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           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                      पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
                                      मांक :नस/५/का व/४०९/२०२० 

                          दनांक - ९/०७/२०२० 
 
ित, 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा 
             दनांक २०/०७/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत  
             केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुल-ै२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक २०/०७/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता 
महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात 
मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-
२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ 
कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 
आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हाव ेह  वनंती.  
      

       आपला व ासू,  
 

                                                             
                                            (उ हास बबनराव जगताप) 

        नगरसिचव 
                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

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

 
( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील 

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये) 
 

कायप का मांक – ४६ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जुल-ै २०२० ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार दनांक २०/०७/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन नगर वकास 
वभाग यांचेकड ल पञ .कोरोना-२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये 
ऑनलाईन प दतीने ( हड ओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणते आलेली आहे.  सदर 
सभेम ये खालील कामकाज होईल.  

       ----- 
अ) मा.महापािलका सभा मांक - ३९ दनांक २०/१२/२०१९, द.६/१/२०२० व 

(दु .२.०० व २.२०), द.१०/१/२०२० (दु .१.००) चा सभावृ ांत कायम करण.े 
ब) मा.महापािलका सभा मांक - ४० दनांक २०/१/२०२० चा सभावृ ांत 

कायम करण.े 
क) मा.महापािलका सभा मांक - ४१ दनांक २०/२/२०२० व द.२६/२/२०२० 

चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 ड) मा.महापािलका सभा मांक – ४२ द.२०/०३/२०२०, द. २०/०४/२०२०  
    (दु .१.४५ वा.) व द.२०/५/२०२० (दु .१.४५.वा.) व द.१/६/२०२० (दु .१.०० 
    वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे.  
इ) मा.महापािलका सभा मांक -४३  द.२०/५/२०२० (दु .२.०० वा.) व  
   द.१/६/२०२० (दु .१.३० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणे.   
ई) मा. वशेष महापािलका सभा मांक - ४४ दनांक १/६/२०२० (दु .२.०० वा.)  
   चा सभावृ ांत कायम करण.े 

        ----- 
ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
 ----- 
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मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

  वषय मांक १) संदभ -१) मा.महापािलका आयु  यांचे प   
                         .मसाभां/५/का व/१०३/२०२०, द.२८/०२/२०२० 

     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठ. .६८९९ द.२८/२/२०२०  
        अ वये. 

                      ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५३३  
                         द.०१/०६/२०२० अ वये. 

 
 

     मनपा या प रसरातील णालय े व इतर संल न (मनपासह) जैव वैदयक य 
सं थामधून िनमाण होणा-या जैव वैदयक य कच-याची याबाबतचा कायदा, िनयम व 
मागदशक सुचना या गो ीं या यो य या अंमलबजावणी बाबत गा ंिभयान े वचार करणे 
आव यक आहे.   या सव बाबींचा वचार करता मोशी येथे जैव वैदयक य घनकचरा 
व हेवाट चा Plant थलांतर त कर यासाठ  M/s.Pasco Environmental Sol. Pvt. 

Ltd.,  यांनाच करारनामा अट .२२ नुसार चाल ू Terms वर नवीन Plant  थापन क न 
संचालन पुढ ल १५ वष करावे क  न यान े िन वदा काढावी ?  याबाबत वचारणा 
करणेकामी महारा  महानगरपािलका अिधिनयम ७२ (ब) नुसार सोबत जोडले या प  
- अ, ब, क व ड चे अवलोकन क न मा यता देणबेाबत मा.आयु  यांची मागणी असली 
तर , तुत वषयातील काम मे.पा को इ हायरमटल सो युशन ा.िल. यांचे कडून अट 
.२२ नुसार चालू Terms वर नवीन Plant थापन क न पुढ ल १५ वष संचालन 

करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
( टप- दनांक २०/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 

 
वषय मांक २) संदभ – १) मा.सागर आंगोळकर, मा.क णा िचंचवडे यांचा ताव– 
                     २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .५९६५ द.२७/११/२०१९ 
                     ३) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४८३ द.०६/०१/२०२० 
      ४) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ४९६ द.२०/०१/२०२० 
                     ५) मा.महापािलका सभा ठराव मांक ५४१ द.१/०६/२०२० 
 
