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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
मांक : नस/४/का व/२९२/२०२१ 
दनांक : ०९/०६/२०२१ 
 

  
ित, 

 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
  
 
          वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक 
                 १८/०६/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून - २०२१ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार दनांक १८/०६/२०२१ 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) व सभागृहातील आसन मते या ५०% माणे सद यांचे 
उप थतीत आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण 
ऑनलाईन प दतीने सहभागी हावे ह  वनंती.  
      
                                                        आपला व ास ू

                                                      
                                                   (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 - ५९ 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जून - २०२१ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
शु वार दनांक १८/०६/२०२१ 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) व सभागृहातील आसन मते या ५०% माणे सद यांचे 
उप थतीत आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज होईल.  

 ----- 
अ) महापािलका सभा मांक - ५७ द.३०/०४/२०२१  चा सभावृ ांत कायम करणे. 
  

ब) मा.महापािलका सभा मांक – ५८ द.२०/०५/२०२१ (दु.२.०० वा. व २.२५ वा)  
     चा सभावृ ांत कायम करणे.  

----- 
 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वये ) 
------ 

 

मा. थायी सिमतीच ेठराव 
 
वषय मांक १) संदभ – १) मा.सुवणा बुड, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव –  
                    २) मा. थायी सिमती सभा ठराव .९५७७, द.२७/०५/२०२१ 
 

      कोरोना ितबंध लसीकरणाचे काम स या चालू आहे. तथा प सदर लसींचा आव यक तेवढा 
पुरवठा होत नस याने, लसीचा तुटवडा िनमाण झाला असून लसीकरणाचे काम संथपणे होत आहे. 
पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांचे लसीकरण लवकरात लवकर हावे व यासाठ  सात याने 
लस उपल ध हावी याक रता पंपर  िचंचवड प रसरातील हंदू थान अँ टबायो ट स या कंपनीस 
लस िनम तीची परवानगी देणेसाठ  क सरकारकडे पाठपुरावा सु  आहे. हंदू थान अँ टबायो ट स 
कंपनीस लस िनिमतीची परवानगी िमळा यास लसिनिमतीसाठ  सदर कंपनीस 25 कोट  पयांची 
मदत महापािलकेकडून देणे आव यक आहे.  हंदू थान अँ टबायो ट स  कंपनीने लस िनमाण 
के यास याचा सवात जा त लाभ पंपर  िचंचवड शहरातील नाग रकांना होणार आहे. सबब 
हंदू थान अँ टबायो ट स कंपनीस  कोरोना ितबंधक लस िनम तीची परवानगी िमळा यास 
लसिनम तीसाठ  सदर कंपनीस 25 कोट  पयांची आिथक मदत महापािलकेमाफत करणेस 
मा यता देणेत यावी. याक रता हंदू थान अँ टबायो ट स  कंपनी सोबत महापािलकेने आव यक 
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तो करारनामा करावा. याम ये लसिनम तीनंतर पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कां या 
लसीकरणासाठ  कंपनीने महापािलकेस थम आव यक तेवढ  लस ाधा याने उपल ध क न 
ावी. अशा कारची अट करारना यात घाल यात यावी. वर ल माणे हंद ू थान अँ टबायो ट स 

कंपनीस 25 कोट  पयांची आिथक मदत करणेस व वर ल माणे करारनामा करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
      

मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक २) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ड ेका/१/का व/२३१/२०२१, 
                         द.२७/०५/२०२१ 
                      २) मा. वधी सिमती सभा ठराव .३८, द.०४/०६/२०२१ 
 

          हंजवड  फेज २ येथे ई-बसेस चा जग करणेकामी आव यक असणार  व ुत यं णा 
बस वणे कामी म.रा. व. व.कं. कड ल कोटेशन माणे काम क न िमळणे बाबत मा.अ य  व 
यव थापक य संचालक, पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. यांनी प  मांक पीएमपीएमएल/ 
सीएमड / व ुत/२३२७/२०२० दनांक २६/१०/२०२० रोजी चे प ा वये कळ वले आहे.  सदर 

