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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४७ 

सभावृ ांत 
 

दनांक – २०.०८.२०२०               वेळ – दुपार  २.०० वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग -२०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनांक २०/०८/२०२० 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 होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.    
      

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा. वनल कपील हेञे 

४) मा.साधना अंकुश मळेकर 

५) मा.अ नी संतोष जाधव   

६) मा.राहुल गुलाब जाधव 

७) मा.वसंत भाकर बोराटे 

८) मा.बुड सुवणा वकास 

९) मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१०) मा.डोळस वकास ह र ं  

११) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१२) मा.गायकवाड िनमला मनोज  

१३) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१४) मा.बारसे यांका वण 
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१५) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१६) मा.लांडगे सा रका संतोष 

१७) मा.लांडगे र व ल मण 

१८) मा.लांडगे राज  कसनराव 

१९) मा. ा.सोनाली द ाञय ग हाण े

२०) मा.फुगे िभमाबाई पोपट  

२१) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२२) मा.सावळे िसमा र वं  

२३) मा.ल ढे न ता योगेश 

२४) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२५) मा.गीता सुिशल मंचरकर  

२६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२७) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

२८) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२९) मा.केशव हनुमंत घोळव े

३०) मा.मंगला अशोक कदम 

३१) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३२) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३३) मा.संजय बबन नेवाळे 

३४) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३५) मा.भालेकर वण महादेव  

३६) मा.पौ णमा र वं  (आ पा) सोनवण े

३७) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३८) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

३९) मा.उ म काश कदळे 

४०) मा.सिचन तुकाराम िचखले   
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४१) मा.राजू िमसाळ 

४२) मा.बाबर शिमला राजू 

४३) मा.अिमत राज  गावडे 

४४) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४५) मा.खानोलकर ा महेश 

४६) मा.भ डवे संिगता राज  

४७) मा.मोरे र महादू भ डव े

४८) मा.ढाके नामदेव जनादन  

४९) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५०) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५१) मा.अपणा िनलेश डोके 

५२) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

५३) मा.गावडे राज  तानाजी 
५४) मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे 
५५) मा.जय ी वसंत गावडे 

५६) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशंदे    

५७) मा.सुल णा राजू धर 

५८) मा.सुजाता सुिनल पालांडे 

५९) मा.कदम िनक ता अजुन 

६०) मा.सं दप बाळकृ ण वाघेरे  

६१) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६२) मा.ड बू आसवानी ( हरानंद) 
६३) मा.काळे उषा दलीप 

६४) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६५) मा.पवार मिनषा मोद 

६६) मा.बारणे अचना तानाजी 
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६७) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

६८) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

६९) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

७०) मा.बारणे माया संतोष 

७१) मा.िनलेश हरामण बारण े

७२) मा.वाघमारे अ नी व म 

७३) मा.दशले रेखा राजेश 

७४) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७५) मा.कामठे तुषार गजानन 

७६) मा.च धे आरती सुरेश 

७७) मा.क पटे सं दप अ ण 

७८) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

७९) मा.स वता बाळकृ ण खुळे   

८०) मा.कुटे िनमला संजय 

८१) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८२) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८३) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

८४) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८५) मा.लोखंडे चंदा राजू 

८६) मा.आशा धायगुडे-शडग े

८७) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

८८) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

८९) मा.राजापुरे माधवी राज  

९०) मा.चौगुले सीमा द ाञय 

९१) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९२) मा.संतोष बबन कांबळे 
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९३) मा.हषल म छं  ढोरे  

९४) मा.संजय म हारराव वाबळे 

९५) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

९६) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

९७) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

९८) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

         

      यािशवाय मा. ावण ह डकर-महापािलका आयु , मा.सतंोष पाट ल- 
मा.अित र  आयु  (१), मा. वण तुप-ेअित र  आयु  (३), मा.उ हास जगताप-
नगरसिचव, मा.चारठाणकर – उपआयु  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 
                    ----                          
मा.महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा.नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत असलेले 
सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  क न  
सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.   
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, आजची सभा शु वार द.२१/८/२०२० रोजी 
दु .२.१५ पयत तहकूब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  
मा.अॅड.मोरे र शेडग े-  मा.महापौर साहेब, सूचनेस मी अनमोदन देतो. 

मा.महापौर – उप थत स मा.सद यां या भावना ल ात घेता ह  सभा शु वार 
द.२१/८/२०२० रोजी दु .२.१५ पयत तहकूब करणेत येत आहे.  

     ---- 

     

(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 
महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४७ 

सभावृ ांत 
( द.२०/८/२०२० (दुपार  २.०० वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २१.०८.२०२०               वेळ – दुपार  २.१५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२०/८/२०२० (दु .२.०० वा.) ची 
तहकूब मा. महापािलका सभा शु वार दनांक २१/०८/२०२० रोजी दुपार  २.१५ वा. 
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 होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

१)  मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२)  मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३)  मा. वीनल कपील हेञे 

४)  मा.साधना अंकुश मळेकर 

५)  मा.अ नी संतोष जाधव   

६)  मा.राहुल गुलाब जाधव 

७)  मा.वसंत भाकर बोराटे 

८)  मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

९)  मा.बुड सुवणा वकास 

१०)  मा.तापक र वनया द प (आबा) 
११)  मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

१२)  मा.डोळस वकास ह र ं  

१३)  मा.उंडे ल मण ध डू 
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१४) मा.घुले नानी ऊफ हराबाई गोवधन 

१५) मा.गायकवाड िनमला मनोज  

१६) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

१७) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

१८) मा.बारसे यांका वण 

१९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

२०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

२१) मा.लाडंगे र व ल मण  

२२) मा.लांडगे राज  कसनराव 

२३) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

२४) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

२५) मा.सावळे िसमा र वं  

२६) मा.म डगेर  वलास हनुमंतराव 

२७) मा.गीता सुिशल मंचरकर  

२८) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

२९) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

३०) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

३१) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

३२) मा.मंगला अशोक कदम 

३३) मा.अ नी िभमा बोबडे 

३४) मा.योगीता ाने र नागरगोजे 

३५) मा.संजय बबन नेवाळे 

३६) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

३७) मा.भालेकर वण महादेव  

३८) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

३९) मा.पंकज द ाञय भालेकर 
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४०) मा.उ म काश कदळे 

४१) मा.िचखले सिचन तुकाराम 

४२) मा.वैशाली जािलंदर काळभोर 

४३) मा. मोद कुटे 

४४) मा.राजू िमसाळ 

४५) मा.शैलजा अ वनाश मोरे             

४६) मा.बाबर शिमला राजू 

४७) मा.अिमत राज  गावडे 

४८) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

४९) मा.खानोलकर ा महेश 

५०) मा.मोरे र महादू भ डव े

५१) मा.ढाके नामदेव जनादन 

५२) मा.क णा शेखर िचंचवडे 

५३) मा.िचंचवडे सिचन बाजीराव  

५४) मा.अपणा िनलेश डोके 

५५) मा.शलैेश उफ शलै  काश मोरे 

५६) मा.जय ी वसंत गावडे 

५७) मा.िशतल उफ वजय गोरख िशदें 

५८) मा.सलु णा राजू धर    

५९) मा.सुजाता सुिनल पालांडे  

६०) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

६१) मा.कदम िनक ता अजुन 

६२) मा.सं दप बाळकृ ण वाघेरे  

६३) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
६४) मा.ड ब ूअसवाणी ( हरानंद) 
६५) मा.पाडाळे िनता वलास 
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६६) मा.काळे उषा दलीप 