        पंपर  िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन करताना 
संबंिधत जिमन मालकास मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा ठराव .३९९ द. 
२१/११/२०१३ नुसार मंजूर कायप दतीत व धोरणानुसार कायवाह  करावया या करणात 
नुकसान भरपाई अदा करताना ३०% दलासा र कम दे यास मा यता देणेत आली आहे. 
तदनंतर मा.महापािलका सभा ठराव .७७४ द.२०/११/२०१५ अ वये सदर धोरणात 
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बदल क न न वन भूसंपादन कायदा २०१३ मधील तरतूद  नुसार या िमळकत धारकांचे 
े  ० ते ३०० चौ मी. आहे अशा बािधत छो या छो या िमळकतधारकांना १००% 
दलासा र कम व ३०० चौ.मी पे ा जा त े ाचे भूखंड धारकांना ३०% दलासा र कम 
या माणे मा यता देणेत आलेली आहे. सबब, द.२०/११/२०१५ नंतर ३०० चौ.मी. पे ा 
मो या भूखंडाचे वभाजन क न तुकडा ३०० चौ.मी. पे ा कमी े ाचा भूखंड केले या 
सव करणात सां वना र कम ३०% इतक च देय रा हल यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

( टप- दनांक २०/०७/२०२० चे सभेत घेणेचे िनणया माण)े 
       ------- 
 

मा. वधी सिमतीचे ठराव 

 
 

वषय मांक ३) संदभ-  १ ) मा.आयु   यांचे प  शा/१/का व/३७८/२०२०  

                                           द.१८/०३/२०२० 
                       २) मा. वधी सिमतीकड ल ठ. .३८ द.१२/६/२०२०   

    
    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, यशवंतराव च हाण मृती णालयातील 

पद यु र सं थे कर ता  नामिनदशना दारे र  पदांवर िनयु  िमळ याकामी अज 
केले या उमेदवारांपैक  मौखीक मुलाखतीकर ता उप थत रा हले या उमेदवारां या 
कागदप ांची छाननी व मौ खक मुलाखती घेवून  शै णक  अहता,  वयोमयादा,   अनुभव  
इ याद   बाबी  वचारात  घेवून  िनवड सिमतीने उमेदवारांनी सादर केलेली शै णक 
अहतेची कागदप े, काशने, अनुभव, वषयातील ान इ याद नुसार (Maharashtra University 

of Helth Science) MUHS यांचेकड ल मागदशक गुण मु यांकन त ा (Evaluation Sheet) माणे 
उमेदवारांना मुलाखत पॅनलमाफत गुण दे यात आलेले आहेत. सदर गुण त ा वचारात 
घेऊन सोबतचे प   'अ’ माणे पा  उमेदवारांची िनवड याद  व ित ा याद  सादर 
केली आहे. या माणे नेमणूका कर यास व िनवड याद वर ल उमेदवार मुदतीम ये जू 
न झा यास ित ा याद वर ल पुढ ल उमेदवारांना िनयु  दे यास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

                 -------- 
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    मा.आयु ांकडून आलेली प े 
 

   वषय मांक ४)   संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                            जा. . शा/१/का व/१०५५/२०२० द.१२/६/२०२०    

       पंपर   िचंचवड महानगरपािलका आ थापनेवर ' ये  वै क य 
अिधकार ' या अिभनामाची १६ पदे र. . पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या 
वेतन ेणीत शासन मंजूर आहेत. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या सेवा वेश 
िनयमास द.१८/०२/२०२० रोजी शासन मा यता िमळालेली आहे. यानुसार ये  
वै क य अिधकार  पदाची पदो नतीची अहता “ पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
आ थापनेवर ल वै क य अिधकार  या पदावर ल कमान ०३ वष सेवा पूण झाले या 
अिधका-यांची सेवा ये ता व गुणव े या आधारे पदो नती.” या माणे आहे. ये  
वै क य अिधकार  संवगातील र  पदे भरणेकामी दनांक २९/०५/२०२० रोजी 
पदो नती सिमती सभा आयो जत कर यात आली होती. मागास वगाचे पदो नतीचे 

