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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११०१८. 

मा. वधी स मती 
कायप का मांक - २१ 

सभावृ ांत 

दनांक – ०१/१०/२०२१                                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. वधी स मतीची पा क सभा शु वार दनांक 

०१/१०/२०२१ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 
मज यावर ल मा.सभापती, वधी स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  

.कोरोनाͭ२०२०ͭ . .७६ͭ न व-१४ द. ३ जुल ै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ 

कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत खाल ल माणे काह  स मा.सद य 

सभागृ हात तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत होत.े 
  

१. मा. वीनल क पल हे  े   -  सभापती 

२. मा.भ डवे सं गता राज  

३. मा.सुजाता सु नल पालांड े

४. मा.चौगुल ेसीमा द ा य 

५. मा.गोफणे अनुराधा दे वदास 

   
या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.सुभाष इंगळे – उप आयु त हे अ धकार  सभेस 

उपि थत होते. 
---------- 

  
 उपि थत स मा.सद यांचे संमतीने खाल ल ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आले. 
 

वषय .३) नवीन िजजामाता णालय पंपर  येथील यं णेची फायरफाय टंग आ ण फायर 
अलाम यं णेची वा षक देखभाल दु ती करणे आ ण अनुषं गक कामे करणे. 
2021-22 या कामास र. .24,99,497/- यास शासक य मंजूर  देणेबाबत. 

 
वषय .४) अ यास दौरा आयोिजत मा यता बाबत – मा.अनुराधा गोफणे व मा. सुजाता 

पालांडे यांचा ताव. 
 

---------- 
 

अ) मा. वधी स मती सभा (कायप का .२०) द.१७/०९/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे 
मा.सभापती यांनी कट केल.े 

 
---------- 
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ठराव मांक - ५९        वषय मांक - ०१ 

दनांक - ०१/१०/२०२१     वभाग : ग े य वदयुत  

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.सह शहर अ भयंता ( व) यांचेकडील प  .ग ेका/ व/का व२/५७/२०२१, द.२१/०९/२०२१. 
मा.सह शहर अ भयंता ( व) यांनी शफारस केले माणे.  

नवीन िजजामाता णालय, पंपर हे कोवीड-१९ क रता डेडीकेटेड णालय 
आहे. जु या िजजामाता णालयातील ओपीडी देखील नवीन िजजामाता णालयात 
थलांत रत केल  आहे. नवीन िजजामाता णालयात बस वलेल  ई.पी.बी.ए स 

यं णा सुर ळत सु  ठेवणेसाठ  सदर यं णेची नय मत देखभाल दु ती करणे 
आव यक आहे. यासाठ  कामाची तातडीने न वदा स ध करणे आव यक आहे. 
वषयां कत कामाचे अंदाजप क तयार केले असता र. .७,२८,५७१/- एवढा खच 
अपे त आहे. रा य शासनान े कोरोना वषाणु ंचा ाद ुभाव रोख यासाठ  रा यात 
साथरोग तबंधक कायदा १९८७ व आप ी यव थापन अ ध नयम २००५, द. 
१३/०३/२०२० पासुन लागू केलेला आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लके या प रसरात 
देखील कोरोना साथरोगाचा ादुभाव झा याने महानगरपा लका अ ध नयम कलम ६३ 
(३) नुसार साथरोग नयं णात ठेवणेकामी आव यक उपाययोजना तातडीन े
करणेकर ता व त ू अथवा सेवांची आप काल न प र थीतीत तातडीने खरेद  करणे 
आव यक आहे. नवीन िजजामाता णालय पंपर  येथील ई.पी.बी.ए स. यं णेची 
वा षक देखभाल दु ती करणे आ ण अनुषं गक कामे करणे. २०२१-२२ या कामास 
र. .७,२८,५७१/- यास शासक य मा यता दे यात येत आहे. तसेच सदरचा खच 
भांडार वभागाकडील “कोवीड-१९ नधी” या लेखाशीषातून करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

 
---------- 

 
 
ठराव मांक - ६०        वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०१/१०/२०२१     वभाग : ग े य वदयुत  

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.सह शहर अ भयंता ( व) यांचेकडील प  .ग ेका/ व/का व२/५६/२०२१, द.२१/०९/२०२१. 
मा.सह शहर अ भयंता ( व) यांनी शफारस केले माणे.  

