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पंपर  चंचवड महानगरपा लका पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ४६ 
सभावृ तांत 

दनांक – २०.७.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जलैु-२०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
सोमवार द.२०.७.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस खाल ल स मा.सद य 
उपि थत होत.े  

 

१.  मा.धराड ेशकंुतला भाऊसाहेब     -     महापौर 

२.  मा.वाघेरे भाकर नामदेव        -    उपमहापौर 

३.  मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 

४.  मा.भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के. बापू 

५.  मा. हे े सुरेश रंगनाथ 

६.  मा.भालेकर अ णा दल प 

७.  मा.सौ. वाती मोद साने 

८.  मा.साने द ता य बाबुराव (काका) 

९.  मा.सायकर अजय शंकरराव 

१०.  मा.जाधव साधना रामदास 

११.  मा.जाधव राहु ल गुलाब 

१२.  मा.आ हाट मंदा उ तम 

१३.  मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 

१४.  मा.काळजे नतीन ताप 

१५.  मा.जगद श शे ी 

१६.  मा.बाबर शारदा काश 

१७.  मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१८.  मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 

१९.  मा.उ हास शे ी 

२०.  मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
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२१.  मा.पवार संगीता शाम 
२२.  मा.उबाळे सुलभा रामभाऊ 

२३.  मा.तानाजी व ल खाडे 

२४.  मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 

२५.  मा.मंगेश ीकृ ण खांडेकर 

२६.  मा.( चखले) मराठे अि वनी अिजत 

२७.  मा.भारती फरांदे 

२८.  मा.आर.एस.कुमार 

२९.  मा.जावेद रमजान शेख 

३०.  मा.भालेराव तभा ाने वर 

३१.  मा.पांढरकर नलेश शंकरराव 

३२.  मा.राजू मसाळ  

३३.  मा.नंदा वकास ताकवणे 

३४.  मा.नेटके सुमन राज  

३५.  मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 

३६.  मा.भ डवे सं गता राज  

३७.  मा.मोरे वर महादू भ डवे  

३८.  मा.भोईर भाऊसाहेब सोपानराव  
३९.  मा.सयूवंशी आशा ाने वर 

४०.  मा.ल ढे गणेश नारायण 

४१.  मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

४२.  मा.†ò›ü.संद प गुलाब चंचवड े

४३.  मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

४४.  मा.अपणा नलेश डोके 

४५.  मा.अनंत सुभाष को-हाळे 

४६.  मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे  

४७.  मा.जय ी वसंत गावड े

४८.  मा. साद शे ी  

४९.  मा.अ वनाश (दादा) टेकावडे 
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५०.  मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 

५१.  मा.सौ.साळुंके स वता सु रेश 

५२.  मा.शेख अ लम शैकत 

५३.  मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 

५४.  मा.वाबळे संजय म हारराव 

५५.  मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे  

५६.  मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 

५७.  मा.सुपे आशा र वं  

५८.  मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

५९.  मा.मो हनीताई वलास लांडे 

६०.  मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

६१.  मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

६२.  मा.जा लंदर (बा प)ु शंदे   

६३.  मा.ग हाणे सुरेखा शंकर 

६४.  मा.महेशदादा कसन लांडग े

६५.  मा. दा बाजीराव लांड े

६६.  मा.†ò›ü. नतीन ाने वर लांडग े

६७.  मा.ल ढे शुभांगी संतोष 

६८.  मा. व वनाथ वठोबा लांड े

६९.  मा.ननवरे िजत  बाबा 

७०.  मा.सावळे समा र वं  

७१.  मा.सौ.बनसोडे शकंुतला का शनाथ 

७२.  मा.भोसले राहू ल हनुमंतराव 

७३.  मा.पालांडे सुजाता सु नल 

७४.  मा.बहल योगेश मंगलसेन 
७५.  मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 

७६.  मा. गता सुशील मंचरकर 

७७.  मा.कैलास महादेव कदम 

७८.  मा.छाया जग नाथ साबळे 
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७९.  मा.पहलानी गु ब  कशनदास  

८०.  मा.टाक अ ण मदन  

८१.  मा.आसवाणी स वता धनराज 

८२.  मा.वाघेरे सु नता राजेश 

८३.  मा.आसवानी हरानंद उफ ड बू कमतराम    

८४.  मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 

८५.  मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 

८६.  मा.काळे वमल रमेश 

८७.  मा.पाडाळे नता वलास 

८८.  मा. वनोद जयवंत नढे 

८९.  मा.तापक र अ नता मि छं    

९०.  मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 

९१.  मा. वमलताई सु रेश जगताप 

९२.  मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 

९३. मा.बारणे नलेश हरामण 

९४. मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

९५. मा.बारणे माया संतोष 

९६.  मा.ओ हाळ शेखर अशोक 

९७. मा.यमुनाताई रमणनाना पवार 

९८. मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 

९९.  मा.कलाटे वाती मयुर  

१००.  मा.नांदगुडे वलास एकनाथ 

१०१.  मा.च धे आरती सु रेश 

१०२.  मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 

१०३.  मा. शतल व ल ऊफ नाना काटे 

१०४.  मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 

१०५.  मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 

१०६.  मा.जगताप राज  गणपत  

१०७.  मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
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१०८.  मा.जगताप नवनाथ द त ु

१०९.  मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  

११०.  मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 

१११.  मा. शांत शतोळे 

११२.  मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  

११३.  मा.काटे रो हतअ पा सदुाम 

११४.  मा.गायकवाड सं या सुरदास 

११५.  मा.काटे राज  भकनशेठ 

११६.  मा.शडगे आशा सुखदेव 

११७.  मा.मोटे करण बाळासाहेब 

११८.  मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 

११९.  मा.संजय केशवराव काटे 

१२०.  मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 

१२१.  मा.पाट ल सुिजत वसंत 

१२२.  मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 

१२३.  मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.राजीव जाधव - आयु त, मा.उ हास जगताप - नगरस चव, मा.तळदेकर 

-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे - .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल रॉय - आरो य वैदयक य 

अ धकार , मा.ठाकूर - उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले - मु यलेखापाल, मा.गावडे-

सहआयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण, मा.तुपे - सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुड े - वकास 

अ भयंता, मा.डोईफोड,े मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.खांडकेकर, मा.दंडवत,े मा.माछरे, 

मा.दुरगुड,े मा.खोसे - सहा.आयु त, मा.उबाळे - शासन अ धकार  ( श णमंडळ), मा.दुधेकर, 

मा.तांबे, मा.पठाण, मा.कुलकण , मा.दांगट, मा.बरशे ी, मा.गलबले, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, 

मा.ग ू वार - कायकार  अ भयंता, मा.लावंड - कायदा अ धकार , मा.बोदाड े- शासन अ धकार , 

मा.जरांड े- सुर ा अ धकार , मा.सु नल गवळी - पीएमपीएमएल हे अ धकार  सभेस उपि थत 

होत.े  

      ------ 

  मा.महापौर-उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका, मा.आयु त, अ धकार  वग, प कार बंध,ु 

नाग रक या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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१) रा यातील महानगरपा लकां या मंजूर वकास नयं ण नयमावल म ये वकास ह क 
ह तांतरण व समावेशक आर णां या मा यमातून वकास योजनेची अंमलबजावणी 
संदभात नवीन नयम अंतभूत कर यासाठ  पंपर- चंचवड मनपाचे अ भ ाय 
कळ वणेस मा यतबेाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा कामकाजात दाखल क न 
घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास टाकणेत आल  असता - 
         अनुकूल - ८१           तकूल – ० 

        अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत  
  आला अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
 
२) २०६, पंपर (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघ रा य मतदार याद  शु द करण   व 

मा णकरण काय म (NERPAP) २०१५ अंतगत मयत, दुबार व थलांतर त 
मतदारांची वगळणीसाठी हरकती/सुचनांसाठी सदरची बाब सव मा.नगरसद यां या 
अवलोकनाथ/िनदशनास आणून देणेबाबतचा मा.आयु त यांचा ताव सभा 
कामकाजात दाखल क न घेणेबाबत मा.आयु त यांची मागणी मतास टाकणेत आल  
असता - 

       अनुकूल - ८१            तकूल – ० 
अशी मते पडल  व सदरचा वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आला 

अस याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
       -----     
मा.महापा लका सभा मांक-४५ दनांक २०/०६/२०१५ (द.ु२.०० व ४.३० वा.) चा  

सभावृ तांत पुढ ल सभेचे वेळी कायम करणेत यावा असे मा.महापौर यांनी कट केले.    
       -----     

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,माझे सव सहकार , अ धकार   व 

पञकार. मी मा या सहकायाना वनंती करते क , शहराम ये  पा याचा न न क  आहे. 

परंतु तु ह  जागेवर बसावे ह  आप याला वनंती करत.े या यानंतर आपण चचा क  शकतो. 

या यातून माग नघु शकतो. तु ह  जर उभे राहणार असालतर वषयप ञकेवर ल वषय चालू 

क . तु हांला चचा कर यास संधी दे यात येईल आपण जागेवर बसावे. मा.महापौर साहेब, 

पा या या नावर चचा कर यासाठ  पंधरा मनीटे अवधी दे यात यावा.     

 

मा.अनंत को-हाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार मञ. 

मा.आयु त साहेब, ए ल पासून आम या चंचवड भागाम ये पा याचा ॉ लेम चालला आहे. 

उ हाळयाचे दवस अस यामुळे आ ह  पण शासनाला वेळोवेळी भरपूर सहकाय केलेले आहे.     

कारण ए ल, मे, जुन हे साधारण उ हाळयाचे दवस असतात. जुनपयत पाऊस पडत नाह  

साधारणत: जुन या नंतर पाऊस पड यास सु वात होत.े आ ह  दोन-तीन म हने शासनाला 
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भरपूर सहकाय केलेले आहे. शहरात पाणीपुरवठा कर याची जी प दत आहे या प दतीची 

मा हती वचारल  असता आप याकडे ा धकरणाम ये दोन टाईम पाणी येत,े भोसर म ये काह  

काह  भागात दोन टाईम पाणी येत.े आम या भागात एक टाईम पाणी येत.े ह  जी 

पाणीपुरवठयची सम या आहे यासाठ  तांबे साहेबांना आ ह  वेळोवेळी सांगीतलेले आहे. 

प रि थती अशी झाल  क  आता पाऊस पडतो आहे, धरणाम ये पाणीसाठा देखील चांगला आहे. 

तर  सु दा पाणी मळत नाह  हणज ेपाणीपुरवठा कर याची जी प दत आहे ती व कळीत 

झालेल  आहे. पाणी असुन देखील पा या या टा या भर या जात नाह त. आ हांला जे 

अ धकृत पाणी मळायला पा हजे ते देखील मळत नाह . मी वत: तांबे साहेबा बरोबर 

टा यावर दोन-दोन वेळा, राञी बारा वाजता, दुपार , सकाळी गेलो आहे. से.२३ ला गेलेलो आहे. 

पाणीपुरवठा न क  व कळीत कशामुळे होतो, पंपींगला काह  ॉ लेम आहे का, से.२३ मधुन 

टाक त पाणी यायला काय ॉ लेम आहे या वषयी काह ह  मा हती मळत नाह . या 

वभागाम ये नवीन ज.ेई., डे युट  इंिजनीअर आलेले आहेत. मी वेळोवेळी या वषयावर तांबे 

साहेबांशी बोललो तांबे साहेब हणाले आ ह  हा वषय दोन-तीन दवसाम ये नि चतपणे माग  

लाव ूअसे करत करत यांनी तीन म हने काढले. आता प रि थती अशी आल  क  आम या 

भागाम ये तेथील लोकांनी कधीह  तीन-चार वष काम सांगीतलेल नाह  परंतु या पा याचा 

वषय यांना एवढा ञासदायक झालेला आहे क  आता यांच ेसकाळीच फोन यायला सुरवात 

झालेल  आहे आ ण हणूनच हा वषय सभेम ये यावा असे आ ह  ठर वलं. कारण चंचवड 

गावठाण आ ण केशवनगर भाग व आजुबाजू या प रसराम ये आयु त साहेब आपण ल  

घालावे अशी आमची मागणी आहे. आता आमची मागणी आ ह  तुम या समोर ठेवलेल  आहे. 

आ हांला वाटत नागर कांनी या ठकाणी येवू नये, यांचा वेळ वाया जाऊ नये पण हा न खुप 

मोठा आ ण गंभीर झालेला आहे हणून आ हांला ह  भू मका यावी लागलेल  आहे तर  आपण 

या गो ट चा वचार करावा आ ण पा याचा न सोडवावा. र ते वगैरे सव डे हलप आहेत परंतु 

पा याचा न आहे तर  याम ये ल  घालाव आ ण हा न सोडवावा.     

    

मा.धनंजय आ हाट -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सद य व पञकार बांधव. 

गे या काह  दवसापासून पावसाने दडी मारलेल  आहे. आम या समा व ट झाले या गावात 

यांच दुखणं आ ण यांच रडणं हे काह  आजच नाह . गे या तीन वषापासून ामीण 

भागातील, समा व ट भागातील नगरसेवकांनी सात याने आम या सम या मांडले या आहेत.  

ामीण भाग झपाटयाने वाढत आहे. मोठमोठया गृ ह क पाला आपण मंजूर  देतो. पुव या 

लोकसं येम ये आ ण आता या लोकसं येम ये चंड तफावत झालेल  आहे. परंतु जे पा याच े

माण पाच वषापुव  तीन वषापुव यांना होत तेच पा याच माण आज सु दा या गावाना 

आपण देतो. एका बाजुला झपाटयाने लोकसं या वाढत आहे. क प वाढतात, लोक 
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राह यासाठ  येतात आ ण एका बाजूला आहे तीच प रि थती पा याची आहे. पा या या लाईन 

या आहेत याच आहेत याम ये कुठलाह  बदल झालेला नाह . या काह  पा या या लाईनी 

आहेत या बदल या पा हजेत या मोठया आकारा या लाईन टाक या पा हजेत. सव स ट म 

आपल  बदल याची गरज आहे. परंतु आप या पाणीपुरवठा वभागाच याबाबतीत कुठलह  

नयोजन दसत नाह . कुठलेतर  एक नयोजन, धोरण आखलं पा हजे जेणेक न भ व यात या 

गावाना पा यासाठ  सामोरे जावे लागणार नाह . परंतु आजह  पा या संदभात नवीन समा व ट 

गावाना या ठकाणी धोरण नाह . शहरा या भागाम ये दोन वेळेस पाणी मळतं याचा आकस 

आ ह  नि चत करणार नाह त परंतु समा व ट गावाना माञ एक वेळेस पाणी जातं. या 

भागातील लोक सु दा तोच कर भरतात आ ण या भागातील लोक सु दा तोच कर भरतात 

मग एका ेञाम ये दोन नागर कांना ह  असमान वागणूक गेले वषानुवष हे नागर क सहन 

करतात. नगरसेवक बोलतात पण कोणीह  यांच या ठकाणी मनावर घेत नाह त. एवढा अ याय 

आ ण एवढ  अ यायाची भावना सात याने या ठकाणी आ ह  मांडून सु दा हा न सुटत नाह . 

यामुळे आमची सव नगरसेवकां या वतीन ेप हल  मागणी आहे क  समान पाणी वाटप धोरण 

ि वकारा. आज अशी प रि थती आहे क , “धरण उषाला आ ण कोरड घशाला” अशी प रि थती 

नमाण झालेल  आहे. आपण पावसाचा अंदाज पाहू न समान पाणी वाटपाचे धोरण ि वकारले 

नाह तर चंड मोठया संकटाला आपण सामोरे जावे लागेल. मला वाटत नाह  पाऊस अपे ा 

पे ा चांगला पडेल. यामुळे नि चत या आगामी काळाम ये आपण धोरण ि वकारा. दुसर  

मह वाची गंभीर गो ट तुम या नदशसनास आणुन देतो मोठया ब डरला बांधकाम परवानगी 

देताना कुठ याह  कारचा अ यास न करता बोगस एनओसी दल  जात.े या ठकाणी वॉटर 

लाईन नाह , पाणी नाह  परंतु कुठ याह  कार या नयमात न बसता यां याकडून लहू न 

घेतले जात ेक  या लॅटधारकांना आ ह  वत: या जबाबदार वर पाणी देव.ू असं नयमाम ये 

नयोजन नसलेलं लहू न घेतलं जातं आ ण ब डरच काम होतं, अ धका-यांच सु दा काम होतं. 

काह  दवसानी पुण वाचा दाखला घेत यानंतर ब डस नघून जातो आ ण सगळे लोक 

नगरसेवकांकडे येतात. या ठकाणी गेलोतर पाईपलाईन नसत,े पाणी येत नसत.े हे शासनाला 

सांगीतल जात यावेळेस शासन हणते या ठकाणी आ थक तरतूद नाह पाणी मळणार 

नाह . अ धकार  खोटया एनओसी देतात, ब डरांकडून यांच साठंलोट होतं दोघांचह  भागत 

आ ण ञास माञ नगरसेवकांना होतो यामुळे याची आपण गंभीर दखल या. खोट  एनओसी 

देणे बंद करावे. जोपयत या भागाला पु रेसे पाणी देत नाह त तोपयत बांधकाम परवानगी बंद 

ठेवावी हे धोरण ठरवा नाह तर बकाल प रि थती होईल. जोपयत पा याच ेधोरण ि वकारत 

नाह त तोपयत या परवान या बंद करा यात आ ण नि चत धोरण ि वकारा. वेळोवेळी मी 

या ठकाणी माग या मांड यात या माग याचा वचार केला नाह तर उदया या काळाम ये ती  

अंदोलन नागर कां या वतीने होणार आहे. तु ह  आता नणय घेतला नाह तर लोक र यावर 
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उतरणार आहेत. हे असमान पाणी वाटप धोरण आहे यामुळे ामीण भागावर कती अ याय 

आपण करणार. १९९७ साल  महापा लकेम ये गाव आलेल  आहेत. आज सु दा दुराव था आहे. 

मी हणत नाह  पुण दरुाव था आहे परंतु यांचा पुण वकास झालेला नाह . तु ह  जर याचा 

वचार केला नाह तर आगामी काळात सवाना याला त ड दयावे लागेल. यामुळे आपण 

ताबडतोब याची दखल यावी अ यत: पुढ या भ व यकाळात नि चत आ ह  यासंदभात 

नणय घेणार आहोत एवढेच या ठकाणी मी सांगतो.     

                      

मा.राहू ल जाधव – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. आमचा भाग सु दा 

समा व ट भाग अस यामुळे नवडणूक झा यापासून आ ण नवडून आ यापासून येकवेळा 

आ ह  पा याचा वषय सभागृ हाम ये मांडत असतो. भागाम ये काम करताना अ धका-

यासमोर वषय मांडला परंतु गंभीर अशी दखल आजपयत घेतलेल  नाह . १९९७ ची 

लोकसं या, २००५ ची कंवा २०१५ ची लोकसं या पाहता आतापयत पाणीपुरवठया या बाबतीत 

पाणीपुरवठा वभागाने पा या या बाबतीत काय नयोजन केले याचा खुलासा करावा. कारण क  

यावेळेला जी लोकसं या होती यावेळी जी पा याची लाईन टाकल  ती यावेळेला पुरत होती 

परंतु आता दहा वषाम ये पुणपणे बदल हा आम या भागाम ये झालेला आहे यामुळे  पाणी 

पुरत नाह . आम या भागात पा याला ेशर सु दा नसत.े पा या या टाक साठ  मागणी केलेल  

असताना अनेक कारण सांगत असतात. डीपी तयार करत होतो यावेळेला पा या या टाक चे  

आर ण नद या कडेला एका ख डयाम ये घेतलेले आहे यासाठ  आ ह  जागा सुचवलेल  

होती. आयु त साहेब आप याला व पाणीपुरवठा वभागाला आ ह  पञ दलेलं होतं. गट नं. 

५३९ म ये या ठकाणी टे को कंपनीने पा याची टाक  बांधुन दलेल  होती, या ठकाणी ती 

टाक  भू मगत आहे. आप याला जी टाक  बांधायची ती टाक  उंच ठकाणी बांधायची आहे. 

पा याची टाक  आपण बांधल तर आम या प रसरातील पा याची सम या मोठया माणावर 

कमी होईल. परंतु आजपयत पा याचा वषय माग  लागलेला नाह . या नगरपा लकेम ये आ ह  

आलो या नंतर आम या भागाचे चार-चार अ धकार  बदल  झालेले आहेत. जर येक 

म ह याला, सहा म ह याला तु ह  अ धकार  बदललेतर कोण याह  अ धका-यांना या 

प रसराची पुण मा हती होत नाह  तोपयत बदल  क  नका परत यांना प हल  पासून अ यास 

करावा लागतो. आ ह  येकवेळेस तेच सांगायचे का. या भागात काम नाह  या भागात काम 

नाह  सवानी वचार क न आमचे न, पा याचा न सोड वला पा हज.े दड वाजता 

पा यासाठ  म हला आम या घर  येतात. तांबे साहेबांना वचारा मी सु दा राञी दड वाजता 

तांबे साहेबांना फोन केलेला आहे. लोक मलाच झोपू देत नाह तर मी कशाला तु हांला झोपू देव.ू 

आम या प रसराचा पा याचा न सोड व यासाठ  गट नं. ५३९ म ये आतापयत महापा लकेनी 

भरपूर काम केलेल  आहेत या ठकाणी एक ए करम ये २० गु ंठे जागा पा या या टाक साठ  
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यावी व या ठकाणी टाक  करावी. आप या आर णा या जागेत हणलेतर या ठकाणी टाक  

होवू शकत नाह . कारण तो भाग खाल  आ ण नद या बाजूला आहे. तर  आ ह  सुचवतोत 

या ठकाणची पा या या टाक साठ  जागा यावी. ब डर लोकांना एनओसी दले या आहेत.  

या ठकाणी पा याची लाईन नाह  या ठकाणी एनओसी दलेल  आहे. मोठमोठे ब डर 

आम या ामीण भागाम ये येतात परंतु सामा य जनतेचा वचार क न एनओसी दल  

पा हज.े सामा य लोकांना पाणी मळत नाह . सामा य जनतेचा वचार झाला पा हज.े ते लोक 

टॅ स भरतात कर पी पैसा महापा लकेम ये जमा होतो यामुळे याचा वचार क न पुढचे 

पाऊल महापा लकेनी उचलले पा हज.े जोपयत आम या पा याचा ॉ लेम सॉ ह होत नाह  

तोपयत महापौर साहेब आपण पाणीपुरवठा वभागाला आदेश दया क  कोण याह  ब डरला 

ामीण भागात एनओसी दल  जाणार नाह  असे कराव ेअशी वनंती करतो.    

            

मा.साधना जाधव -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त, मा.सभागृ ह. महापौर ताई तुमच आभार 

मानते क  या पाणी वषयावर बोल याची आ हांला संधी दल . पा याचा न अ यंत गंभीर 

झालेला आहे. आमचा भाग . .५ हा गेल  सतरा वष महापा लकेम ये समा व ट झालेला आहे. 

महापौरताई व आयु त साहेब, आपण पाहणी दर यान तो भाग ामीण असा उ लेख करतो, 

खरोखरच माझा भाग अ यंत ामीण असा आहे. या भागाम ये प यासाठ  पाणी मळत नाह .  

शहरात दोन टाईम पाणी देतो व आम या ामीण भागाम ये एक टाईम ते सु दा वेळेवर नाह  

आ ण ेशर अजीबात नाह . चखल  गावठाणाम ये तीन ठकाणी असा टाईमींग आहे क  तो  

राञी १२ वाजता पाणी सोडतात, राञी १२ वाजता पाणी सोडलेतर म हलांनी पाणी कसं भरायचं. 

पा या या टाईमींगचे नयोजन का होत नाह . एक टाईम ठेवता ते सु दा वेळेवर नाह  राञीचे 

१२ वाजता म हला पाणी कशा भरणार. शहर  भागात पा याचे माण कमी क न ामीण 

भागातील पा या या माणाचे नयोजन केलेतर या म हला सुखावतील व यांना आनंदह  

होईल क  या भागाम ये पा याचे नयोजन चांग या कारे झालेले आहे. लाईटचा ॉ लेम 

झा यानंतर पा याचा टाईमींग एक तास अधा तास पुढे जातो आ ण या भागाम ये पा याचा 

टाईमींग दलेला असतो या पा यासाठ  म हलाना राञी जागावे लागत,े या म हलांना आ हांला 

उ तर दयाव लागतं. लाईटचा सारखाच ॉ लेम होतो. से.नं. १६ म ये पा याची पंपींगची मोटार 

आहे ती मोटार कती वषापुव ची आहे. छोट  एक आ ण मोठ  एक मोटार आहे. छोट  मोटार 

बघडल  क  मोठ  मोटार आपण चालू करतो यामुळे या यावर लोड येवून परत दुसर ह  

मोटार बघडत.े मोटार साठ  पञ दलेले आहे ती अजूनह  मळालेल  नाह . तर  आयु त साहेब, 

पा याचा न गंभीर असताना तो लवकर कसा सुटेल याची काळजी यावी, ध यवाद.   
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मा.अि वनी चंचवडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधु. आज 

या पा यासाठ  मला बैठे अंदोलन करावे लागलेलं आहे. आयु त साहेब, मी शु वार  

तुम याकडे आलेले होत े ते हा तु हांला सांगीतले होते क  तांबे साहेब फोन उचलत नाह त. 

