िनवृ  वै क य संचालक व डॉ.आनंदराव जगदाळे, िनवृ  वै क य अिध क यां या 



 4 
वरोधात महारा  नागर  सेवा (िनवृ ीवेतन) िनयम १९८२ मधील िनयम २७ मधील तरतुद ं या 
योजनाथ महारा  नागर  सेवा (िश त व अ पल) िनयम १९७९ मधील िनयम ८ म य े विन द ीत 

केले या कायप तीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करण,े चौकशी अिधकार  व सादरकता अिधकार  

यांची िनयु  करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु , पंपर  

िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर याबाबत मा यता घेणेबाबत वचार करणे. 
 

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक ३)  अ)  दनांक १७/१/२०१४,७/२/२०१४ व १०/०२/२०१४चा सभावृ ांत कायम करण.े 

  ब) दनांक ०७/०२/२०१४ व १०/२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

 
वषय मांक ४)  अ)  दनांक २२/०१/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

  ब) दनांक १२/०२/२०१४ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 
 

 

                                                               
         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२६१/२०१४ 

दनांक : ११/०३/२०१४ 
 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
G.B.12-17/G.B.Agenda-26 February-१४.doc 
 
 
 
 
 
 



 5 
 
 
 

माहे माच २०१४ चे मा. महापािलका सभेम ये मा. सौ.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
यांना वचारावयाचे  - 
 
 

 १. अ)  पं.िचं.मनपाने पुररेषा स ह ण कर यासाठ  पाटबंधारे वभागास २००७ साली  

          वनंती के यानंतर पाटबंधारे खा याने महानगरपािलकेस पुररेषेबाबत कोण  

          कोणते नकाश,े सव ण अहवाल दले. या संदभातील सव प यवहारांची  
          संपूण स व तर कागदप ांसह मा हती िमळावी. 
  ब) पुरिनयं ण रेषेबाबत अंमजबजावणी होणेपूव  काह  बांधकामांना परवानगी  

          िमळाली यानुसार काह  बांधकामे पूण झाली आहेत व काह ंना सुधा रत  

          बांधकाम परवानगी दली आहे.  जी आजतागायत बांधकामे चालू आहेत  

          यांना सु.बा.परवानगी देताना कोण या िनयमा या आधारे दली गेली. याची  

          मा हती तसेच जर यांनी कोटाकडून या संदभात काह  आदेश ा  केले  

          अस यास ते व याची संपुण मा हती िमळावी. 
क)  २००९ या महारा  शासना या प रप क . (F.D.W.१०८९/२४३/८९) नुसार 

    गावठाण ह म ये नद  ते िनळ  पुररेषा ( हणजे िनषेधक पुररेषा) बाधीत  

    े ाम ये पाटबंधारे वभागा या अट नुसार बांधकाम अनु ेय आहे. असा  

    स प  उ लेख असतांना याची अंमलबजावणी का होत नाह .  का ते  

    प रप क मंजूर आहे अथवा नाह  याचा खुलासा हावा. 
ड) सबब या ठकाणी वकास योजना नकाशा व कंटर नकाशातील पुररेषेम ये ू  

जा त फरक नाह  ते दो ह  पैक  या नकाशात नद  व िनषेधक पुररेषा यातील 
अंतर जा त आहे या अधारे वकास िनयं ण कर यात येते.  मा य ताव 
दनांक १७/०९/२०१० मधील Strigent of two नुसार तथा प िचंचवड 
गावठाणाम ये उ  दोन नकाशातील पुररेषेत फार मोठा फरक आहे.  मंजूर 
वकास योजना नकाशानुसार िचंचवड गावठाणाचा संपूण भाग  िनषेधक े ात 
येत अस याने या नकाशानुसार वकास योजना अिभ ाय देणेबाबत सं माव था 
आहे. याबाबत अंितम िनणय काय झाला आहे ? 

 २. अ)  पुररेषा िन ती नंतर नगररचना वभागाने नद  ते िनळ  पुररेषा तसेच िनळ   

           पुररेषा ते लाल पुररेषा दर यान वकास योजना अिभ ाय आजपयत कती  

           नाग रकांना दलेले आहेत व नाकारलेल आहेत याची कारणासह याद   

           िमळावी. 
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ब)  पं.िचं.मनपा या ड .पी.वर िनळ  पुररेषा व लाल पुररेषा आखताना सदर  

    ठकाणचा तलांक (R.L.Level) ठर वलेली आहे.  परंतु ब-याच जागांचे  

    तलांक (R.L.Level) उंचावर असतांना या जागा िनळया रेषेने बाधीत  

    दाख व या आहेत.  याचा अथ कंटर स ह नुसार पुररेषा आखणी झाली ू  

    नाह . याबाबत पं.िचं.मनपा व पाटबधारे वभागाने कोणते धोरण िन त  

    केलेले आहे ? 

 ३. अ)  पवना, इं ायणी, मुळा नद  उगम  थानापासून महापािलका े ा दर यान  

           येणा-या सव महानगरपािलका, नगरपािलका, ज हाप रषद, ामपंचायत या  

 ह म ये पुरिनयं ण रेषा िन त केलेली आहे काय ? व कती ठकाणी  

 यानुसार अंमजबजावणी सु  आहे का ? याबाबत महानगरपािलकेकडे  

 तपशील उपल ध आहे का ? याबाबत संपूण स व तर मा हती िमळावी. 
ब)  सन २००५ ते २०१३ दर यान धरण े ात पावसाळयाम ये झाले या 
    पावसा या न द बाबत मा हती महानगरपािलकेकडे उपल ध आहे का ?  

    याबाबतची संपूण स व तर मा हती िमळावी. 
क)  सन २००५ ते २०१३ दर यान पवना धरणातून पावसाळयाम ये कती  

    युसे स पाणी सोडले गेलेले आहे. याबाबत वष िनहाय, दनिनहाय मा हती  

    महापािलकेकडे उपल ध आहे का ? याबाबत संपूण स व तर मा हती 
    िमळावी. 
ड)  पं.िचं.मनपाने पुररेषेचे पुनरसव ण करणार अस याची कायवाह  सु  केली 
    आहे. हे पुररेषेचे पुनरसव ण कर त असताना पुव या सव णातील ुट ,  

    चुका सुधा न संबंधीत त ां या स याने याबाबत न क  फेरसव णाम ये  

    कोणकोण या बाबी येणार आहेत क  जेणेक न पु हा पाटबंधारे वभागाकडे  

    जावे लागू नये.  याबाबत कोणती द ता घेतली आहे. याची स व तर  

    मा हती िमळावी. 
              इ)  पाटबंधारे वभागाने पुररेषेबाबत महानगरपािलकेस नकाशे दले असतांना  

क येक करणाबाबत महापािलकेने पु हा ना हरकत माणप ासाठ  
नाग रकांना पाटबंधारे वभागाकडे अज कर यास सांिगतले याचा खुलासा हावा 
व यावर पाटबंधारे वभागाने कती नाग रकांना व कशा आधारे नाहरकत 
माणप  दले याची संपुण मा हती िमळावी. 

 
 
 
       
 
 

 