ठकाणचे म.रा. व. व.कं. कड ल ३००० के ह ए मतेचे चा जग टेशन उभारणीच ेअंदाजप क सादर 
केलेले आहे. सदर कामासाठ  द.०२/०२/२०२१ रोजी पी.एम.पी.एल.च े ितिनधी ी.कोळेकर यांचे 
समवेत य  थळ पाहणी क न या बाबत पंपर  िचंचवड महानगर पािलका व ुत वषयक 
कामासाठ  वापरत असले या दरसुची माणे अंदाजप क तयार केले असता सदर कामासाठ  र. .१ 
कोट  इतका खच अपे त आहे. सदर र. .१ कोट  इत या रकमेस शास कय मा यता िमळणेस 
तसेच म.रा. व. व.कं.कड ल कोटेशन माणे सदर ठकणी उ चदाब  ाहक होणे कामी 
म.रा. व. व.कंपनीस र. .९८ ल  अदा करणेस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेत येत आहे. 

----- 
                          मा.आयु ांकडून आलेली पञे/काम े
 
वषय मांक ३) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/११/१४३/ 

                    २०२१, द.०७/०५/२०२१ 
 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका े ाम ये उ वले या को ह ड-१९ या आप कालीन 
प र थतीम ये नाग रकांना वै क य सेवा व सु वधा देणेकामी मौजे भोसर  येथील स.नं.१ पैक  
म ये मंजूर वकास आराख यातील आर ण .४३१ “दवाखाना व सूितगृह आ ण ंथालय” 

यासाठ  ४० गंुठे े ावर हॉ पटल वकिसत करणेत आले आहे. स थतीत सदर हॉ पटलाचा 
वापर को ह ड णांसाठ  होत असून पुण पंपर  िचंचवड शहरातील नागर कांना सदर हॉ पटलचा 
उपयोग होत आहे. तथा प सदर हॉ पटलम ये ऑ सजन यव था उपल ध नाह . यामुळे भांडार 
वभागामाफत सदर ठकाणी  ऑ सजन लॅ ट बस वणेचा िनणय घेणेत आला असून तसेच 
ऑ सजन लॅ ट ए सपट यांचे मतानुसार सदर ठकाणी व मान णालया या पुवकड ल बाजूस 
असले या स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) मधील जागा उपयु  असलेबाबत िनणय दला आहे. 
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यामुळे उ  हॉ पटलसाठ  ऑ सजन लॅ ट बस वणेकामी मौजे भोसर  येथील स.नं.१/३ पैक  

(िस.स.नं.३६५२) मधील जागा तातड ने ता यात घेणे आव यक आहे.  

          मौजे भोसर  येथील णालया या पूवकड ल बाजूस असलेली स.नं.१/३ पैक  

(िस.स.नं.३६५२) मधील ३० मी लांबीचा व १५.५० मी ं द चा २४ मी ं द र याला लागून 
असेले या मोक या िनवासी वभागातील ४६५ चौ.मी. े  महानगरपािलके या वकास योजनेत 
िनवासी वभागात समा व  आहे. सदर मोक या िनवासी वभागातील ४६५ चौ.मी. े  
ऑ सजन लॅ टसाठ  खाजगी वाटाघाट ने ता यात घेणेस व ता यात येणा-या े ाचा मोबदला 
(३०% दलासा र कमेसह) मा.महापािलका सभा ठराव .७७४, द.२०/११/२०१५ व मा.महापािलका 
सभा ठराव .९१५, द.२९/०८/२०१६ नुसार अदा करणेस सन २०२१-२२ चे शी  शु दगणक 

दरसुिचनुसार र. .१३,३००/- ित चौ.मी. या दरा माणे मु यांकन र. .८०,३९,८५०/- खच 
अपे त आहे. मौजे भोसर  येथील स.नं.१/३ पैक  (िस.स.नं.३६५२) या जागे या मालक  