तु ह  फोन लाव यानंतर यांनी फोन घेतला. यांनी मला सांगीतले त येत बर  नाह  

हॉि पलला चाललो, काय असेल ते फोनवरच सांगा मी करतो. या दवसानंतर अजूनह  माझे 

ते काम झालेले नाह . वेताळनगरम ये तीन आठवडया पुव  मा छरे साहेबांना तथ या 

म हलांनी पा यासाठ  घेराव घातलेला होता. या ठकाणी नवीन ब डींग झालेल  आहे या 

ब डींग खाल  लाईन चोकअप होवून या ठकाणी ब ट झालेल ेआहे. या यामुळे वेताळबुवा या 

आजुबाजू या प रसरात पाणी येत नाह  हणून यांनी सतत पाठपुरावा केलेला आहे. म हना 

झालेला आहे अजून तथे कोणीह  फरकलेले नाह . तथले जे.ई. कानड ेआहेत यानंी फोन 

ि वचऑफ क न ठेवलेला आहे ते कधीच फोन उचलत नाह त. बद या होवून कती दवस 

झालेले आहेत डे युट  इंिजनीअर अजून जू झालेले नाह त. बोरावके हणून कोणीतर  आहेत 

यांना मी फोन केलेला होता तर ते हणाले मी अजून जू झालेलो नाह , मला तथल काह च 

वचा  नका मला मा हतीच नाह , हे आ हांला असे उ तर देत असतीलतर सामा य 

नागर कांना काय उ तर देत असतील. चंचवड गावठाण हा ॅ ह ट चा भाग आहे, उतारावर 

आहे शेजार  पवना नद  आहे पण पा यासाठ  ओरडावे लागत.े म ह यातून दोन-तीन वेळा मला 

सतत पा याची ओरड करावी लागत.े आयु त साहेब तु ह  सु दा वॉड भेट ला आलेला होतात 

यावेळेला तु हांला पण म हलांनी घेराव घातलेला होता. चंचवड गावाम ये बहु तेक नौकरदार 

म हला वग आहेत यांना जर तु ह  वेळेवर पाणी दलेतर कोणीच ओरडणार नाह . पा याचे 

टाईमींग सु दा सतत बदलतात. पाणी एक टाईम दले तर  पु रेशा ेशरने पाणी आले पा हजे 

अशी मागणी आहे, ध यवाद. 

 

मा.शमीम पठाण - मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,स मा.सभागृ ह, माग या वष  आपणच 

मट ंग घेतलेल  होती. यावेळेसची प रि थती असेल, यावेळेला तु ह  संपुण शहराचा 

पाणीपुरवठा एकवेळ केलेला होता. यानंतर पाऊस आला, धरणं भ न वाहू न गेल  आ ण तर ह  

आपण नयोजन जे केलं होतं तेच रा हल. आ हांला दोन वेळा पाणी येत होतं त े बंद होवून 

एकच वेळेला पाणी झालं.  दवसभरात पाच तास पाणी मळायचे याऐवजी तीन तास पाणी 

मळू लागले आ ण ते नयोजन तसच रा हलं. हणजे नयोजन कशाच करता. पाणी नाह  

हणून काटकसर चालल  आहे का, तसं नाह , पाणी भरपूर आहे तर  काटकसर चालू आहे 

नयोजनच नाह .  पाणीपुरवठयासाठ  दोन म ह यापुव  सभागृ हाने आणखीन पावणेदोन कोट  

काडा स ट मसाठ  मंजूर केलेले आहेत.  काय आहे काडा.  ऍटोमॅट क सव स ट म हावी 

असा उ ेश असावा. ामीण भागात गेलातर मा हती या. वदयुतची काम करणारा साधा 



12 
 
वायरमन तो सु दा घरात बसून एक क.मी.वर शेतात असलेल  मोटार रमोट कं ोलवर चालू 

करतो आ ण बंदह  करतो. आप याकडे असे का होत नाह . काडासाठ  आपण कोटयावधी 

पये खच करतो, आमच नयोजन शु य. शहराची आ ण शासनाची ह  नाच क  आहे 

अ धका-यांना काह तर  वाटायला पा हज.े परत परत का ऐकूण यावे. सकाळी सहा वाजता, 

सात वाजता आ हांला फोन करावा लागतो. फोन केलातर उचलत नाह त. मजूराला फोन क न 

बोलवायच आ ण याला सांगायच. तो बचारा फोन उचलतो कारण तो दोनश-ेतीनशे पयावर 

काम करतो. आम याकडे ज.ेई. नाह त, डे युट  इंिजनीअर आले आ ण लगेचच गेले. आता 

दुसरे आलेत. साहेब, तु हांला अ धकार  दयायचे न हतेतर अगोदरचे बदलायचचे नाह . इथं 

यांना ञास होतो, राञी-बेराञी काम कराव लागतं. मला ज.ेई., डे युट  इंिजनीअर यांना 

सांगायचे आहे क  १९९२ म ये चंचवडगावाम ये मी नवडून आले होते आता मा.अनंतराव  

को-हाळे तेथील नगरसेवक आहेत. या वभागातील काह  भाग मा या वॉडाम ये होता. 

तानाजीनगरम ये पाणीच येत न हतं. मी कौतूक करते एम.ट .कांबळे साहेब आता सट  

इंिजनीअर असतील यावेळेला ते डे युट  इंिजनीअर होते ते राञी दोन वाजता आम या बरोबर 

येवून लोकांकडे पाणी आहे का नाह  ते पहायला आले होत.े हणजे अ धका-यांना मी सांगू 

इि छते क  तु ह  आता ञास घेतलातर तु हांला याचा फायदा पुढे होणार आहे. यांनी काम 

के यानंतर यांचे कौतूक आ ण अ भनंदन सु दा मी याच सभागृ हात केलेले आहे.  

पाणीपुरवठयाम ये लोक का जू होत नाह त हे कळत नाह . आप या कामाचा ढाचा व कळीत 

झालेला आहे. मटर नर क कोणा या अंडर आहेत, पाणीपुरवठा वभागाचे कायकार  

अ भयंता, का कोण या अ धका-या या अंडर ते काम करतात हे कळत नाह . मटर नर क, 

लंबर हे दोन घटक आहेत ते काय काम करतात. आपण मटर नर णासाठ  आ ण रडींग 

घे यासाठ  एज सी नेमलेल  आहे मग यांचे काम काय आहे. तु हांला यांच काम सांगत.े तु ह  

ये यापुव  अभय योजना आलेल  आहे. महापा लकेचे हत पाहतो असे मुळीच नाह  याचे 

उदाहरण देत.े तु ह  ये यापुव  अभय योजना आणलेल  आहे. अभय योजना अशी आहे क  

अन धकृत नळ कने शन नयमीत क न घेणेबाबत- यांनी सांगीतले या इमारतीम ये तुमचे 

कने शन बेकायदे शर आहे ते अन धकृत घेतलेले आहे, ते बेजबाबदार आ ण बेकायदे शरपणाच 

आहे. आपण आव यक ती कागदपञे जोडून नळजोड दंड व इतर चाजस भ न नयमीत क न 

घेणे आव यक होते तथा प ते घेतले नाह  तर  तुमचे दंड वधान कलम २००/१ अ वये तुमच ं

नळकने शन बंद का क  नये याची लेखी नोट स दलेल  आहे. आ ण शेवट  लह लेले आहे 

सदर नळकने शन अ धकृत अस यास सदर नळकने शन अ धकृत क न  घे यास रतसर 

अनामत व इतर दंड भ न नळकने शन नयमीत क न यावे.  हणजे तुमचे अन धकृत 

असेलतर हे पाणी वीस-वीस वष झालेले आहे चोरतात, आ ण तु ह  आता जावुन हे कने शन 

असे क न देतो हणता. काय चाललं आहे हे, कसलं चोरांना अभय तु ह  देता. तुमचे 
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नयोजन काय आहे, असे नळजोड मीटर नर कांना शोधून काढू दयात. येक घर  जावु 

दयात, येक दारात जावु दयात, कने शन काढू दयात, यांचे बील मागून घेवू दयात. जे 

पाणीप ी रे युलर भरतात यांचे काय. शासनामधले हे दोष तु ह  काढून टाकले पा हजे. 

लकेजेस शोध यासाठ  हेल यमचे म शन आणले यांना कोटयावधी पये दलेले आहेत. कती 

जागी शोधलं, यांचे काम संपले का, ते कती दवसासाठ  होत.े फ त जगदाळेनां आपण 

हो डवर ठेवलेल आहे बाक यांच काय. हे लंबर काय काम करतात हे बघाव.े  आयु त साहेब 

तु ह  काह ह  करत नाह त. काय कारवाई केल  याची मा हती पुढ या मट गंला दयायला 

पा हज े कंवा लेखी कळवायला पा हजे क  आपण आ हांला वचारल होत याब ल अशी अशी 

आ ह  यव था केलेल  आहे आ ण यापु ढे तु हांला असा ञास होणार नाह  असे सांगीतले 

पा हज.े सुलभाताई उबाळे यां या वॉडाम ये २४ तास पाणी दलेले आहे, आ ह  हणणार 

नाह त यांच पाणी बंद करा हणून. यानंतर मा या वॉडाम ये मी तीसर  वेळ आहे 

सांगायची. लडकत साहेबांनी पाणीपुरवठावा यांची मट ंग घेतलेल  आहे, यावेळेस देसले साहेब 

होत.े लोकांना सांगीतले आहे क  उदया पासून २४ तास पाणी होणार आहे. मग ते चार 

दवसानी नाह  झालं, आठ दवसानी नाह  झाल.ं अगद  यांनी पाणी कसं तयार होते याचा 

इ तहास सु दा सांगीतला, दोन-दोन तास मट ंगा चाल या. पाच ते सहा ठकाणी अशी मट ंग 

घेतलेल  आहे लोकांना काय सांगायचे आहे. २४ तास पाणी या ठकाणी का झालेले नाह . 

तु ह च सांगीतल आहे मग पुढे होवून काम का करत नाह त. अशा कारचा ढसाळ कारभार 

आहे हा, तर  हे सगळ बंद करा. अ धका-यांना सांगा क  यवि थत नयोजन करा. पाणी कमी 

नसेलतर कमी का देता. पाणी आहे तर भरपूर दयावे. पाणीपुरवठा २४x७ हो यासाठ  लवकरात 

लवकर व जा तीत जा त य न करावेत. 

 

मा.कैलास थोपटे-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,स मा.नगरसेवक,पञकार बंध,ुसभागृ हाम ये 

नागर कां या िज हाळयाचा न आमचे सहकार  बंधु आ ण भ गनी यांनी उपि थत केलेला 

आहे. आप या शहरामधील पा या या ना संदभात गेल  अनेक दवसापासून आ ह  या 

सभागृ हात बोलतो.  आम या रहाटणी, पपंळेसौदागर, काळेवाडी या प रसराम ये गेल  सात 

वषा पासून एक टाईम पाणी येत.े आ ह  वेळोवेळी पा याचा वषय आ यानंतर सभागृ हात मु ा 

उपि थत करतो यावर काह च न कष लागत नाह . रहाटणी व पंपळेसौदागरम ये ब घतलेतर 

आ हांला कमीत कमी सहा  ट याम ये पाणी मळत.े  आम या प रसरात ब घतलेतर अनेक 

मोठमोठे टॉवर झालेले आहेत. ५०० ते ६०० लॉटचे बांधकाम परवाने दलेले आहेत. बांधकाम 

परवाने द यानंतर तेथील लॅटधारकांना सगळी यव था करणे आप या महापा लकेचे काम 

आहे. यावर आपण काह च ल  देत नाह त. आ ह  वेळोवेळी बोलतो याचे आवूटपुट काह च 

नघत नाह . २००८ म ये बंड साहेब असताना मीटर प दत चालू झाल . यावेळेस आपण 
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पेपरलाह  दल क  आपण मीटर प दत चालू के यानंतर  आप या सवाना २४ तास पाणी 

मळेल असे सांगीतले. नागर कांनी पेपरला वाचले, २४ तास पाणी मळेल हणून नागर कांना 

खुप आनंद झाला. काह  काह  भागाला  बघीतलंतर २४ तास तर नाह  पण २४ मनीट सु दा 

पाणी मळत नाह  अशी अव था आप या शहराम ये आहे.  २०१० म ये काडा णाल  आल  

या या मा यमातून आपण आ वासन दले, आप या शहराला २४ तास पाणी देवू हणून. 

काडा णाल  बसवून सु दा चार-पाच वष झाले पा याम ये काह च बदल झालेला नाह , 

पा याम ये वाढ झालेल  नाह  ज ेआहे ते पाणी कमी होत चाललेले आहे. आपण ब डींग 

परमीशन देतो. नागर क या ठकाणी येतात. आहे या पा याम ये यांचीह  वभागणी होत.े 

हणजे पुव या पा यापे ा कमी कमी पाणी होत चाललेल आहे. आता आपण नवीन योजना 

आणतो, पी ह सी पाईपलाईनची नवीन योजना आणतो. ती योजना आणून नागर कांची 

फसवणूक करतो क  काय असे दसून येत.े का आपण फ त कुठ या तर  कंपनीचा माल 

खप व यासाठ  यांना मदत करतो क  काय असे दसून येत.े पा याम ये काह च वाढ दसून 

येत नाह . २०१२ पासून अनऑथोराईज बांधकामाला नळकने शन बंद केलेले आहे. कमीत कमी 

आपण आप या भागात बघीतलेतर ४० ट के अनऑथोराईज नळ कने शन आहेत ते मंजूर 

केलेले नाह त, लोकांनी अज केलेले आहेत परंतु २०१२ नंतरचे कने शन बंद केलेले आहेत 

आ ण तीथले अ धकार  त े नळकने शन मंजूर क न देत नाह त. तु ह  मंजूर केले नाह  

तर पण लोकांचे पाणी प याचे बंद झालेले नाह  कंवा नळकने शन घे याचे बंद केलेले नाह . 

अनऑथोराईज नळकने शन घेवून लोक पाणी वापरतात. याम ये महापा लकेचा कतीतर  लॉस 

होत आहे. आयु त साहेब आपण असा नणय यावा क  या दवशी यां या ॉपट ची 

महापा लकेम ये न द झालेल  आहे आ ण आपण यां याकडून ॉपट  टॅ स यायला सुरवात 

केल  या यानंतर नळ कने शन दयावे अशी वनंती करतो. आपण न द  चालू केले या आहेत. 

न द  बंद हो या तर  लोक घर बांधुन राहत होती तो ॉपट  टॅ स बुडत होता. आजह  आपण 

२०१२ पासून नळकने शन बंद केलेले आहेत पण लोकांनी नळकने शन घेतलेले आहेत पाणी 

वापर करतात. याम ये महापा लकेचा लॉसच आहे. तर  या दवसापासून न द असेल 

या दवसा पासून नळकने शन दे यात यावे. जेणेक न महापा लकेचाह  फायदा होईल. अनेक 

योजना आण या पण आप याकडे समान पाणीवाटप होत नाह . मी अनेकवेळा या सभागृ हात 

बोललो आहे क  आपण सवाना समान पाणीवाटप करावे. सव नागर क टॅ स भरतात. 

कुठ याह  प रसराम ये कमी टॅ स घेत नाह त. सगळीकडे सारखा टॅ स घेतो. मग आपण 

सु वधा व पा याचे समान वाटप केले पा हजेत. २४ तास पाणी कुठ याह  एका वॉडाला देवू नये 

कंवा कुठ याह  भागाला दोन टाईम पाणी देवू नये. दयायच झालतर सगळीकडेच दोन टाईम 

ठेवा कंवा एक टाईम ठेवा. कमीत कमी एक टाईम पाणी दलेतर ते ेशरने पाणी दयावे अशी 

वनंती करतो.   
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मा. वाती साने-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव नगरसद य व अ धकार . 

आम याकडे पा याचा न आहे. समा व ट गावाम ये सवात जा त लोकसं या झपाटयाने 

वाढते आहे. असं हणता येणार नाह  क  आ ह  काह च काम करत नाह त पण आता अशी 

प रि थती आहे क  लोकसं या जा त आहे आ ण पा या या लाईन खुप पुव या आहेत. 

आम याकडे पा याची लाईन ३०० ची आहे आ ण तेथील लोकसं या पाहता ६०० या लाईनची 

गरज आहे.  आम याकडे पा या या टाक चे काम चालू आहे ते काम झपाटयाने झाले पा हजे.  

आम याकडे पा या या टाक  शवाय आ हांला पयाय नाह . आमचा पुण चढउताराचा भाग  

आहे. यामुळे पा या या टाक  शवाय पयाय नाह  यामुळे पा या या टाक च काम झाल 

पा हजे आ ण पा या या टाक चे काम होईपयत जी आपण ७०० ची लाईन टाकणार आहेत ती 

टाक  होईपयत वाट बघु नये या या आ दच आपण लाईनीच काम चालू केल पा हजे. एवढ च 

माझी मागणी आहे तर  साहेब, तु ह  वत: ल  घालून हे काम लवकरात लवकर क न यावे 

अशी माझी वनंती आहे. 

 

मा.अ नता तापक र-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,स मा.सभागृ ह,पञकार बंध.ु पा याचा 

नाचा वषय चाललेला आहे. मा या वॉडात  वामी समथ ब डींगम ये परवा पण  पाणी 

येवून गेलं अ रश: तथं फ त वॉश केले तेवढयापुरतचे खराब पाणी नघुन जाते पण तथं 

काह च फरक पडत नाह . मी आप याला सांगीतलेल होतं. या ठकाणी लोक आजार  पडलेले 

आहेत. रहाटणी, काळेवाडी भागात गढूळ पाणी येत,े आपले अ धकार  काय करतात. 

ेनेजलाईनच पाणी सु दा घरात शरलेलं आहे. मी आप याला वारंवार सांगत असते क  

आप या वॉडात व छ आ ण चांगले पाणी दयावे. काळेवाडी, रहाटणी गावात एकदा तु ह  

फरा र यावर ख डे पडलेले आहेत. अ धकार  आ ण ठेकेदार यां यात काय चालते हेच कळत 

नाह . अ धकार  सांगतात क  ठेकेदाराला सांगीतले आहे, ठेकेदार सांगतो क  पाऊस चालू आहे 

आमचे लॅ ट बंद आहेत. अशा कामचुकार अ धकार  आ ण ठेकेदारावर काह तर  आपण 

कारवाई करावी. आपण माट सट  बनवणार आहोत. तर  प हलं व छ आ ण चांगले पाणी, 

व छ व  चांगले र ते दयावेत ह च माझी वनंती आहे, ध यवाद. 

 

मा.सुरेश हेञ-ेमा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,स मा.सभागृ ह,पञकार बंध.ु २५ वष 

नयोजन करतो. १९९० साल  एका बैठक म ये सांगीतलेले होते क  शहराला २३० एमएलडी 

पा याची यावेळेस गरज होती.  यावेळेस लोकसं या १० लाख होती आ ण आज २०१५ ची 

लोकसं या २० लाख आहे आ ण ४६० एमएलडी पाणी लागत.े नवीन ब डर येतात, लोकसं या 

वाढत े हे कारण सु दा धनंजय आ हाट यांनी सांगीतल, परंतु मला ते यो य वाटत नाह . 

जवळपास सवच वॉडाचा हा न आहे, पाणी कमी जा त येत.े येक य तीला १६५ ल. 
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पाणी मळत असत.े काह  ठकाणी २०० असेल २५० असेल यामुळे तफावत दसून येते 

यामुळे काह  भागाला पाणी कमी मळते काह  भागाला जा त मळते आ ण ेशरचा अभाव 

दसतो. आप याला जा त पा याची गरज अस यामुळे आपण पीड यूडी खा याला डमांड 

केलेल  होती. १५० ते २०० एमएलडी पा याची याचे पु ढे काय झाले याची मा हती मळत 

नाह . बंद पाईपलाईन ब ल ऐकलेले होते याचा फेर वचार कर याच चाललेल आहे. याचाह  

पाठपुरावा करणे गरजेच आहे. लाईट गेल  क  पाणीपुरवठयावर प रणाम होतो. से.२३ मधून 

कृ णानगरला पाणी येतं त े पु रेसे पाणी येत नाह  आ ण संपला पाणी नस यामुळे से सर 

चालत नाह  आ ण पणु पाणीपुरवठा व कळीत होतो. पॉवर फडरमुळे असे होते यामुळे पुण 

शहराला हा कार भोगावा लागतो. ए स ेस फडर मधुन सेपरेट सब टेशनचा ताव पुव  

झालेला होता तर  पण असा का ॉ लेम येतो हा वचारात घे याचा भाग आहे. वॉडातील 

नागर कांनी त ार के यास ज.ेई. व लंबर हणतात पा याचा ॉ लेम आहे. आमचा नयम 

आहे तीन फुटावर पाणी दयायच, ज मनीत अंडर ाऊंड टाक  या तरच पाणी येईल असे 

सांगतात. तुम या कायदया माणे तीन फुटावर पाणी दया पण त ेपाणी ेशरने कधी येणार हे 

सांगावे. आ ह  तुमचा नयम मा य क  परंत ुसवाना समान पाणी देणार का, देवचू शकत 

नाह . कारण काह  भागाम ये चढ-उतार अस यामुळे  हा कार होणार आहे. हणून अशा कारे 

बोलणं बाक यानी टाळाव अशी माझी मागणी आहे. आप या काह  ठकाणी टा या चाल या 

आहेत या लवकर पुण करा यात. शहराला ४६० एमएलडी पाणी असताना सु दा काह  ठकाणी 

गळती असेलतर या ठकाणी नयंञण आणणे गरजेचे आहे. २० लाख शहराची लेकसं या 

धरल तर  २०० ल . ती य ती पाणी दलेतर  ४०० एमएलडी पा याम ये भागायला पा हजे.  

पाणीपुरवठया या केवळ नयोजनाअभावी, कुठेह  ॉ ग नाह  माट सट याम ये पा याच 

नयोजन आहे. कुठेह  पाईपलाईनचे ॉ ग यव थीत नाह . एक वॉल खोदायचा हणजे दहा 

फुट, पंचवीस फुट खोदायचा हा सगळा नयोजनाचा अभाव आहे. वॉल कुठे बस वला हे 

कोणालाह  मा हत नाह . आपलं आयएसओ ९००१ आहे. या याम ये कोणी अ धकार  

बदललेतर  ॉ ग व न शहरामधल  स ट म कळत.े नावाला आयएसओ घे यात अथ नाह .  

हणून स ट मम ये सुधारणा असणे आव यक आहे. कोणी जर  असल तर  स ट म पा हल  

क  कळल पा हजे क  वॉल येथे आहे. तर  या नयोजनाम ये सुधारणा करावी, ध यवाद.  

 

मा.मंदा आ हाट-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,स मा.सभागृ ह, पा याचा न हा 

म हलां या नगडीत न आहे. पाणी येत नाह  हणून म हला तीन ते चार वाज या पासून 

मला फोन करतात. चार वाज यापासून म हलांनी कसे पाणी भरायच.े खानदेश नगरला सु दा        

आता टाईमींग चज केलं आहे. ठेकेदार सु दा पा याची वकऑडर येवून सु दा चार चार म हन े

पाईपाची ऑडर घेत नाह त आ ण काम चालू करत नाह त. तीन वेळा मट ंग झालेल  आहे 
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यात बरशे ी साहेबांना सांगीतल क  तु ह  ठेकेदारांना ऑडर दया नाह तर यांची ऑडर 

कॅ सल करा.  टडर काढून सु दा ो सजर करत नाह त यामुळे ॉ लेम होतो. १२ व १ वाजता 

पा याचे नयोजन आहे. म हलांनी शेतात कामाला जायचे का पाणी भरत बसायचे. नागे वर 

नगरम ये तीन वाजता पाणी येत.े आळंद ला पाणी द यामुळे २५ म हला  मा याकडे आ या 

हो या पाणी अजीबात येत नाह . टँकर माग वलातर  लगेच टँकर मळत नाह . ब-याचशा 

ठकाणी पाणी न आ याने टँकरची सोय करायला पा हजे ती केल  जात नाह . आदशनगरला 

काह  ठकाणी पा याची लाईनच दल  नाह . सगळया म हला हणा या आ हांला तीन वष 

पाणीच येत नाह . काह  ठकाणी म हला बोलत नाह त हणून यां या पा याचा न राहतो. 