आर णा संदभात मा.उ च यायालयाने यािचका .२७९७/२०१५ वर 

द.०४/०८/२०१७ रोजी दले या िनणया या अनुषंगाने शासनाचे सामा य शासन 
वभागाकड ल प  .बीसीसी-२०१७/ . .३१२A/१६-ब, द.२९ डसबर २०१७ व दनांक 
११ ऑ ट बर, २०१८  अ वये मागदशन ा  झालेले आहे. यानुसार “तुतास 
पदो नती या को यातील खु या वगातील र  पदे िन वळ ता पुर या व पात 
सेवा ये तेनुसार मा.सव च यायालया या िनणया या अिधन राहून भर याबाबत 
िनदश आहेत. ये  वै क य अिधकार  सवंगातील र  असणा-या पदांम ये खु या 
वगातील आर ण वचारात घेता डॉ. लोखंडे ऋतूजा समीर यांना खुला(इ.मा.व.), डॉ. 

बांगर वैशाली महादेव यांना खुला(भ.ज.(ड)), डॉ. दादेवार अभयचं  अनंतराम यांना 
खुला(अनु.जमाती) व डॉ. सांगळे तृ ी मंगेश यांना खुला(भ.ज.(ब)) वगाम ये 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या ये  वै क य अिधकार  
पदावर  पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीम ये मा.सव च 
यायालयाम ये याय व  वशेष अनु ा यािचका .२८३०६/२०१७ म ये होणा-या 

अंितम िनणया या अधीन राहून मा. वधी/महापािलका सभे या मा यतेने पदो नती 
देणेस, पदो नती सिमतीन े िशफारस केली आहे. तथा प मा. वधी सिमती दनांक 
१४/०६/२०२० रोजी वस जत होणार अस याने व न याने वधी सिमती गठ त 
हो यास काह  कालावधी लागणार आहे. तथा प मनपास तातड ने ये  वै क य 
अिधकार  पदावर ल अिधका-यांची आव यकता अस याने तुतचा वषय महारा  
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम ३५-अ मधील तरतुद नुसार तुतचा वषय 
थेट मा. महापािलका सभेपुढे सादर करणे आव यक आहे. 
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सबब डॉ. लोखंडे ऋतूजा समीर यांना खुला (इ.मा.व.), डॉ. बागंर वैशाली 
महादेव यांना खुला (भ.ज. (ड)), डॉ. दादेवार अभयचं  अनंतराम यांना 
खुला(अनु.जमाती) व डॉ. सांगळे तृ ी मंगेश यांना खुला(भ.ज.(ब)) वगाम ये 
सेवा ये तेनुसार पदो नती या को यातील खु या वगा या र  जागांवर ये  
वै क य अिधकार  पदावर  पे लेवल S-२३-६७७००-२०८७०० या वेतन ेणीम ये 
पदो नती दे यास मा यता देणबेाबत वचार करण.े     

  वषय मांक ५) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल  
                         जा. .इ ेका/ व/का व/२१२/२०२० द.०९/०७/२०२०   

पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत कोवीड-१९ णासाठ  आप कालीन 

यव थेअंतगत तातड ने उभारणेत येणा-या को वड केअर सटर महाळंुगे इंगळे येथील 
हाडा इमारतीम ये ता पुरती यव था करणेचे िनयोजन आहे. याकामी द.२३-०६-

२०२० रोजी संयु  पाहणी या अनुषगंाने मा.आयु  व मा.अित र  आयु  २ यांनी 
मा. भार  अित र  आयु  ३ तथा सह शहर अिभयंता ( व/यां) यांना सदर 
इमारतीम ये वभागाकड ल चालु कामांतुन व ुत वषयक काम ेकरणे या त ड  सुचना 
द या आहेत. सदर महाळंुगे इंगळे येथील हाडा इमारती या महापािलका े ाबाहेर ल 
तसेच महापािलके या मालक या नाह त. पंरतु तातड ची बाब हणुन कोवीड-१९ 