६७) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

६८) मा.पवार मिनषा मोद 

६९) मा.बारणे अचना तानाजी 
७०) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

७१) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

७२) मा. अॅड.भोसले सिचन सुरेश 

७३) मा.बारण ेमाया संतोष 

७४) मा.िनलेश हरामण बारण े

७५) मा.वाघमारे अ नी व म 

७६) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
७७) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

७८) मा.ममता वनायक गायकवाड 

७९) मा.कामठे तुषार गजानन 

८०) मा.च धे आरती सुरेश 

८१) मा.क पटे सं दप अ ण 

८२) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

८३) मा.स वता बाळकृ ण खुळे 

८४) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

८५) मा.कुटे िनमला संजय 

८६) मा.िशतल व ठल उफ नाना काटे 

८७) मा. व ठल उफ नाना काटे 

८८) मा.कदम शिशकांत गणपत 

८९) मा.लोखडें चंदा राजू 

९०) मा.आशा धायगुडे-शडग े

९१) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 
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९२) मा.राजापुरे माधवी राज  

९३) मा.नवनाथ द ू जगताप 

९४) मा.संतोष बबन कांबळे 

९५) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

९६) मा.हषल म छं  ढोरे  

९७) मा.संजय म हारराव वाबळे 

९८) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

९९) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

१००) मा.नायर ेमकुमार शकंरन उफ बाब ू

१०१) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

      यािशवाय मा. ावण ह डकर-महापािलका आयु , मा.संतोष पाट ल- 
मा.अित र  आयु  (१), मा.अ जत पवार - मा.अित र  आयु  (२), मा. वण 
तुप-ेअित र  आयु  (३), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.चारठाणकर – 

उपआयु , मा.पवार- उपसंचालक नगररचना, मा.सवण-ेसह शहर अिभयंता, 
मा.इंदलकर, मा.लोणकर-सहा.आयु , मा.डॉ.साळव-ेअित.वैदयक य अिधकार , 
मा.डॉ.वाबळे- अिध ता वायसीएमएच  हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते.  
                                -----                              
मा. महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.  
                   ----    
मा.नामदेव ढाके – मा.महापौर साहेब, ह  सभा बुधवार द.२६/८/२०२० रोजी दुपार  
२.१५ पयत तहकुब करणेत यावी अशी सूचना मी मांडतो.  

मा.केशव घोळव  – मा.महापौर साहेब, तहकुबी सूचनेला मी अनुमोदन देतो.  

मा.महापौर – आजची सभा बुधवार द.२६/८/२०२० रोजी दुपार  २.१५ पयत 
तहकुब करणेत येत आहे. 

                                        
(उषा उफ माई मनोहर ढोरे) 

महापौर 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

मा.महापािलका सभा 
कायप का मांक – ४७ 

सभावृ ांत 
( द. २०/८/२०२० (द.ु२.०० वा.) व २१/८/२०२० (२.१५ वा.) ची तहकूब सभा) 

 
दनांक – २६.०८.२०२०               वेळ – दुपार  २.१५ वाजता 
 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची द.२१/८/२०२० (द.ु २.१५ वा.) ची 
तहकूब मा. महापािलका सभा बुधवार दनांक २६/०८/२०२० रोजी दुपार  २.१५ वा. 
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 होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते.   

        

१) मा.उषा उफ माई मनोहर ढोरे       महापौर 

२) मा.तुषार रघुनाथ हंगे            उपमहापौर 

३) मा.कंुदन अंबादास गायकवाड 

४) मा.राहुल गुलाब जाधव 

५) मा.िनतीन (आ पा) ताप काळजे   

६) मा.बुड सुवणा वकास 

७) मा.सागर बाळासाहेब गवळ  

८) मा.गोफणे अनुराधा  दे वदास 

९) मा.अ जत दामोदर ग हाण े

१०) मा.लांडगे सा रका संतोष 

११) मा.लांडगे राज  कसनराव 
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१२) मा.संतोष (आ णा) ाने र ल ढे 

१३) मा.अॅड.िनतीन ाने र लांडग े

१४) मा.सावळे िसमा र वं  

१५) मा.लांडे व ांत वलास 

१६) मा.राहुल हनुमंतराव भोसल े

१७) मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

१८) मा.समीर मोरे र मासुळकर 

१९) मा.अनुराधा गणपत गोरख े

२०) मा.केशव हनुमंत घोळव े

२१) मा.मंगला अशोक कदम 

२२) मा.एकनाथ रावसाहेब पवार 

२३) मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाण े

२४) मा.पंकज द ाञय भालेकर 

२५) मा.उ म काश कदळे 

२६) मा.अिमत राज  गावडे 

२७) मा.बाळासाहेब नामदेव ओ हाळ 

२८) मा.खानोलकर ा महेश 

२९) मा.क णा शखेर िचंचवडे 

३०) मा.अपणा िनलेश डोके 

३१) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

३२) मा.गावडे राज  तानाजी 
३३) मा.कोमल दपक मेवानी 
३४) मा.सुल णा राजू धर 

३५) मा.सुजाता सिुनल पालाडें  

३६) मा.योगेश मंगलसेन बहल 

३७) मा.कदम िनक ता अजुन 
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३८) मा.संद प बाळकृ ण वाघेरे 

३९) मा.उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
४०) मा.काळे उषा दलीप 

४१) मा.कोकणे संतोष अंकुश 

४२) मा.बारणे अचना तानाजी 
४३) मा.अिभषेक गो वंद बारण े

४४) मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारण े

४५) मा.बारणे झामाबाई बाळासाहेब 

४६) मा.िनलेश हरामण बारण े

४७) मा.वाघमारे अ नी व म 

४८) मा.दशले रेखा राजेश 

४९) मा.कलाटे राहुल तानाजी 
५०) मा.कलाटे मयूर पांडुरंग 

५१) मा.ममता वनायक गायकवाड 

५२) मा.कामठे तुषार गजानन 

५३) मा.च धे आरती सुरेश 

५४) मा.क पटे सं दप अ ण 

५५) मा.बाबासाहेब (बाबा) िञभुवन 

५६) मा.सुिनता हेमंत तापक र 

५७) मा.बापु उफ शञु न िसताराम काटे 

५८) मा.कुटे िनमला संजय 

५९) मा.आंगोळकर सागर सुिनल 

६०) मा.मुंढे उषा अंकुश 

६१) मा.कदम शिशकांत गणपत 

६२) मा.बनसोडे राजू व नाथ  

६३) मा.आशा धायगुडे-शडग े
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६४) मा.काटे वाती (माई) चं कांत 

६५) मा.कांबळे अंबरनाथ चं कांत 

६६) मा.राजापुरे माधवी राज  

६७) मा.नवनाथ द ू जगताप 

६८) मा.संतोष बबन कांबळे 

६९) मा.सोनवणे शारदा हरेन 

७०) मा. भाऊसाहेब सोपानराव भोईर  

७१) मा.थोरात ानदेव मुरलीधर 

७२) मा.नायर ेमकुमार शंकरन उफ बाब ू

७३) मा.अॅड.मोरे र ाने र शेडग े 

     
  यािशवाय मा. ावण ह डकर-महापािलका आयु , मा.संतोष पाट ल- 

मा.अित र  आयु  (१), मा.अ जत पवार - मा.अित र  आयु  (२), मा. वण 
तुप-ेअित र  आयु  (३), मा.उ हास जगताप-नगरसिचव, मा.सुभाष इंगळे- 
उपआयु , मा.सवण-ेसह शहर अिभयंता, मा.अलमलेकर, मा.इंदलकर, मा.लोणकर-
सहा.आयु , मा.डॉ.साळव-ेअित.वैदयक य अिधकार , मा.डॉ.वाबळे- अिध ता 
वायसीएमएच, मा.घोडे, मा.घुब-ेकायकार  अिभयंता, मा.आगळे- शासन अिधकार     
हे अिधकार  सभेस  उप थत  होते. 