बोल यावरच आपण पा याचा न सोडवायचा का. महापा लकेचे काम आहे स ह क न 

कोणाला पाणी आहे ते बघायच.े दरवेळेस आ हांला त ड दयावे लागत.े फोन आला क  

आळंद ला पाणी गेले हणून सांगावे लागत.े 

 

मा. नता पाडाळे -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, सव नगरसेवक, नगरसे वका.  

मा या वॉडाम ये पाणी आहे परंतु ेशर खुप कमी आहे. गेल  पंधरा दवस फनोले स 

कॉलनीत अ या कॉलनीला पाणी येते व अ या कॉलनीला पाणीच येत नाह . मी ज.ेई.ला 

वचारलतर हणतात मॅडम फॉ टच सापडत नाह , मटेर अल सु दा मळत नाह . आम या 

वॉडात पाच सहा कॉलनी आहेत तथं क ट यू ेनेज म स पाणी येतं. आपण लहून सु दा 

दलेले आहे क  वर त काम क न दयावे हणून पण यांचा फॉलोअप काय झालेला आहे 

याचा खुलासा करावा. पुण ेनेज म स पाणी येत.े लोक ते पाणी पतात व अजार  पडतात, 

तांबे साहेबांना वचारलतर हणतात पाहतो, काम करतो पण तांबे साहेब कामच करत नाह त.  

भाग मट ंगला सु दा हा वषय होतो त हा पण यांचे हेच उ तर असतात. मीटर नर क 

नेमलेले आहेत यांना अन धकृत बांधकामा या स हचे काम दलेले आहे. आपले मीटर 

नर क असे आहेत क , मीटर नर काचे काम कमी पण अन धकृत बांधकामा या स हचे 

काम जा त करतात असं मला तर  वाटतं. मा या वॉडात जे मटर नर क आहेत ते कोणी  

लोकांनी फरशी बस व याचे काम काढलेतर  ते हणतात एक हजार पये, पाचशे पये दया 

मी तुमची त ार करणार नाह . मी हे वॉडा या मट ंगम ये सु दा सांगीतले होते. तांबे 

साहेबांना सु दा बोलले होते असा असा मटर नर क वॉडात या नागर कांना ञास देतो. 

या यावर यांनी काय कारवाई केल  आ ण काय खुलासा माग वला हे सु दा सभागृ हाम ये 

सांगाव. सकाळीच मा याकडे दहा ते पंधरा लेडीज आ या हो या या हणा या आ ह  ड 

भागाम ये पा यासाठ  फाईल टाकलेल  आहे पण आमच ेपाणी कने शन मंजूर होत नाह . मी  

फोन केलातर अ धकार  हणतात ती ब डींग अन धकृत म ये आहे. तेथे एक कने शन मंजूर 

झालेले आहे दुसरे कने शन मंजूर करता येत नाह. या लोकां या नावे कने शन मंजूर झाले 
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ती लोक दुस-या लोकांना पाणी देत नाह त. या लोकानंा रोज चौ या मज याव न खाल  पाणी 

यायला यावं लागत. आपण सगळयानांच समान याय दला पा हज.े या लोकांना सु दा 

पाणी मळाल पा हज.े तांबे साहेबांना मी सकाळीच फोन केला होता क  या लोकांना पाणी दया 

या लेडीज रोज मा या दारात सकाळी च ा मारतात. अ रश: या लेडीज परवा या दवशी 

तेथे गे या थाप य वभागानहे  हणले तुमची फाईल नामंजूर केलेल  आहे. या लेडीज सव 

ठकाणी जावुन आ या आहेत, यांना पाणी दले पा हजे. अन धकृत नळकने शन खुप मोठया 

माणात आहेत याचा स ह आपण केलेला आहे का. कमान मा या वॉडातील स ह करावा. 

कती अन धकृत कने शन आहेत आ ण कती आप या मटर नर कानी तोडले याची ल ट 

दयावी. आपण याकडे अजीबात ल  देत नाह त, आपण महापा लकेचे नुकसान करतो. जे लोक 

ामा णकपणे बील भरतात यांना भरमसाठ बल येत.ं बील सु दा चुक चे येतात. घराम ये 

दोन माणस यांना ७० हजार बील आलेल आहे. आ ह  गेलोतर हणतात कॉ युटरम ये 

थोडीशी म टेक झालेल  आहे या यामुळे असं बल आलं, तर  असं होता कामा नये. जे 

नळकने शन मंजूर करतो यासाठ  फाईल टाकल तर ती कती दवसात मंजूर करतो याचाह  

खुलासा करावा. जे खरंच मंजूर क न घेतात यांच पण आप याला इ कम मळणार आहे. पण 

आपले अ धकार  असे आहेत क  कमान या माणसाला दहा ते पंधरावेळेला वेढे घालायला 

लावतात या यानंतर ते कने शन मंजूर होतं. अधा इंची आपण कने शन मंजूर केलेतर ते 

अधा इंचीच कने शन घेतात का नाह त याची सु दा चौकशी होत नाह . अधा इंची मंजूर 

करतात व त े एक इंची कने शन घेतात यां यावर कोणी ल  ठेवायच.े पाणीपुरवठयाचा 

कारभार चुक या प दतीने चाललेला आहे. या यावर यो य वेळी ल  दयावे व तो सुधारावा. 

आम या काळेवाडी वजयनगर भागात लंबर नाह  तो लवकरात लवकर उपल ध क न दयावा 

ह  वनंती, ध यवाद. 

 

मा.महापौर- आयु त साहेब यावेळेस तु ह  सांगीतल होत यावेळेस तुमची वनंतीह  आ ह  

मा य केल . एक टाईम पा याची वनंतीह  मा य केलेल  होती. आजह  याच त ार  आहेत. 

अ धका-यांनी ेनेज म स पाणी आहे यावर जा त ल  घालावे. जु या लाईनी काढून नवीन 

या यात. कारण घाण पा यामुळे लोकां या जीवनाशी आपण खेळतो याची द ता यावी.   

नगरसेवकांनी या त ार  केले या आहे या एक म हनाभराम ये या त ार  पुण झा या 

पा हज ेअसे मी अ धका-यांना आदेश देते. पु हा ह  चचा सभागृ हात हायला नको. पाणी हा 

नागर कां या िज हाळयाचा न आहे. आ ह  हणेल ते तु हांला सहकाय करत असतो या 

प दतीने तुमचे सहकाय दे यात यावे काय अडचणी येतात याचा खुलासा करावा. 
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मा.तांबे (कायकार  अ भयंता पाप)ु- मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह.  मी 

मा याकड या भागाच सांगतो. मा.अनंत को-हाळे, मा. चंचवडे ताई यांनी वचारले या 

भागाम ये गेले म हना ते दड म हना मी वेगवेगळे मॉडी फकेशन करत ब-यापैक  न सोडवत 

आणलेला आहे. एक हजार दोन हजार ल टर काह  सोसायटयांना पाणी कमी पडते या ठकाणी 

टँकरची यव था मी करतो. मा.आि वनी ताईनी घाण पा याचा ॉ लेम सांगीतला. चंचवड 

गावात िजथ रहदार  जा त आहे तथ राञी यावेळेला काम कराव लागतं आ ण पाईप पण 

सापडत न हते तर ते पाईप शोधून ते कने शन लगेच रकने शन नवीन पाईपलाईनवर केलेले 

आहे. चंचवड गावात काह  भागात तीन उप अ भयं याची नेमणूक झालेल  नाह  असं वचारल.  

याबाबत शासन वभागाशी चचा झालेल  आहे ते लवकरच उपअ भयंता देणार आहेत. तसच 

चंचवड गावाम ये काह  ठकाणी लोक प ह या, दुस-या मज यावर पाणी मागतात. बेसीकल  

येक घराला पा याचा जो वापर आहे या या दडपट पा याची टाक  खाल  असणे आव यक 

आहे हा नयम आहे. पाणीपुरवठा वभाग हा काह  पोल स नाह  क  दरवेळेला पंप ज त करणे 

कंवा अन धकृतसाठ  अभय योजना केलेल  आहे. माच-१२ नंतर या घरांना कंवा ॉपट नां  

आ ह  कोण याह  कारचे नवीन कने शन देत नाह त कारण अन धकृत बांधकाम 

थांब यासाठ  ते कने शन देणे आ ह  थांब वलेले आहे. मा. नता पाडळे यां या वॉडातील 

उदाहरण सांगतो. आ ह  पाणीपुरवठयाचे लोक राञं दवस जबाबदार न काम करत असतो पण 

अडचणी काय काय आहेत या तु ह  समजावून या यात व तुम या मा यमातून नागर कांना 

सांगाव अशी माझी वनंती आहे. आई हणून ब डींग आहे १४ लॅटस आहेत ती माच-१२ 

नंतरची ब डींग आहे आ ण यांनी अन धकृत कने शन घेतलेले होते ते कने शन मंजूर 

आ ह  कसं करणार. ते कने शन मंजूर करता येत नाह  हणून ते कने शन आ ह  तोडलेले 

आहे. तेथील नागर कांना मी फोन क न सांगीतले तुमच कने शन आ हांला मंजूर करता येत 

नाह , माच-१२ नंतरचे कने शन आहे हणून. माच-१२ नंतर या कोण याह  ॉपट ला कने शन 

देणार नाह त. घाण पा याचा न आहे ते का येते या वषयी वेळेवेळी येक मा यवरांना 

सांगत असतो क  आप या या काह  जी.आय. पाईपलाईन आहेत या जी.आय.पाईपलाईन 

साधारणत: आठ ते दहा वषानी बदलाय या असतात. जर या जी.आय.पाईपलाईन बदल या 

नाह तर याला गंजून भोक पडतात आ ण यातून घाण पाणी आत येतं. मी उदाहरण सांगतो 

सुरवातीला काह  ठकाणी जी चार इंची, सहा इंची अन धकृत  बांधकाम होवून  ५०० मी. ती 

लाईन झाल  आ ण ५०० मीटरवर जवळ जवळ  ५०० ते ६०० कने शन आहेत. घाण पाणी 

कुठून येणार हे आ हांला पाहायच हणलतर ते अश य होत यासाठ  आ ह  ती लाईन 

पुणपणे वॉशआवूट करतो. मा.आयु त साहेबांनी गे यावेळेस या मट ंगम ये नदश द यानुसार 

आ ह  िजथ िजथ जुना भाग आहे तथ या पाईपलाईन बदलायचे काम हाती घेतलेले आहे. 

काह  ठकाणी लोक खाल  टाक  नस यामुळे पंप लावून पाणी खेचतात. यामुळे घाण पाणी 
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जा त माणात येतं. नागर कांचे सु दा आ ह  वेळोवेळी बोधन करत असतो परंतु नागर क 

ऐक या या ि थतीत नसतात. मग अशा वेळेला कने शन तोडलतर परत लोक 

मा यवरां याकडे जातात. मा या भागात जनुा भाग आहे या यातील जु या पाईपलाईन 

बदल या या नवीदा काढले या आहेत. याचे काम चालु होईल या यानंतर या पाईपलाईन 

बदल यात येतील. माझी वनंती आहे क  तुम या मा यमातून नागर कांना जर पाईपलाईन 

बदलायला सांगीतलेतर हा घाण पा याचा न आपण मटऊ शकतो. 

 

मा.नारायण ब हरवाडे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. अन धकृत 

मोटार  ज त कर याची जबाबदार  कोणाची आहे. तांबे साहेब हणाले आ ह  काह  पोल स 

नाह त. मग ह  जबाबदार  पोल सांची आहे का पाणीपुरवठा वभागाची आहे.  

 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, माझे सव सहकार . सगळया 

गो ट  आ हांला मा हती होतात. तांबे साहेब उभे राह यानंतर काह तर  होणार, हणून आ ह  

हणत होतो कांबळे साहेबांनी खुलासा करावा. आप याला न सोडवायचे आहेत. सभागृ हाने हे 

ल ात याव क  तु ह  या या वेळेला न मांडता यावेळेला तुमचा न भागातून सुटला 

पा हज.े आपण इथं येवून अंदोलन केल कंवा जा त ओरडलो कंवा एखादया अ धका-याला 

कुठ यातर  श दात पकडल हणजे हा पाणी न सुटणार आहे अशातला भाग नाह . आयु त 

साहेब, मी वनंती करत ेक  जेवढे नगरसेवक या ठकाणी बोलले हे नेहमी कांबळे साहेबांकडे 

जावुन त ार करतात. तांबे वषयी माझ मत खुप चांगल आहे अशातला भाग नाह . तांबे 

साहेबाना असं वाटत क  मी करतो त ेपरफे ट करतो, बरोबर करतो परंतु समोर या माणसाला 

याचा कती ञास होतो हे यांना वत:ला कळत नाह . काह  काह  माणसाला आयु याम ये 

ओ हर कॉ फ ड स असतो क  मी करतो तेच बरोबर आहे दुसरे सांगतात याचा काह  उपयोग 

नाह . यां या सहकायानी जर  एखाद काम केलतर  यां या सहकायाना ते बोलत असतात. 

तांबे साहेबांनी यांचा वभावधम घर  ठेवून महापा लकेम ये कामाला यावं. आपण सु दा 

तथ या नगरसेवकांसाठ  व नागर कांसाठ  काम करतो हे यांनी प ह यांदा यानात घेतल 

पा हज.े कांबळे साहेब तुम या हाता खाल  ते आहेत तुम याकडे ते घेवून टाका. मी नेहमी 

सांगत असते कांबळे साहेब तु ह  येक गो ट ला हो हणता आ ण ॅ ट कल  ते क न देतात 

तसे कांबळे साहेब तु हांला प ह यांदा तांबे साहेबांना सु दा सांगावे लागेल अ यत: तुम या हेड 

ऑफ सला यांना ठेवा आ ण िजथ िजथ हा पा याचा न आहे तथ यांची बदल  क न 

टाका. नावर माग नघाले पा हजेत. अजून पाऊस चांगला पडलेला नाह . जर यंदा या वष  

पाऊस कमी झालातर पा याच ेफार अवघड होणार आहे. िजथ िजथ तु ह आताच जादाच पाणी 

सोडलेल आहे ते प ह यांदा बंद करा पंधरा दवसाची कमीटमट होती. मगाशी एक सद य 
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हणले क  तीकड पाणी सोड यामुळे आम याकडे पाणी कमी येत.े शेवट  कुठतर  कट 

के या शवाय तु हांला दुसर कडे देता येत नाह. परंतु आता सगळा न संपलेला आहे वार तले 

वारकर  पुढे नघुन गेलेले आहेत तर  तेथील पाणी थांबवा. हणून बाहेर सु दा आ ह  गहू ंजे, 

हंजवडी, स द वनायकनगर  यांना एकाह  ठकाणी पाणी देवू नका हणालोत कारण पंपर  

चंचवड शहरात नवीन आले या गावानाच पाणी पुरत नाह . यामुळे जादाच पाणी कोणालाह  

देवू नका. ब डर लोकांना प याच पाणी अजीबात ब डींग बांधकामासाठ  देवू नका. हा जो 

न नमाण केलेला आहे कांबळे साहेब तुमची जबाबदार  आहे पंधरा दवसात सोडवा नाह तर 

परत पुढ या जीबीला हा वषय येईल. वषय मांक एक यावा. 

                     

मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

             वषय मांक – १ 
दनांक- २०/७/२०१५      वभाग – मा.आयु त 
 

           संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मा य/ श/३/का व/८२/ 

               २०१५ द.२८/५/२०१५  

             २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . ११६१६ द.२/६/२०१५   

           ३) मा.महापा लका सभा ठ. .६९९ द.२०/६/२०१५   

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील खाजगी मा यता ा त व मनपाचे सव ५ वी ते 

१० वी व याथ  / व याथ नीस मोफत बसपास योजना सन २००९-१० पासून लागू करणेत 

आल  आहे. मागील वष  सन २०१४-१५ म ये एकुण २०,९३३ वदया याना मोफत बसपास 

देणेत आलेले असून याकामी र.  .८,६०,४९,९९६/- इतका खच आलेला आहे. तर  प ुणे 

महानगरपा लकेत अशाच कारची योजना राब वल  जात असलेने सन २०१५-१६ पासून सदरची 

योजना बंद क  न या ऐवजी नवीन सुधा रत बसपास योजना लागु करणेस मा.महापा लका 

सभेची मंजुर  घेणेत आल  आहे. सदर योजने अंतगत मनपा शाळेतील वदया याना संपुण 

शै  णीक वषातील कालावधीसाठ  मोफत बसपास दला जा णार असून इतर खाजगी 

वदयालयांमधील वदया याना एकुण बसपास या रकमे पैक  २५ ट के र कम ह  

वदया याकडून वसूल केल  जाणार आहे. तर  सदर योजने या अनुषंगाने पंपर  चंचवड मनपा 

म ये दे खल सदरची योजना राब वल  असता मनपाला अ थक बोजा सहन करावा लागणार 

नाह  तसेच पासधारकांची न चीत सं या ह  मनपाला ा त होईल जेणे क  न दुबार पास, 

बोगस नावे इ. कार या घटना भ व यात उ वणार नाह . तर  प ुणे महानगरपा लके या 

धत वर मोफत बसपास ची सुधार त योजना राबवावी असे मत आहे. पीएमपीएमएल यांनी प  
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.पीएमपीएमएल/ट .एम/ ६३९ द.०८/०५/२०१५ अ वये इ.५ वी ते १० वी या वदया याना प ुणे 

मनपा या धत वर धोरण न चीत क  न सदरची योजना राब वणे बाबत वर त आदेश मळणे 

बाबत कळ वले आहे. तर  सदरची योजना राब वणे हा मनपाचा  धोरणा मक नणय असलेने 

यास खाल  नमूद केले या बाबींवर मा.महापा लका सभेची मंजूर  घेणे आव यक आहे. (४) 

यापुव  असलेल  मोफत बसपास योजना बंद करणेस, (५) सुधा रत योजने अंतगत मनपा 

वदयालयातील वदयाथाना संपुण कालावधीसाठ  मोफत बसपास देणेस, (६) मनपा हदद तील 

खाजगी वदयालयांमधील वदया याकडून एकुण बसपास या रकमेपैक   २५% र कम चलनाने 

मनपा कोषागारात भ  न सदरचे चलन अजासोबत पीएमपीएमएलकडे सादर क  न पास घेणे व 

पीएमपीएमएलने वत रत केले या पासेस या रकमेचे बील मनपाकडे सादर करणे व सादर  

केले या बलापोट  र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे.  

 

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 

मा.उ हास शे ी -मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब,स मा.सभागृ ह, हा वषय मंजूर करत 

असताना या ठकाणी मला असे सांगायचे आहे क , सभागृ हाम ये माग या मट ंगला हा वषय 

आलेला होता. वदया याकडून २५ ट के घेणेबाबत रा वाद  काँ ेस प ाचा वरोध न हता, 

आ ह  खुलासा मागीतलेला होता. खरोखरच शहरात कती परसे टेज वदयाथ  या बसेस 

पासचा फायदा घेतात या याब ल शंका आ ह  उपि थत केलेल  होती. वतमानपञाम ये बातमी 

आल  क  याबाबत रा वाद  प ाने वरोध केला, परंतु याला वरोध नाह  कारण आपण 

एवढया मोठया माणात पंपर  चंचवड शहरातील करदा या नागर कांचा पैसा तेथे देत 

असताना पीएमपीएमएलला यवि थत पैसे मळतात का नाह  यासंदभात आ ह  न 

उपि थत केलेला होता. खरोखरच एवढे मुलं याचा उपयोग  घेतात का. का नुसते आपण पैसे 

दयायचे, आपण डायरे ट पैसे पीएमपीएमएलला देतोत. हणून मला सभागृ हाला वनंती 

करायची आहे क  आमचा याला वरोध नाह . जे पैसे पीएमपीएमएलला जातात याचा उपयोग 

या वदया याना झाला पा हजे. पु याने केले हणजे आपणह  करायचे अशातला मु ा न हता. 

हणून आ ह  मु ा उपि थत केला होता.    

 मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- मनपा ह ीतील खाजगी 

व यालयांमधील व या याकडून एकुण बसपास या र कमेपैक  २५ ट के चलनाने मनपा 

कोषागारात भ न व मनपा माफत या व या याना सायकल मळाल  आहे या 

व या यानाह  सदर बसपासची सु वधा दे यास मा यता दे यात यावी. तसेच ठराव मांक 

७०४ दनांक २०/०६/२०१५ ची खाल ल माणे दु ती करणेस मा यता देणेत यावी. १) पंपर  

चंचवड महानगरपा लका, श ण मंडळाकडे कायरत असले या भोसर  येथील इं जी मा यम 
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शाळेत इय ता ८ वी चे वगातील वदयाथ  सं या ३० इतक  आहे. इय ता ८ वी पास झालेले 

३० वदयाथ  हे इय ता ९ वीम ये गेले आहेत. २) इय ता ८ वी या वदया याची ३० इतक  

सं या वचारात घेता सन २०१५-२०१६ या शै णक वषाम ये इय ता ९ वी ची एक तुकडी सु  

करावी. यासाठ  इं जी मा यम श कांची आव यकता लागणार आहे. ३) इय ता ९ वी चे 

तुकडीसाठ  २ बीए सी बी.एड. श कांची घडयाळी ता सका बेसीसवर नेमणुक करणे. सदरची 

नेमणूक ह  मु या यापकांमाफत करावी. ४) पुढ ल काळात आव यकतेनुसार श कांची सं या 

कमी जा त कर याचे अ धकार तसेच आव यकते माणे मानधनावर श क नयु ती कर याचे 

अ धकार मा.आयु त यांना दे यात यावेत. ५) सन २०१५-२०१६ या वषात महारा  शासनाची 

पद न मतीस मा यता घेणेत यावी. तसेच भोसर  मा य मक वदयालयाम ये इय ता ९ वी चे 

वग सु  करावेत व नैस गक वाढ या त वानुसार इय ता १० वी चे वग यावेळेस सु  करावेत. 

६) वर ल आव यक संपूण खचास मा यता देणेत यावी. तसेच भोसर  इं जी मा यम शाळेसाठ  

इय ता ९ वी चे वग सु  करणे. सन २०१५-२०१६ साठ  व २ बीएससी बीएड श कांची 

घडयाळी ता सकेवर नेमणुक करणे सदरची नेमणूक मु या यापकांकडून करणेस मा यता देणेत 

यावी.  सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पहाता वर त अंमलबजावणी करावी.  

 

मा.शञु न काटे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन देतो. 

 

मा.महापौर – पुणे महानगरपा लका वचार करते क  २५ ट के ते घेणार नाह त, आपण काय 

करायच.े 

 

मा.मंगलाताई कदम-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पुणे महानगरपा लका 

कशा प दतीने घेणार आहे. तु ह  ताव देताना आ हाला तसा दलेला होता. आम या मनात 

अशी शंका होती क  २० हजार वदया यासाठ  आठ कोट  दयावे लागतात. एवढे पासधारक 

आहेत का. आ ह  कधीह  वदया या या वरोधात नाह त उलट आ ह  असे सांगतोत क ,  

लहानपणापासून मुलांनी सायकल चालवायला शकल  पा हजे यामुळे सायकल आ ण बसपास 

याचा संबंध ठेवू नये. कंवा अंध, अपंग, मतीमंद या मुलांना याकाह  कुलबस देतो याचा 

सु दा या पासशी कुठेह  संबंध ठेवू नये पु ढे काय करणार हे सांगावे हणजे या माणे 

आप याला नणय यायला.   

 

मा.सु नल गवळी (पीएमपीएमएल) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पुणे 

महानगरपा लकेचा २५ ट के खासगी शाळे या वदय याचे यावे असा नणय झालेला आहे 



24 
 
तसे यांनी कळ वलेले आहे. यावषाचे आतापयत कळ वलेले नाह . ाय हेट शाळा कॉलेजला २५ 

ट के आहे. 

 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागहृ. आपला सु दा 

तसाच वषय असणार आहे. आ हांला यव थीत तो स ह क न पा हजे क  आम याकडील २० 

हजार वदयाथ  दरवष  या पासचा लाभ घेतात का आ ह  कशासाठ  २५ ट के हणतोय, 

खरंतर आ हांला याची खाञी करायची आहे क  खरो रच २० हजार वदयाथ  पासचा लाभ 

घेतात का.      

 

मा.सु नल गवळी (पीएमपीएमएल) - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. 