णासाठ  आप कालीन यव थेअंतगत सदर ४ इमारतीमधील १८८ सदिनकाम ये   
( ७५२ खो या) खालील माणे व ुत वषयक काम ेकरणे आव यक अस याने भाग 
.३५ म ये स.नं.१ मधील आतंररा ीय कु ती िश ण क ाचे उवर त अनुषंगीक 

कामे करणे ( ट पा .२) ( व ुत वषयक कामे करणे) या िन वदा कामातुन करणेस 
मा.आयु  यांचेकड ल मंजुर तावानुसार द.२६/०६/२०२० रोजी मा यता दली आहे. 
सदर चालु काम मे. रअल इले क स, पंपर  यानंा ( िन वदा .08/01 --- 19/20, 

िन.र. .४,०३,९०,२३८/--, िन.दर ६ %  कमी ) देणेत आलेले आहे. सदर इमारती 
न वन असुन या ठकाणी युब, पंखे व दवे बस वणेची आव यकता आहे. यापैक  

िन वदा शे युलम ये नसले या बाबी अित र  बाब हणुन मंजुर करणेत येणार 
आहेत. 
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अ. . तपिशल नग दर खच 

1 48 "  Ceiling Fan, DSR No.2-12-
2  2018/19 752 1796 1350592 

     

2 18 Watt LED  Tube DSR No.2-1-22, 
2018/19 752 570 428640 

     

3 0.5 Watt LED Bulb DSR No.2-10-
7  2018/19 376 68 25568 

     

4 Instant Water Heater 3 KW, DSR No.3-
1-8  2018/19 141 3617 509997 

 

Total Rs. 2314797 
12% GST 277775.64 

Total Exp.Rs. 2592572.64 

सदर कामा या अनुषंगाने शासना या दरसुची २०१८-१९ मधुन आव यक 
बाबीं या समावेशाचे अंदाजप क तयार केले असता र. .२५,९२,५७३/-- इतका खच 
होणार आहे. सदर काम अं यत तातड ने करणेबाबत व र  पातळ व न सुचना 
िमळा याने व सदर काम िन वदा काढुन करणेसाठ  लागणा-या वलंबाचा वचार 
करता महापािलकेकड ल चालु कामातुन करणेस या तावा वये मा.आयु ांनी 
मा यता दली आहे. 

तसेच सदर इमारतीचा महानगरपािलकेमाफत को वड केअर सटर हणुन वापर 
होणार असलेने वापरापोट  येणारे वीजबील अदा करणेस मा यता घेण ेआव यक आहे. 
यािशवाय सदर काम करताना या ठकाणी बस वणेत आले या जिन संच, िल ट यांचा 
उभारणी प ात वनावापर अस याने व देखभाल दु तीची कामे न के यामुळे 
अखंड तपणे चालु राहणेसाठ  आव यक दु ती करणे भाग पडणार अस याचे 
िनदशनास आले आहे. यामुळे यासाठ  तातड ची आव यक देखभाल दु तीची कामे 
मनपा या व ुत वभागाकड ल चालु कामातुन करणेचे िनयोजन आहे, यासाठ  येणा-
या य  खचासह  मा यता िमळणे अपे त आहे. तसेच जिन संचा या 
चालनाकामी आव यक डझेल पुरव यासाठ  होणारा खच व ुत वभागाकड ल चालु 
जिन संच इंधन बीला या तरतुद मधुन ितपुत  करणेस मा यता िमळणे आव यक 
आहे. सदरकामी मा.आयु  यांनी दले या सुचनेनुसार मा.महापािलका सभेची काया र 
मा यता िमळणे आव यक आहे. 