                    ----                          
मा. महापौर- उप थत मा.नगरसेवक, मा. नगरसे वका, ऑनलाईन उप थत 
असलेले सव सद य, मा.आयु , अिधकार  वग, प कार, नाग रक या सवाचे  वागत  
क न  सभा  कामकाजाला  सु वात  करणेत  येत  आहे.  
                  ----   

अ) मा. वशेष महापािलका सभा मांक - ४५ दनांक १/६/२०२० (दु .२.३० वा.) 
व द.४/६/२०२० (दु .२.०० वा.) चा सभावृ ांत कायम करणते आ याचे मा.महापौर 
यांनी कट केल.े 

                       ---- 
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मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, वषय मांक १ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
 

               वषय मांक- १ 
दनांक- २६/८/२०२०             वभाग- मा.आयु   
        संदभ – १) मा.महापिलका आयु  यांचेकड ल जा.   

                    क ेका/ था/२७६/२०२० द.२३/०७/२०२०    

रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 

ितबंधक कायदा 1897 व आप ी यव थापन अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 

पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना 
साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) नुसार 
साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू 
अथवा सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. 
यास अनुस नमहारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये 
वषयां कत कामास मा.आयु  सो.यांनी खालील माणे मंजूर  दलेली आहे. 

अ.  कामाचे नाव लेखािशष 
उप-

लेखािशष 

अंदाजप क य 

/ शासक य 
मा यता 
र कम 

सन 2020-

21 ची मुळ 
तरतूद 

1) 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या 
बालनगर  इमारतीम ये 
“कोरोना”(COVID-19) 

केअर सटर उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य 
वभागाकड ल 
वशेष 
योजना 

“कोरोना 
(COVID-

19)साठ  
थाप य 
वषयक 
कामे करण े

1,50,00,000 0 

2) 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या 
आ णासाहेब मगर 
टे डयम मैदानाम ये 

“कोरोना” (COVID-19) 

केअर सटर उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य 
वभागाकड ल 
वशेष 
योजना 

“कोरोना 
(COVID-

19)साठ  
थाप य 
वषयक 
कामे करण े

18,50,00,000 0 
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       तर  उपरो  कामास वर ल माणे काय र मा यता देणते यावी. 
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ – मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसुचना मांडतो-                             
अ. . २ वर नमुद केलेले पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ णासाहेब मगर 
टेड यम मैदानाम ये कोरोना (COVID-19) केअर सटर उभारणे व अनुषंिगक कामे 

करणे या ऐवजी या ठकाणी PMRDA माफत ज बो को वड णालय उभार याचे 
कामकाज सु  करणेत आले असलेने अ. . २ वर ल काम वगळणसे मा यता देणेत 
यावी. तसेच रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात साथरोग 
ितबंधक कायदा 1897 व आप ी यव थापन अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 

पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना 
साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (3) नुसार साथरोग 
िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू अथवा सेवांची 
आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. यास अनुस न 
महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये वषयांक त कामास मा. आयु  सो. 
यांनी खािलल माणे मंजुर  दलेली आहे. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  'अ', 'ब', 'क', 'ड', 'इ', 'ग' तसेच 'ह' े य 
कायालय काय े ामधील मनपा शाळा, इमारती तसेच मनपाने ता यात घेतले या 
शासना या तसेच खाजगी इमारतीम ये वलगीकरण क  तसेच कोवीड केअर सटर / 

नालय उभारणे बाबत मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या आहेत. यास अनुस न सदर 
इमारतीम ये “कोरोना” (COVID-19) केअर सटर तसेच कोवीड णालय उभारणे साठ  
CCTV यं णा बस वण,े व ुतीकरण करण,े ता पुर या व पात जिन संच बस वण,े 
पा याचे पंप तसेच वॉटर हटर बस वणे व इतर व ुत वषयक कामाक रता व ुत 
वभागामाफत िन वदा िस  करणे आव यक आहे. 
 सबब खालील कामाचा अंदाजप कात न याने समावेश क न कामास शासक य 
मा यता देणेत यावी. 
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अ. . कामाचे नाव े य 
कायालय लेखािशष 

अंदाजप क य / 
शासक य 

मा यता र कम 

सन 
२०२०-२१ 
ची मूळ 
तरतूद 

१ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
अ े ीय काय े ातीलको वड-19, 
आप ी यव थापन व इतर 
काय माकर ता ता पुरती 
वनी ेपन, काश यव था, 

जिन संच, सीसीट ह , व अ य 
व ुत वषयक कामे करणे 
(2020-2021) 

अ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १४५०००० ० 

२ 

पंपर िचंचवड महानगरपािलका अ 
े ीय काय े ातील व वध 
ठकाणी को वड-१९ 
आप ी यव थापन (CCC) क रता 
काश यव था, जिन संच, 

सी.सी.ट ह  , व अ य व ुत 
वषयक कामे करणे बाबत (Auto 

Cluster Hall A &  B) 

अ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 

३ 

को वड-19 महामार चे 
िनयं णाकर ता मनपातफ ऑटो 
ल टर येथे उभार यात येणा-या 

जंबो हॉ पटलकर ता पयायी 
वीजपुरव यासाठ  ता पुर या 
व पात भाडेत वावर जिन संच 

बस वणेबाबत. 

अ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 

४ 

को वड-19 महामार चे 
िनयं णाकर ता मनपातफ ऑटो 
ल टर येथे उभार यात येणा-या 

जंबो हॉ पटलमधील जु या 
वातानुकुलीत यं णेचे पेअर पाट 
पुर वण,े बस वणे तसेच वाढ व 
मतेचे वातानुकुलीत यं णा 

बस वणे व व ुत वषयक 
अनुषंगीक कामे करणे . 

अ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २००००००० ० 
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५ 

ब े य कायालयांतगत कोवीड 
१९ चे अनुषंगाने कोवीड केअर 
सटरवर आक मक जनरेटर, 
काश व सीसीट ह  यं णा व 

तातड ची व ुत वषयक कामे 
करणे. (२०२०-२१) 

ब े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ४५००००० ० 

६ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या बालनगर  
इमारतीम ये “कोरोना” (COVID-

19) केअर सटर उभारणे या 
कामाक रता व ुत वषयक कामे 
करणे. 

क े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ११५००००० ० 

७ 

क े य कायालयांतगत 
COVID-19 आपा कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) क रता 
म.न.पा. इमारतींम ये करणेत 
येत असले या CCC साठ  CCTV 

यं णा, डझेल जिन संच तसेच 
इतर अनुषंगीक कामे करणे. 

