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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक: नस/५/का व/१४३/२०२० 
                                          दनांक : २७/०५/२०२० 
 

ित, 
 

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

 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा  

 दनांक  १/०६/२०२० रोजी दुपार  २.३० वाजता आयो जत  

 केलेबाबत. 
   
 

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा सोमवार 
दनांक १/०६/२०२० रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत 
सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे 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 (ड ) (एच) (आय) अ वये ) 
वशेष मा. महापािलका सभा   

कायप का मांक ४५ 

 
 

    पपंर  िचंचवड महानगरपािलकेची वशेष मा.महापािलका सभा सोमवार दनांक 
१/०६/२०२० रोजी दुपार  २.३० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर वशेष सभेत खालील 
वषयाचा वचार होईल.  

 
 

    मा. थायी सिमतीचे ठराव  

 
 

वषय मांक १) संदभ –१) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . डा/७/का व/१०६/२०२०,  
                        द.०६/०५/२०२० 

             २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७०७८ द.१३/०५/२०२०  
                अ वये.   

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल ट, पंपर  या 
ट ारे दयरोग, कॅ सर, कडनी, मदु चे आजार, दुधर आजार, गंभीर अपघात त आ ण 

दुधर आजारांनी ासले या णांना तसेच नैसिगक आप ी प डतांना अथ सहा य केले 
जाते. शासन िनणय .पीसीसी ३००६/१९९७ . .३९७/न व-२२ मं ालय, मुंबई ४०००३२ 
द.१८/१२/२००७ अ वये दरवष  २५,००,०००/- एवढे अनुदान दे यास मा यता दलेली 
आहे. सन २०२०-२०२१ पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नागर क सावजिनक चॅ रटेबल 

ट, पंपर  यांना  र.  २५,००,०००/- (अ र  र.  पंचवीस लाख फ ) अदा करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 

 



 3
 

वषय मांक २)  संदभ-  १) मा.शिशकातं कदम व मा. िशतल िशंदे याचंा ताव.    

                 २) मा. थायी सिमतीकड ल ठराव .७१२५ द.२७/०५/२०२० 
                   अ वये. 
 
 

      पंपर  िचंचवड शहरात ान योती सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृती पुतळा 
स थतीत अ त वात नाह .  ी िश णाची जननी हणून सा व ीबाईचे काय अनमोल 
आहे. पंपर  िचंचवड शहरात सा व ीबाई फुले यांचा पुणाकृती पुतळा उभार यास वशेषत: 
म हला वगास सतत ेरणादायी ठरेल व शहरा या नावलौक कात भर पडेल.  तसेच समाज 
बांधवांना ेरणादायी ठरेल. तर  सदर या कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप कात समावेश 
क न याक रता तरतूद करणे व शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. 
 
 

अ. 
. 

उपलेखािशष / कामाचे नाव लेखािशष पान 
. 

अ. . 

अंदाजप क य 
र कम 

२०२०-२१ च े
अंदाजप कातील 

तरतूद 

वाढ घट 

 १ णालये सुतीगृहे व औषधालये –
भाग .१० मधील मनपा व 

दवाखाना इमारतींची देखभाल 
दु तीची कामे करणे. 

प–अंदाज 
प क 

६०४ 
(२)१ 

७०,००,००० २५,००,००० ० १०,००,००० 

 २ भाग .१० मधील महा मा 
योतीराव फुले पुतळयाशेजार  
ान योती सा व ीबाई फुले यांचा 

पुणाकृती पुतळा उभारणे व 
याकामी वा तु वशारद नेमणे व 
मारकाचे सुशोिभकरण करणे 

क रता थाप य वषयक कामे 
करणे. 

-- न वन 
काम 

१०,००,००,००० -- १०,००,००० ० 
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 वर ल कामाचा सन २०२०-२१ या अंदाजप कात समावेश क न शासक य 

मा यता व तरतुद वग करण करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. 

      -------- 

मा.आयु ांकडून आलेली प  े
 

वषय मांक ३)     १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ  
                    .भू ज/०६/का व/४२४/२०१९ द.१८/११/२०१९ 
 

   
 

पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. (PMPML) या ताफयात स या २१०० बसेस 
आहेत. तसेच ताफयाम ये पढु ल वषभरात इले क व सीएनजी िमळून १००० नवीन 
बसेस दाखल होणार आहेत. या सव बसेस या पाक गसाठ  महामंडळास जागा कमी पडत 
आहे. यामुळे शेकडो बसेसची पाक ग महामंडळास र यावर करावी लागत आहे. या 
बसेस या पाक ग व देखभाल दु तीसाठ  महामडंळास जागेची आव यकता आहे. मौजे 
वाकड येथील स.नं. १०/१ पै.,  १०/२ पै., १०/३ पै., ११ पै. व १६०/४ पै. जागा 
मनपा या ता यात आहे. सदर जागा मडंळास िमळणबेाबत वनंती केलेली आहे.  पुणे 
महानगर प रवहन महामंडळास (PMPML) जागा कमी पडत आहे. मौजे वाकड येथील 
स.नं. १०/१ पै.,  १०/२ पै., १०/३ पै., ११ पै. व १६०/४ पै. मधील आर ण . ४/११ 
जकात ना यासाठ  असलेली ४१८९.८० चौ.मी. व १२ मी. ं द र याने बािधत होणारे 
१३७९.०० चौ.मी. ेञ असे एकूण ५५६८.८० चौ.मी. ेञ जागा मनपा या ता यात अहे. 
सदर जागा पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िलिमटेड (PMPML)  यांना ०३ वषा या 
कालावधी क रता देणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.    

 
  

वषय मांक ४)    संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ  
                       .मभां/०४/का व/४१९/२०२० द.१३/०५/२०२०  
 
 

                       मा.आमदार ी.सुिनल शेळके मावळ वधानसभा सद य यांनी द.02/05/2020 या 
प ा वय देहुरोड येथे कोरोना ण आढळलेला असुन मा.नामदार अ जतदादा पवार 
(उपमु यमं ी तथा पालकमं ी पुणे ज हा) यांचे अ य तेखाली वधानभवन पुण े येथे 
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कोरोना ादुभाव िनमुलन आढावा बैठ कत ी. े  देहु, देहुरोड, क हई, िचंचोली या 
भागातील नागर कांना अ याव यक सेवा महापािलकेमाफत पुरव याबाबत आ ासन दे यात 
आले आहे. देहुरोड भागात कोरोना वषाणुमुळे णा या संपकात आले या 53 

नागर कांमधील 23 नागर कांचे वॅब सॅ पल तपासणीसाठ  पाठ वले असुन 35 नागर कांना 
नेह  मंगल कायालय देहुरोड येथे कॉरंटाईन केलेले आहे. सदर ी े  देहु, देहुरोड, 
क हई, िचंचोली या भागातील नागर कांना येक  2 नग या माणे साधारणपणे 2 लाख 
कापड  मा क उपल ध क न दे याबाबत कळ वले आहे. यासाठ  महापािलकेस 
र. .20,00,000/- इतका खच अपे त आहे. तर  महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
कलम 89 नुसार महापािलका हदद  बाहेर खच कर यासाठ  पािलका सद यापैक  िन याहुन 
कमी नसतील इत या सद यांनी पा ठंबा दलेला ठराव मा.महापािलका सभेने पा रत करणे 
आव यक आहे. यानुसार मा.आमदार ी.सुिनल शेळके मावळ वधानसभा यांनी मागणी 
केले माणे ी. े  देहु, देहुरोड, क हई, िचंचोली या भागातील नागर कांना कोरोना  
वषाणुचा ाद ुभाव रोख यासाठ  2 लाख कापड  मा क (अंदा जत कंमत र. .20 लाख 
खरेद  क न) उपल ध क न देणसे मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 
 

वषय मांक ५) संदभ- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल पञ  
                      .मभां/०५/का व/५१३/२०२० द.२०/०५/२०२०  

रा य शासनाने कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 
ितबंधक कायदा १८९७ व आप ी यव थापन अिधिनयम २००५,  द.१३/०३/२०२० 

पासुन लागू केलेला आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना 
साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम ६३ (३) नुसार साथरोग 
िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू व सेवांची 
आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. याकर ता 
महानगरपािलकेचे सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे अंदाजप कात म यवत  भांडार 
वभागाकडे शासन अनुदान जमा करणेसाठ  जमा बाजुस व खचासाठ  खच बाजुस “कोरोना 
िनधी (COVID-19)” हे लेखािशष न याने िनमाण कर यास व सदर लेखािशषावर म यवत  
भांडार वभागाकड ल “उपकरण े खरेद ” या लेखािशषावर ल र. .३५ कोट  तरतूद मधुन 
र. .८.५० कोट  व शासनाकडून ा  अनुदान र. .१.५० कोट  या माणे एकूण र. .१० 
कोट  तरतूद वग कर यास व यापढेु शासनाकडून या संदभात ा  होणारे अनुदान जमेस 
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ध न यानुसार यामधुन खच कर यास महानगरपािलका अिधिनयम कलम १०१  
(३)(क) नुसार मा यता देणेबाबत वचार 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/१४३/२०२० 
दनांक : २७/०५/२०२० 