तर , सदर कामाची अं यातीक तातड  वचारात घेऊन महानगरपािलके या 
महानगपािलका ह बाहेर ल महाळंुगे इंगळे को वड केअर सटर येथील हाडा या 
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इमारतीम ये अंदाजे र. . २५,९२,५७३/-- ची व ुत वषयक कामे भाग .३५ 
म ये स.नं.१ मधील आंतररा ीय कु ती िश ण क ाचे उवर त अनुषंगीक कामे करणे 
(ट पा .२) ( व ुत वषयक कामे करणे) या कामातुन करणेस, तसेच सदर 
ठकाण या वीजवापरापोट  येणारे वीजबील महानगरपािलकेकडुन अदा करणेस, 

जिन संच, िल ट यांची आव यक दु तीची कामे मनपा या व ुत वभागाकड ल चालु 
कामातुन करणेस येणा-या य  खचास व जिन संचा या चालनाकामी आव यक 
डझेल पुरव यासाठ  होणारा खच व ुत वभागाकड ल चालु जिन संच इंधन बीला या 
तरतुद मधुन ितपुत  करणेस काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय मांक ६) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                       काक/१/का व/३७५/२०२० द. ०९/०७/२०२० 
 

महारा  रा य शासनाने कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोखणेसाठ  
रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७ दनांक १३ माच २०२० पासून लागू 
क न खंड २, ३ व ४ मधील तरतुद नुसार अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे. कोरोना 
वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ  आयु  महापािलका तरावर ितबंधा मक 
उपाययोजना करणेसंदभात यु द पातळ वर िनणय घे यात येत आहेत. कोरोनावर 
िनयं ण िमळ व यासाठ  व याचा सार रोख यासाठ  महापािलकेचे अिधकार  व 
कमचार  अहोरा  य ांची पराका ा कर त आहेत. ह  जबाबदार  पार पाडत असताना 
अिधकार  व कमचार  यांचा य  कोरोना थ णाशी संपक येत आहे. यातून 
उ दभवणा-या सम यांवर मात करणे शासनाचे कत य आहे. यासाठ  भारत सरकार, 
द ली यांचेकड ल प  .F.No.Z%18016/1/2020 PMGKP-NMH II Dated 03 rd 

April 2020 अ वये कळ वलेनुसार क  शासना या रा ीय वा थ िमशन अंतगत 
“Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme For Health Workers 
Fighting COVID-19” या योजने अंतगत अिधकार  / कमचा-याना सुर ा कवच 
पुर वले आहे. याअनुषंगाने पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अिधकार  व कमचार  
यांना कोरोना वषाणूचा संसग होऊन दवंगत झा यास यां या वारसांना अथसहा य 
व मनपा या सेवेत सामावून घे याची योजना आदेश .काक/२/का व/२४५/२०२० 
दनांक ०९/०४/२०२० अ वये लागू करणेत आली आहे. 

व  वभागाकड ल शासन िनणय . संक ण-२०२०/ . .०४/ यय-९ 
दनांक २९ मे २०२० अ वये या अिधकार  / कमचार  यांना Pradhan 

Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme For Health Workers 
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Fighting COVID-19” या योजनअंेतगत सुर ा कवच लाग ू केलेल ेकमचार  
वगळून उवर त अिधकार  / कमचार  यांना सुर ा कवच लाग ूकरणेत आले 
आहे. याअनुषंगान े चिलत सुर ा कवच योजनेत बदल क न सदर योजना 
पुढ ल माण ेलाग ूकरणेत येत आहे - 

१. योजनेचे नाव - कोरोना वषाणू (को ह ड - १९) ितबधं व उपचार सुर ा 
कवच योजना. 

२. योजना कोणास लागू होईल - कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबंध व 
उप व याकामी कायरत मनपातील सव अिधकार /कमचार  व मनपाकर ता 
सेवा देणारे कं ाट  / बा ोता ारे 
घेतलेले/रोजंदार /तदथ/मानसेवी/मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांना 
लागू राह ल.  

३. योजनेचे व प – 
 अ) पंपर  िचंचवड महानगरपािलका णालये/दवाखान/ेआरो य 
वभाग/वै क य वभागाकड ल य  कायरत असलेल ेअिधकार  / कमचार  
व कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबंध व उप व याकामी कायरत 
मनपातील अिधकार  / कमचार , मनपाकर ता सेवा देणारे कं ाट / 
बा ोता ारे घेतलेले/रोजंदार /तदथ/मानसेवी/मानधनावर ल िनयु  केलेले 
कामगार यांचे कोरोना या ादुभावामुळे िनधन झा यास यांचे वारसांना क  
शासना या रा ीय वा थ िमशन अंतगत “Pradhan Mantri Garib Kalyan 

Package Insurance Scheme For Health Workers Fighting COVID-19” या 
योजनअंेतगत व शासन िनणय . संक ण-२०२०/ . .०४/ यय-९ दनांक 
२९ मे २०२० मधील सव अट  व शत सह र. . ५० लाख अथसहा य अनुदेय 
राह ल. 
 