क े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 

८ 

कोरोना वषाणुचा (को वड-19) 
ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक 

उपाययोजना करणेकर ता ड े ीय 
कायालयांतगत ता पुर या 
व पात व ुत यव था करणे व 

अनुषांिगक कामे करणे. 

ड े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ३०००००० ० 

९ 
कोरोना वषाणुचा (को वड १९) 
ादुभाव रोखणेसाठ  ितबंधा मक 

उपाययोजनां बाबत. 

ड े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ७००००० ० 

१० 

छ पती िशवाजी महाराज डा 
संकुल बालेवाड  येथील को वड-१९ 
अलगीकरण क ा कर ता 
ता पुर या व पात जिन  संच 
व कामगार िनयु  करण ेबाबत.  

ड े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ७००००० म 
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११ 

बालाजी वधी महा व ालय 
ताथवडे येथील को वड-१९ 
अलगीकरण क ा कर ता 
ता पुर या व पात जिन  संच 
व कामगार िनयु  करणे बाबत. 

ड े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ७००००० ० 

१२ 

इ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
शाळाम ये करणेत येत असले या 
CCC साठ  डझेल जिन संच 
ऑपरेटरसह पुर वणे. 

इ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २७००००० ० 

१३ 

इ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
शाळाम ये करणेत येत असले या 
CCC साठ  कुशल कामगार 
पुर वणे. 

इ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २१००००० ० 

१४ 

इ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM)  भोसर  
व ुत दाह नीसाठ  वीजपुरवठा 
करणेकामी रोह संच व 
जिन संचाची उभारणी करणे व 
अनुषंगीक कामे करणे. 

इ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २५००००० ० 

१५ 

ग भागांतगत कोरोना वषाणुचा 
(को वड-19) ादुभाव रोखणेसाठ 
ितबंधा मक उपाययोजना 

करणेकर ता ता पुर या व पात 
व ुत यव था करण ेव 
अनुषांिगक कामे करणे. 

ग े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ३०००००० ० 
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१६ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह 
े ीय काय े ातील व वध 
ठकाणी को वड-१९ आप ी 
यव थापन (CCC) क रता काश 
यव था, जिन संच, सी.सी.ट ह  
, व अ य व ुत वषयक कामे 
करणे बाबत.. 

ह े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ३२३१००० ० 

१७ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह 
े ीय काय े ातील व वध 
ठकाणी को वड-१९ आप ी 
यव थापन (CCC) क रता व ुत 
वषयक यं णेचे चालन व 
देखभाल दु तीकामी अधकुशल 
तां क कमचार  नेमणुक 
करणेबाबत. 

ह े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १५१४००० ० 

१८ 

मनपा या ह े य 
कायालयांतगत, भोसर  
एम.आय.ड .सी.येथील लघुउ ोजक 
गाळे को वड-१९ या आप ी 
यव थापनाक रता वापरणेत 
येणार अस याने या ठकाणी  
काश यव था, जिन  

संच,सीसीट ह  ची ता पुर या 
व पात यव था करणे व अ य 
व ुत वषयक कामे करणे.(सन 
२०२०-२१) 

ह े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १२४५००० ० 

१९ 

फ े ीय कायालय अंतगत 
को वड केअर सटर (CCC) आ ण 
आयसोलेशन वॉड साठ  ता पुर या 
व पात जिन  संच ऑपरेटर सह  

भाडेत वावर वापरणेबाबत... 

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ४३००००० ० 

२० 

फ े ीय कायालय अंतगत 
िनगड  मशानभूमी मधील दोन 
व ुत दा हनीक रता जिन  संच 
बस वणेबाबत... 

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १२००००० ० 
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२१ 

फ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
हाडा इमरती चाकण हाळंुगे 

इंगळे ट पा २ अंतगत ३५४  
(1BHK) सदिनका म ये  CCC 

साठ मनपा भांडारातून उपल ध 
होणारे/ करणेत येत 
असलेले  यूब , फॅन ,िगझर 
बस वणे व चाकण हाळंुगे इंगळे 
CCC ट पा . १ व २ मधील 
तातड ची अनुषंिगक व ुत 
वषयक  कामे करणे.  

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १०००००० ० 

२२ 

फ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
हाडा इमरती हाळंुगे इंगळे, 

घरकुल योजना िचखली इ यद  
को ह ड केअर सटर साठ  उपल ध 
करणेत आले या वीज पुरव याचे 
वीज बल महा वतरण कंपनीस 
अदा करणे . 

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 

२३ 

फ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
हाडा इमरती हाळंुगे इंगळे , 

घरकुल योजना िचखली इ यद  
को ह ड केअर सटर साठ   जिन  
संचासाठ  आव यक ड झेल खरेद  
करणे तसेच जिन  संचाचे चालन 
देखभाल व दु ती करणे . 

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २०००००० ० 
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२४ 

फ े ीय कायालय भाग  १३ 
से.नं २२ अमरधाम मशानभूमी 
म ये व ुत दा हनीचे वा षक 
प तीने चालन व देखभाल दु ती 
करणे(सन २०२०-२१)  

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 

 
 सबब वर ल कामांचा अंदाजप कात न याने समावेश क न कामास शासक य 
मा यता देणेत यावी.  तसेच उपरो  वषया वये भाग .३ च-होली / मोशी येथे 
व वध ठकाणी ड.पी. र यांची कामे चालू आहेत. तथा प खालील वकास कामात 
तेथील थािनक नाग रकांचे घरे, वह र  इ याद  मुळे काह  माणात जागा ता यात 
ये यास वलंब होत आहे व अडथळे आहेत. यामुळे सदर चालू ड.पी. र याचा 
कामातून भागातील ता यात आलेले ड.पी. र ते/ नॉन डपी र ते वकिसत करणे 
/डांबर करण करणेची मागणी येथील थािनक नाग रक कर त अस याने सदर 
वकास कामातून भागातील ता यात आलेले ड.पी. र ते/ नॉन ड.पी.र ते 
वकिसत व डांबर करण / कॉ ट करण करणेस मा यता देणेत यावी. 

१) भाग . ६ डुडुळगाव गट नं.१८ व २४ मी वकास आराख यातील मोशी 
आळंद  र ता माऊली नगर ते पुणे आळंद  र ता वकसीत करणे. ( िन वदा 
. ६६/६-२०१७-१८)  

२) च-होली येथील स ह .२५४ ते २२८ पयतचा १२ मी र ता वकिसत 
करणे. ( िन वदा .३८/५-२०१८-१९)  

३) भाग . ३ चो वसावाड  येथील स ह .१५ ते च-होली स. .९४० पयतचा 
१८ मी. ड.पी. र ता वकिसत करणे. ( िन वदा .५२/०१-२०१८-१९)  

४) भाग .३ मोशी - आळंद  र ता ते डुडूळगाव गावठाणा पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता वकिसत करणे. (िन वदा .६४/११-२०१८-१९)  

५) . .३ च-होली स ह . ७ ते मनपा ह  पयतचा वकास आराख यातील 
३० मी र ता वकिसत करणे. (िन वदा .६४/१०-२०१८-१९)  

६) भाग . ७ च-होली येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  १८ मी. र ता 
वकसीत करणे. (स.न-ं१४९ ते १५७) ( िन वदा .५२/२-२०१८-१९). 