पु यात ह  योजना लागू के यानंतर खासगी शाळेचे पाच हजार व मनपा शाळेचे चार हजार 

एवढयाच वदया यानी लाभ घेतलेला आहे.  पु यात एकूण ४५ हजार वदया या पैक  फ त ९ 

हजार वदया यानी यावष  आतापयत लाभ घेतलेला आहे. ३१ ऑग ट गे यावष  ला ट डेट 

होती. आता दहा दवस रा हले आहेत. पंपर  चंचवडला अजून ह  योजना लागू केलेल  नाह.    

पंपर  चंचवडचे गे या वषाचे २० हजार वदयाथ   होत.े 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. ३१ ऑग ट पयत 

हे करावे. दवाळी सु ी, मे म ह याची सु ी, जुलै संपणार आहे याची सु ी कांऊट करणे. 

जेवढया सु या आहेत या वगळून तेवढयाच दवसाचे बल करावे. २५ ट के ाय हेट 

शाळेसाठ या वदया याना आहे या उपसूचने माणे हे करावे. 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब,  उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक- ७१६                                       वषय मांक – १ 

दनांक- २०/७/२०१५            वभाग – मा.आयु त 
 

           संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .मा य/ श/३/का व/८२/ 

               २०१५ द.२८/५/२०१५  

             २) मा. थायी स मतीकडील ठ. . ११६१६ द.२/६/२०१५   

           ३) मा.महापा लका सभा ठ. .६९९ द.२०/६/२०१५   

      पंपर  चंचवड महानगरपा लका ह ीतील खाजगी मा यता ा त व मनपाचे सव ५ वी 

ते १० वी व याथ / व याथ नीस मोफत बसपास योजना सन २००९-१० पासून लागू करणेत 

आल  आहे. मागील वष  सन २०१४-१५ म ये एकुण २०,९३३ वदया याना मोफत बसपास 

देणेत आलेले असून याकामी र.  .८,६०,४९,९९६/- इतका खच आलेला आहे. तर  प ुणे 
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महानगरपा लकेत अशाच कारची योजना राब वल  जात असलेने सन २०१५-१६ पासून 

सदरची योजना बंद क  न या ऐवजी नवीन सुधा रत बसपास योजना लागु करणेस 

मा.महापा लका सभेची मंजुर  घेणेत आल  आहे. सदर योजने अंतगत मनपा शाळेतील 

वदया याना संपुण शै  णीक वषातील कालावधीसाठ  मोफत बसपास दला जा णार असून 

इतर खाजगी वदयालयांमधील वदया याना एकुण बसपास या रकमे पैक  २५ ट के र कम 

ह  वदया याकडून वसूल केल  जाणार आहे. तर  सदर योजने या अनुषंगाने पंपर  चंचवड 

मनपा म ये दे खल सदरची योजना राब वल  असता मनपाला अ थक बोजा सहन करावा 

लागणार नाह  तसेच पासधारकांची न चीत सं या ह  मनपाला ा त होईल जेणे क  न दुबार 

पास, बोगस नावे इ. कार या घटना भ व यात उ वणार नाह . तर  प ुणे महानगरपा लके या 

धत वर मोफत बसपास ची सुधार त योजना राबवावी असे मत आहे. पीएमपीएमएल यांनी प  

.पीएमपीएमएल/ट .एम/ ६३९ द.०८/०५/२०१५ अ वये इ.५ वी ते १० वी या वदया याना प ुणे 

मनपा या धत वर धोरण न चीत क  न सदरची योजना राब वणे बाबत वर त आदेश मळणे 

बाबत कळ वले आहे. तर  सदरची योजना राब वणे हा मनपाचा  धोरणा मक नणय असलेने 

यास खाल  नमूद केले या बाबींवर मा.महापा लका सभेची मंजूर  घेणे आव यक आहे. (४) 

यापुव  असलेल  मोफत बसपास योजना बंद करणेस, (५) सुधा रत योजने अंतगत मनपा 

वदयालयातील वदयाथाना संपुण कालावधीसाठ  मोफत बसपास देणेस, (६) मनपा हदद तील 

खाजगी वदयालयांमधील वदया याकडून एकुण बसपास या रकमेपैक  २५% र कम चलनाने 

मनपा कोषागारात भ  न सदरचे चलन अजासोबत पीएमपीएमएलकडे सादर क  न पास घेणे व 

पीएमपीएमएलने वत रत केले या पासेस या रकमेचे बील मनपाकडे सादर करणे व सादर  

केले या बलापोट  र कम अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच मनपा ह ीतील 

खाजगी व यालयांमधील व या याकडून एकुण बसपास या र कमेपैक  २५ ट के चलनाने 

मनपा कोषागारात  भ न व मनपा माफत या व या याना सायकल मळाल  आहे या 

व या यानाह  सदर बसपासची सु वधा दे यास मा यता दे यात येत आहे. तसेच ठराव 

मांक ७०४ दनांक २०/०६/२०१५ ची खाल ल माणे दु ती करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

१) पंपर  चंचवड महानगरपा लका, श ण मंडळाकडे कायरत असले या भोसर  येथील इं जी 

मा यम शाळेत इय ता ८ वी चे वगातील वदयाथ   सं या ३० इतक  आहे. इय ता ८ वी 

पास झालेले ३० वदयाथ  हे इय ता ९ वीम ये गेले आहेत. २) इय ता ८ वी या 

वदया याची ३० इतक  सं या वचारात घेता सन २०१५-२०१६ या शै णक वषाम ये इय ता 

९ वी ची एक तुकडी सु  करावी. यासाठ  इं जी मा यम श कांची आव यकता लागणार 

आहे. ३) इय ता ९ वी चे तुकडीसाठ  २ बीए सी बी.एड. श कांची घडयाळी ता सका 

बेसीसवर नेमणुक करणे. सदरची नेमणूक ह  मु या यापकांमाफत करावी. ४) पुढ ल काळात 

आव यकतेनुसार श कांची सं या कमी जा त कर याचे अ धकार तसेच आव यकते माणे 
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मानधनावर श क नयु ती कर याचे अ धकार मा.आयु त यांना दे यात यावेत. ५) सन 

२०१५-२०१६ या वषात महारा  शासनाची पद न मतीस मा यता घेणेत यावी. तसेच भोसर  

मा य मक वदयालयाम ये इय ता ९ वी चे वग सु  करावेत व नैस गक वाढ या त वानुसार 

इय ता १० वी च े वग यावेळेस सु  करावेत. ६) वर ल आव यक संपूण खचास मा यता 

देणेत येत आहे. तसेच भोसर  इं जी मा यम शाळेसाठ  इय ता ९ वी चे वग सु  करणे. सन 

२०१५-२०१६ साठ  व २ बीएससी बीएड श कांची घडयाळी ता सकेवर नेमणुक करणे सदरची 

नेमणूक मु या यापकांकडून करणसे मा यता देणेत येत आहे. सभावृ तांत कायम होणेची वाट 

न पहाता वर त अंमलबजावणी करावी.   

      अनुकूल- ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

        ------- 

मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

ठराव मांक- ७१७                      वषय मांक – २ 

दनांक- २०/७/२०१५            वभाग – मा.आयु त 

      संदभ :- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक  
                .जेएनएनयुआरएम/०३/का व/१८४/२०१५ द.२/७/२०१५ 

           २) मा. थायी स मती सभा ठ. .११९६६ द.७/७/२०१५     
 

क  शासनामाफत लोकां या जीवनमानाचा दजा सुधार यासाठ , व छ, शा वत व 

पयावरण पूरक शहरे तयार कर यासाठ  “ माट सट  अ भयान” या मह वकां ी अ भयानाची 

घोषणा मा. पंत धान महोदयां या ह त े द.२५/६/२०१५ रोजी कर यात आलेल  आहे. या 

अनुषंगान े क  शासनामाफत सदर योजनां या अंमलबजावणीबाबत द.२५/६/२०१५ त े

द.२६/६/२०१५ या कालावधीत दोन दवसीय कायशाळा व ान भवन, न व द ल  येथ े

आयोिजत करणेत आल  होती. सदर कायशाळेम ये माट सट  योजने या मागदशक सुचना 

का शत कर यात आले या आहेत. तसेच क  शासनान े याबाबत या मागदशक सुचना ( हंद  

व इं जी Guidelines) क  शासनाचे Ministry of Urban Development च े वेबसाईट 

www.smartcities.gov.in वर स द केले या असून, सदर कायशाळेस पंपर चंचवड 

महानगरपा लकेचे मा. महापौर व मा.आयु त आ ण जेएनएनयुआरएम सम वयक उपि थत 

राह ले होत.े पंपर चंचवड महानगरपा लकेचा या योजनेम ये सहभाग हो यासाठ  मागदशक 

सुचनां (Guidelines) नुसार नकषांची पतुता करणे आव यक आहे. 

क  शासनान ेघो षत केले या माट सट  अ भयानाचा कालावधी पाच वषाचा आहे. 
(आ थक वष २०१५-१६ ते २०१९-२०) ह  देशातील १०० शहरांसाठ  र. .४८००० कोट ंची क  
शासन पुर कृत योजना आहे. या योजनेत येक पा  शहराला पाच वषाच ेकालावधीत अंदाजे 
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र. .५०० कोट ंचे क  शासनाचे अनुदान ा त होणार असून यास रा य 
शासन/महानगरपा लका यांना व ह सा अंदाजे र. .५०० कोट  यावा लागणार आहे. 
अ भयानाच े पाच वष कालावधीत महानगरपा लकेस अंदाजे एकूण र. .१००० कोट  पयतचे 
क प माट सट  अ भयानाचे नदशानुसार मंजूर होणार आहेत. याम ये शहरातील 

नागर कांना पु रेसा पाणीपुरवठा, खा ीशीर वज पुरवठा, शहर व छता व घनकचरा 
यव थापन, काय म शहर  दळणवळण व सावज नक वाहतूक यव था, शहर  गर बांसाठ  
परवडणार  घरे, स म इंटरनेट सु वधा, शहर  आरो य आ ण श ण सु वधा, ई-ग हन स व 
नागर कांचा सहभाग, शा वत पयावरण, नागर कांची सुर ा व संर ण इ. घटकांचा माट सट  
अ भयानाच े नधी अंतगत समावेश करणेत आलेला आहे.  
 क  शासनामाफत ा त मागदशक सुचनांनुसार माट सट  अ भयाना या प ह या 
ट यात क  शासनाकडून कळ व यात आले या रा यातील एक ल पे ा जा त लोकसं या 
असले या शहरातून पधा मक प दतीन े Smart City या योजनेसाठ  महारा ातील १० 
शहरांची नवड क न सदर शहरांची शफारस क  शासनाकडे केल  जाणार आहे. क  
शासना या Guidelines नुसार पुढ ल माण े १ त े १३ नकषांची पुतता होण ेआव यक आहे.
       
अ.

 

अपे त कायवाह  गुण 

१ जनगनणा २०११ मधील वाढ झाले या कंवा व छ भारत 
अ भयान आधाररेखानुसार  (यापैक  जे क मत कमी असेल त)े 
शहरातील एकूण  ११६८४ चे १०%  ११६८ एवढ  वैयि तक 
शौचालय उपल ध करणे.  

१० 

२ ऑनलाईन त ार नवारण णाल माफत त ारदारास त ार  
वर ल कायवाह ची मा हती उपल ध करणे. 

५ 

३ मा सक ई-वाताप  स द करणे. ( कमान मागील १ 
म ह याच े स द झाले असणे आव यक) 

५ 

४ महानगरपा लकेचे क प नहाय, गे या दोन आ थक वषाचे 
अंदाजप क महानगरपा लके यासंकेत थळावर वर स द 
करणे. 

५ 

५ पुव नधार त वेळेपे ा सेवा दे यास जा तीचा कालावधी 
झा यास दंडा मक कायवाह  करणे. 

५ 

६ सन २०१२ ते २०१५ या आ थक वषातील आंत रक उ प न 
वसुल  व याम ये तवषातील वाढ. (उदा. व वध कर, फ  
आ ण शु क) 

१० 
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७ मागील म ह यापयत महानगरपा लका कमचा-यांची पगार 

अदायगी. 
५ 

८ सन २०१२-१३ अखेरच ेपुण झालेल ेलेखाप र ण. ५ 

९ कर, महसूलशु क, भाडेशु क, वापरकता शु कआ ण इतर 
अंतगत महसूल ोत यांचे महानगरपा लका उ प नातील 
योगदानट केवार  (आ थक वष २०१४-१५) 

१० 

१० पाणी पुरवठा आ थापना आ ण देखभाल खचाची ट केवार  
(आ थक वष २०१४-१५) 

१० 

११ महानगरपा लकेचे वत: नमाण केले या उ प ना या 
ोतातून भांडवल  कामाकर ता वापरणेत आलेल  खचाची 

ट केवार   (आ थक वष २०१४-१५) 

१० 

१२ शहर पातळीवर जेएनएनयुआरएम रफॉमस ् सा य उ ी ठ 
ट केवार . (३१ माच २०१४ पयत) 

१० 

१३ जेएनएनयुआरएम अंतगत मंजुर क पांपैक  पुण झाले या 
क पांची ट केवार .  

(३१ माच २०१२ पयत)  

 रा य शासनाकडून द.३१/३/२०१४ पयत सादर झाले या 
पुण वाचे दाख यानुसार 

१० 

एकूण गुण १०० 

  
उ त नमुद १ त े १३ य त र त शहराचा समावेश माट सट  अ भयानात  

करणेकर ता स म स मतीच े मा य ठरावाची त व हत नमु यातील फॉम सोबत जोडणे 

आव यक आहे. तसेच महानगरपा लका े ातील नागर कांची माट सट  अ भयानाचे 

अनुषंगान े भाग नहाय सभा घेऊन मा हती सादर करणे आव यक आहे. 

पंपर चंचवड शहरातील झालेले आजपयतचे कामकाज, ई-ग हन स या मा यमातून 

पुर व यात येणा-या सेवा सु वधा व शहरातील पायाभूत सु वधांचा वचार करता सदर शहराचा 

क  शासना या Smart City योजनेम ये समावेश होणे शहरा या ट ने त ठेचे व 

अ भमाना पद आहे. सदर योजनेम ये पंपर चंचवड शहराचा समावेश झा यास शहराची 

तमा अ धक उंचाव यास मदत होईल. या ट ने Smart City योजने या नवड येत 

पंपर चंचवड महानगरपा लकेने सहभाग घेणे आव यक आहे. याबाबत नधा रत करणेत 

आलेला व हत नमु यातील फॉम संपूण मा हतीसह रा य शासनामाफत क  शासनाकड ेसादर 

करावा लागणार आहे. तदनंतर क शासनामाफत नधा रत केले या गुणांकन प दतीनुसार 
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याच े मु यमापन क न अहवाल तयार करणेत येऊन, यानुसार Smart City योजनेकर ता 

शहराची पा ता ठर व यात येऊन नवड करणेत येणार आहे. महारा  शासन, नगर वकास 

वभाग यांचेकडील शासन प रप क मांक: माट स-२०१५/ . .१३०/न व-३३ द.०१ जुलै २०१५ 

अ वये, क  शासना या मागदशक सुचनां या प र श ठ -३ फॉम मांक २ मधील व हत 

गुणांक त ता ( कोअर काड) मधील मा हती भ न सदर मा हती महानगरपा लका तरावर 

द.१० जुल ै२०१५ पयत तयार ठेवणेबाबत कळ वल ेआहे.  

 सदर अ भयानासाठ  क  शासनान े नगतकेले या Smart City Mission Statement & 

Guidelines च े नकषा माणे पंपर चंचवड शहरा या उ त नमुद बाबींच े गुणांकन क  

शासनामाफत करणेत येऊन पंपर चंचवड शहाराचा Smart City योजनेत य  सहभाग 

न चीत होईल.  सदर योजनेम ये शहराचा समावेश झा यास पाच वष कालावधीम ये अंदाजे  

१००० कोट  पये नधी शहराचे वकास कामांसाठ  उपल ध होणार आहे. या ट न ेSmart 

City योजनेम ये पंपर  चंचवड शहराचासहभाग होणेकर ता Smart City Mission Statement 

& Guidelines  मधील फॉम .२ मधील पाट . ५ अ वये व हत नमु यातील फॉम द.१० 

जुल ै२०१५ पयत महारा  शासनास पाठ वणसे मा यता देणेत येत आहे. 

मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े  

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल- ८१         तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

        -------    

मा.सुजाता पालांड े-  मा.महापौर साहेब, वषय मांक ३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े            

                                           

ठराव मांक- ७१८                                 वषय मांक – ३ 

दनांक- २०/७/२०१५              वभाग – मा.आयु त 
 

       संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक . पअक/२/का व/३१६/२०१५  
                द.७/७/२०१५  
             २) मा. थायी स मती सभा ठ. .११९६९ द.७/७/२०१५  
  

   देशातील सव शहरांमधील नाग रकांना व छ पयावरण व चांगले आरो य मळावे या 

क रता या शहरांना व छतचेी आ ण या शहरामधील सव नागर कांना शौचालयांची सु वधा 

उपल ध क न देवून हे येय गाठ यासाठ  क  शासनाने व छ भारत अ भयान संपूण 

देशाम ये राब व याची घोषणा केल  आहे. यानुसार, हे अ भयान २ ऑ टोबर, २०१४ पासून 

रा पता महा मा गांधी यां या १५० या ज म दनापयत हणजे २ ऑ टोबर २०१९ पयत 

संपूण देशात राब व यात येत आहे. व छ भारत अ भयान (नागर ) देशाम ये एक अ भयान 
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हणून राब व यासाठ या मागदशक सूचना क  शासनाने स द के या आहेत. याच धत वर 

रा याम ये व छ महारा  अ भयान (नागर ) अ भयान राब वणे बाबत शासन नणय मांक 

वभाअ २०१५/ . .२३/न व-३४ दनांक १५/०५/२०१५ अ वये संपूण महारा ाम ये राब व याचा 

नणय घे यात आला आहे. क  शासना या व छ भारत मागदशक सुचनानुसार रा यातील 

सव शहरांमधील उघ यावर शौचालयास जात असले या कुटंुबांना शौचालयाची यव था उपल ध 

क न दे यासाठ  व शहरामधील घनकच-याचे यव थापन कर यासाठ  रा यामधील व छ 

भारत (नागर ) अ भयान राब व यात येत असून सदर अ भयानाचा कालावधी २ ऑ टोबर 

२०१९ पयत राहणार आहे. सदर अ भयानातील घटकांची अंमलबजावणी नगर वकास वभाग व 

पाणी पुरवठा व व छता वभागा माफत संयु तपणे करणेत येणार आहे. सदर अ भयानाचा 

मुख उ ेश (१) उघ यावर ल शौच वधी बंद करणे.  

सदर अ भयानातील मुख घटक  
(अ) वैयि तक घरगुती शौचालय  
(ब) सामुदा यक शौचालय 
(क) सावज नक शौचालय 
(ड) घनकचरा यव थापन 
(अ) मा हती श ण व सार आ ण जनजागृ ती 
(इ) मता बांधणी आ ण शासक य व कायालयीन खच 

अशा कारे आहे. उपरो त पैक  (अ) वैयि तक घरगुती शौचालय या घटकाम ये 

रा यातील सव शहरात कोणतेह  कुटंुब उघ यावर शौचास जाणार नाह , ह  या अ भयानाचे 

मु य वै श ये आहेत. शहर  भागात ४ फुट x ३ फूट आकाराचे वैयि तक शौचालय बांध याचा 

खच अंदाजे र. . २०,०००/- इतका आहे. या योजनेअंतगत नागर  था नक वरा य 

सं थांमधील पा  लाभाथ  कुटुंबास वैयि तक घरगुती शौचालय बांधकामासाठ  क शासनाचे 

र. . ४,०००/- त शौचालय व रा य शासनाचे र. . ८,०००/- मळून एकुण र. . १२,०००/- 

अनुदान अनु ेय आहे. उपरो त अनुदाना य त र त उव रत अनुदान पुढ ल अ य ोतामधून 

उपल ध क न घेता येईल ते नधीचे ोत पुढ ल माणे आहेत.   

१. खाजगी े ाचा सहभाग (Private Sector Participation) 

२. रा य सरकार/नागर  था नक वरा य सं था यां या दारे अ त र त साधने (Additional 

Resources from State Government /ULB) 
३. लाभा याचा सहभाग (Beneficiary Share) 
४. वापरकता शु क (Users Charges)  
५. जमीन लवरेिजंग (Land Leveraging)  
६. अ भनव महसूल वाह (Innovative revenue streams)  
७. व छ भारत कोष (Swachh Bharat Kosh)  
८. कॉप रेट सामािजक जबाबदार  (Corporate Social Responsibility)  
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९. बाजारातील कज (Market Borrowing) 
१०. बा य सहा य (External Assistance) 

 

यामधील मु ा . २ नुसार मनपा माफत सहा यक अनुदान देणे तसेच मु ा मांक ३ 

नुसार लाभा याचा सहभाग घेवून शहर व छता योजना यश वी होऊ शकत.े पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका प रसर हागणदार  मु त करणेसाठ  मनपा ह ीतील सव झोपडप ्यांम ये 

अंदाजे ४०,००० झोपडप ी धारक ‘ सावज नक शौचालय ’ अथवा ‘ उघ यावर शौच ’ करतात 

अशी श यता आहे. मनपा माफत सावज नक शौचालयांची देखभाल दु तीसाठ  मो या 

माणात खच क न देखील यापूव चा अनुभव ल ात घेता था नक नाग रकांचे सहकाय 

नस याने, सावज नक शौचालयांची अव था चांगल  रहात नस याने यांचा पूरेपूर वापर न 

होता उघ यावर शौ यास बसणे या वृ तीम ये वाढ होत आहे. याचा वचार करता मनपा 

पर सर हागणदार  मु त करणेसाठ  जा तीत जा त झोपडप ी धारकांना वैयि तक शौचालय 

उपल ध झा यास पर सर हागणदार  मु त होणेस मदत होऊ शकेल. 

सबब व छ भारत अ भयान अंतगत पंपर  चंचवड मनपा पर सर हागणदार  मु त 

करणेस व छ भारत अ भयान (नागर ) तथा व छ महारा  अ भयान (नागर ) वारे 

मळाणा-या एकुण र. . १२,०००/-  इतके अनुदान देणेत येणार आहे. याम ये क  शासना 

कडील र. . ४,०००/- व महारा  शासनाकडील र. . ८,०००/- रकमेचा समावेश आहे. तथा प 

शौचालय बांधणेस येणा-या खचाचा वचार करता उवर त सूमारे र. .८,०००/-  इत या रकमेची 

आव यकता अस याने शहर हागणदार मु त क न नागर कां या आरो याचा वचार करता 

शौचालय बांधणेसाठ  आव यक लेबर चाजस लाभा याचा व ह सा गृह त ध न मनपामाफत 

वैयि तक शौचालय बांधकामासाठ  येणा-या उवर त खचा या रकमेपैक  क  शासनाकडून 

मळणा-या अनुदान रकमे इतकेच हणजेच र. . ४,०००/- त शौचालय इतके सहा यक 

अनुदान हणून देणेचे धोरणास व यासाठ  येणा-या य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 

 

मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल - ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

          ------ 

मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक  ४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े   
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ठराव मांक- ७१९                वषय मांक – ४ 

दनांक- २०/७/२०१५            वभाग – मा.आयु त 
      
        संदभ : १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .मभां/८/का व/४९२/२०१५,  

                  द.१०/०६/२०१५ 

               २) मा. वधी स मती सभा ठ. .९६ द.१९/६/२०१५    
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या व वध वभागाकडील जुने/भंगार/ न पयोगी भंगार 

सा ह य नेह नगर येथील गोडावून व अ य ठकाणी जमा क न ठेवणेत आलेले आहे.  सदर 

सा ह य न पयोगी झालेले असून फेरवापरास अयो य अस याचे संबं धत वभाग मुख यांनी 

माणीत केलेले आहे. तुत सा ह याचे अंदाजे व मु य नि चत कर यात आलेले आहे. 

उपरो त सव वभागाकडील भंगार सा ह याचे एकूण अंदाजे व मु य र. .१,६९,३२,९६०/- 

इतक  येत आहे.  तुत कंमत चालू बाजारभाव गृ ह त ध न अंदाजे काढणेत आलेल  आहे. 

तुत या अंदाजे कंमती पे ा उ त भंगार सा ह याची  कंमत अंदाजे अस याने य  खु या 

ललावात कमी/जा त हो याची श यता नाकारता येत नाह . तुत सा ह याची व हेवाट 

खु या ललावाने करणे ता वत आहे. सबब उपरो त भंगार सा ह याची अंदाजे  कंमत 

र. .१,६९,३२,९६०/- (अ र  र. .एक कोट  एकोणस तर लाख ब तीस हजार नऊशे साठ फ त) 

इतक  येत आहे. सदरची कंमत र. .५००/- पे ा जा त अस याने या सा ह याची व हेवाट 

जाह र ललाव क न लावणेस मा यता देणेत येत आहे.  
 