ब) कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबधं व उप व याकामी कायरत 
मनपातील अिधकार /कमचार  व कं ाट /बा ोता ारे घेतलेल े / रोजंदार  
/तदथ/मानसेवी/मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांचे कोरोना या 
ादुभावामुळे िनधन झा यास सामा य शासन वभागाकड ल द. 

२१/०९/२०१७ रोजी या शासन िनणयातील तरतुद नुसार अनुकंपा त वावर 
िनयु  व मनपाकडून र. . २५ लाख अथसहा य देय राह ल. 
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क) कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबंध व उप व याकामी कायरत 
मनपातील अिधकार /कमचार  व कं ाट  / बा ोता ारे घेतलेल े
/रोजंदार /तदथ/मानसेवी/मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार यांचे 
वारस यांनी अनुकंपा िनयु चा वक प न वकार यास यांना 
महापािलकेतफ अित र  र. .२५ लाख देय राह ल. महारा  शासन, नगर 
वकास वभागाकड ल दनांक २१/०९/२०१७ रोजी या शासन िनणयातील 
तरतुद नुसार वग क व ड संवगातील कमचा-यासंाठ  अनुकंपा िनयु चा 
लाभ देय राह ल.  

ख) वग अ व ब मधील अिधकार  व कं ाट  कामगार यांना मा. महापािलका 
सभा व महारा  शासना या मंजुर नंतर वशेष बाब हणून अनुकंपा 
िनयु चा लाभ देय राह ल. 
 

 लाभाथ  :- कोरोना वषाणू तीबंधा मक उपाययोजनेकामी महापािलकेतफ 
िनयु  कर यात आलेले अिधकार  / कमचार  व मनपास सेवा देणारे 
कमचार  / कं ाट  / बा ोता ारे घेतलेले/ रोजंदार /तदथ/ मानसेवी/ 
मानधनावर ल िनयु  केलेले कामगार   

 वारस :- कायदेशीर पा  वारस तसेच अ ववा हत कामगारांचे बाबतीत 
यांचेवर अवलंबून असणारे आई / वड ल, अ ववा हत भाऊ / ब हण 

इ याद . 
 िनणय घे याचे अिधकार :- सदर योजनेची अंबलबजावणी व िनणय 

घे याचे अिधकार मा.आयु  यांना राह ल. 
 योजनेची मुदत :- सदर योजनेची मुदत क  व रा य सरकारने लागू 

केले या दनांकापयत राह ल. 
 

  अट  व शत  - 
कोरोना वषाणू (को ह ड – १९) ितबंध व उपचार सुर ा कवच योजने या 
अट  व शत  पुढ ल माणे - 
१. के ं व रा यशासनाकड ल अनुदानाकर ता पा  असलेले अिधकार /कमचार  
यांना क  व रा यशासनाने लागू केले या योजनेतील सव अट  व शत  
लागू राहतील.  
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२. संबिधत अिधकार   / कमचार  हा मयत हो यापूव  यांचे काय े ाम ये 
कोरोना ितबंधक उपाय योजनेची अंमलबजावणी कर त असताना संपकात 
आ याने यास कोरोनाचा संसग झाला अस याचे िस द होवून याम ये 
याचा मृ यू झा यास सदर योजनेचा लाभ दे यात येईल. 

३. संबंधीत अिधकार  / कमचा-यास शासक य णालयात / रा ीय वषाणू 
सं थेम ये तपासणी अंती कोरोनाची बाधा झा याचा अहवाल ा  
झालेनंतर व याम ये याचा मृ यू झा यास सदर योजने या लाभास पा  
राह ल. 

४. सदर अिधकार /कमचार  कत याथ िनयु  असताना मयत झा याबाबत 
संबंधीत वभाग मुखांचे माणप  बंधनकारक राह ल. 