  नवीन िजजामाता णालय, पंपर हे कोवीड-१९ क रता डेडीकेटेड णालय 
आहे. जु या िजजामाता णालयातील ओपीडी देखील नवीन िजजामाता णालयात 
थलांत रत केल  आहे. नवीन िजजामाता णालयात बस वलेल  सीसीट ह  यं णा 

सुर ळत सु  ठेवणेसाठ  सदर यं णेची नय मत देखभाल दु ती करणे आव यक आहे. 
यासाठ  कामाची तातडीने न वदा स ध करणे आव यक आहे. वषयां कत काम 
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करणेसाठ  र. .१९,०४,६३६/- एवढा खच अपे त आहे. िजजामाता हॉि पटलमधील CCTV 

ची देखभाल दु ती व अनुषं गक कामे करणे.(२०२१-२२) या कामास  र. .१९,०४,६३६/- 
यास शासक य मा यता दे यात येत आहे. तसेच सदरचा खच भांडार वभागाकडील 
“कोवीड-१९ नधी”या लेखाशीषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

 
---------- 

 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक - ६१        वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०१/१०/२०२१     वभाग : ग े य वदयुत  

सुचक : मा.सुजाता पालांड े                      अनुमोदक : मा.अनुराधा गोफणे 

संदभ – मा.सह शहर अ भयंता ( व) यांचेकडील प  .ग ेका/ व/का व२/६५/२०२१, द.२८/०९/२०२१. 
मा.सह शहर अ भयंता ( व) यांनी शफारस केले माणे.  

  नवीन िजजामाता णालय, पंपर हे कोवीड-१९ क रता आहे. जुन े िजजामाता 
णालयातील ओपीडीच े देखील नवीन िजजामाता णालयात थलांतर झाले आहे. 

नवीन िजजामाता णालयात हाय ंट, ि ं लर आ ण फायर अलाम यव था 
बस वलेल  आहे. सदर यं णा सुर ळत सु  ठेवणे अ याव यक आहे. याकामी तीन 
श ट म ये फायर फाय टंग यं णा चालन आ ण देखभाल दु ती करणेसाठ  
अंदाजप क तयार केल ेआहे. यास र. .24,99,497/- एवढा खच अपे त आहे. सदरच े
काम करणे आव यक अस याने कामास र. .24,99,497/- यास शासक य मा यता 
दे यात येत आहे. तसेच सदर कामाचा खच भांडार वभागाकडील कोवीड-१९ नधी या 
लेखाशीषातून करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमत ेमा य झाला. 

 
 

---------- 
 

 
ठराव मांक - ६२        वषय मांक - ०४ 
दनांक - ०१/१०/२०२१       
सुचक : मा. अनुराधा गोफणे                   अनुमोदक : मा. सुजाता पालांड े
संदभ – मा.अनुराधा गोफणे व मा.सुजाता पालांडे यांचा ताव. 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लका माफत मा. वधी स मती सद यांना कायदा 
सु यव थाची पाहणी कर याक रता अ यास दौ-याचे आयोजन केले जाते. या अ यास 
दौरा कर याक रता सि कम या रा यात कायदा यव थाची पाहणी क रता मा. वधी 
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स मती सद यांचा तसेच संबं धत अ धकार  यांचा सि कम या रा यात अ यास दौरा 
आयोजीत कर यास मा यता देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस कर यात 
येत आहे. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याच ेजा हर केले. 

 
 
 
 

( वीनल क पल हे  े) 

सभापती- वधी स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

 
 
 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/४७१/२०२१  

दनांक : ०६/१०/२०२१                

 
त : सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