७) भाग . ६ येथील मोशी- आळंद  र ता -  गायरान र ता - कुदळेव ती - 
आर ण .१/२१४  ते आळंद  र यापयत वकास आराख यातील र ता 
वकिसत करणे. (गट . ३६३ ते २५१)( िन वदा .२६/०१-२०१८-१९) 
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८) भाग .३ च-होली येथील स ह .३०१ ते स ह .३१५पयत या १८ मी व 
२४ मी ड.पी. र याचे उवर त कामे करणे. (िन वदा .-२६/०३-२०१८-१९) 

९) भाग . ३ मोशी येथील आदशनगर भागातील र ते वकिसत करणे. 
      (िन वदा .-६७/०२-२०१८-१९) 

१०) भाग .३ येथे १८ मी.ड .पी. र ता वकिसत करणे. ( डुडूळगाव 
स.नं.२१६ ते २१२) िन वदा .-७४/०६-२०१९-२०) 

   उपरो  वर ल वकास कामातील पाणीपुरवठा वभाग, व ुत वभाग, 
जलिन:सारण वभागातील िश लक र कमेतून थाप य वषयक कामे करणेस व 
कामाचा थळ बदल क न भागातील ता यात आलेली ड.पी. र ते व नॉन ड.पी. 
वकिसत व डांबर करण/कॉ ट करण करणसे मा यता देणेत यावी. तसेच 

१) भाग . ३ मोशी येथील मोरया कॉलनी फाितमा नगर, खा देशनगर, संत 
ाने र नगर इ. ठकाणचे र ते अदयावत प दतीने वकसीत करणे.कामा या मुळ 

अंदाजप कातून डांबर करणाऐवजी िसमट र ते करणसे मा यता देणेत 
यावी.(िन वदा -८२/०३-२०१९-२०) 

 

२) भाग .७ च-होली येथील साईनाथ कॉलनी, अ यनगर व पर सरातील 
र ते वकिसत करणे सदर कामातून मुळ अंदाजप कातील डांबर करणाऐवजी भोसर  
येथील स ह .१३७ ते १४० , १७० ते १७२ , १८३ ,१८६ येथील ९.०० मी ं द चा 
र ता वकिसत करणसे मा यता देणेत यावी.(िन वदा . -७४/०५-२०१९-२०) 
३) भाग  ७ च-होली बुडव ती मु य र ता ते सव न.८७ येथील वकास 
आराख यातील १८ मी' र ता वकिसत करणे. ( िन वदा .५२/३-२०१७/१८)या 
कामातून ता यात आलेले  ड.पी. व नॉन ड.पी. र ते वकिसत करणे व 
आर णास िसमािभतं बांधून मैदान वकिसत करणसे मा यता देणेत यावी. 

 
४)   भाग .३ येिथल स ह .५१९ ते ४७५ पयतचा ३० मी ड.पी.र ता 
वकिसत करणे.(िन. .-२/२-२०१८-१९)या कामातून मौजे च-होली येथील 
आर णास िसमािभंत व समतलीकरण करण े व ता यात आलेले ड.पी. / नॉन 
ड.पी. र ते वकिसत करणसे मा यता देणेत यावी.   

 
      तसेच, भाग  ३ मधील च-होली येथील ड .पी र याचे वदयुत वषयक 
कामाची जागा बदल यास मा यता देणेत यवी. भाग .३ वडमुखवाड  गावठाण 
(स ह .१२) ते च-होली गावठाण ( स ह .४६९) पयतचा १८ मी.ड .पी.र ता 
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वकसीत करणे २५०० मीटर( व ुत वषयक कामे करणे) हे काम वदयुत 
वभागामाफत चालु असुन यांचा िन वदा नोट स  ०६/५५--- २०१९/२० हा आहे. 
हया कामातुन १) च-होली येथील स ह .२५४ ते २२८ पयतचा १२ मी र ता 
वकसीत करणसे मा यता देणेत यावी. एकुण लांबी - १२७० मीटर  २) भाग . 
३ येथील स ह ५१९ ते ४७५ पयतचा ३० मी. ड .पी. र ता वकसीत करणसे एकुण 
लांबी - (१६७० मीटर) ह  कामे थाप य वभागामाफत गितपथावर आहे. सदर 
र याम ये अडथळा ठरणारे उ चदाब/लघुदाब खांब, उप कर तारा िश ट करणे व 
वदयुत वषयक कामे करणे आव यक अस यान ेव रल माणे कामांना मा यता 
देणेत यावी.  
मा.तुषार कामठे -  मा.महापौर साहेब, उपूसचनेस मी अनुमोदन देतो. 
मा.केशव घोळवे -  मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता- 
ठराव माकं-५६६             वषय मांक- १ 
दनांक- २६/८/२०२०             वभाग- मा.आयु   

 

        संदभ – १) मा.महापिलका आयु  यांचेकड ल जा.   
                    क ेका/ था/२७६/२०२० द.२३/०७/२०२०       

रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ रा यात साथरोग 

ितबंधक कायदा 1897 व आप ी यव थापन अिधिनयम 2005, द.13/03/2020 

पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात देखील कोरोना 
साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (6) नुसार 
साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू 
अथवा सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. 
यास अनुस नमहारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये 
वषयां कत कामास मा.आयु  सो.यांनी खालील माणे मंजूर  दलेली आहे. 
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अ.  कामाचे नाव लेखािशष 
उप-

लेखािशष 

अंदाजप क य 

/ शासक य 
मा यता 
र कम 

सन 2020-

21 ची मुळ 
तरतूद 

1) 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या 
बालनगर  इमारतीम ये 
“कोरोना”(COVID-19) 

केअर सटर उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य 
वभागाकड ल 
वशेष 
योजना 

“कोरोना 
(COVID-

19)साठ  
थाप य 
वषयक 
कामे करण े

1,50,00,000 0 

2) 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या 
आ णासाहेब मगर 
टे डयम मैदानाम ये 

“कोरोना” (COVID-19) 

केअर सटर उभारणे व 
अनुषंिगक कामे करणे. 

थाप य 
वभागाकड ल 
वशेष 
योजना 

“कोरोना 
(COVID-

19)साठ  
थाप य 
वषयक 
कामे करण े

18,50,00,000 0 

             

तर  उपरो  कामास वर ल माणे काय र मा यता देणते येत आहे. तसेच 
अ. . २ वर नमुद केलेले पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ णासाहेब मगर 
टेड यम मैदानाम ये कोरोना (COVID-19) केअर सटर उभारणे व अनुषंिगक कामे 

करणे या ऐवजी या ठकाणी PMRDA माफत ज बो को वड णालय उभार याचे 
कामकाज सु  करणेत आले असलेने अ. . २ वर ल काम वगळणसे मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच रा य शासनाने कोरोना वषाणुंचा ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 
साथरोग ितबंधक कायदा 1897 व आप ी यव थापन अिधिनयम 2005, 
द.13/03/2020 पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या प रसरात 
देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपािलका अिधिनयम कलम 63 (3) 
नुसार साथरोग िनयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातड ने करणेकर ता व तू 
अथवा सेवांची आप कालीन प र थीतीत तातड ने खरेद  करणे आव यक आहे. यास 
अनुस न महानगरपािलका अिधिनयम कलम 67 (3) अ वये वषयांक त कामास मा. 
आयु  सो. यांनी खािलल माणे मंजुर  दलेली आहे. 
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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  'अ', 'ब', 'क', 'ड', 'इ', 'ग' तसेच 'ह' े य 
कायालय काय े ामधील मनपा शाळा, इमारती तसेच मनपाने ता यात घेतले या 
शासना या तसेच खाजगी इमारतीम ये वलगीकरण क  तसेच कोवीड केअर सटर / 