काबाबत ७/१२ प कावर समाईक े  हणून न द असून अनेक नावे आहेत. यामुळे 
य ात सदर जागे या मालक चा बोध होत नस यामुळे साथरोग अिधिनयम १८९७ व आप ी 

यव थापन कायदा २००५ मधील कलम ४१ नुसार पंपर  िचंचवड महानगरपािलका सदर जागा 
ता यात घेत आहे. सदर जागेबाबत मालक  ह क िस द झा यानंतरच संबिधत जागा मालकांना 
जागेचा मोबदला महानगरपिलका अदा करणार आहे. सदर तावास मा.महापािलका सभेची 
मा यता घेऊन जागा ता यात घेणेबाबत कायवाह  करणे आव यक आहे.  

          तर  मौजे भोसर  येथील णालया या पूवकड ल बाजूस असलेली स.नं.१/३ पैक  
(िस.स.नं.३६५२) मधील ३० मी लांबीचा व १५.५० मी ं द चा २४ मी ं द र याला लागून 
असेले या मोक या िनवासी वभागातील ४६५ चौ.मी. े  महानगरपािलके या णालयास 
ऑ सजन लॅ टसाठ  ता यात घे यास सन २०२१-२२ चे शी  शु द गणक दरसुिचनुसार 
र. .१३,३००/- ित चौ.मी. या दरा माणे मु यांकन र. .८०,३९,८५०/- (अ र  र. .ऐंशी लाख 
एकोणचाळ स हजार आठशे प नास फ ) खच येणार असून यास मा यता देणेबाबत वचार 
करणे.  

 
वषय मांक ४) संदभ – १) मा.महापािलका आयु  यांचे प  . वमुका/५/का व/२६९/ 

                    २०२१, द.१२/०५/२०२१ 

          िन वदा नोट स मांक 44/10/2020-21 िस  करणेत आलेली होती.  सदरची िन वदा 
येत “ . .18 म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे ( व ुत दाह नी) अंतगत व ुत वषयक कामे 

करणे ” या नावाने िन वदा िस द  करणेत आलेली आहे. तथा प मंजूर मनपा अंदाजप क 2021-

22  मधील पा. .375 वर अ. .17 येथ े “ . .23 (नवीन . .१८) म ये अ ावत मशानभुमी 
बांधणे अंतगत व ुत वषयक कामे करणे ”  असे कामाचे नाव नमुद आहे. कामकाजाचे सोईचे 

ीने िन वदा िस द  केले या कामा या नावाचा “ . .१८ म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे 
( व ुत दा हनी) अंतगत व ुत वषयक कामे करणे ” सन 2021-22 चे अंदाजप क म ये समावेश 
करणे आव यक असलेने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

----- 
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वषय मांक ५) संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .वै /१०/का व/५१३/२०२१, 
                      दनांक ०९/०६/२०२१ 
 
          महारा  शासनाने कोरोना वषाणुचा COVID - 19  ादुभाव रोख यासाठ  रा यात 
साथरोग ितबंधा मक कायदा १८९७  व आप ी यव थापन कायदा २००५ द .१३ माच २०२० 
पासून लागू क न अिधसूचना िनगिमत केलेली आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत 
कोरोना वषाणूचा ादुभाव रोख याकर ता कामकाजाचे िनयोजन क न उपाययोजना कर यात येत 
आहेत. यानुषंगाने COVID - 19  चे संदभात शासनाकडून कंवा शास कय अिधका  -याकडून ा  
झालेले शासनिनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े मा.महापािलका सभेपुढे 
अवलोकनाथ सादर करणे आव यक आहे. यानुसार वै क य वभागाकडे सोबतचे प  “अ” नुसार 
COVID - 19  च े संदभात शासनाकडून कंवा शासक य अिधका-यांकडून ा  झालेले शासन 
िनणय, आदेश, िनदश, अिधसूचना, प रप के, प े आद ंची मा हती स मा.सद यांना ा  
होणेकामी सभा कामकाज िनयमावलीतील तरतुद नुसार शासनाकडून कंवा शासक य  अिधका-यां 
कडून ा  झाले या प ांचे अवलोकन करणे. 