५. मनपाकड ल योजनेचा कालावधी, िनकष व र कम याम ये बदल कर याचे 
अिधकार मा. आयु  यांना राह ल. 

६. उपरो  सुर ा कवच योजनेसाठ  लागणारा िनधी लाभा या या सं ये या 
माणात महापािलके या लेखा वभागाने उपल ध क न ावा. 

 
        यामुळे कोरोना वषाणू (को ह ड -१९) ितबंध व उप व याकामी कायरत 
असले या पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतील अिधकार  / कमचार  तसेच 
मनपासाठ  सेवा देणारे / कं ाट  कामगार यानंा लाग ूकरणेत आले या सुर ा कवच 
योजनेस वधी सिमतीमाफत मनपाचे सवसाधारण सभेची मा यता घेण ेआव यक 
आहे. परंतू स थतीत मा. वधी सिमती अ त वात नस याने करणी मा. 
महापािलका सभेची मा यता देणेबाबत वचार करण.े  
  
वषय मांक ७) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल जा. .  
                       शा/७/का व/४१७/२०२० द.०९/०७/२०२० 

  
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत ०८ णालये व 

२७ दवाखाने कायरत आहेत.  यापैक  यशवंतराव च हाण मृती णालय हे 
बहु वध शाखांचे व ७५० खाटां या मतेचे सवात मोठे णालय कायरत असून, 
यामाफत महापािलका ह तील नाग रकांना वै कय सेवा पुर व यात येते.  
याच माणे महापािलका ह चे नजीक असणा-या ामीण भागातील ण देखील या 
णालयाम ये वै कय उपचाराथ मो या माणात दाखल होत असतात. 
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   णालयांमाफत नाग रकांना वै कय सेवा पुर वत असताना महापािलकेला 
वेळोवेळ  त  वै कय अिधका-यांची उणीव भासत असते.  महापािलकेमाफत 
वेळोवेळ  त  वै कय अिधकार  तसेच वै कय अिधकार  या संवगातील पदे 
भरणेबाबत जा हरात िस द क न देखील पुण मतेने अिधकार  उपल ध होत 
नाह त.  प रणामी महापािलकेमाफत दे यात येणा-या वै कय सेवेवर याचा वप रत 
प रणाम होत असून, त  वै कय अिधकार  / वै कय अिधका-यांची कमतरता 
नेहमीच जाणवत असते.  यावर महापािलकेमाफत मानधन व पात, मानसेवी त  
वै कय अिधकार  उपल ध क न घेणेत येऊन, काह  माणात वै कय अिधकार  
उपल ध क न घे याचा य  केला जातो.  यामुळे महापािलकेची मता असुनह  
पुरेशा त  वै कय अिधका-यांचे अभावी णसेवा पुर वणे श य होत नाह .   
   महापािलके या वै कय वभागांतगत कायरत असणा-या णालयांमाफत त  
वै कय अिधका-यांचे अभावी णसेवा पुर वली न गे याने महापािलके या 
यशवंतराव च हाण मृती णालयाम ये णसेवेचा ताण मो या माणावर वाढत 
आहे. या तव वै कय वभागांतगत कायरत असणा-या णालयांम ये वै कय 
अिधकार  तसेच त  वै कय अिधका-यांची कमतरता भ न काढणे व महापािलकेची 
इतर णालये स म क न णसेवा पुर वणेकर ता नजीक या कालावधीम ये 
न याने सु  करावया या ०६ णालयांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  करणेबाबतचे 
योजन असून याकर ताचा ताव महापािलके या वै कय वभागामाफत सादर 

कर यात आलेला आहे.  याचा तपशील पुढ ल माणे:    
        

 
अ. . णालयाचे नाव ता वत ड .एन.बी. कोसस 
१ भोसर  णालय अ थरोग/ लॅ ट क सजर  /भूलशा  / - करण 
२ जजामाता 

