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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/२०९/२०१५ 

दनांक : ०९/०७/२०१५ 
 

त, 
 

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

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जलूै - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

सोमवार दनांक २०/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     

 
    

                 आपला व वास,ू                  
       

         
         नगरस चव 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

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

सूचना 
 

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

 

कायप का मांक ४६ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जलूै - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
सोमवार दनांक २०/०७/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 
होईल. 
 ------ 
 

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ४५ दनांक २०/०६/२०१५ (द.ु२.०० व ४.३० वा.)  चा  
सभावृ तांत कायम करणे. 
             ------ 

नो तरे 
 

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

 
मा. थायी स मतीचे ठराव 

  

वषय मांक १) संदभ :-१) मा.महापा लका आयु त याचें 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 



 3
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 प ंपर  
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  
नमदू 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 देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
( टप- माहे जलू-ै२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक २)  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 ते द.२५/६/२०१५ रोजी कर यात आलेल  आहे. या अनुषंगाने क  
शासनामाफत सदर योजनां या अंमलबजावणीबाबत द.२५/६/२०१५ ते द.२६/६/२०१५ या कालावधीत 
दोन दवसीय कायशाळा व ान भवन, न व द ल  येथे आयोिजत करणेत आल  होती. सदर 
कायशाळेम ये माट सट  योजने या मागदशक सुचना का शत कर यात आले या आहेत. तसेच 
क  शासनाने याबाबत या मागदशक सुचना ( हंद व इं जीGuidelines)क  शासनाचे Ministry 
of Urban Development चे 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 होते. पंपर चंचवड महानगरपा लकेचा या 
योजनेम ये सहभाग हो यासाठ  मागदशक सुचना ं (Guidelines) नुसार नकषांची पुतता करणे 
आव यक आहे. 

क  शासनाने 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 
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योजना आहे. या योजनेत येक पा  शहराला पाच वषाचे कालावधीत अंदाजे 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 भयानाचे 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 पुरेसा 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 भयानाचे 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 दतीने 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 माणे १ ते १३ नकषांची पुतता होणे 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 ते) 
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 याचे 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 अखेरचे पुण झालेले 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 ते १३ य त र त शहराचा समावेश माट सट  अ भयानात  करणेकर ता 

स म स मतीचे मा य ठरावाची त व हत नमु यातील फॉम सोबत जोडणे आव यक आहे. तसेच 
महानगरपा लका े ातील नागर कांची माट सट  अ भयानाचे अनुषंगाने 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  शासनाकडे सादर करावा लागणार आहे. तदनंतर 
क शासनामाफत नधा रत केले या गुणांकन प दतीनुसार याचे मु यमापन क न अहवाल तयार 
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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 जुल ै 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.१०जुल ै२०१५ पयत तयार ठेवणेबाबत कळ वले आहे.  
 सदर अ भयानासाठ  क  शासनाने नगतकेले या Smart City Mission Statement & 
Guidelines चे नकषा माणे पंपर चंचवड शहरा या उ त नमुद बाबींचे गणुांकन 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 ने 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 वणेकामी स म स मतीची मा यता घेणे आव यक असलेने मा.महापा लका 
सभेकडे  मा यतेकामी शफारस करणेत येत आहे.    
 
वषय मांक ३) 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 छतेची 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 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 असनू 
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.  
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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  
कुटंुबास 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)  
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 शकते. 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 पू रेपूर वापर न होता उघ यावर शौ यास 
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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 गृ ह 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 हणनू देणेचे धोरणास व यासाठ  येणा-या य  
खचास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 

                          ------ 
 

मा. वधी स मतीचे ठराव 
 
वषय मांक ४) 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 लावणेकामी मा.महापा लका 
सभेची मा यता घेणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक ५) 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.  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 देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे  शफारस करणेत येत आहे. 

                                   --------       

मा.आयु तांकडून आलेल  पञे/कामे 

 
वषय मांक ६)  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. 
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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 येते. 
 वायसीएम णालयाम ये सदर या उपकरणाची तातडीने आव यकता असले बाबत 
कोणतेह  ठोस कारण नमूद केलेले नाह . 
 डॉ. जगदाळे वै यक य अ ध क यांनी सदर मशीनची वायसीएमएच णालयास गरज 
आहे असे शेरांकन मशीनची पाहणी न करता मा हती न घेता, डेमो न घेता, केलेल  अस याने या 
शेरांकनास / अ भ ायास ते जबाबदार अस याचे प ट होत आहे. 
 द.३०/९/२०१२ व द.५/११/२०१२ अखेर आरो य वै यक य अ धकार  डॉ. जगदाळे यांनी 
मुदत वाढ दलेल  आहे.  वा त वक या कामी मा. आयु त यांची मा यता घेऊन मुदतवाढ देणे 
आव यक होते.  
 मशीन य  काया वीत झालेले नसतांना द.२०/११/२०१२ या आदेशा वये मनाल  
ए टर ाईजेस यांना ५ ट के अनामत वजा क न उवर त रकमेचा धनादेश अदा कर यात आलेला 
आहे. 
शासनाचा अ भ ाय :  

 
१. M/S Kasco उ पाद त Multiplace HBOT Chamber/Machine खरेद चे आदेश दे यापूव  या 

HBOT या Technical Specifications चे कोणाह  स म अ धका-याकडून/एज सीकडून 
प र ण/ न र ण क न अ भ ाय घे यात आलेला नाह . यामुळे Specifications मधील येक 
बाबीसंबंधी प टता / खातरजमा क न घेणे राहू न गेले आहे. 
 

