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           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                      पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 
                                      मांक :नस/५/का व/४३७/२०२० 

                          दनांक - ११/०८/२०२० 
 
ित, 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर - ४११ ०१८. 
  
      वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा 
             दनांक २०/०८/२०२० रोजी दुपार  २.०० वाजता आयो जत  
             केलेबाबत. 
   
मा.महोदय/महोदया, 
 
 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 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 – ४७ 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे ऑग - २०२० ची मािसक 
मा.महापािलका सभा गु वार दनाकं २०/०८/२०२० 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 करणेत आलेली आहे.  सदर सभेम ये खालील 
कामकाज होईल.  

  ----- 
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 करण.े 
        ----- 

ो रे 
 

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

 

                       मा.आयु ांकडून आलेली प े  
 

वषय मांक १)    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 
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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 

            तर  उपरो  कामास वर ल माणे काय र मा यता देण ेबाबत वचार करणे.  

वषय मांक २)    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 इमरती हाळंुगे इंगळे, घरकुल व मनपा शाळाम ये 
करणेत येत असले या CCC साठ  कुशल कामगार पुर वणकेामी तावात नमुद 
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माणे यणेा-या र. . २०,५१,०३७/- (अ र  र. . वीस लाख ए काव न हजार 
सदतीस फ ) पयतचे पुवगणनप कास शासक य मा यता देण ेबाबत 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/४३७/२०२० 
दनांक : ११/८/२०२०  
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस ् ) नगरसिचव  
      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत.   