णालय 
ी रोग सूती शा / बालरोग/ भलूशा  / -

करण 
३ थेरगाव णालय मे डकल व स जकल ऑ कोलॉजी / 

गायनाकालॉ जकल ऑ कोलॉजी /  रे डओथेर प / 
भूलशा  / - करण 

४ आकुड  णालय मे डसीन / श यिचक सा / र पेरेटर  डसीज / 
भूलशा  / - करण 

५ ने  णालय ने रोग 
६ तालेरा णालय युरोलॉजी / ने ॉलॉजी / मेड सीन 
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   वर ल सव वै कय शाखांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  कर यासाठ  येक 
वै कय शाखेसाठ  १ िसिनयर क स टंट, १ युिनयर क स टंट, २ िसिनयर रेिसड ट 
यांची आव यकता असते.  वर ल माणे नमूद केलेले ड .एन.बी. कोसस सु  के यास 
महापािलकेकर ता मो या माणात संबंिधत शाखांमधील त  वै कय अिधकार  
तसेच वै कय अिधकार  उपल ध होऊन, प रसरातील नाग रकांना स मपणे 

णसेवा पुर वणेसाठ  याचा फायदा होईल.  याच माणे व वध वै कय 
शाखांकर ताचे उपचार नाग रकांना महापािलकेमधील नजीक या णालयांम ये 
उपल ध होऊन यशवंतराव च हाण मृती णालयावर ल णसेवेचा ताण काह  
माणात कमी होईल. 

   महानगरपािलके या वै कय वभागांतगत न याने बांधले या ६ 
णालयांम ये ड .एन.बी. कोसस सु  करणेबाबत ता वत असून यास 

मा.महापािलका सभेची मा यता िमळालेनंतर याकर ता या आव यक पदांची िनिमती, 
सेवा वेश िनयमांची िन ती व इतर आव यक बाबीं या पुततेकर ताचा स व तर 

तावास मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे सादर करणते येईल तर  सदर 
वषयास मा यता देणबेाबत वचार करण.े     

                                 ---- 

सिम यांचे अहवाल 
 

मा. वधी सिमती 
 

वषय मांक ८) अ) दनांक ६/३/२०२० व दनांक २०/३/२०२० चा सभावृ ांत  
                  कायम करणे.  

          ब) दनांक ४/७/२०२० व दनांक ८/५/२०२०  चा सभावृ ांत  
             कायम करणे. 

------ 
मा.म हला व बालक याण सिमती 

    
वषय मांक ९) अ) दनांक १३/२/२०२०, २७/२/२०२० व दनांक १२/३/२०२० चा  

             सभावृ ांत  कायम करणे.  
          ब) दनांक २७/२/२०२० व १२/३/२०२०  चा सभावृ ांत कायम  
             करणे. 

              क) दनांक १४/५/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
            ------  
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मा.शहर सुधारणा सिमती 

 
वषय मांक १०) अ) दनांक १२/२/२०२० व दनांक २६/२/२०२० चा सभावृ ांत  

             कायम करणे. 
          ब) दनांक ११/३/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
          क) दनांक१३/५/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे.  

                                  ------ 
                मा. डा कला सा ह य व सां कृितक सिमती     
  
वषय मांक ११) अ) दनांक १४/२/२०२० (दु .३.०० वा.) दनांक २८/२/२०२०  
                  (दु .३.०० वा.) दनांक १३/३/२०२० (दु .२.३० वा.)      
               ब) दनांक २८/२/२०२० (दु .३.०० वा.) द.१३/३/२०२०(द.ु२.४५ 
                  वा.) 
        -------              
 

मा.िश ण सिमती सभा 
 

वषय मांक १२) अ) दनांक ५/३/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
          ब) दनांक १९/३/२०२० चा सभावृ ांत कायम करणे. 
             

         ----- 
 

                                                
                                          (उ हास बबनराव जगताप) 

                                     नगरसिचव 
                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                                           पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/५/का व/४०९/२०२० 
दनांक : ९/७/२०२०  
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   
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( .मसाभां/५/का व/१०३/२०२० द.२८/०२/२०२० अ वये वषय ं .१ चे लगत)                 
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                    ( . शा/१/का व/३७८/२०२० द.१८/३/२०२० वषय .३ चे लगत) 
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