नालय उभारणे बाबत मा.आयु  सो. यांनी सुचना दले या आहेत. यास अनुस न सदर 
इमारतीम ये “कोरोना” (COVID-19) केअर सटर तसेच कोवीड णालय उभारणे साठ  
CCTV यं णा बस वण,े व ुतीकरण करण,े ता पुर या व पात जिन संच बस वण,े 
पा याचे पंप तसेच वॉटर हटर बस वणे व इतर व ुत वषयक कामाक रता व ुत 
वभागामाफत िन वदा िस  करणे आव यक आहे. 
 सबब खालील कामाचा अंदाजप कात न याने समावेश क न कामास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे. 
 

अ. . कामाचे नाव े य 
कायालय लेखािशष 

अंदाजप क य / 
शासक य 

मा यता र कम 

सन 
२०२०-२१ 
ची मूळ 
तरतूद 

१ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका अ े ीय 
काय े ातीलको वड-19, 
आप ी यव थापन व इतर 
काय माकर ता ता पुरती 
वनी ेपन, काश यव था, 

जिन संच, सीसीट ह , व 
अ य व ुत वषयक कामे 
करणे (2020-2021) 

अ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १४५०००० ० 

२ 

पंपर िचंचवड 
महानगरपािलका अ े ीय 
काय े ातील व वध ठकाणी 
को वड-१९ आप ी यव थापन 
(CCC) क रता काश 
यव था, जिन संच, 
सी.सी.ट ह  , व अ य व ुत 
वषयक कामे करणे बाबत 

(Auto Cluster Hall A &  B) 

अ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 
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३ 

को वड-19 महामार चे 
िनयं णाकर ता मनपातफ 
ऑटो ल टर येथे 
उभार यात येणा-या जंबो 
हॉ पटलकर ता पयायी 
वीजपुरव यासाठ  ता पुर या 
व पात भाडेत वावर 

जिन संच बस वणेबाबत. 

अ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 

४ 

को वड-19 महामार चे 
िनयं णाकर ता मनपातफ 
ऑटो ल टर येथे 
उभार यात येणा-या जंबो 
हॉ पटलमधील जु या 
वातानुकुलीत यं णेचे पेअर 
पाट पुर वण,े बस वणे तसेच 
वाढ व मतेचे वातानुकुलीत 
यं णा बस वणे व 
व ुत वषयक अनुषंगीक 
कामे करणे . 

अ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २००००००० ० 

५ 

ब े य कायालयांतगत 
कोवीड १९ चे अनुषंगाने 
कोवीड केअर सटरवर 
आक मक जनरेटर, काश 
व सीसीट ह  यं णा व 
तातड ची व ुत वषयक कामे 
करणे. (२०२०-२१) 

ब े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ४५००००० ० 

६ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या 
बालनगर  इमारतीम ये 
“कोरोना” (COVID-19) केअर 
सटर उभारणे या कामाक रता 
व ुत वषयक कामे करणे. 

क े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ११५००००० ० 
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७ 

क े य कायालयांतगत 
COVID-19 आपा कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) क रता 
म.न.पा. इमारतींम ये 
करणेत येत असले या CCC 

साठ  CCTV यं णा, डझेल 
जिन संच तसेच इतर 
अनुषंगीक कामे करणे. 

क े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 

८ 

कोरोना वषाणुचा (को वड-
19) ादुभाव रोखणेसाठ  
ितबंधा मक उपाययोजना 

करणेकर ता ड े ीय 
कायालयांतगत ता पुर या 
व पात व ुत यव था 

करणे व अनुषांिगक कामे 
करणे. 

ड े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ३०००००० ० 

९ 

कोरोना वषाणुचा (को वड 
१९) ादुभाव रोखणेसाठ  
ितबंधा मक उपाययोजनां 

बाबत. 

ड े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ७००००० ० 

१० 

छ पती िशवाजी महाराज 
डा संकुल बालेवाड  येथील 

को वड-१९ अलगीकरण क ा 
कर ता ता पुर या व पात 
जिन  संच व कामगार 
िनयु  करण ेबाबत.  

ड े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ७००००० ० 

११ 

बालाजी वधी महा व ालय 
ताथवडे येथील को वड-१९ 
अलगीकरण क ा कर ता 
ता पुर या व पात जिन  
संच व कामगार िनयु  
करणे बाबत. 

ड े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ७००००० ० 
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१२ 

इ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
शाळाम ये करणेत येत 
असले या CCC साठ  डझेल 
जिन संच ऑपरेटरसह 
पुर वणे. 

इ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २७००००० ० 

१३ 

इ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
शाळाम ये करणेत येत 
असले या CCC साठ  कुशल 
कामगार पुर वणे. 

इ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २१००००० ० 

१४ 

इ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 
Management (IBM)  
भोसर  व ुत दाह नीसाठ  
वीजपुरवठा करणेकामी 
रोह संच व जिन संचाची 
उभारणी करणे व अनुषंगीक 
कामे करणे. 

इ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २५००००० ० 

१५ 

ग भागांतगत कोरोना 
वषाणुचा (को वड-19) 
ादुभाव रोखणेसाठ 
ितबंधा मक उपाययोजना 

करणेकर ता ता पुर या 
व पात व ुत यव था 

करण ेव अनुषांिगक कामे 
करणे. 

ग े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ३०००००० ० 
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१६ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह े ीय 
काय े ातील व वध ठकाणी 
को वड-१९ आप ी 
यव थापन (CCC) क रता 
काश यव था, जिन संच, 

सी.सी.ट ह  , व अ य 
व ुत वषयक कामे करणे 
बाबत.. 

ह े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ३२३१००० ० 

१७ 

पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह े ीय 
काय े ातील व वध ठकाणी 
को वड-१९ आप ी 
यव थापन (CCC) क रता 
व ुत वषयक यं णचेे 
चालन व देखभाल 
दु तीकामी अधकुशल 
तां क कमचार  नेमणुक 
करणेबाबत. 

ह े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १५१४००० ० 

१८ 

मनपा या ह े य 
कायालयांतगत, भोसर  
एम.आय.ड .सी.येथील 
लघुउ ोजक गाळे को वड-१९ 
या आप ी 
यव थापनाक रता वापरणेत 
येणार अस याने या ठकाणी  
काश यव था, जिन  

संच,सीसीट ह  ची 
ता पुर या व पात यव था 
करणे व अ य व ुत 
वषयक कामे करणे.(सन 
२०२०-२१) 

ह े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १२४५००० ० 

१९ 

फ े ीय कायालय अंतगत 
को वड केअर सटर (CCC) 
आ ण आयसोलेशन वॉड 
साठ  ता पुर या व पात 
जिन  संच ऑपरेटर सह  

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ४३००००० ० 
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भाडेत वावर वापरणेबाबत... 