मा.शुभांगी ल ढे - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े        
 

 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

अनुकूल - ८१       तकूल- ० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------ 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

                                                    वषय मांक – ५ 

दनांक- २०/७/२०१५                    वभाग – मा.आयु त 
  

          संदभ : १) मा.शकंुतला बनसोडे, मा.समीर मासुळकर यांचा ताव. 
               २) मा. वधी स मती सभा ठ. .९९ द. १९/६/२०१५    
 
  मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप क स द झाले असून अंदाजप काम ये समा व ट 

असले या पयावरण अ भयां क  वभागाकडील आव यक कामांची न वदा काढणेबाबतची 

कायवाह  चालू आहे. तथा प अंदाजप क ३ मधील पान .६८३ अ. .१ ते १५ म ये नमुद 
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केलेल  कामे ह  पयावरण अ भयां क  वभागाकडील मैलाशु द करण क ा या देखभाल 

दु ती वषयक, महसुल  कामे आहेत.  सदर कामांना आव यकतेनुसार सन २०१४-१५ चा 

सुधा रत अंदाज व सन २०१५-१६ चा अंदाज या रकमा नमुद करणेत आले या आहेत.  तथा प 

कामाची अंदाजप क य र कम शु य (०) अशी अंदाजप काम ये आलेल  आहे. यापैक  

अ. .१, २ व ६ चे चालू असले या कामां या देखभाल, दु तीची मुदत यावष  संपत असलेने 

सदर कामां या न वदा काढणे आव यक आहे. यामुळे सदर कामांना अंदाजप क य र कम 

असणे आव यक आहे.  यामुळे मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप क ३ मधील पान मांक 

६८३ अ. .१, २ व ६ वर ल अनु मे आकुड , रावेत व कासारवाडी येथील मैलाशु द करण क ांचे 

देखभाल दु तीची कामे करणे या कामांना येक  अंदाजप क य र कम पये ३,००,००,०००/- 

( अ र  र. .तीन कोट  फ त ्   ) र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 
मा.शुभांगी ल ढे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 
मा.शञु न काटे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- पंपर  चंचवड 

महानगरपा लका ेञातील दापोडी ते नगडी सांगवी- कवळे, ना शक फाटा वाकड व काळेवाडी 

फाटा ते देहु-आळंद  र ता या चार कॉर डॉरवर बी.आर.ट .एस. बससेवा सु  करणेचे मनपाचे 

नयोजन आहे. मनपाचे सन २०१५-२०१६ चे अंदाजपञकातील “ वशेष योजना” या 

लेखा शषावर ल पानांक १८, अ. .८ (४) व पानांक ४२, अ. .१२० वर नमुद केलेल  कामे 

थाप य बी.आर.ट .एस. वभागाकडील असून दापोडी- नगडी व सांगवी- कवळे या कॉर डॉरवर ल 

आहेत. सदर कामांना पु रेशी तरतुद वग करणे आव यक आहे. तर  मनपाचे सन २०१५-२०१६ 

चे अंदाजपञकातील पानांक ५९३, अ. .१ वर र. . २४१.१४ कोट  तरतुद असून यामधुन वशेष 

योजना या लेखा शषावर ल पानांक १८, अ. . ८ (४) या कामासाठ  र. . ६०,००,०००/- व 

पानांक ४२,अ. .१२० या कामासाठ  र. . ३,५२,००,०००/- तरतुद वग करणास मा यता देणेत 

यावी. तसेच भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथील स ह नं. ५९ व स ह नं. १२१ पयत संर ण 

ह ीलगत  १८.०० मी. ं द डी.पी.र ता वक सत करणे ( न वदा .०१/०१-२०१४-१५) चे काम 

संर ण ह ीलगत स ि थतीत बंद असून सदर ठकाणी काम करणेस संर ण वभागाने हरकत 

घेतल  आहे. यामुळे सदरचे काम ६ ते ७ म ह यांपासून बंद आहे. पावसाळयात अलको 

सोसायट  येथे पाणी साचत असून यामुळे सदर भागातील नाग रकांना ञास होत आहे. तसेच 

पुवा रे सडे सी येथे ओपन ना याबाबत नाग रकांना ञास होत असून सदर भागातील 

नाग रकां या आरो यास धोका नमाण झाला आहे. याबाबत तेथील नाग रक नाला बं द त 

करणेबाबत वारंवार त ार  कर त आहेत. नाग रकां या आरो या या ि टने व पावसाळी 

पा याचा नचरा यो य प दतीने होणेचे ि टने भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथील स ह न.ं 

५९ व स ह नं. १२१ पयत संर ण ह ीलगत १८.०० मी. ं द डी.पी.र ता वक सत करणे या 



34 
 
कामांतगत पंपळे सौदागर येथे ठक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणेचे काम करणे व पंपळे 

सौदागर येथील वकास आराखडयातील नयोिजत र ते वक सत करणेबाबत              

कामांतगत अलको सोसायट  ते झरवर  रोड पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणे व पुवा रे सडे सी 

व साई वा तु येथील ना यात बंद पाईप टाकून नाला बं द त करणेस मा यता देणेस व भाग 

. ५५ मधील वकास आराखडयातील ठक ठकाणाचे नयोिजत र ते वक सत करणेस 

मा यता देणेत यावी. तसेच भाग . ४५ म ये जोग महाराज उ यान आहे सदर उदयानाचे 

नुतनीकरण करणे आव यक आहे परंतु सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात सदर उदयानाचे 

कामाचे नावाचा समावेश नाह . यासाठ  सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात भाग . ४५ मधील 

जोग महाराज उदयानाचे नुतनीकरण करणे या कामाचा समावेश करणेस आ ण यासाठ  

येणारा खच र. . २,००,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता देणेत यावी तसेच सन २०१५- 

१६ साठ  वशेष योजना लेखा शषामधील पान . २३ अ. .८८- . .४५ पंपर  वाघेरे म ये 

नद कडेचा वकास आराखडयामधील नयोिजत १८.०० मी. ं द चा डी.पी. र ता वक सत करणे 

या कामाची तरतूद र. .१०,००,०००/- व पान . २९ अ. .२५ भाग . ४५ म ये काँ ट र ते 

करणे या कामांची तरतूद र. . १०,००,०००/- अशी एकूण र. . २०,००,०००/- ची तरतूद ची 

दो ह  कामे र  क न याऐवजी सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात भाग . ४५ मधील जोग 

महाराज उदयानाचे नुतनीकरण करणे या कामाचा समावेश करणेस व सदरची तरतूद वग करण 

कर यास मा यता देणेत यावी.       

मा. शांत शतोळे - मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

मा.सुजाता पालांड े- मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 

ठराव मांक – ७२०                           वषय मांक – ५ 

दनांक- २०/७/२०१५              वभाग – मा.आयु त 
   

          संदभ : १) मा.शकंुतला बनसोडे, मा.समीर मासुळकर यांचा ताव. 

               २) मा. वधी स मती सभा ठ. .९९ द. १९/६/२०१५     
 

        मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप क स द झाले असून अंदाजप काम ये 

समा व ट असले या पयावरण अ भयां क  वभागाकडील आव यक कामांची न वदा 

काढणेबाबतची कायवाह  चालू आहे. तथा प अंदाजप क ३ मधील पान .६८३ अ. .१ ते १५ 

म ये नमुद केलेल  कामे ह  पयावरण अ भयां क  वभागाकडील मैलाशु द करण क ा या 

देखभाल दु ती वषयक, महसुल  कामे आहेत.  सदर कामांना आव यकतेनुसार सन २०१४-१५ 

चा सुधा रत अंदाज व सन २०१५-१६ चा अंदाज या रकमा नमुद करणेत आले या आहेत.  



35 
 
तथा प कामाची अंदाजप क य र कम शु य (०) अशी अंदाजप काम ये आलेल  आहे. यापैक  

अ. .१, २ व ६ चे चालू असले या कामां या देखभाल, दु तीची मुदत यावष  संपत असलेने 

सदर कामां या न वदा काढणे आव यक आहे. यामुळे सदर कामांना अंदाजप क य र कम 

असणे आव यक आहे.  यामुळे मनपाचे सन २०१५-१६ चे अंदाजप क ३ मधील पान मांक 

६८३ अ. .१, २ व ६ वर ल अनु मे आकुड , रावेत व कासारवाडी येथील मैलाशु दकरण क ांचे 

देखभाल दु तीची कामे करणे या कामांना येक  अंदाजप क य र कम पये ३,००,००,०००/- 

(अ र  र. .तीन कोट  फ त ्   ) र कमेस शासक य मा यता देणेत येत आहे. तसेच पंपर  

चंचवड महानगरपा लका ेञातील दापोडी ते नगडी सांगवी- कवळे, ना शक फाटा वाकड व 

काळेवाडी फाटा ते देहु-आळंद  र ता या चार कॉर डॉरवर बी.आर.ट .एस. बससेवा सु  करणेचे 

मनपाचे नयोजन आहे. मनपाचे सन २०१५-२०१६ चे अंदाजपञकातील “ वशेष योजना” या 

लेखा शषावर ल पानांक १८, अ. .८ (४) व पानांक ४२, अ. .१२० वर नमुद केलेल  कामे 

थाप य बी.आर.ट .एस. वभागाकडील असून दापोडी- नगडी व सांगवी- कवळे या कॉर डॉरवर ल 

आहेत. सदर कामांना पु रेशी तरतुद वग करणे आव यक आहे. तर  मनपाचे सन २०१५-२०१६ 

चे अंदाजपञकातील पानांक ५९३, अ. .१ वर र. . २४१.१४ कोट  तरतुद असून यामधुन वशेष 

योजना या लेखा शषावर ल पानांक १८, अ. . ८ (४) या कामासाठ  र. . ६०,००,०००/- व 

पानांक ४२,अ. .१२० या कामासाठ  र. . ३,५२,००,०००/- तरतुद वग करणास मा यता देणेत 

येत आहे. तसेच भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथील स ह नं. ५९ व स ह नं. १२१ पयत 

संर ण ह ीलगत १८.०० मी. ं द डी.पी. र ता वक सत करणे ( न वदा .०१/०१-२०१४-१५) चे 

काम संर ण ह ीलगत स ि थतीत बंद असून सदर ठकाणी काम करणेस संर ण वभागाने 

हरकत घेतल  आहे. यामुळे सदरचे काम ६ ते ७ म ह यांपासून बंद आहे. पावसाळयात अलको 

सोसायट  येथे पाणी साचत असून यामुळे सदर भागातील नाग रकांना ञास होत आहे. तसेच 

पुवा रे सडे सी येथे ओपन ना याबाबत नाग रकांना ञास होत असून सदर भागातील 

नाग रकां या आरो यास धोका नमाण झाला आहे. याबाबत तेथील नाग रक नाला बं द त 

करणेबाबत वारंवार त ार  कर त आहेत. नाग रकां या आरो या या ि टने व पावसाळी 

पा याचा नचरा यो य प दतीने होणेचे ि टने भाग . ५५ पंपळे सौदागर येथील स ह न.ं 

५९ व स ह नं. १२१ पयत संर ण ह ीलगत १८.०० मी. ं द डी.पी.र ता वक सत करणे या 

कामांतगत पंपळे सौदागर येथे ठक ठकाणी टॉम वॉटर लाईन टाकणेचे काम करणे व पंपळे 

सौदागर येथील वकास आराखडयातील नयोिजत र ते वक सत करणेबाबत कामांतगत अलको 

सोसायट  ते झरवर  रोड पयत टॉम वॉटर लाईन टाकणे व पुवा रे सडे सी व साई वा तु 

येथील ना यात बंद पाईप टाकून नाला बं द त करणेस मा यता देणेस व भाग . ५५ 

मधील वकास आराखडयातील ठक ठकाणाचे नयोिजत र ते वक सत करणेस मा यता देणेत 

येत आहे. तसेच भाग . ४५ म ये जोग महाराज उ यान आहे सदर उदयानाचे नुतनीकरण 
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करणे आव यक आहे परंतु सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात सदर उदयानाचे कामाचे नावाचा 

समावेश नाह . यासाठ  सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात भाग . ४५ मधील जोग महाराज 

उदयानाचे नुतनीकरण करणे या कामाचा समावेश करणेस आ ण यासाठ  येणारा खच र. . 

२,००,००,०००/- चे खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे तसेच सन २०१५-१६ साठ  

वशेष योजना लेखा शषामधील पान . २३ अ. .८८- . .४५ पंपर  वाघेरे म ये नद कडेचा 

वकास आराखडयामधील नयोिजत १८.०० मी. ं द चा डी.पी. र ता वक सत करणे या कामाची 

तरतूद र. .१०,००,०००/- व पान . २९ अ. .२५ भाग . ४५ म ये काँ ट र ते करणे या 

कामांची तरतूद र. . १०,००,०००/- अशी एकूण र. . २०,००,०००/- ची तरतूद ची दो ह  कामे र  

क न याऐवजी सन २०१५-१६ चे अंदाजपञकात भाग . ४५ मधील जोग महाराज 

उदयानाचे नुतनीकरण करणे या कामाचा समावेश करणेस व सदरची तरतूद वग करण 

कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

अनुकूल- ८१      तकूल-० 

 अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

          -----   

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक ६ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

                                                       वषय मांक – ६ 

दनांक- २०/७/२०१५             वभाग – मा.आयु त 

 

           संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  

                     . शासन/८/का व/१३७/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
        २) मा.महापा लका सभा ठ.क.६६७ द.६/४/२०१५   

                  ३) मा.महापा लका सभा ठ.क.६७६ द.१३/५/२०१५  
 

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 
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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. 

 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 येत.े 

 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 होत.े  

 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-
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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 होत.े 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 होत.े 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 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  बाबींच े नयोजन क न यांची 

पुतता क न घेणे आव यक असत.े Multiplace HBOT Machine सारखे अवाढ य, 

गु ंतागु ंतीचे अनेक घटक/काय णाल  असणारे, चंड कमतीचे मशीन बाबत अशा पायाभूत 
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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 येत.े 

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 वभागान े 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 सुचनांच े 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. 

 
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 यान,े वभाग मुख हणून यांनी यांची जबाबदार  मा णकपणे पारपाडणे आव यक 

होत.े  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 .  
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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 यान,े 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 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 
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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 होत.े 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 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 
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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 देणेत येत 

आहे. 
 

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े                   

मा.आर.एस.कुमार- मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, डॉ.जगदाळे संदभात इ वॉयर  

क मट चा रपोट, शासनाचे ऑ झ हशन आ ण आयु तांनी जे काह  पनीशमट सजेशन केले हे 

सगळे बघता यांनी या काह  चुका केले या आहेत यास हे पनीशमट कमी आहे. उदाहरण 

सांगायच झालतर एचबीओट  मशीन म ये M/S Sechrist कंपनीचे Monoplace HBOT  

मशीन खरेद  कर यास मा यता दल  होती यानंतर आयु तां या अपरो  त काल न आरो य 

वैदयक य अ धकार  डॉ.जगदाळे यांनी M/S Sechrist कंपनीचे Monoplace HBOT System ह  

मशीन न घेता यांनी M/S Kasco यांचेकडील Monoplace HBOT System खरेद  कर याचा 

नणय घेतला हणजे कोणाचीह  परवानगी नसताना एक इ प टेड मशीन ऐवजी यांनी हे 

मशीन घे याचा नणय घेतला आ ण मा.आयु तांची वा र  थेट न वदा स द या 

तावावर घेतल  ह  कती मोठ  चुक आहे. आयु त साहेबांची परवानगी न घेता 

महानगरपा लकेची परवानगी न घेता यांनी वत: नणय घेतला ह  सवात मोठ  चुक आहे.  

याम ये कर शन झालेल आहे असं स द होतं. न तीतील कागदपञे काढतांना व न वन 

कागदपञे समा व ट करताना डॉ.जगदाळे यांनी वभाग मुख हणून जबाबदार चे पालन केले 

नाह . आयु त साहेब ह  फौजदार  होवु शकत नाह  का. फाईल मधले कागदपञ काढून दुसरे 

डु ल केट कागदपञ लावले ह  फौजदार  होत नाह  का. फौजदार ला पनीशमट होवू शकत नाह  

का. ४२० खाल  यां यावर गु हा दाखल करायला पा हजे होता. असे अनेक गंभीर गु हे असून 

सु दा मा.आयु त साहेबांनी फ त २० ट के पे शन पाच वषासाठ  न देणेबाबत कळ वलेले 

आहे. यावेळी डॉ.जगदाळचे सजर  डपाटमट या एचओडी पासून सु टे डंट वायसीएम 

हॉि पटलचे झाले यावेळी ते मोशनच चुक चे होते यावेळेला या जनरल बॉडीम ये मी वषय 

काढलेला होता पण दुदवानी ऐकलेल नाह . सजर  वभागाचे एचओडी हॉि पटलचे सु टे डंट 

होताना मोशन क मट ची मट ंग सु दा झालेल  नाह . यानंतर या हॉि पटलम ये या काह  

खरेद  झा या मग ते औषध खरेद  असो, ऑपरेशन टेबल असो, कुठल ह  खरेद  असो या 

खरेद म ये टाचार झालेला आहे. खुप टाचार झालेला आहे. सीआयडी माफत कंवा 

इ वॉयर  क मट माफत चौकशी केल तर या खरेद म ये कती कर शन आहे हे स द होईल. 

मी याच जनरल बॉडीम ये सांगीतल होतं कमचा-यांना हाट ऑपरेशन कर यासाठ  चार ते पाच 

लाख खच असलातर  कॉप रेशन देतं. कुठलाह  कमचार  डॉ.जगदाळे यां याकडे गेला क  

ताबडतोब त े बीला रेकम ड करायचे या ठकाणी  बायपास करायच हणजे करायचच यांना 
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बायपासची गरज नाह  अशा लोकांच ेहाट ऑपरेशन केलेले आहे आ ण यातून ५० हजार पर 

ऑपरेशन या डॉ टरला कमीशन आलेले आहे. मी उदाहरण सु दा दलं बापू गायकवाड, ज.ेई. 

यांना बायपास करावी हणून यांनी सांगीतले परंतु बापू गायकवाड यांनी दुसरे ओ पनीयन 

घेतले हणून तो कॅ सूलम ये बरा झाला. अशा कती केसेस आहेत. असा गंभीर गु हा 

केले या डॉ टरला आपण एक छोट शी पनीशमट देवून सोडतो हे बरोबर आहे का नाह  हे 

सभागृ हाने ठरवले पा हज.े आयु त साहेबांनी दलेले पनीशमट तर  यांना दयायला पा हजे 

अ यत: लोक माफ करणार नाह त. या जनरल बॉडीम ये या अगोदर एका अ धका-याला 

कमीशनर ऍ शन या हणलेतर  जनरल बॉडीने सोडले. वषय द तर  दाखल केला. आपण 

कॉप रेशनचे ट  आहेत. कर शन झाल असं स द झा यानंतर सु दा आपण अ धका-यांना 

पनीशमट देणार नसेलतर लोक आप याला माफ करणार नाह त. मा.महापौर साहेब, मला 

वनंती करायची आहे क  आयु त साहेबांनी फार कमी पनीशमट दलेले आहे. फौजदार  

गु हयाला २० ट के पे शन कट ंग छोट पनीशमट आहे आ ण खरोखर या टाचाराम ये 

कमवले या ऑ फसरला या पनीशमट ू पाच लाख पये सु दा जाणार नाह त. महापौरांना, 

सभागृ हाना वनंती आहे क  हे पनीशमट आयु त साहेबांनी सजेशन केलेले आहे तचे पनीशमट 

यांना दे यात यावं.     

                           

मा.माया बारण-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंध.ु यापुढचे 

ती ह  वषय वैदयक य वभागाशी संबंधीत वषय आहेत. मला आयु तांना न वचारायचा 

आहे क  लेखापर ण अहवालाम ये जे अ धकार  दोषी आढळले यां यावर शासनाकडून काय 

कारवाई केल  याचा खुलासा संबंधीत अ धका-यांनी करावा. 

 

मा. समा सावळे-मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह, पञकार बंधु. 

डॉ.जगदाळे, डॉ.गायकवाड व याम ये यां या बरोबर असलेले सवच अ धकार . एचबीओट चे 

करण अ धवेशनाम ये, वधानसभेम ये सु दा गाजले आ ण यानंतर खरंतर आपण चौकशीचे 

सुञ हाल वले. एचबीओट  मशीन या बाबतीत भाजप या गटने या वषाताई म डगेर  यांनी 

त काल न मा.मु यमंञी यां याकडे खुप पाठपुरावा केला. यानंतर करणाची चौकशी सु  

झाल . यांना कागदपञ दे यापासून म जाव कर यात आला होता मा हती या अ धकारात 

कागदपञ मागीत यानंतर ते दे यापासून चौकशीपयतचे सव आ ह  या सभागृ हात बघीतलेले 

आहे. एक कडे आपण आयु त हणून या ठकाणी चौकशीचे आदेश देतो. टाचार झाला 

हणून या ठकाणी दोषारोप स द झालेले असताना सु दा आम याकड ेअ धकार अस यामुळे 

सभागृ हापुढे हा वषय आणता. मागीलवेळी हा वषय तहकूब केला. या दवशी डॉ.जगदाळे 

रटायड होत होते या दवशी ते फॅमील ला घेवून आलेले असताना त काल न आयु त मा. ीकर 
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परदेशी साहेबांनी यां यावर कारवाई केल . खरेतर माणुसक या ि टकोणातून वाईट वाटलं 

परंत ु या मागचे कारण वाचले आ ण लहू न काढलेतर असं ल ात आलं क  खरच यावेळेला 

कारवाई केल  नसतीतर हे सुटले असते आ ण हणून जे भांडले ते या ठकाणी त डघशी पडले 

आहेत. मा.महापौर साहेब, या यानंतरचा जो वषय आहे तो सु दा आगद  लाचलूचपत खा याने 

पकड यानंतर या यावर कारवाई झालेल  आहे. हे सगळे वषय पाहता आपण सभागृ हाने 

खरंतर यायाची भू मका घेणे यो य राह ल. आ ण जे काह  यायदेवता ठरवेल ते क  दयाव. 

यां यावर कारवाई होणार असेलतर शंभर ट के ती कारवाई झाल च पा हजे. वषय काढायचा 

आ ण वषय काढलातर तो उघड करायचा आ ण अ धका-यांवर काह च होणार नसेलतर कसे 

काय चालणार. लोकशाह ने आ हांला अ धकार दलेला असेलतर आ ह  आम या अ धकाराचा 

वापर केला पा हज.े महापौर साहेब, आपण सु दा याय देताना यो य याय केला पा हजे. 

कमी दजाची श ा यांना या ठकाणी दलेल  आहे तर  ती श ा होवून जावु दया. जे करत 

असतील यांना सु दा जरब बसेल हे कुठेतर  थांबले पा हज.े आयु त साहेब खुलाशाम ये 

हणतात मशीन Sechrist कंपनीची यायला पा हजेतर यानंी Kasco ची घेतल  आ ण 

आयु तांना मा हत नाह . मला नाह  वाटत, असे क  शकतात अ धकार . शंभर ट के जे कोणी 

त काल न आयु त असतील ते याम ये सामील असणार. असं होवूच शकत नाह  कारण 

आयु तांचा येक फाईलवर अ भ ाय असतोच, असतोच. कुठलाह  अ धकार  मनान असं 

करणार नाह . त काल न आयु तांचा शंभर ट के याम ये सहभाग होता हे या कागदपञाव न 

सु दा स द होतं. परंतु डॉ.अ यर साहेब हणून ते जर सुटत नसतील आ ण लहा यांना जर 

का श ा होत असेलतर यां यावर सु दा तसाच गु हा दाखल झाला पा हज.े त काल न 

आयु तांनी यावेळेस वधानसभेम ये तारांक त न वचारला गेला नंतर चौकशी सु  झाल  

यानंतर सभागृ हापुढे हा वषय आलेला आहे. तोपयत “तेर भी चुप, मेर भी चुप” होती. आ ण 

हणून याम ये जेवढे दोषी असतील या सगळयाना श ा झाल  पा हजे. तु ह  जर गु हा 

केलेला असेलतर तु ह  श ेस पाञ आहात आ ण वत: शासनान े गु हा स द केलेला आहे 

मग आपण का पाठ शी घालतो. उदया अ धकार  काय हणतील झाला होता टाचार, 

आ ह तर सभागृ हापुढे मांडले होत.े आ ण हे जर घेवून कोणी कोटाम ये गेलेतर अ या 

सभागृ हाला सु दा पनीशमट होईल. महापा लके या हता या वरोधात आपण नणय घेतो. 

कधीनां कधी या यावर तु हांला नणय यावाच लागेल, आता आपण नणय या. मा.महापौर 

साहेब, माझी आप याला वनंती असेल क  जी काह  या याम ये श ा सांगीतलेल  आहे या 

श ेसाठ  आपण हा वषय मंजूर करावा, ध यवाद. 