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

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

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

तावावर घेतल .  
४. Multiplace HBOT System चे पुरवठादार M/S Manali Enterprises यांना HBOT 

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

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

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

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

 

दोषारोप प  बाब २ 

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

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

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

दोषारोप प  बाब ३ 

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

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

वभाग मुख हणून जबाबदार चे पालन केले नाह .  

दोषारोप प  बाब ४ 

Super Specialty Ultra Modular O.T उभारणीची  न वदा नोट स स द के यानंतर 
मु य लेखा पर क यांनी चौकशी क न केले या तपासणीत आढळून आले या अनय 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 टृ  बाबत त ार  आ याचे 
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कागदप ाव न प ट होत आहे व या त ार या अनुषंगानेच न वदा या र  
कर यात आलेल  अस याने, आढळून आले या अ नय मततेस डॉ.जगदाळे हे जबाबदार अस याचे 
प ट होत आहे.  

शासनाचा अ भ ाय :  

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

दोषारोपप  बाब ५  

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

शासनाचा अ भ ाय :  

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

डॉ.जगदाळे आनंदराव, वै यक य अ ध क यां या सेवा नवृ ती या दवशी दनांक 
३१/०१/२०१३ रोजी यां यावर ल आरोप कळ व यात येऊन यांची वभागीय चौकशी सु  कर यात 
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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 अहवालातील न कष वचारात घेवून 
डॉ.जगदाळे आनंदराव द ताजीराव, वै यक य अ ध क ( नवृ त) यां या नवृ तीवेतनातील २०% 
भाग ५ वषापयत रोखून ठेव यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( टप- माहे जुल-ै२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक ७)    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 होते. करणी वभागीय चौकशीचा अहवाल दनांक २७/१०/२०१४ रोजी ा त 
झालेला आहे. सदर वभागीय चौकशी अहवालानुसार डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक 
(सेवा नवृ त) यांचे करणी खाल ल माणे न कष ा त झालेले आहेत.  

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



 15
२. दोन बेड व ४ सीट मतेचे म ट लेस उपकरण र. .२,७९,२४,७५०/- इत या 

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

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

४. मशीन खरेद  संबंधात न वदा या राब वणे पासून मशीन खरेद  करे पयत संपुण सहभाग डॉ. 
अ यर यांचा अस याचे कागदप ाव न प ट होत आहे.   

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

१. M/S Kasco कडील HBOT Machine/Chamber खेरद चा आदेश त काल न आरो य 
वै यक य अ धकार  डॉ.अ यर यांनी कोणाचीह  मागणी नसले या अ या यकता नसले या व 
चंड कंमती या तसेच गु ंतागु ंती या HBOT Machine या खरेद चे आदेश यां या 

सेवा नवृ ती या दवशी दनांक ३१/०५/२०१२ रोजी हणजेच सेवा नवृ ती या दवशी दला आहे. 
२. HBOT Machine/Chamber खरेद  न तीम ये डॉ.अ यर यांनी तावात अमेर कन बनावट चे 

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

३. खरेद साठ  कमान ३ न वदांचा नयम असताना दोनच न वदा येऊनह  न वदा या पुण 
कर यात आल  व M/S Kasco कडील Multiplace HBOT ची खरेद  कर यात आल  
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खाते नहाय चौकशी अहवाल व तदथ स मती या अहवालातील उपरो त न कष पहाता 
सदर करणातील अ नय मततेक रता जबाबदार डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक 
(सेवा नवृ त) यांची वभागीय चौकशी होणे आव यक आहे. तर  डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य 
संचालक हे दनांक ३१/०५/२०१२ रोजी सेवा नवृ त झालेले असून महारा  नागर  सेवा 
( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील २७ (१) (ब) नुसार कमचार  सेवा नवृ त हो यापुव  वभागीय 
कायवाह  चालू झाल  नसेल तर शासना या मंजूर शवाय ती चालू केल  जाणार नाह. अशी तरतुद 
आहे. यामुळे महापा लका अ धका-यां या बाबतीत सेवा नवृ तीनंतर वभागीय कायवाह  कर यासाठ  
मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. डॉ.राजशेखर अ यर, वै यक य संचालक 
( नवृ त) यां या वरोधात महारा  नागर  सेवा ( नवृ तीवेतन) नयम १९८२ मधील नयम २७ 
मधील तरतुद  नुसार खाते नहाय चौकशी सु  कर यास मा.महापा लका सभेची मा यता घे याकर ता 
व महारा  नागर  सेवा ( श त व अ पल) नयम १९७९ मधील नयम ८ म ये व न द ठ त 
केले या कायप दतीनुसार, करणात दोषारोपप  दाखल करणे, चौकशी अ धकार  व सादरकता 
अ धकार  यांची नयु ती करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास 
आयु त, पंपर  चंचवड महानगरपा लका यांना ा धकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