---------- 
सिम यांचे अहवाल 

 

मा. वधी सिमती  
 
 

वषय मांक ६)   कायप का मांक १२, द.०७/०५/२०२१ चा सभावृ तांत कायम करणे. 
----- 

मा.म हला व बालक याण सिमती 
 

वषय मांक ७)  कायप का मांक ०९, द.०८/०४/२०२१ चा सभावृ तांत  कायम करणे. 
 
                       
                                                                                                                                                        

                                                                    
                                (उ हास बबनराव जगताप)                   

                                                 नगरसिचव 

                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                          पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/२९२/२०२१ 
दनांक : ०९/०६/२०२१   

 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव कायालयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   
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                                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 
वै क य मु य कायालय 

शासनाकडून कंवा शास कय अिधका-यांकडून ा  झालेले शासनिनणय, आदेश,िनदश, अिधसूचना, 
प रप के, प े इ .चा मा हती त ा  

प  अ ( वषय .६ चे लगत) 
अ

 
प   .व दनांक  कोणाकडून ा   तपशील  

१  संक ण -२०२१/..  
१५५ /न व-२०     
द .१२/५/२०२१  

नगर वकास वभाग, क  
अिधकार , महारा  शासन  

कोवीड १९ रोगा या पा भूमीवर बालकां या 
काळजी व संर णासाठ  टा क फोस गठ त 
करणेबाबत    

२ COVID-19/ Guidelines 
/Mucormycosis/ 11327-
527/2021 dt. 18/5/2021 

Commissioner, Health 
Services & Mission 
Director, NHM 
Maharashtara  Mumbai 

 Guidelines for handling the 
Mucormycosis cases  

३ SFWB/desk-12/RI/ 
Covid-19 2776 - 863 
dt. 04/01/2021 

Addl. Director of Health 
Services, Family welfare, 
MCH&SH  

Preparedness for Launch of COVID 19 
Vaccinations 

४ CORONA-2020/ 
C.R.97/Arogya – 5  
dt. 1/6/2021 

Principal Secretary, 
Government of 
Maharashtra  

Maximum Rate which can be charged to 
COVID patients  

५  आयु  क /को वड-
१९/ऑ सजन वापर/  

२०२१ द .२७/४/२०२१  

आयु , आरो य सेवा तथा 
संचालक रा ीय आरो य 
अिभयान मंुबई  

उपल ध ऑ सजनचा यो य वापर 
कर याबाबत  

६  ज .का/..आ.य/.का व 
/६३६/२०२१         

द  .२७/४/२०२१  

ज हािधकार  तथा अ य , 
ज हा आप ी यव थापन 
ािधकरण पुणे  

कोरोना वषाणू )COVID 19  (चा ादुभाव 
रोख यासाठ  उपाययोजना कर याक रता 
ज हातील शासक य व खाजगी 
णालयातील नलीकांची व णालीची 

तपासणी कर याक रता सिमती गठ त 
कर याबाबत  

७  मु वनी /२०२१/.. ,५५
/उजा-५  द  .२६/४/२०२१  

.काअ/पु व व/वी.स/.  
२४०० /२०२१-२२      
द  .२९/४/२०२१  

  

उपसिचव, महारा  शासन 
कायकार  अिभयंता, 
सा .बा.पुणे व ुत वभाग  

  

रा यातील सावजिनक व खाजगी 
णालयातील  व ुत संचमांड याचे व 

उ दनांचे िनर ण करणेबाबत शासक य व 
खाजगी णालयांचे व ुत पर ण 
करणेबाबत  

 

 
सह /- 
आयु  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८ 

 
  