 

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. या ठकाणी बरेचवेळा 

हा वषय सभागृ हाम ये आलेला आहे. बहु मतान ेआपण हा वषय तहकूब करता. आता जो 
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वषयपञीकेवर मवार महापा लके या शासनाने केलेला खुलासा, दोषारोपपञ याचे वाचन 

केलेतर मा.आयु त साहेब, मला हे कळत नाह  क  स मा.सभागृ हाला अ धकार आहेत आ ण  

तुम या चुकावरती कंवा तुम या टाचारावरती पांघ न घाल याचे अ धकार तु ह  सभागृ हाला 

देता. तु ह  सोई कर र या सभागृ हाचे अ धकार वापरता असा आमचा आरोप आहे. यावेळेस 

आ ह  आम या अ धकारावरती बोलतो तुम या कत यावरती बोलतो यावेळेस तु ह  

सोई करपणे दुल  करता. आमचे सभागृ हाचे भरपूर अ धकार आहेत. आ ह  सभागृ हात ठराव 

क न एखादया डे युटेशनवर या अ धका-याला घालवायचे हणलेतर  घालवू शकतो. पण हे 

सगळे अ धकार वापरलेतर तु हांला पा हजे तसा तु ह  पुढे ताव पाठवता अ यत: पाठवत 

नाह त. येथून पुढचे दोन तीन वषय आहेत. ९ नंबरचा वषय आहे यां यावर तु ह  ऑलरेडी 

कारवाई पण केलेल  आहे, फ त आ हांला मा हतीसाठ  वषय पाठ वलेला आहे. या या 

अगोदरचा वषय हा चौकशीचा वषय आहे. मग हे स द झालेले आहे तर स मा.माजी महापौर 

व ये ठ नगरसेवक आर.एस.कुमार यांचा श दन ् श द ऐकलातर कंवा आ ह  यांना काह  

झाडावर चढवतो असा वषय नाह , सर एस वषय आहे. तर  या याम ये त य आहे. याबाबत 

संपुण शहराम ये वतमानपञा या मा यमातून या बात या येत असतात, सरळ सरळ 

या याम ये आहे क  नगरसेवक यानंा पाठ शी घालतात. तर  एवढं लह लेलं आहे, यां यावर 

जर कारवाई नाह  करायची कंवा वषय द तर  दाखल होणार असेल कंवा वषय तहकूब 

होणार असेलतर माझी तु हांला वनंती आहे क  या यावर मतदान हाव. कारण आयएसओ 

नगरसे वका म डगेर  यांनी ह  त ार दाखल केलेल  होती. वषानूवष याचा फॉलोअप घेतलेला 

आहे. उदया अशा कार या काह  त ार  प ीनीराजे मो हतेनी के या हो या, जय ी डांगेनी 

के या हो या कारण नसताना या याम ये बाक चे लोक भरडल  जातात. यांचा काह  संबंध 

नसताना सभागृ हाम ये सह  के या यानंतर एखादा वषय जर यायालयात गेलातर सह  

करणारे सगळे या यावरती दोषी असतात. जर तुमच हणण तु ह  तथ मांडल नाह, 

ो सडींगम ये आल नाह तर तु ह ह  या वषयाला सहमत आहात असा याचा अथ होतो. 

यामुळे मा.महापौर साहेब, आमची तु हांला वनंती आहे क  या वषयाच तु हांला काय 

करायच, कारण तुमच बहुमत आहे, तु ह  आमच ऐकणार नाह त परंतु सरळ सरळ वषय 

दसतो क  चुक च आहे यामुळे आ हांला या पापाम ये तु ह सहभागी क न घेवू नका. वषय 

जो आहे तो तु हांला काय करायचा तो करा पण वषय तु ह  दाबुन कंवा रेटून नेणार 

असालतर या यावरती मतदान यावं आमचे बोटावर मोज या इतकेच आहेत पण या याम ये 

आ हांला सामील क न घेवू नका, ध यवाद. 
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मा.सीमा सावळे - मा.महापौर साहेब, आता सुलभाताई उबाळेनी जी सूचना मांडल  याला माझ े

अनुमोदन आहे.  मा.महापौर साहेब, वषय तहकूब करणार असाल कंवा द तर  दाखल करणार 

असालतर मतदान झाले पा हजे. 

 

मा.उ हास शे ी -  मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. हा वषय खरे पाहता 

ब-याचशा म ह यापासून सभागृ हात गाजत आहे. वतमानपञाम ये गाजत आहे आ ण येकाला 

असे वाटते क  कोण दोषी आहे कोण नाह . यामुळे कुठेतर  हा वषय थांबला पा हज.े 

समाताईनी यवि थत वषय मांडलेला आहे. सुलभाताईचाह  मी आदर करतो. मला एवढेच 

बोलायचे आहे क  यावेळेस शासनाने जो खुलासा केला क  महापा लके याम ये कुठल ह  

गो ट वकत यायची असेलतर इ डी युअल माणुस काह  क  शकतो का. एक फ त ए स, 

वाय, झेड ऑ फसर या शहराम ये याला मनाला वाटेल ती व तु घेणार याला मनाला वाटेल 

याला देणार हे होवू शकते का. या गो ट ला कुठंतर  काह तर  नयमावल  आहे क  नाह . 

ऑडीटर असू दयात, आयु त असु दयात कंवा ए ड पयत या गो ट ला काह तर  नयम 

ठरलेले आहेत. मग दोन टडर आले काय, एक आले काय. या गो ट  काह  नवीन नाह त. 

फ त या वषयाचा गाजावाजा झालेला आहे. आयु त साहेब, तुम या पञाम ये दलेले आहे, 

डपाटम टल  इ वॉयर म ये महापा लकेचे आ थक नुकसान झालेले नाह . तु ह  या ठकाणी 

खुलासा करता तु ह च या ठकाणी या गो ट  करत असालतर हे मला वाटतं चुक च आहे.  

कोणाला दोषी करायचे, नाह  करायचे हा आमचा अ धकार नाह  कंवा मतदान घेवून हे सॉ ह 

होणार नाह . मला एवढच सांगायच आहे क  एक ए स वाय झेड ऑ फसर मग कुठ याह  

डपाटमटचा असु दयात, आरो याचा असु दयात कंवा थाप याचा असु दयात, या या हातात 

आहे का एवढ  पावर. जो कोणी खालून टडर ो सजर पासून ऑडीटर पयत, ऑडीटर का दोषी 

नाह त याम ये. यांनी डोळयावर प ी मा न सह  केल  का. जे कोणी आयु त असतील 

यांनीह  या ठकाणी पञ यवहार केला असेल, टडरब ल मा हती घेतल  असेल. मला एवढेच 

सांगायचे आहे क  जो काह  नणय यायचा तो सभागृ हाचा वषय आहे आपण कुठेतर  थांबले 

पा हज.े या याम ये बाक चे लोक मजा घेतात. श ा करायची असेलतर सरसकट सगळयांना 

श ा करा, ध यवाद. 

 

मा. शांत शतोळे – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, स मा.सभागृ ह. गेल  अनेक म हने 

हा वषय वषयप ञकेवर लंबीत आहे. या यावर नणय न घेत यामुळे अनेक कार या चचा 

या शहराम ये झाले या आहेत कंबहू ना स द या मा यमातून परंतू मला या ठकाणी मु ाम 

नमुद करावेसे वाटते क , राजक य हे सभागृ ह आ ण शासन ह  रथाची दोन चाके आहेत ती 

जर यवि थत चालल  नाह तर शंभर ट के हा आपला गाडा यवि थत चालणार नाह . हे 
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सगळ होत असताना शासन कुठंतर  चुका करत असत आ ण केवळ आम या कुठ यातर  

स मती या मा यमातून, महासभे या मा यमातून या करणाला कंवा वषयाला मा यता 

घेवून, केवळ मा यता होती हणून  अशा अशा य तीन ेयाला मा यता दलेल  आहे हणून 

यांना जबाबदार धरण े हे सु दा चुक चे आहे. या या पुव ची जी ोसेस आहे, शासक य 

कारभाराची जी ोसेस आहे ह  तुम या टपणी पासून आयु तां या मंजूर  पयत ताव, 

नवीदा नघाय या अगोदर नवीदेनंतर थायी स मती या अगोदर, थायी स मती या नंतर 

वक ऑडर पयत ह ोसेस जी आहे कमीत कमी तीन वेळा आयु तांकडे फाईल जात.े 

या यावर कुठ याह  राजक य य तीची सह  असते का, कुठ याह  प ा या य तीची सह  

असते का, कधीच नाह , कुठच नाह . माञ याला अंदाजपञकाम ये आ ह  मा यता दलेल  

असत.े अशा व पा या वेगवेगळया वकास कामाला आ ह  मा यता दलेल  असत.े या माणे 

शासन सगळी शह नशा क न कामकाज करायचा य न करत असत.े हे करत असताना  

एखादा अ धकार  चुकतो आ ण ता चुक यानंतर याचे राजकारण केले जात,े याचा गवगवा 

पुण शहरात होत असतो परंत ुमला या वषयाबाबत तु हांला सांगावस वाटतं क  आ हांला 

कुठ याह  अ धका-याची बाजू यायची नाह  आ हांला डॉ.जगदाळची बाजु यायची नाह  परंतु 

कुठलेह  अ धकार  असोत वग चारचा असु दयात, वग तीनचा असु दयात, वग दोनचा असु 

दयात वग  एकचा असु दयात कंवा वत: आयु त असु दयात शेवट या दवशी या दवशी 

तुम याकडे से डॉप मळणार या दवशी जर आयु त येवून या कारचे पञ तुम या हातात 

देत असतीलतर ती मानसीकता सोडून दया परंतु फ त २४ तासात घडलेल  ह  घटना नाह  

आनंद जगदाळे २४ तासात चुकलेले नाह त. पण मा.डॉ. ीकर परदेशी साहेबांना हे जे हा 

मा हती होतं म हनाभर अगोदर ह  चौकशी चालू होती. यावेळी वधानसभेम ये हा न 

उपि थत झाला या यामुळे हे सगळ आप या समोर आले. वा त वक पाहता चौकशीला तु ह  

आम याकड अगोदर यायला पा हजे. से शन २७ माणे शंभर ट के अंमलबजावणी शासनाने 

नाह  केलेल . याचे खापर आ ह  आम या डो यावर का फोडून यायच.े उदया शवसेनावाले 

येणार आ हांला बोलणार, भाजपवाले येणार आ हांला बोलणार, काँ ेसवाले येणार आ हांला 

बोलणार. आमचे रा वाद चे लोक सु दा आ हांला बोलणार, आम यात कुरघोडया होणार. परंतु 

याला जबाबदार फ त शासन आहे. मी समाताई, उबाळेताई यां या हण याशी शंभर ट के 

सहमत आहे, चुका झा यानंतर श ा पण झाल  पा हजे. परंतु तु ह  श ा होणार नाह  

हणून जर आपले अ धकार  चुकत असतीलतर त े खपवून घेतले जाणार नाह ह  सु दा 

गांभीयाची बाब तु ह  आयु त हणून ल ात घेतल  पा हज.े हे करण साहेब तुम या 

काळाम ये झालेल नसलतर  आज आयु त हणून तु ह  आहात. या करणाम ये मी वाचले 

आहे चारपाणी वषयपञ आहे. माट सट चा वषय सु दा एवढा मोठा नाह . माट सट चे 

आप याला १७०० कोट  मीळणार आहेत याचा वषय अ या पानाचा आहे आ ण या ठकाणी 
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रटायड झालेले डॉ.जगदाळे यांचा वषय दोन पानाचा आहे. माट सट चा वषय तु ह  अ या 

पानाचा घेवून आलात आ ण या वषयावर आपण एवढ  चचा करतो. माट सट ला तु ह  

वेगळी बैठक बोलावल . तु ह  समजावून सांगीतले आहे. अशा कार या चचा या वषयाम ये 

होणार असतीलतर यात सु दा तु ह  ल  घातल पा हजे व आ हांला समजून सांगीतल 

पा हज.े ह  वेळच का यावी. अशा कारचे सव अ धका-यांना श ा झाल  पा हज.े परदेशी 

साहेबांनी ि हजील स तयार केले. हा वषय ि हजील सला पण असेल. यावेळेला कळले नाह . 

या या अगोदर या या ऑडीटरने, यांनी यांनी या तावावर सहया के या यु नअर       

अ धका-यापासून या या सगळयांना यात का घेतले नाह . वभाग मुखाची चुक असेलतर 

महापा लकेचे मुख हणून आयु तांची सु दा चुक आहे. ती वचारात न घेत यामुळे आज ह  

प रि थती आलेल  आहे. आ हांला काह ह  देणेघेणे नाह . प  कोणाला पगार देत नाह . प  

आ ण शासन, स ताधार  प  आ ण शासन या दो ह  वेगवेगळया बाजू आहेत परंतु या  

समांतर आहेत. त ेसमांतर प दतीने चाललेतर आपलं महानगरपा लकेच शासन यो य चालेल.   

पण  याम ये शासनाची काह  चुक असेलतर यांनी खपवुन घेणे हा या प ाचा नाकतपणा 

कंवा कमीपणा आहे. या ठकाणी बरेचजण बोलल.े सगळयाच मतं आहे या लोकांना श ा 

झाल  पा हजे परंतु तो वषय आम या समोर वेळेत ठेवला असतातर कदा चत या या पे ाह  

जा त श ा देता आल  असती. सभागृ हाचा अ धकार असताना २० ट केचा वषय तु ह  

ठेवलेला आहे. कदा चत पुव  जर हा वषय आला असता, यां या कार कद म ये हा वषय 

आला असतातर समोरासमोर यांना उ तर देता आल असतं तर कदा चत या यापे ा मोठ  

श ा या सभागहृान े यांना दल  असती. तु ह  एकतर सभागृ हाचा प ह यांदा आयु त हणून 

अपमान करायचा यानंा शेवट या दवशी काढून टाक यानंतर काह  दवसात हा  वधानसभेत 

न उपि थत झा यानंतर मांडायचा आ ण या यानंतर आमचा अपमान क न यातून 

आ हांला जबाबदार धरायच ं हे काह  बरोबर नाह . याला कारण फ त शासनच आहे. 

यावेळेस ऑडीटर, आयु त काय करत होत.े येक कागदावर यां या सहया आहेत. सवाना 

मा हती आहे क  तुम या वॉडामधील एक पया या तावावर सु दा आयु त साहेबांची सह  

असत.े जोपयत ऑडीटरचा रपोट या यात येत नाह  याच लेखाप र ण होत नाह . असे 

वषय मंजूर झालेले असतीलतर याला शंभर ट के शासन जबाबदार आहे. आमची मागणी 

होती कंवा न हती हा वषय नाह . येक खच हा आप या मा यतेने होत असतो यामुळे हे 

सगळे होवून गेलेले आहे. होवून गे यानंतर रटायडमट झा यानंतर सभागृ हाने काय तर 

मा यता दयायची काय गरज आहे. याम ये प ट लह लेले आहे 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 
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नवृ तीवेतन कंवा याचा कोणताह  भाग कायमचा कंवा व श ट कालावधीसाठ  रोखून ठेवता 

येईल कंवा काढून घेता येईल आ ण झाले या कोण याह  आ थक नुकसानीची वसुलदेखील 

अशा नवृ तीवेतनातून पुणत: कंवा अंशत: कर याचा आदेश देता येईल. याचाच अथ हा 

अ धकार महापा लका सभेचा आहे. हे अगोदर ठेवायला पा हजे होत.े हे अगोदर न ठेव यामुळे 

आ हांला या प रि थतीला सामोरे जावे लागत.े माझी प ट मागणी आहे क  आप या 

अ धकारावर शासन गदा आणू पाहत असेलतर शासनाला कोणीह  पा ठशी घालणार नाह . हा 

वषय सवा या मागणीनुसार आलेला आहे कंवा याबाबतीत चञ तयार झालेले आहे हे तयार 

झालेल चञ शंभर ट के यां या हण या माणे यो य आहे. यामुळे या य तीला श ा 

होणे तेवढच गरजेच आहे यामुळे माझी वनंती आहे क  आज या वषयाला मा यता देणार 

आहोत पण हे करत असताना आपण शासक हणून येक अ धका-यांनी वचार करावा.  

डॉ. ीकर परदेशी यांनी हा सगळा खेळ येथे समोर ठेवला आहे. जाता जाता हे उदयोग क न 

गेले यांची चौकशी कोण लावणार. आम या सभागृ हाचा ते अपमान क न गेल.े या 

सभागृ हाम ये आ हांला जे कायदयाने अ धकार दलेले आहेत ते अ धकार  यांनी नंतर का 

वापरावेत. आ हांलाह  मा हती क  अंतीम ट यात सगळेच अ धकार आयु तांकडे असतात. 

तु ह  या डि शनम ये काय बसवायच काय नाह  हे तु ह  तुमच ठरवल जातं. आप या 

शहरात अन धकृत बांधकाम झाले याला डि शन वापरले नाह . बरेच यावसायीक बंधु १० 

परसे टची मागणी करत होते तथे तु हांला डि शन नाह  वापरता आल. आयु तांचे 

अ धकार यांचेच अ धकार असतात हे मा य आहे परंतु नगरपा लका शासनाचे वातावरण 

खराब हावे अशा हेतु पुर सर या हेतूने केलेल  ह  गो ट दसत.े डॉ. जगदाळे यांची डी.ई. झाल  

याची परवानगी घेतल  का. या ठकाणी शासन चुकले नाह  का. डी.ई.ला परवानगी लागते ती 

यांनी घेतल  नाह . यामुळे हा वषय या ठकाणी मा यतेसाठ  आलेला आहे. उदाहरण सांगतो 

तु ह च ठेवलेला वषय आहे डॉ.अ यर आ ण डॉ.गायकवाड या दोघांचीह  डी.ई.करावी हणून  

तु ह  आ हांला परवानगी मागीतलेल  आहे हा वषय शासनाचाच आहे. या कामाब ल मी 

तुमच अभीनंदन करतो. या सभागृ हाचा यो य तो मान ठेवनं यो य ती परवानगी घेण ंआ ण 

यानुसार कारवाई करण,ं गु हेगाराला श ा करणं हा तुमचा अ धकार आहे, हा आमचा सु दा 

हा क आहे. यानं चुक च काम केल नाह  पा हज.े चुक चे काम न कर यासाठ  याला वृ त  

केले पा हज.े हे सगळ होत असताना तु ह  जर एका बाजूला अशा प दतीन े परवानगी घेत 

असाल आ ण तुमचाच अगोदरचा वषय जर परवानगी न घेता कुठ याह  कारची ऍ शन 

झालेल  असेलतर शंभर ट के ते चुक चे आहे. ह  पण मा यता काय तर आहे, हे सगळे होवून 

गेलेले आहे. डो याव न नाह तर घराव न पाणी गेले आहे पण शासन माञ यातून १०० ट के 

सुधारले पा हज.े उदया या काळात शासनाला जरब बसल  पा हजे, उदया या काळात जर 

अशा कारे अ धकार , कमचार , आयु त दजाचे अ धकार  चुकत असतीलतर तशा कारची चुक 
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या सभागृ हासमोर खपवून घेतल  जाणार नाह आ ण तु ह ह  कोणाला पाठ शी घालू नये अशी 

या सभागृ हा या वतीने मी तु हांला वनंती करतो. मा.महापौर साहेब, आपण सु दा तशा 

कारची ताक द या सभागृ हाला आ ण शासनाला दया अशी वनंती करतो. आज ब-याच 

दवसापासूनचा हा लंबीत वषय आपण माग  लावणार आहोत. हे माग  लावत असताना या 

अ धका-यांला श ा करणे गरजेचे आहे यामुळे डॉ.जगदाळे रटायड झालेले आहेत. शासनाने 

मांडलेले हणणे यवि थत वाचावे यात एक पयाचाह  आ थक नुकसानीचा वषय कंवा श द 

कंवा उ लेख या ठकाणी मा.आयु त डॉ. ीकर परदेशी यांनी मांडले या वषयात दसत नाह . 

डी.ई. इ वॉयर म ये कुठेह  तशा कारची आ थक गफलत झालेल  आहे असं तथ हणलेल ं

नाह . एका बाजुन े शासन असे हणत असेल आ ण दुस-या बाजूने श ा दया हणत 

असेलतर  ह  शासनाची दुट पी भु मका आहे. मी डॉ. ीकर परदेशी यांच सारख नाव का घेतो 

कारण हे यांनी केलेल आहे हे मा हती आहे याचा अथ ते चुक च केल कंवा बरोबर झाल हे 

सोडून दया आ हांला आम या सभागहृाचा अपमान माञ सहन होणार नाह . आमची परवानगी 

अगोदर घेतल  असतीतर डॉ.जगदाळे यांना आज या यापे ा दोनपट, पाचपट, दहापट जा त 

श ा दल  असती. आमचा अ धकार तु ह  नाह  वापरायचा. या शहराम ये आ ह  व व त 

हणून नवडून आलेलो आहोत. हे होत असताना शासन कुठेह  चुकले नाह  पा हजे. आ ह  

आम या अ धकारावर शासनाकडून कदा प चुक सहन क न घेणार नाह त. मा.महापौर  साहेब 

या सगळया गो ट चा वचार केला, सगळयांचे मतम तांतर जर पा हल तर डॉ.जगदाळे यांना 

श ा होणे तेवढेच गरजेच आहे. यामुळे आपण शासनाने आम या अ धकाराचा अवमान 

केला आहे आ ण जो वषय यांनी आज समोर ठेवलेला आहे याबाबत मी पुढ ल माणे 

उपसूचना मांडतो-- डॉ. जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वैदयक 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, वैदयक य अ ध क ( नवृ त) यां या 

नवृ तीवेतनातील १० ट के भाग ५ वषापयत रोखून ठेव यास मा यता दे यात यावी. 

 

मा. भाकर वाघेरे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस मी अनुमोदन देतो. 

 

मा.सुजाता पालांडे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे. 

 

 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
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ठराव मांक – ७२१              वषय मांक – ६ 

दनांक – २०/७/२०१५                   वभाग- मा.आयु त 
               

         संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  

                   . शासन/८/का व/१३७/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
      २) मा.महापा लका सभा ठ.क.६६७ द.६/४/२०१५   

                ३) मा.महापा लका सभा ठ.क.६७६ द.१३/५/२०१५  
 

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. 

 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 येत.े 
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 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 होत.े  

 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 होत.े 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 होत.े 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 होत.े 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 
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HBOT System ऐवजी M/S Kasco  यांचेकडील Monoplace HBOT 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 असत.े Multiplace HBOT Machine सारखे 

अवाढ य, गुतंागु ं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 नदशांकड ेडॉ.जगदाळे यांनी पुणत: दुल  के याचे दसून 

येत.े 

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 वभागान े 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 
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आ यानंतर शासन वभागाने बद या न झाले या सेवा ये ठ कमचा-यां या बद या केले या 

आहेत. 

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 यान,े 

वभाग मुख हणून यांनी यांची जबाबदार  मा णकपणे पारपाडणे आव यक होत.े  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 यान,े आढळून आले या अ नय मततेस डॉ.जगदाळे हे जबाबदार अस याचे प ट 

होत आहे.  
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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 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 होत.े 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  
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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 केललेे 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 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 देणते 

यावी अशी मागणी मा.आयु त यांची असल तर  डॉ. जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वैदयक 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, वैदयक य 

अ ध क ( नवृ त) यां या नवृ तीवेतनातील १० ट के भाग ५ वषापयत रोखून ठेव यास 

मा यता दे यात येत आहे.  

अनुकूल-८१           तकूल – ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------ 
(ग धळ,घोषणा) 

 
मा.महापौर- सभागृ हात ग धळ घालू नये. सवानी खाल  बसावे.  

 
(ग धळ, घोषणा) 

 

मा.सुजाता पालाडंे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ७ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
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ठराव मांक – ७२२             वषय मांक – ७ 

दनांक – २०/७/२०१५                  वभाग- मा.आयु त 
 

          संदभ –  १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                    . शासन/८/का व/१३८/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
                 २) मा.महापा लका सभा ठ.क.६६८ द.६/४/२०१५   
                 ३) मा.महापा लका सभा ठ.क.६७७ द.१३/५/२०१५  
   

     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 होत.े 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 होत.े  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 होत.े  तथा प, फेर न वदा काढ या नस याचे दसून 

येत.े 

३. डॉ. अ यर, आरो य वै यक य अ धकार  यापदावर ए ल २०११ पासून मे २०१२ या 

कालावधीत कायरत होत.े  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 येत.े  
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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.   

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 याव 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 
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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 देणेत येत आहे.  