२० 

फ े ीय कायालय अंतगत 
िनगड  मशानभूमी मधील 
दोन व ुत दा हनीक रता 
जिन  संच बस वणेबाबत... 

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १२००००० ० 

२१ 

फ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
हाडा इमरती चाकण 
हाळंुगे इंगळे ट पा २ 

अंतगत ३५४  (1BHK) 
सदिनका म ये  CCC 

साठ मनपा भांडारातून 
उपल ध होणारे/ करणेत येत 
असलेले  यूब , फॅन ,िगझर 
बस वणे व चाकण हाळंुगे 
इंगळे CCC ट पा . १ व २ 
मधील तातड ची अनुषंिगक 
व ुत वषयक  कामे करणे.  

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी १०००००० ० 

२२ 

फ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
हाडा इमरती हाळंुगे इंगळे, 

घरकुल योजना िचखली 
इ यद  को ह ड केअर सटर 
साठ  उपल ध करणेत 
आले या वीज पुरव याचे 
वीज बल महा वतरण 
कंपनीस अदा करणे . 

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 
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२३ 

फ े ीय कायालयाअंतगत 
COVID-19 आप कालीन 
उपाययोजना Isolation Bed 

Management (IBM) कर ता 
हाडा इमरती हाळंुगे इंगळे 

, घरकुल योजना िचखली 
इ यद  को ह ड केअर सटर 
साठ   जिन  संचासाठ  
आव यक ड झेल खरेद  करणे 
तसेच जिन  संचाचे चालन 
देखभाल व दु ती करणे . 

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी २०००००० ० 

२४ 

फ े ीय कायालय भाग  
१३ से.नं २२ अमरधाम 
मशानभूमी म ये व ुत 

दा हनीचे वा षक प तीने 
चालन व देखभाल दु ती 
करणे(सन २०२०-२१)  

फ े य 
व ुत वभाग कोरोना िनधी ५०००००० ० 

 
 सबब वर ल कामांचा अंदाजप कात न याने समावेश क न कामास शासक य 
मा यता देणेत येत आहे.  तसेच उपरो  वषया वये भाग .३ च-होली / मोशी 
येथे व वध ठकाणी ड.पी. र यांची कामे चालू आहेत. तथा प खालील वकास 
कामात तेथील थािनक नाग रकांचे घरे, वह र  इ याद  मुळे काह  माणात जागा 
ता यात ये यास वलंब होत आहे व अडथळे आहेत. यामुळे सदर चालू ड.पी. 
र याचा कामातून भागातील ता यात आलेले ड.पी. र ते/ नॉन डपी र ते 
वकिसत करणे / डांबर करण करणेची मागणी येथील थािनक नाग रक कर त 
अस याने सदर वकास कामातून भागातील ता यात आलेले ड.पी. र ते/ नॉन 
ड.पी.र ते वकिसत व डांबर करण / कॉ ट करण करणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

१) भाग . ६ डुडुळगाव गट नं.१८ व २४ मी वकास आराख यातील मोशी 
आळंद  र ता माऊली नगर ते पुणे आळंद  र ता वकसीत करणे. ( िन वदा 
. ६६/६-२०१७-१८)   

२) च-होली येथील स ह .२५४ ते २२८ पयतचा १२ मी र ता वकिसत 
करणे. ( िन वदा .३८/५-२०१८-१९)   
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३) भाग . ३ चो वसावाड  येथील स ह .१५ ते च-होली स. .९४० पयतचा 
१८ मी. ड.पी. र ता वकिसत करणे. ( िन वदा .५२/०१-२०१८-१९)  

४) भाग .३ मोशी - आळंद  र ता ते डुडूळगाव गावठाणा पयतचा १८ मी. 
ड.पी. र ता वकिसत करणे. (िन वदा .६४/११-२०१८-१९)  

५) . .३ च-होली स ह . ७ ते मनपा ह  पयतचा वकास आराख यातील 
३० मी र ता वकिसत करणे. (िन वदा .६४/१०-२०१८-१९)  

६) भाग . ७ च-होली येथील चो वसावाड , वडमुखवाड  १८ मी. र ता 
वकसीत करणे. (स.न-ं१४९ ते १५७) ( िन वदा .५२/२-२०१८-१९). 

७) भाग . ६ येथील मोशी- आळंद  र ता -  गायरान र ता - कुदळेव ती - 
आर ण .१/२१४  ते आळंद  र यापयत वकास आराख यातील र ता 
वकिसत करणे. (गट . ३६३ ते २५१)( िन वदा .२६/०१-२०१८-१९) 

८) भाग .३ च-होली येथील स ह .३०१ ते स ह .३१५पयत या १८ मी व 
२४ मी ड.पी. र याचे उवर त कामे करणे. (िन वदा .-२६/०३-२०१८-१९) 

९) भाग . ३ मोशी येथील आदशनगर भागातील र ते वकिसत करणे. 
      (िन वदा .-६७/०२-२०१८-१९) 

१०) भाग .३ येथे १८ मी.ड .पी. र ता वकिसत करणे. ( डुडूळगाव स.नं.२१६ 
ते २१२) िन वदा .-७४/०६-२०१९-२०) 
 

   उपरो  वर ल वकास कामातील पाणीपुरवठा वभाग, व ुत वभाग, 
जलिन:सारण वभागातील िश लक र कमेतून थाप य वषयक कामे करणेस व 
कामाचा थळ बदल क न भागातील ता यात आलेली ड.पी. र ते व नॉन ड.पी.        
उपरो  वर ल वकास कामातील पाणीपुरवठा वभाग, व ुत वभाग, जलिन:सारण 
वभागातील िश लक र कमेतून थाप य वषयक कामे करणेस व कामाचा थळ 
बदल क न भागातील ता यात आलेली ड.पी. र ते व नॉन ड.पी. वकिसत व 
डाबंर करण / कॉ ट करण करणसे मा यता देणेत येत आहे. तसेच 

१) भाग . ३ मोशी येथील मोरया कॉलनी फाितमा नगर, खा देशनगर, संत 
ाने र नगर इ. ठकाणचे र ते अदयावत प दतीने वकसीत करणे.कामा या मुळ 

अंदाजप कातून डांबर करणाऐवजी िसमट र ते करणसे मा यता देणेत येत 
आहे.(िन वदा -८२/०३-२०१९-२०) 
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२) भाग .७ च-होली येथील साईनाथ कॉलनी, अ यनगर व पर सरातील 
र ते वकिसत करणे सदर कामातून मुळ अंदाजप कातील डांबर करणाऐवजी भोसर  
येथील स ह .१३७ ते १४० , १७० ते १७२ , १८३ ,१८६ येथील ९.०० मी ं द चा 
र ता वकिसत करणसे मा यता देणेत येत आहे.(िन वदा . -७४/०५-२०१९-२०) 
३) भाग  ७ च-होली बुडव ती मु य र ता ते सव न.८७ येथील वकास 
आराख यातील १८ मी' र ता वकिसत करणे. ( िन वदा .५२/३-२०१७/१८)या 
कामातून ता यात आलेले  ड.पी. व नॉन ड.पी. र ते वकिसत करण े व 
आर णास िसमािभतं बांधून मैदान वकिसत करणसे मा यता देणेत येत आहे. 