( टप- माहे जुल-ै२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 

वषय मांक ८)    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 चे  
Inspection (तपासणी/प र ण), Installation ( थापना) व Commissioning (काया वयन) करणे 
तसेच अ य काह  अनुषं गक बाबीसंबंधी अ भ ाय देणे या योजनाथ ग ठत कर यात आले या 
“तदथ स मतीचा (HBOT Adhoc Committee)” अहवाल सादर करणेकामी मा.आयु त यांचेकडील 
आ.क /का व/१८०/२०१३ द. १५/०६/२०१३ अ वये आदेश दे यात आले असले बाबत तदथ स मतीने 
सादर केले या अहवालाव न नदशनास येते. सदर स मतीने आपला अहवाल दनांक १३/०१/२०१४ 
रोजी सादर केलेला आहे. तदथ स मती या अहवालानुसार डॉ.गायकवाड शामराव बाजीराव, वै यक य 
उपअ ध क (सेवा नवृ त) यांची पुढ ल बाबतीत जबाबदार  न चत केलेल  आहे.  

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

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

करणेबाबत व एकुण करणी वभागीय कायवाह  ता वत कर यास आयु त, पंपर  चंचवड 
महानगरपा लका यानंा ा धकृत कर यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

( टप- माहे जुल-ै२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 

वषय मांक ९)    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 दवे, स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळजे, अनुरेखक 
हे प ंपर  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 नकाळजे, अनुरेखक हे प ंपर  
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 



 18
जग नाथ नकाळजे, 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 पोल स 
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 नकाळजे, यांचे व द 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 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 नकाळजे, 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.  

ी.संजय सताराम रण दवे, स हअर व ी. म लंद जग नाथ नकाळजे, 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 ेशाने, 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, पणेु 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 नकाळजे, 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 मंजरू  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 नकाळजे, 
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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 दवे, स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळजे, अनुरेखक यांना 
यांचे पदावर नेम याचे व पदाव न काढून टाक याचे अ धकार महारा  महानगरपा लका 
अ ध नयम नुसार प ंपर  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 नकाळजे, 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.  

महारा  महानगरपा लका अ ध नयमातील कलम  ५९-अ मधील तरतु ंद ं 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 तासं अशा कोण याह  कायवाह या मंजूर ची मा हती 
महानगरपा लके या पुढ ल सभेम ये कळ वणे आव यक अस याने” ी.संजय सताराम रण दवे, 
स हअर व ी. मल ंद जग नाथ नकाळजे, 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 मा.महापा लका सभे या 
नदशनास आणून दे यात येत आहे.   

( टप- माहे जुल-ै२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 

 

वषय मांक १०)  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  
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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 येते. 
भ व याम ये जे.एन.य.ु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 महामडंळाने वनंती केलेल  आहे व अशा १० 
जकात ना यां या जागची याद  यांनी दलेल  आहे. 

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. ं . गावाचे/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 देणेबाबत वचार करणे. 

 
( टप- माहे जलू-ै२०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक ११)   संदभ – १) मा.महापा लका आयु त याचेंकडील 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. 
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मा. वभागीय आयु त पुणे, यां या अ य तेखाल ल पार पडले या ी. े  देहू, 

आळंद -पंढरपूर तीथ े  आढावा बैठक त चचा व दलेले नदशा माणे तीथ े  वकास 
आराख यामं ये अंतभूत असणा-या र यासाठ या ज मन ता यात घे याची कायवाह  पंपर  चचंवड 
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  भूसपंादन ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणे आव यक आहे.सदर 
र याचे सं त वणन खाल ल माणे  

देहू-आळंद -पंढरपूर तीथ ेञ वकास आराखडा अंतगत कामे-मौजे ी ेञ देहू  व मौज तळवडे 
ह ीतीलर यांचे भूसंपादन त ता 

अ.  गावाचे नाव नयोिजतर ता ं द  

(मी.) 

सं तर ता 

वणन 

ट 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 ते 
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 

--- 

तर  वर ल  र याखाल ल ज मनीचा भूसंपादन ताव मा. िज हा धकार , पुणे यांचेकडे 

पाठ वणेचे व तदअनुषंगाने येणारा खच करणेचे अ धकार मा. आयु तानंा देणे, या योजनासाठ  
मा.महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. सबब सदर या  वषयास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय माकं १२)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त याचेंकडील जा.  पअक/६/कािव/३१९/२०१५ 
                                        दनांक  ०९/०७/२०१५ 
 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासकय वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल 
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शासनाकडून वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  

मा.महापा लका सभेकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  च ंचवड 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  च ंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती 

अहवाल मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणे.  
                    ----- 

        स म यांचे अहवाल 
 

मा.म हला व बालक याण स मती 
 

वषय मांक  १३)   अ) द. २७/५/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
         ब) द. १०/६/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.   
 
                                     ------          
 

                                                    
                                        नगरस चव 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/२०९/२०१५ 
दनांक : ०९/०७/२०१५ 
 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  