मा.वैशाल  काळभोर -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 

(ग धळ,घोषणा)  
      

मा.महापौर – वषय मांक ७ मंजूर करणेत येत आहे. तु ह  सभागृ हाबाहेर जावे. मानदंडाला  
            हात लावू नये.       

(ग धळ, घोषणा) 
 यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-   

अनुकूल-८१      तकूल – ० 
अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------- 
(ग धळ,घोषणा)    

                                                      
मा.सुजाता पालांडे - मा.महापौर साहेब, वषय मांक ८ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक – ७२३            वषय मांक – ८ 

दनांक – २०/७/२०१५            वभाग- मा.आयु त 
 

            संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                      . शासन/८/का व/१३९/२०१५ दनांक ११/०३/२०१५ 
                   २) मा.महापा लका सभा ठ.क.६६९ द.६/४/२०१५  
                   ३) मा.महापा लका सभा ठ.क.६७८ द.१३/५/२०१५  
 

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 च े Inspection (तपासणी/प र ण), Installation ( थापना) व Commissioning 
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(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 येत.े 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 होत.े  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 
होत.े 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 करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  

ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

 
मा.वैशाल  काळभोर-  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 

 

यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता-    
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अनुकूल-८१       तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 

------- 

मा.महापौर - मानदंडाला कोणीह  हात लावू नये, आप यावर कारवाई कर यात येईल. आपण  

     सभागृ हाबाहेर जावे.   

(ग धळ)                                                               

मा.सुलभा उबाळे - मा.महापौर साहेब, व. .६ वर मतदान यावे. 

 

मा.महापौर -  वषय मांक ६ उपसूचनेसह मंजूर झालेला आहे. मानदंड उचलू नये, आपण  

सभागृ हाबाहेर जावे. 

(ग धळ,घोषणा)                                                                    

मा.महापौर - मानदंड उचल याचा य न क न सभाकामकाज बंद पाड याचा य न केला, 

घोषणाबाजी क न सभा कामकाजात य यय नमाण केला अस यामुळे आठ 

दवसांसाठ  मा.सुलभा उबाळे, मा.शारदा बाबर, मा.आशा शडगे यां यावर 

नलंबनाची कारवाई कर यात येत आहे. 

(ग धळ, घोषणा) 
 

मा.महापौर- मानदंड उचल ूनये. आपण सभागृ हात ग धळ घालू नये. आपण सभागृ हाबाहेर  

जाव.े इतर सवानी जागेवर बसावे.   
 

(ग धळ,घोषणा) 
 

मा.महापौर- या वषयावर नंतर चचा कर यात येईल आता तो वषय मंजूर झालेला आहे.   
 

(ग धळ,घोषणा) 
 

मा.महापौर – अ तशय गैर श त, ग धळाची प रि थती नमाण झा यामुळे द.२३/७/२०१५  

           दुपार  २.०० वा. पयत सभा तहकूब करणेत आल . 

 

 

 (धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८                      
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पपंर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८ 
मा.महापा लका सभा 

कायप का मांक – ४६ 
सभावृ तांत 

( दनांक २०.०७.२०१५ ची तहकूब सभा) 

दनांक – २३.७.२०१५                           वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जलैु-२०१५ द.२०.०७.२०१५ ची तहकूब 
मा.महापा लका सभा गु वार द.२३.७.२०१५ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या 
शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आल  होती. सभेस 

खाल ल स मा.सद य उपि थत होत.े   
 

१. मा.धराडे शकंुतला भाऊसाहेब      -     महापौर 
२. मा.वाघेरे भाकर नामदेव   -  उपमहापौर 
३. मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवणे 
४. मा.भालेकर अ णा दल प 
५. मा.सौ. वाती मोद सान े
६. मा.थोरात व नता एकनाथ 
७. मा.जाधव साधना रामदास 
८. मा.जाधव राहु ल गुलाब 
९. मा.आ हाट मंदा उ तम 
१०.मा.आ हाट धनंजय मुरल धर 
११.मा.काळज े नतीन ताप 
१२.मा.ब हरवाडे नारायण सदा शव  

१३.मा.सौ.मंगलाताई अशोक कदम 
१४.मा.ठ बरे सुभ ा ई वर 
१५.मा.पवार संगीता शाम 
१६.मा.तानाजी व ल खाड े
१७.मा.बो-हाडे शुभांगी संजय 
१८.मा.भारती फरांदे 
१९.मा.आर.एस.कुमार 
२०.मा.जावेद रमजान शेख 
२१.मा.चा शीला भाकर कुटे 
२२.मा.भालेराव तभा ाने वर 
२३.मा.राजू मसाळ 
२४.मा.नंदा वकास ताकवणे 
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२५.मा.तरस बाळासाहेब जयवंत 
२६.मा.भ डवे सं गता राज  
२७.मा.मोरे वर महाद ूभ डवे 
२८.मा.सूयवंशी आशा ाने वर 
२९.मा.शमीम पठाण (पठाणबाई) 

३०.मा.†ò›ü. संद प गुलाब चंचवड े
३१.मा.अि वनी गजानन चंचवड-ेपाट ल  

३२.मा.अपणा नलेश डोके 
३३.मा.अनंत सुभाष को-हाळे 
३४.मा. शतल उफ वजय गोरख शंदे 
३५.मा.पवार मनीषा काळूराम 
३६.मा. साद शे ी 
३७.मा.काळभोर वैशाल  जा लंदर 
३८.मा.सौ.साळुंके स वता सुरेश 
३९.मा.शेख अ लम शैकत 
४०.मा.सौ.ठाकरे मंदा कनी अजुन 
४१.मा.मासुळकर समीर मोरे वर 
४२.मा.सौ.गवळी सु नता (माई) पांडुरंग 
४३.मा.सुपे आशा र वं  
४४.मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 
४५.मा.अिजत दामोदर ग हाणे    

४६.मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 
४७.मा.महेशदादा कसन लांडग े
४८.मा. दा बाजीराव लांड े
४९.मा.ल ढे शुभांगी संतोष 
५०.मा.ननवरे िजत  बाबा 
५१.मा.सावळे समा र वं  
५२.मा.पालांड ेसुजाता सु नल 
५३.मा.सौ.पानसरे अ मना महं मद 
५४.मा.कदम सदगु  महादेव 
५५.मा.कैलास महादेव कदम 
५६.मा.टाक अ ण मदन 
५७.मा.वाघेरे सु नता राजेश 
५८.मा.ता हणकर मोद रघुनाथ 
५९.मा.काळे वमल रमेश 
६०.मा.पाडाळे नता वलास 
६१.मा.कैलासभाऊ गबाजी थोपटे 
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६२.मा. वमलताई सुरेश जगताप 
६३.मा.अ पा उफ संपत ानोबा पवार 
६४.मा.बारणे माया संतोष 
६५.मा. वनय उफ वनायक रमेश गायकवाड 
६६.मा.कलाटे वाती मयुर  
६७.मा.च धे आरती सु रेश  
६८.मा.बापू उफ श ु न सताराम काटे 
६९.मा.बोकड रामदास गेणभाऊ 
७०.मा.जवळकर वैशाल  राहु ल 
७१.मा.जगताप राज  गणपत  
७२.मा. शतोळे शैलजा बाबुराव 
७३.मा.सौ.तनपु रे सुषमा राज  
७४.मा.अतुल अर वंद ऊफ नानासाहेब शतोळे 
७५.मा.ओ हाळ रमा नतीन उफ स नी  
७६.मा.काटे राज  भकनशेठ 
७७.मा.मोटे करण बाळासाहेब 
७८.मा.सोनकांबळे चं कांता ल मण 
७९.मा.संजय केशवराव काटे 
८०.मा.धुमाळ बाबासाहेब नवृ ती 
८१.मा.गावडे हनुमंत बाळासाहेब 
८२.मा.बो-हाडे अ ण तुकाराम 
८३.मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 
  

         या शवाय मा.राजीव जाधव-आयु त, मा.तानाजी शंदे-अ त र त आयु त, मा.उ हास 

जगताप-नगरस चव, मा.तळदेकर-मु यलेखाप र क, मा.कांबळे- .शहर अ भयंता, मा.डॉ.अ नल 

रॉय -आरो य वै यक य अ धकार , मा.ठाकूर-उपसंचालक नगररचना, मा.भोसले-मु यलेखापाल, 

मा.गावडे-सहआयु त, मा.पाट ल, मा.च हाण-सहशहर अ भयंता, मा.सुरगुडे- वकास अ भयंता, 

मा.डोईफोडे, मा.कडुसकर, मा.गायकवाड, मा.मान-ेसहा.आयु त, मा.दुधेकर, मा.पठाण, 

मा.लडकत, मा.कुलकण , मा.दांगट, मा.बरशे ी, मा.कांबळे, मा.ओंभासे, मा.ग ू वार, मा.शेख, 

मा.गायकवाड-कायकार  अ भयंता, मा.इंदलकर-कामगार क याण अ धकार , मा.लावंड-कायदा 

अ धकार , मा. शंपी-नगररचनाकार हे अ धकार  सभेस उपि थत होत.े    
----------- 

मा.महापौर-उपि थत मा.नगरसेवक व मा.नगरसे वका,मा.आयु त,अ धकार  वग,प कार,नाग रक 

या सवाचे वागत क न सभा कामकाजाला सु वात करणेत येत आहे. 
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मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ९ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 

 
ठराव मांक - ७२४                           वषय मांक - ९     
दनांक – २३/७/२०१५                    वभाग - मा.आयु त  
 
      संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . शासन/८/का व/ 
           १७३/२०१५ दनांक ४/०४/२०१५ 
             २) मा.महापा लका सभा ठ.क.६७९ द.१३/५/२०१५ 
 

 या अथ  ी.संजय सताराम रण दव,े स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े 
अनुरेखक हे पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नगररचना व वकास वभागाम ये नेमणुक स 
आहेत. या अथ  ते लाचलुचपत तबंधक अ ध नयम सन १९८८ चे कलम २ या अथानुसार 
लोकसेवक आहेत. 
 ी.संजय सताराम रण दवे, स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े अनुरेखक हे 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके या नगररचना व वकास वभागाम ये कत य बजावत 
असताना यांनी खाल ल नमुद ट व अवैध कृ य केले. 

ी.संजय सताराम रण दवे, स हअर यांनी अ भकथीत ट व अवैध साधनांचा अगर 
अ यथा लोकसेवक हणुन वतःचे थानाचा दु पयोग क न वतः कर ता ३,०००/ पये 
लाचेची मागणी केल  व ती यांनी ि वकारल  तसेच पुनावळे गावचा ड.पी. लॅनचा नकाशा 
ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े अनुरेखक यां याकडे अस याने तो यांनी ी. नकाळजे 

यां याकडून घेवून यातील लाच र कमेतील काह  र कम ह  ी. नकाळजे यांना दल  व 
ी. नकाळजे यांनी देखील ती र कम घेवून वत: या खशात ठेवल  अस याचे साप यात 
न प न झालेमुळे पोलस न र क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी सरकार तफ दले 
फया दव न ी.संजय सताराम रण दवे, व ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े यांचे व द 
पंपर  पोल स ठाण,े पुणे शहर, गु हा रिज.नं ३२३८/२०१४ टाचार तबंधक अ ध नयम 
१९८८ चे कलम ७,१२,१३(१)(ड) सह १३(२) अ वये दनांक १८/१०/२०१४ रोजी २१.०५ वाजता 
गु हा दाखल कर यात आला. सदर गु यात ी.संजय सताराम रण दवे, व ी. मल ंद 
जग नाथ नकाळजे, यांना दनांक १८/१०/२०१४ रोजी २१.२५ वा. अटक कर यात आले 
अस याची बाब पो लस न र क अ ॅ ट  कर शन युरो, पुणे यांचे 
जा. ./सीजेट /पो न/एसीबी/पुणे २०१४-४८ दनांक २८/१०/२०१४ चे प ा वये कळ वले. यानुसार 
ी.संजय सताराम रण दवे, स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े अनुरेखक यांना दनांक 

३१/१०/२०१४ तसेच चे आदेशा वये महापा लका सेवेतून ता काळ सेवा नलंबीत कर यात आले 
आहे. तथा प महारा  नागर  सेवा ( श त व अपील) नयम १९७९ या नयम ४ (२) (अ) 
नुसार फौजदार  आरोपाखाल  अटकेत ठेव या या दनांकापासून ते नलंबनाधीन अस याचे 
मान यात येत असले बाबत दनांक २०/११/२०१४ रोजी आदेश पार त कर यात आलेला आहे.  
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ी.संजय सताराम रण दवे, स हअर व ी. म लंद जग नाथ नकाळज,े अनुरेखक यांनी 
वत: या पदाचा व अ धकाराचा दु पयोग क न गु हेगार  व पाचे उदघृत कृ य केले आहे. 
येक महापा लका कमचा-याने नतांत सचोट  राखणे आव यक असून ी.रण दवे व 
ी. नकाळजे यांनी वत:चा आ थक फायदा हो यासाठ  दु षत हेतु या उ ेशान,े हेतुपु सर 
नयमबा य, अशोभ नय ठरेल असे गैरवतन केले आहे. यामुळे महापा लकेची तमा 
जनमानसात म लन झालेल  आहे. यामुळे महारा  नागर  सेवा (वतणूक) नयम १९७९ 
मधील नयम ३ चा भंग केला अस याने  यां या व द महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयमातील कलम ५६ (१) चे तरतुद ं या अ धन महारा  नागर  सेवा ( श त व अपील) 
नयम १९७९ या नयम ८ नुसार खाते नहाय चौकशी सु  कर याचे आदेश दनांक 
०३/०२/२०१५ रोजी नगत कर यात आले आहेत. 
 पो लस उप आयु त/पोल स अधी क, अँ ट  कर शन युरो, पुणे यांनी 
जा. .सीआर/९९३/पुणे /२०१४-२१४ दनांक २३/०१/२०१५ चे प ा वये ी.संजय सताराम रण दवे, 
स हअर व ी. म लंद जग नाथ नकाळज,े अनुरेखक यां या व द यायालयात गु हा दाखल 
कर यास परवानगी देणे बाबत या ा धकरणास कळ वले आहे. सामा य शासन वभाग, 
महारा  शासन नणय मांक: अ भयो-१३१२/ . ३०/पुनबां धत-१/११अ दनांक १२ फे ुवार  
२०१३ नुसार लाचलुचपत तबंधक वभागाकडून अ भयोग दाखल कर याबाबतचा ताव 
ा त झा यानंतर अशा तावावर स म ा धका-यांनी ३ म ह यां या कालावधीत मंजूर  
मळ व यात यावी व मंजूर  दे यासंदभातील कंवा नाकार या संदभातील आदेश ३ म ह यां या 
कालावधीतच नग मत कर यात यावेत असे प ट नदष आहेत.  पंपर  पोल स ठाणे, पुणे 
शहर, गु हा रिज.नं ३२३८/२०१४ टाचार तबंधक अ ध नयम १९८८ चे कलम 
७,१२,१३(१)(ड) सह १३(२) अ वये दाखल गु याचे तपासाचे कागदप ांचे अवलोकन के यानंतर 
ी.संजय सताराम रण दवे, स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े अनुरेखक हे दोषी 

अस याची व यांनी वर ल कलमानुसार गु हा के याची तसेच यां या व द यायालयात 
गु हा दाखल कर यास परवानगी देणे आव यक अस याची खा ी झाल .   
 ी.संजय सताराम रण दव,े स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े अनुरेखक यांना 
यांचे पदावर नेम याचे व पदाव न काढून टाक याचे अ धकार महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम नुसार पंपर  चंचवड महानगरपा लके या आयु तांना आहेत. लाचलुचपत तबंधक 
अ ध नयम सन १९८८ चा अ ध नयम . ४९ कलम १९(१)(क) नुसार लोकसेवकावर 
यायालयात खटला दाखल कर यास या कमचा  या या नयु ती ा धका  याची व यास 

सेवेतून काढून टाक यास स म असणा  या ा धका  याची मंजूर  आव यक आहे. यानुसार 
लाचलुचपत तबंधक अ ध नयम सन १९८८ चा अ ध नयम . ४९ कलम १९ (१) (क) 
उपबंधा या हेतुसाठ  आ ण वापर क न . शासन/८/का व/१३०/२०१५ दनांक ०९/०३/२०१५ 
रोजी या आदेशा दारे ी.संजय सताराम रण दवे, स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े 
अनुरेखक पंपर  चंचवड महानगरपा लका पंपर  पुणे ४११ ०१८ यांचेवर, उदघृत कृ यामुळे 

थापीत होणा  या गु यासाठ  टाचार तबंधक अ ध नयम १९८८ चे कलम ७,१२,१३(१)(ड) 
सह १३(२) माणे स म यायालयात खटला भर यास मंजुर  दे यात आलेल  आहे.  
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महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम  ५९-अ मधील तरतुंद ं या अथातगत 
“महानगरपा लके या कोण याह  अ धका-यांवर कंवा कमचा-यांवर खटला भर याची मागणी 
पो लसांकडून कंवा अ य कोण याह  शासक य अ भकरणाकडून कर यात आल  असेल तर 
यास मंजूर  दे यास आयु त स म असेल. आयु तांस अशा कोण याह  कायवाह या मंजूर ची 
मा हती महानगरपा लके या पुढ ल सभेम ये कळ वणे आव यक अस यान”े ी.संजय सताराम 
रण दवे, स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळज,े अनुरेखक पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  पुणे ४११ ०१८ यांचेवर, टाचार तबंधक अ ध नयम १९८८ चे कलम ७,१२,१३(१)(ड) 
सह १३(२) माणे स म यायालयात खटला भर यास मंजुर  दे यात आल  अस याची बाब 
अवलोकन करणेत येत आहे.   
 

मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन आहे. 
 

          यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  
         

अनुकूल-७२            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १० वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

       वषय मांक - १०     
दनांक – २३/७/२०१५                    वभाग - मा.आयु त  
 

   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
 २०१५ द.१५/४/२०१५   

          २) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
 २०१५ द.१५/४/२०१५   

          ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
          ४) मा.महापा लका सभा ठराव . ७०३ द.२०/६/२०१५ 
 

पुणे महानगर प रवहन महामंडळाकडे स यि थतीत १४५० बसेस व भाडेत वावर ल ६६२ 
बसेस अशा मळून एकूण २११२ बसेस आहेत. यासाठ  महामंडळाकडे पुणे ह ीत ७ डेपो व 
पंपर  चंचवड ह ीत ३ डेपो असे+ मळून एकूण १० डेपो आहेत. बस सं ये या माणात जागा 
उपल ध नस याने स यि थतीत महामंडळा या शेकडो बसेसचे पा कग र यावर कर यात येत.े 
भ व याम ये जे.एन.यु.आर.एम. अंतगत ५०० न वन बसेस प रवहन महामंडळास ा त होणार 
आहेत. सावज नक सुर तते या ट कोनातून सव बसेसचे पा कग संर त जागेत होणे 
आव यक आहे. तर  सदर बसेसचे अंतगत पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामंडळास जागेची 
अ यंत आव यकता आहे व यासाठ  मनपा ह ीतील रका या झाले या व वध जकात 
ना यां या जागा बस डेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  मळणेस प रवहन महामंडळाने वनंती 
केलेल  आहे व अशा १० जकात ना यां या जागची याद  यांनी दलेल  आहे. 
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तथापी यापूव  मनपा ह ीतील बस ट मनससाठ  आर त असले या एकूण ४ जागा आदेश 

ं .भूिज/स ह-२/का व/१७०/१४ द.३/२/१४ अ वये प रवहन महामंडळास सदर जागांची असणार  तातडी 

ल ात घेता ता पुर या व पात देणेत आ या आहेत.  

प. च.म.न.पा. ह ीतील एकूण १० जकात ना यां या संपूण जागा ता यात मळणेबाबत 

प रवहन महामंडळाने वनंती केल  आहे. सदर जकात ना यांचे जागांचा ताबा द. ८/४/१५ रोजी 

एल.बी.ट . (जकात) वभागाकडून या वभागांस ा त झाला आहे. सदर मागणी केले या १० जकात 

ना यापैक  एकूण ३ जागा प रवहन महामंडळास देता येणे श य आहे. याबाबतचा तपशील 

खाल ल माणे –  

अ. ं . गावाच/ेजकात 
ना याचे नाव 

योजन स.नं. े  
(हे.आर.) 

शेरा 

१ नगडी  से. ं .२२ १.०० ा धकरणाकडून ताबा  
२ च-होल   ९९३ पै. ०.४३ T.D..R .ने ताबा 
३ डुडुळगाव  ५० पै. ०.४० ताबा आहे. 

   एकूण े  १.८३ हे.  
सदर जागा प रवहन महामंडळास देणेबाबतची तातडी पाहता, स यि थतीत उपरो त 

नमूद केले माणे मनपा या एकूण ३ जकात ना यां या जागा कायदा, नगररचना वभाग यांचे 
अ भ ाय/अट -शत स अ धन राहू न पुणे महानगर प रवहन महामंडळ ल. यांस 
बसडेपो/बस थानकाचे वापरासाठ  ता पुर या व पात देणेस मा यता देणेत येत आहे. 
 

मा.वैशाल  काळभोर - मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देत.े 
 

मा.शुभांगी बो-हाड े – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे सूचना मांडते क, वषय मांक १० 
चा वचार पुढ ल सभे यावेळी करणेत यावा. 
 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

       यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ७२५                           वषय मांक - १०     
दनांक – २३/७/२०१५                    वभाग - मा.आयु त  
  

संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१५/ 
    २०१५ द.१५/४/२०१५   

       २) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .भूिज/७/का व/१४/ 
                २०१५ द.१५/४/२०१५   

       ३) मा.महापा लका सभा ठराव . ६८५ द.१३/५/२०१५   
       ४) मा.महापा लका सभा ठराव . ७०३ द.२०/६/२०१५    

 

वषय मांक १० चा वचार पुढ ल सभे यावेळी करणेत यावा. 
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अनुकूल- ७२            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक ११ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७२६                           वषय मांक - ११     
दनांक – २३/७/२०१५                    वभाग - मा.आयु त  
 

संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .नर व/का व/१८/२८/१५  
          द.०४/०७/२०१५     
 

  देहू-आळंद -पंढरपूर तथ े  वकास आराखडा अंतगत कामे- या योजनेअंतगत ी े  
देहू  व तळवडे ह ीवर ल १८.०० मी. ं द र या या कामाचा वकास अंतभूत केलेला आहे. 

मा. वभागीय आयु त पुण,े यां या अ य तेखाल ल पार पडले या ी. े  देहू, आळंद -
पंढरपूर तीथ े  आढावा बैठक त चचा व दलेले नदशा माण ेतीथ े  वकास आराख यामं ये 
अंतभूत असणा-या र यासाठ या ज मन ता यात घे याची कायवाह  पंपर  चंचवड 
महानगरपा लकेने लवकर सु  कर याबाबत सु चत केले आहे.  

यानुसार ी े  देहु  व तळवडे ह ीवर ल १८.० मीटर नयोिजत र यापैक  व  पंपर  
चंचवड महानगरपा लके या ह ीतील मौजे तळवडे येथील ९.० मी. र ता व ी े  देहू ह ीतील 
९.० मी.र याचा  भूसंपादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणे आव यक आहे. 
सदर र याचे सं त वणन खाल ल माण े 

 
 

देहू-आळंद -पंढरपूर तीथ ेञ वकास आराखडा अंतगत कामे-मौजे ी ेञ देहू  व मौज ेतळवडे 
ह ीतील र यांचे भूसंपादन त ता 

अ.  गावाचे नाव नयोिजत र ता 
ं द  (मी.) 

सं त र ता 
वणन 

गट नं/स.नं. 

१ तळवडे १८.०० मी. ं द 
र यापैक  
प.ं च.ंम..न.पा. 
ह ीतील ९.०० 
मीटर र ता 

देहू-तळवडे-
शवेवर ल 
द ण उ तर 
र ता 

पंपर  चंचवड मनपा ह ीतील गट 
नं. ३०८, ३३२ ते ३३६, ३३८ ते 
३४३, ३४५, ३४६, ३४८ त े ३५५, 
३६२, ३६६, ३६८ नजीकचा र ता 

२ देहु गाव १८.०० मी. ं द 
र यापैक -देहू  
ह ीतील ९.० मी 

देहू-तळवडे-
शवेवर ल 
द ण उ तर 
र ता 

--- 
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तर  वर ल  र याखाल ल ज मनीचा भूसंपादन ताव मा. िज हा धकार , पुणे यांचेकड े

पाठ वणेच ेव तदअनुषंगान े येणारा खच करणेचे अ धकार मा.आयु तांना देणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर वषयाला अनुमोदन आहे.  

   यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -  

अनुकूल-७२            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमत ेमा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.सुजाता पालांडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १२ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

       वषय मांक - १२     
दनांक – २३/७/२०१५                         वभाग - मा.आयु त  

 

संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  पअक/६/का व/३१९/२०१५ 
               दनांक ०९/०७/२०१५ 
 

महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल 

शासनाकडून वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  

मा.महापा लका सभेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल 

महारा  दूषण नयं ण मंडळाने दले या DPSIR या मागदशक त वानुसार तयार कर यात 

आला आहे. सदर ा प अहवाल मा.महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे.  

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती 

अहवाल मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणेत आला. 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर वषयाला अनुमोदन आहे.  

मा.शुभांगी बो-हाड े – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे सूचना मांडत-े वषय मांक १२ चा 
वचार माहे स टबर २०१५ चे सभे यावेळी करणेत यावा.   
 

मा.पौ णमा सोनवणे – मा.महापौर साहेब, सदर सूचनेला अनुमोदन आहे. 
 

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, स मा.सभागृ ह,प कारबंधू, २० तारखे या मा.महापा लका 
सभेत शवसेने या गटने या मा.सुलभाताई ऊबाळे, नगरसद या मा.आशाताई शडगे व 
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मा.शारदाताई बाबर या तघींचे नलंबन मागे घे यासंदभात मी वनंती करत,े हे सभागृ ह 
लोकशाह  प तीने चालवाव.े गेल  ८ वष झाल  मी या सभागृ हाची सद य आहे. तुम या इतका 
वाईट कारभार हणजे आप या बरोबर या सद यांचे नलंबन कर याची घटना, तुमची कारक द 
काळी झाल  आहे. हे तु ह  ल ात या. असे यापूव  कधी झालेले नाह .  
 

मा.महापौर - मा. समाताई वषयाला ध न बोला. 
                हा वषय अ यास कर यासाठ  एक म ह यासाठ  तहकूब करणेत येत आहे.  
 

मा. समा सावळे – आयु त साहेब तु ह  सु ा राजकार यासारखे वागताय. तु ह  पालांडेता ना 
बोला हणालात. आता राजकार यांसारखे कपडे सु ा घाला. क मशनर आहात तर क मशनर 
सारखे रहा. आता स ताबदल झाला आहे. जागेवर या. मा.महापौर साहेब, तुमची काळीकु  
कारक द झाल  आहे. याआधी मंगलाताई महापौर असताना यांची कारक द उ वल झाल  होती. 
पण अशी वेळ आल  नाह . नव या असले या महापौर झाले या मा.अपणा डोके असतील, 
मा.वैशाल  घोडेकर असतील, मा.योगेश बहल हे महापौर असताना यांची सु ा कारक द  आ ह  
जवळून पाह ल  आहे. यां या कारक द त कधीह  असे घडले नाह  जे तुम या कारक द त घडले 
आहे. आ ण कशासाठ  तर शासनाला बोललोत हणून नलंबन केले. यांनी केले हणजे काय 
केले. यांनी सां गतले. आ ह  मतदानाची रतसर मागणी केल . ती तु ह  फेटाळल त. तु ह  
सभागृ हाचे नयम पायदळी तुडवलेत. हा कुठला याय आहे. िजथे यायाधीशच अ याय करतो.          
मा.महापौर साहेब, तु ह  या दवशी सद यांवर अ याय केलात. यांनी रतसर मागणी केल  
होती. रतसर मागणी क न सु ा आमची मागणी ा य धरल  नाह . आ ह  सूचना केल  
होती, उपसूचना मांडल  न हती. सूचना के यानंतर सद यांनी हात वर क न मागणी केल  
असेल तर मतदान यावे लागत.े मा.नगरस चव सु ा तथे होत.े यांनी सु ा आप याला 
या ठकाणी सभाशा  सां गतले नाह . आ ण आपण डायरे ट नलंबन केलेत. यामुळे वषय 
मटणार आहे का अिजबात नाह . खरेतर वषय मटणारच नाह . परंतू नलंबन क न तु ह  
काय केले कारण नसताना सग या लोकांचा, जनतेचा रोष ओढवून घेतला. आपण खरेतर 
या ठकाणी जी उपसूचना आल . स मा.नगरस चव या दवशी आ हाला सांगत होते क , 
उपसूचनेला आ ह  सां गतले या ठरावात काह  होत असेल यावर आमचे मतदान या. 
आमचे का ऐकले नाह . फारफार तर काय झाले असत.े तु ह  नणय यायचा तो घेतलाच 
असता. आमची सं या कमी आहे. परंतू या ठकाणी टाचाराला तु ह  पा ठशी घालताय हे 
उघडे पडू नये हणून आ ह  मतदानाची मागणी केल  होती. आ ण आपण रतसर लोकशाह  
प तीने कारभार चालवा. यो य नाह .   
 

मा.महापौर- समाताई जो वषय घेतला आहे यावर बोलावे. तु ह  बसू शकता. वषयाला ध न 
बोला. 
 

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, तु ह  महापौर आहात, आ ह  स मा. सद य आहोत. 
आमचा वषय हाच आहे.  
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मा.महापौर – तु हाला जे बोलायचे आहे ते तु ह  बाक  ठकाणी बोलू शकता. तु ह  खाल  
बसा. तु ह  मा या वषयी बोलू नका. सभागृ ह वषयासाठ  आहे.  
 

मा. समा सावळे – मा.महापौर साहेब, हे सभागृ ह वषयासाठ च आहे. मग तु ह  टाचारा या 
वषयाला कसे पा ठशी घालता. या दवशी तु ह  शासनाला पा ठशी घातले.  
 

मा.महापौर – मा.मंगलाताई कदम आपण बोलावे.  
 

मा. समा सावळे - मा.महापौर साहेब, माझी सूचना आहे क , माझे बोलणे झालेलेच नाह , तर 
मा.मंगलाता चेह  नलंबन करा. मला या ठकाणी सूचना मांडायची आहे क , या ठकाणी तीन 
नगरसद यांचे केलेले नलंबन मागे यावे अशी सभागृ हा या वतीने वनंती करत.े  
 

मा.अि वनी चंचवड े– मा.महापौर साहेब, मी या सूचनेला अनुमोदन देत.े  
 

मा.मंगलाताई कदम -मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, मा या सहकार  मा. समाताई 
सावळे यांना असे वाटणे बरोबर आहे. यां या मनात जे येते या माणे या बोलतात. 

येकाला य ती वातं य आहे. या ि टकोणातून या बोलतात. याब ल माझे दुमत नाह. 
परंतू यावेळी यांना वाटते होते क  महापौरांनी कारवाई क  नये. अशी इ छा येकाला 
वाटते होती. आ हाला सु ा वाटत न हते क  कोणावर कारवाई करावी. हणून रा वाद  काँ ेस 
प ाने कधीसु ा सभागृ हात दूजाभाव केला नाह . बजेटम ये केला नाह . कुठ याह  कामा या 
गो ट त केला नाह . पंपर  चंचवड शहराम ये रा वाद  काँ ेस प ाने हा कुठ यातर  वेग या 
प ाचा आहे, तो कुठ यातर  वेग या प ाचा अशी कधीह  वातावरण न मती केलेल  नाह . 
आ ह  कधीह  असे हटले नाह  सं याबळानुसार सद यांना बोलायला या. आ ह  काय 
हटले, सग यांना बोलायला या. आपलेच सहकार  आहेत, पंपर  चंचवड शहरातीलच लोक 

आहेत. सहकार  भ गनी आहेत. खरेतर इतर ठकाणी सु ा सं या बळानुसार बोलायला दले 
जात.े मा.महापौर साहेब, आपण खरेतर हा पायंडा इथेसु ा पाडू यात. सं याबळ कती आहे 
यानुसार बोलायला सु ा दले गेले पा हज.े मा.महापौर तु ह  र पे ट ठेवलात. परंतू एक 
म हला महापौर असताना मी इतर सभासदांना वनंती करत.े यांनी मनात ह  भावना 
आणायला पा हजे होती, एक म हला महापौर सभागृ हात बसलेल  असताना डायसवर जाऊन 
प हल  म हला भ गनी चढल . नंतर पु ष सु ा डायसवर चढत होत.े यांनी या प तीने 
बोलले या प तीने खुलासा झाला पा हज.े खुलासा पण झाला पा हज.े म हला भ गनी इथे 
डायसवर चढ या.  

 

(सभागृ हात ग धळ) 
 

मा.महापौर – सवानी शांत बसावे. खाल  बसा. वषय यावा. सोनकांबळे ताई आपण बोला. 
 

(मा.चं कांता सोनकांबळे बोल यासाठ  उ या राह या. सभागृ हात ग धळ) 
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मा.महापौर – सोनकांबळे ताई, मा.मंगलाताई कदम यांना बोलू यावे.  
 

मा.मंगलाताई कदम – मा.महापौर साहेब, मा.आयु त साहेब, या सद यांना इतके वाईट वाटते 
आहे क  कारवाई झाल  हणून. आजपयत असे झाले नाह . म हला महापौर असताना डायसवर 
लोक चढले यावेळी यांना कळाले नाह  का क  म हला महापौर आहेत. यानंतर पु ष सु ा 
डायसवर चढले. एक म हला महापौर आहेत हे यांना कळाले नाह  का. रा वाद  काँ ेस प ाने 
आजपयत कोण याह  क मट त कंवा सभागृ हात सु ा कधीह  अशी वागणूक दलेल  नाह. 
या- या प ाने मग ते कोणतेह  लोक असू देत, यां याशी आ हाला काह  देणेघेणे नाह  क  

कोणकोण या प ाचा आहे, कोणकोणा या प ात जातो. परंतू यांनी वर येऊन जो ग धळ 
घातला यावर तु ह  कारवाई केल त याचे आ ह  समथन करतो. तु ह  यो य ते केल.े इतके 
वाईट वाटत असेल तर यांनी सु ा गैरकृ य क  नये. आ ह  चार वेळा सां गतले होत,े खाल  
बसा. महापौर तु ह  सु ा यांना सां गतले, खाल  बसा. तुमचे ऐकून घेतले. तु हाला बोलायला 
संधी देतो हणजे याचा अथ असा होत नाह  क , तु ह  नवडून आलात मग आ ह  काय झाडू 
मा न आलोत काय. मा.महापौर साहेब, हे ल ात ठेवा, या- या वेळी असे गैरकृ य करतील, 
यांना आपण बोलायच.े यांनी कोण याह  वषयावर बोलायच,े मग पेपरवा यांनी ते ऐकायचे. 
आजपयत रा वाद  काँ ेस प ाने यवि थत काम केले आहे. रा वाद  प  पुढेह  यवि थत 
काम करणार आहे. कोणता टाचार झाला. यावेळी या म शनर चा वषय आला होता. हे 
बोलत असताना आ ह  बोललो का. आ ह  बोलत असताना तुमचे सद य उभे राहतात. आ ण 
वर वचारायचे आमचे नलंबन का करताय. यावेळी एचबीओट चा वषय आला यावेळी यांचे 
सद य कुठे गेले होत.े यांचे सद य थायी स मतीत न हते का. टँडींगम ये सगळीकडे भाग 
घेणार. मा.महापौर साहेब, १केचा वषय या.  
 

मा.महापौर – सगळयांनी खाल  बसून या.  
 

मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, मला महापौरांनी बोलायला सां गतले होत.े सवानी 
कृपया खाल  बसावे.   
 

मा.मंगलाताई कदम – सद य बोलत असताना हे उभे राहतात, हा यांचा र पे ट, आ ह  यांचा 
नषेध करतो.  

(सभागृ हात ग धळ,घोषणा) 
 

मा.महापौर – सवानी खाल  बसा. हे सभागृ ह आहे. आपण सभागृ हात बसलेलो आहोत याचे 
भान ठेवावे.  
 

(रा वाद  काँ ेस व शवसेने या नगरसेवकांनी आपाप या प ा या घोषणा द या.) 
 

मा.महापौर – सवानी खाल  बसावे.  
 

मा.मंगलाताई कदम – वषय मांक १३ वाचणेत यावा.  
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मा.चं कांता सोनकांबळे – मा.महापौर साहेब, तशी था आहे, यांना िजंदाबाद करायचे आहे, 
नषेध करायचा आहे यांना एक तास देऊ शकता तशी तरतूद आहे का ते पहा.  
 

मा.महापौर – सवाना बोलायला वेळ मळणार आहे. सवानी खाल  बसा. 
 

मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, तुम या कामकाजात अडथळा आणतात यांचे 
नलंबन करा. नलंबन करायला कोरम लागतो का. तुमचा आदेश या.  
 

मा.मंगलाताई कदम - मा.महापौर साहेब, मी बोलत असताना ते कशाला उभे राह ले होत.े 
आ हाला उभे राहू न आरडाओरडा करता येत नाह  का?  
 

मा.चं कांता सोनकांबळे - मा.महापौर साहेब, शहरा या पयावरणापे ा आपण सभागृ हातील 
पयावरणावर चचा केल तर जा त बरे होईल.  
 

मा.महापौर – सवानी खाल  बसा. कोणीह  बोलत असताना उभे राहू  नका. सग यांनी खाल  
बसावे. यांना बोलायचे आहे यांनी हात वर करा. सवाना बोलू देणार आहे. कोणीह  दुसरा 
बोलताना उभे राहू  नका. मा यावर ट का केल तर बोलू देणार नाह . वषयाला ध न बोला. मी 
चुकले असे कोणाला वाटत असेलतर ते कोटात जाऊ शकतात, दाद मागू शकतात. जे काह  
झाले होत.े मी चुक चे केले असे वाटत असले तर  सभा कामकाजानुसार तु ह  सभागृ हात 
ग धळ घातला हणून मी कारवाई केल  हे रतसर केले आहे. एक महापौर हणून कोणा याच 
कारक द त असे झाले नसेल. पण मला जे यो य वाटले ते मी केले आहे. मला याचे कोणतेह  
दु ःख वाटलेले नाह . महापौरांनी दलेले आदेश सवानी पाळले पा हजेत. तु ह  वषयाला ध न 
बोला.  
 

मा.धनंजय आ हाट-मा.महापौर साहेब,मा.आयु त साहेब, २० तारखे या सभेत म शन खरेद या 
करणात जो काह  टाचार झाला.     

(ग धळ, घोषणा) 
मा.महापौर – मा.धनंजय आ हाट यांनी खाल  बसावे. सवानी खाल  बसावे.  
 

 यानंतर सूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ७२७      वषय मांक - १२     
दनांक – २३/७/२०१५                    वभाग - मा.आयु त  
 

संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .पअक/६/का व/३१९/२०१५ 
               दनांक ०९/०७/२०१५ 
 

वषय मांक १२ चा वचार माहे स टबर २०१५ चे सभे यावेळी करणेत यावा. 
 

अनुकूल-७२            तकूल- ० 
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अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

 मा.तानाजी खाडे – मा.महापौर साहेब, वषय मांक १३ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७२८       वषय मांक - १३     
दनांक – २३/७/२०१५                     वभाग - मा.नगरस चव  
 

                     मा.म हला व बालक याण स मती 
          अ) द.२७/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे. 
     ब) द.१०/६/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणेत येत आहे.   
 

मा.राज  काटे - मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

   यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता -   
 

अनुकूल-७२            तकूल- ० 
 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

 

 मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १४ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडते. 
 

       वषय मांक - १४     
दनांक – २३/७/२०१५                     वभाग - मा.आयु त 

 
     संदभ - १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .नर व।का व।१०।४३।२०१५          

  दनांक:  १७/०७/२०१५ 
  

शासना या नगर वकास वभागाने शासन नणय . टपीएस १८१३/३०६७/ . .४९२/ 
मनपा/न व -१३, दनांक ३०/०४/२०१५ अ वये महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम, 
१९६६ अ वये रा यातील महानगरपा लकां या मंजूर वकास नयं ण नयमावल म ये वकास 
ह क ह तांतरण व समावेशक आर णां या मा यमातून वकास योजनेची अंमलबजावणी 
संदभात नवीन नयम अंतभूत कर याबाबत कलम ३७ (१कक) खाल ल सूचना स  केलेल  
आहे. 

या नवीन व नयम अंतभूत करणे या तावास अनुस न वर ल संदभ य अ धकायाची 
नयु त अ धकार  हणून शासनाने नयु ती केलेल  आहे.  

उपरो त संदभ य प ा वये नयु त अ धकार  यांनी नवीन व नयम अंतभूत करणे या 
तावाबाबत व ा त हरकती सूचनां या अनुषंगाने नयोजन ा धकरण हणून काह  

अ भ ाय अस यास पाठ व याबाबत मनपास कळ वले आहे.  
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वकास ह क ह तांतरण व समावेशक आर णांबाबत या द.३०/०४/२०१५ रोजी या 
शासन नणयाची त व हरकतदारांकडून ा त हरकती/सूचनांची त सोबत जोडल  आहे. तसेच 
महापा लका अ भ ायाचा मसदुा सोबत प ात नमूद केला आहे यास मा यता देणेत येत 
आहे.  

 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे.  
 

मा.श ु न काटे - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो - पंपर  चंचवड 
महानगरपा लकाने महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ कलम ३७ नुसार यापुव  
ट.डी.आर., बी.आर.ट . कॉर डोअर कर ता केलेले ठराव व तावा माणे कायवाह  करणेबाबत 
शासना या द.३०/०४/२०१५ या ता वत ट.डी.आर. धोरणामधील 6.00) c) कलमात नमुद 
केलेनुसार मनपा या अशा तावास मंजूर असले या वकसन नयमानुसारच कायवाह  करावी. 
न याने ता वत केले या फेरबदल शासनाची अं तम मा यता मळालेनंतरच लागु करा यात. 
शासनाची अं तम मंजुर  मळेपयत कठोरतम तरतूद नुसार कायवाह  कर यात येऊ नय.े 
शासनास ताव सादर करतांना या दु तीसह ताव पाठ वणेस मा यता देणेत यावी. 
सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी. 
 

मा. भाकर वाघेरे – मा.महापौर साहेब, उपसूचनेला अनुमोदन आहे.  
मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, उपसूचना ि वकारल  आहे.  
 

यानंतर उपसूचने माणेचा ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

ठराव मांक - ७२९      वषय मांक - १४     
दनांक – २३/७/२०१५                    वभाग - मा.आयु त 

 
     संदभ - १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .नर व।का व।१०।४३।२०१५          

  दनांक:  १७/०७/२०१५ 
  

शासना या नगर वकास वभागाने शासन नणय . टपीएस १८१३/३०६७/ . .४९२/ 
मनपा/न व -१३, दनांक ३०/०४/२०१५ अ वये महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम, 
१९६६ अ वये रा यातील महानगरपा लकां या मंजूर वकास नयं ण नयमावल म ये वकास 
ह क ह तांतरण व समावेशक आर णां या मा यमातून वकास योजनेची अंमलबजावणी 
संदभात नवीन नयम अंतभूत कर याबाबत कलम ३७ (१कक) खाल ल सूचना स  केलेल  
आहे. 

या नवीन व नयम अंतभूत करणे या तावास अनुस न वर ल संदभ य अ धकायाची 
नयु त अ धकार  हणून शासनाने नयु ती केलेल  आहे.  

उपरो त संदभ य प ा वये नयु त अ धकार  यांनी नवीन व नयम अंतभूत करणे या 
तावाबाबत व ा त हरकती सूचनां या अनुषंगाने नयोजन ा धकरण हणून काह  

अ भ ाय अस यास पाठ व याबाबत मनपास कळ वले आहे.  
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वकास ह क ह तांतरण व समावेशक आर णांबाबत या द. ३०/०४/२०१५ रोजी या 
शासन नणयाची त व हरकतदारांकडून ा त हरकती/ सूचनांची त सोबत जोडल  आहे. 
तसेच महापा लका अ भ ायाचा मसुदा सोबत प ात नमूद केला आहे यास मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच पंपर  चंचवड महानगरपा लकाने महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम 
१९६६ कलम ३७ नुसार यापुव  ट.डी.आर., बी.आर.ट . कॉर डोअर कर ता केलेले ठराव व 

तावा माणे कायवाह  करणेबाबत शासना या द.३०/०४/२०१५ या ता वत ट.डी.आर. 
धोरणामधील 6.00) c) कलमात नमुद केलेनुसार मनपा या अशा तावास मंजूर असले या 
वकसन नयमानुसारच कायवाह  करावी. न याने ता वत केले या फेरबदल शासनाची अं तम 
मा यता मळालेनंतरच लागु करा यात. शासनाची अं तम मंजुर  मळेपयत कठोरतम 
तरतूद नुसार कायवाह  कर यात येऊ नये. शासनास ताव सादर करतांना या दु तीसह 

ताव पाठ वणेस मा यता देणेत येत आहे सभावृ तांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर 
ठरावानुसार कायवाह  करणेत यावी. 

 

अनुकूल-७२            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.सुजाता पालांड े– मा.महापौर साहेब, वषय मांक १५ वर मी पुढ ल माणे ठराव मांडत.े 
 

ठराव मांक - ७३०      वषय मांक - १५    
दनांक – २३/७/२०१५                    वभाग - मा.आयु त 
 

संदभ – १)  मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. . नवडणूक/१/का व/  
     ३३०/२०१५ द.२०/०७/२०१५ 

     

      मा.भारत नवडणूक आयोग यां याकडील प  .२३/१/२०१५-ERS द.२७/२/२०१५ 
व मा.मु य नवडणूक अ धकार  महारा  रा य यांचेकडील प  . सहमु नअ-२०१५/०१३/३३ 
द.१८/३/२०१५ नुसार द.३/३/२०१५ पासून रा य मतदार याद  शु द करण व मा णकरण 
काय म (NERPAP) सु  कर यात आलेला आहे.सदर काय माअंतगत ्  आधार मांक व 
मतदार ओळखप  याची जोडणी नवीन मतदार न दणी,मतदार ओळखप ातील ुट ंची दु ती 
मतदार वगळणी इ.काय म सु  केल ेआहेत. सदर काय मांअंतगत ्उपरो त ्नमूद केले माणे 
२०६, पपंर  (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघा अंतगत  १ त े३९९ मतदान क ातील मयत,दुबार 
व थलांतर त मतदारां या वगळणीबाबत मतदान क तर य अ धकार  (B.L.O) यांचेमाफत 
मयत, दुबार व थलांतर त मतदारांना नोट सा बज व यात आ या असून याबाबत ा त 
झालेल ेजबाब,पंचनामे,तसेच अजाची छाननी क न पंपर (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघातील 
मयत,दुबार व थलांतर त मतदारांची वगळणी तावीत असलेबाबत मतदार न दणी 
अ धकार ,२०६, पंपर (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघ यांनी यांचेकडील प  . 
नवडणूक/का व/२१३/२०१५ दनांक-१७/७/२०१५ अ वये कळ वल ेआहे.   
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२०६, पंपर (अ.जा.) वधानसभा मतदार संघांतगत मतदान क  १ त े३९९ साठ  तावीत 
वगळणीची याद  दनांक-२५/७/२०१५ नंतर मतदार न दणी अ धकार  यांच ेकायालय मा.CEO, 
महारा  यांच े वेबसाईट (www.ceo.maharashtra.gov.in) मा.िज हा धकार ,पुणे यांच े
(www.pune.nic.in) व पंपर चंचवड महानगरपा लके या (www.pcmcindia.gov.in) या 
वेबसाईटवर अवलोकनाथ उपल ध होईल व तावीत वगळणीबाबत मतदारास दनांक-
७/८/२०१५ रोजी सायं.५.३०वा. पयत मतदान न दणी अ धकार  डॉ.हेडगेवार भवन,से टर नं.२६ 
ा धकरण, नगडी,पुणे-४११ ०४४ यांच ेकायालयात हरकती/सुचना न द व यासाठ  मुदत दलेल  

आहे.  
पंपर चंचवड महानगरपा लका काय े ातील २०६, पंपर वधानसभा मतदार संघातील 

दुबार,मयत व थलांतर त मतदार यांची वगळणीसाठ  हरकती/सुचनांसाठ  सदरची बाब सव 
मा.नगरसद यां या अवलोकनाथ/ नदशनास आणून देणेत आल . 
 

मा.वैशाल  काळभोर – मा.महापौर साहेब, सदर ठरावाला अनुमोदन आहे. 
 
यानंतर सदर ठराव मतास टाकणेत आला असता –  
 

 अनुकूल-७२            तकूल- ० 

अशी मते पडल  व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट केले. 
-------- 

मा.महापौर- सवाचे आभार मानून आजची सभा संपल  असे जाह र करणेत येत आहे. 
                  
                                            
(धराडे शकंुतला भाऊसाहेब) 
    महापौर 

     पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
     पंपर  - ४११०१८ 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
नगरस चव कायालय 
मांक – नस/१०/का व/१३७/१५ 
दनांक – १९/१०/२०१५                                                          
                                              

                                              
           नगरस चव 

         पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
                  पंपर  – ४११ ०१८.   

त – सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांजकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना.  