 
४)   भाग .३ येिथल स ह .५१९ ते ४७५ पयतचा ३० मी ड.पी.र ता 
वकिसत करणे.(िन. .-२/२-२०१८-१९)या कामातून मौजे च-होली येथील 
आर णास िसमािभंत व समतलीकरण करण ेव ता यात आलेल े ड.पी./नॉन ड.पी. 
र ते वकिसत करणसे मा यता देणेत येत आहे.   

 
      तसेच, भाग  ३ मधील च-होली येथील ड .पी र याचे वदयुत वषयक 
कामाची जागा बदल यास मा यता देणेत येत आहे. भाग .३ वडमुखवाड  
गावठाण (स ह .१२) ते च-होली गावठाण (स ह .४६९) पयतचा १८ 
मी.ड .पी.र ता वकसीत करणे २५०० मीटर( व ुत वषयक कामे करणे)हे काम 
वदयुत वभागामाफत चालु असुन यांचा िन वदा नोट स  ०६/५५--- २०१९/२० 
हा आहे. हया कामातुन  १)च-होली येथील स ह .२५४ ते २२८ पयतचा १२ मी 
र ता वकसीत करणसे मा यता देणेत येत आहे. एकुण लांबी - १२७० मीटर  २) 
भाग . ३ येथील स ह ५१९ ते ४७५ पयतचा ३० मी. ड .पी. र ता वकसीत 

करणसे मा यता देणेत येत आहे. एकुण लांबी - (१६७० मीटर) ह  कामे थाप य 
वभागामाफत गितपथावर आहे. सदर र याम ये अडथळा ठरणारे 
उ चदाब/लघुदाब खांब, उप कर तारा िश ट करणे व वदयुत वषयक कामे करणे 
आव यक अस यान ेव रल माणे कामांना मा यता देणेत येत आहे.  
 अनुकूल- ५४      ितकूल- ० 
 अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी 
कट केले. 

        ----- 
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मा.केशव घोळव-े  मा.महापौर साहेब, वषय मांक २ वर मी पुढ ल माणे ठराव 
मांडतो. 
                 वषय मांक- २ 
दनांक- २६/८/२०२०             वभाग- मा.आयु  

 

       संदभ – १) मा.महापिलका आयु  यांचेकड ल जा.   
                   फ ेका/ व/का व/२२२/२०२० द.७/०८/२०२०    
 

     फ े ीय कायालयाअंतगत COVID-19 आप कालीन उपाययोजना Isolation 

Bed Management (IBM) कर ता हाडा इमारती हाळंुगे इंगळे, घरकुल व मनपा 
शाळाम ये करणेत येत असले या CCC साठ  कुशल कामगार पुर वणकेामी 

तावात नमुद माणे येणा-या र. . २०,५१,०३७/- (अ र  र. . वीस लाख 
ए काव न हजार सदतीस फ ) पयतचे पुवगणनप कास शासक य मा यता देणते 
यावी. 
मा.अंबरनाथ कांबळे -  मा.महापौर साहेब, ठरावास अनुमोदन देतो. 
मा.बाळासाहेब ओ हाळ - मा.महापौर साहेब, मी पुढ ल माणे उपसूचना मांडतो- 
सोबतचे पञ अ माणे अंदाजप क य र कमेस सुधा रत शासक य मा यता 
देणेत यावी. 
 
                   पञ अ 

       
अ. . 

 कामाच ेनाव पान .  अ. . लेखािशष अंदाजप क य 
र म 

 सुधा रत 
अंदाजप क य र म 

सन २०२०-२१ चा 
मुळ अंदाज 

य  आव यक 
तरतुद 

शेरा 

१ सांगवी-बोपोडी मुळा 
नदीवर नवीन पुल 
बांधणे. 

६४१ २८ UTF ३०,००,००,००० ५०,००,००,००० १,००,००,००० १,००,००,०००  

 
वर ल माणे मा यता देणेत यावी.   

मा. ानदेव थोरात -  मा.महापौर साहेब, उपसूचनेस अनुमोदन देतो. 

मा.केशव घोळवे – मा.महापौर साहेब, उपसूचना वकारली आहे. 
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 यानंतर उपसूचने माणेचा दु त ठराव मतास टाकणेत आला असता— 

ठराव मांक – ५६७                                 वषय मांक- २ 
दनांक- २६/८/२०२०             वभाग- मा.आयु  

 

       संदभ – १) मा.महापिलका आयु  यांचेकड ल जा.   
                   फ ेका/ व/का व/२२२/२०२० द.७/०८/२०२०    
 

     फ े ीय कायालयाअंतगत COVID-19 आप कालीन उपाययोजना Isolation 

Bed Management (IBM) कर ता हाडा इमारती हाळंुगे इंगळे, घरकुल व मनपा 
शाळाम ये करणेत येत असले या CCC साठ  कुशल कामगार पुर वणकेामी 

तावात नमदु माणे येणा-या र. . २०,५१,०३७/- (अ र  र. . वीस लाख 
ए काव न हजार सदतीस फ ) पयतचे पुवगणनप कास शासक य मा यता देणते 
येत आहे. तसेच सोबतचे पञ अ माणे अंदाजप क य र कमेस सुधा रत 
शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

 
 
                            पञ अ 

 
       

अ. . 

 कामाच ेनाव पान .  अ. . लेखािशष अंदाजप क य 
र म 

 सुधा रत 
अंदाजप क य र म 

सन २०२०-२१ चा 
मुळ अंदाज 

य  आव यक 
तरतुद 

शेरा 

१ सांगवी-बोपोडी मुळा 
नदीवर नवीन पुल 
बांधणे. 

६४१ २८ UTF ३०,००,००,००० ५०,००,००,००० १,००,००,००० १,००,००,०००  

 
 
वर ल माणे मा यता देणेत येत आहे.   

अनुकूल- ५४        ितकूल- ० 

अशी मते पडली व सदर ठराव सवानुमते मा य झा याचे मा.महापौर यांनी कट 
केले. 
        -----  
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मा.आशा धायगुडे-शडग-े मा.महापौर साहेब, मा.आयु  साहेब, स मा.सभागृ , 

ऑनलाईन जीबीसाठ  उप थत असलेले सव नगरसेवक, नगरसे वका. या ठकाणी 
एकच बाब ल ात आणून दयायची आहे क  माग यावेळेला मी सांगीतल होत क  
नॉन को वड पेशंटला ऍडमीट कर यासाठ  आजह  शहराम ये कुठेह  यव था 
झालेली नाह . ड .वाय.पाट लला गे यानंतर यां या िनयमा माण ेजे काह  असते ते 
सांगत असतात. यामुळे मा.आयु  साहेब, आपण हे िसर असली मनावर या 
आ ण दोन दवसात हे झाल नाह तर मी अंदोलन कर न. सगळया गो ींचा 
तुम याकडे पाठपुरावा केलेला आहे. आजह  पवार साहेबांना वचारलतर, या ठकाणी 
अमुक पेशंटला घेता का अशी र वे  करावी लागते या यावरती आपण काम केले 
पाह जेनां. शहरातील बाक यांनी कुठ जायच. 
मा.महापौर -  सवाचे आभार मानुन ह  सभा संपली असे मी जाह र करते. 
      ---- 
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 त – सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांजकडे पुढ ल यो य या 
      कायवाह साठ  रवाना.       

                                                            


