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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायप का मांक – ०९ 

सभावृ ांत 
 

  दनांक - ०२/०३/२०२१                                         वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
०२/०३/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील माणे स मा. सद य 
सभागृहात उप थत होते.  

१.मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे -  सभापती 
२.मा.साधना अंकुश मळेकर 
३.मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
४.मा.सुिनता हेमंत तापक र 
५.मा.सोनवणे शारदा हरेन 
६.मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
७.मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाणे 
८.मा.खानोलकर ा महेश       

    या िशवाय मा.चारठाणकर – उप आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवले- समाज 
वकास अिधकार , मा.रामगुडे- कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
 

       उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आले. 
 
 

वषय .२)  ठरावाम ये दु ती करणेबाबत - मा.शारदा सोनवणे , मा.सिंगता ता हाणे  यांचा   

          ताव.   
 

वषय .३) झोपडप ट म ये राहणा-या कुटंूबाक रता व छता कट पुर वणेबाबत - मा.अनुराधा   
          गोरखे, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव.   
 
 

      ------------- 
अ) दनांक १६/०२/२०२१ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .०८) चा सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

ठराव मांक – १५             वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०२/०३/२०२१                            वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शारदा सोनवणे                        अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/९/८०/२०२१ द.२६/०२/२०२१ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेत मौजे कवळे येथील स.नं. ३९ 
पैक  सुमारे ४०००.०० चौ.मी. े  १।१२६ अ वये टेिलकाँम सटर या योजनासाठ  आर त कर यात आलेले आहे. 
सदर आर णासाठ  संपादन सं था दूरसंचार वभाग असून सदर वभागाने या जागेची यांना आव यकता 
नस याचे महापािलकेस कळ वलेले आहे. सदर जागे या आर णाचे योजन बदल यास ती जागा मनपा या इतर 
योजनासाठ  उपयोगात येऊ शकते. सदर जागेला लागून आ. .४ । १२४ अ वये वभागीय कायालयासाठ  जागा 
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आर त आहे.  यामुळे टेिलकाँम सटरसाठ  आर त असेलेले  ४०००.०० चौ.मी. े  वभागीय कायालय या 
योजनासाठ  आर त करणे आव यक वाटते. यासाठ  म. ा. व न. र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

सव कायवाह  कर यास, फेरबदलाची सूचना िस द झा यानंतर महानगरपािलकेस ा  होणा-या हरकती । सूचना 
अजाबाबत संबंिधतांना सुनावणी देण,े त अनुषंिगक सव वैधािनक कया पूण क न फेरबदलाचा ताव शासन 
मंजूर तव सादर करणे, यासाठ  आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – १६                वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०२/०३/२०२१                            

सुचक : मा.शारदा सोनवणे                    अनुमोदक : मा.संिगता ता हाणे 
संदभ – मा.शारदा सोनवणे, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव. 
                 मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .२२ द-०८/०६/२०२० अ वये मा.शहर सुधारणा सिमती यां या 
िशफारसी नुसार मा. थायी सिमती ठराव .७१६५ द.१७/०६/२०२० अ वये मा यता दे यात आली आहे. सदर 
ठराव मधील खालील माणे मजकुर दु ती करणेस मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणे आव यक आहे. “ 
मागासवग य युवकांना / युवतींना व वध यवसाय िश ण योजना ह  मे.नॅशनल कॉप रेशन ऑफ 
इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया) एन.सी.आय.ट .(इं डया) आकुड  पुणे-१९ यांचेमाफत सन ३१/०३/२०२१ अखेर 
पयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणी कामी या धोरणास व सदर िश ण देणते 
येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे ”. या 
मजकुरा ऐवजी “ मागासवग य युवकांना / युवतींना व वध यवसाय िश ण योजना ह  मे.नॅशनल कॉप रेशन 
ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया) एन.सी.आय.ट . (इं डया) आकुड  पुणे - १९ ह  सं था मा.महारा  
शासन, ाम वकास वभाग, बांधकाम भवन इमारत, प हला मजला, २५  फोट, मुंबई – ०१ यांची १५ या 
व  आयोगांतगत तरतुद केले या िनधीतुन ामीण भागातील मुली व म हलांना कौश यवृ साठ  िश ण 
देणेकामी सन २०२०-२०२१ ते सन २०२४-२०२५ मा यता ा  सं था आहे. तर  मे.नॅशनल कॉप रेशन ऑफ 
इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया) एन.सी.आय.ट . (इं डया) यांचेमाफत सन २०२१-२०२२ साठ  ा आिथक 
वषातील द.३१/०३/२०२२ अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या अंमलबजावणी कामी या 
धोरणास व सदर िश ण काय म राब व यात येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. तर  सदर दुर ती करणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस कर यात 
येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता सदर ठराव मा. थायी सिमती सभेकडे पाठ वणेत यावा ”. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – १७                 वषय मांक - ०३ 
दनांक – ०२/०३/२०२१                            

सुचक : मा.अनुराधा गोरख े                   अनुमोदक : मा.संिगता ता हाणे 
संदभ – मा.अनुराधा गोरखे, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव. 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील घो षत अघो षत झोपडप ट वािसयांना यांचे आरो य हे 
उ म राह याक रता तसेच यां या कुटंु बयांचे आरो यमान आरो य या उ म राहणे तसेच यांचे कोरोना ा 
संसगज य रोगापासुन बचाव करणे ह  महानगरपािलकेची पालक हणून ाथिमक जबाबदार  असलेने 
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झोपडप ट वािसयां या घराम ये यां या कुटंुबांक रता व छता कट पुर वणे गरजेचे आहे. येक 
झोपडप ट तील कुटंुबाना सदर व छता कट म ये ४ सॅिनटायझर हॅ ड  बाट या (संुगंिधत), १ लाईझॉल 
(फरशी पुसणेसाठ ) (सुगंिधत), २ हॅ डवॉश, २ नॅप कन, १०  कापड  मा क पुर व यात येतील यामुळे तेथील 
र हवाशांचा बचाव होईल. सदरचे काम करणेसाठ  महारा  रा य खाद  व ामो ोग मंडळ, मंुबई - ४०० ००१ या 
सं थेस थेट प तीने दे यात यावे. सदरची खरेद  महानगरपािलके या शहर सुधारणा वभागामाफतच कर यात 
यावी. तसेच शहर सुधारणा वभागांतगत येणा-या नागरव ती वकास योजना वभाग मागासवग य 
क याणकार  योजना या लेखािशषावर ल इतर योजना / काय म अनु. .१२ पान .३०९ याव न खच 
कर यात यावा. तसेच सदर  योजना पुण करणेकामी शहर सुधारणा वभागातील तसेच इतर वभागातील 
अखिचत र कम सदर या लेखािशषावर उपल ध कर यात यावी. सदरचे सा ह य िनधीनुसार ाथिमक 
शहरातील  झोपडप टया - १) यशवंत नगर, २) राजीव गांधी नगर-नेह  नगर, ३) साईनाथ नगर- नेह  नगर, 
४)आंबेडकर नगर- नेह  नगर, ५) लालटोपी नगर- मोरवाड  या झोपडप टयांमधील सव कुटंुबांना सदर 
सा ह याचा लाभ िमळावा व यानुसार इतर शहरातील झोपडप यांना आव यकतेनुसार याकामी िनधी कमी 
पड यास वेळोवेळ  िनधी उपल ध क न िमळणेसाठ  व ीय मा यतेकामी मा. थायी समीतीकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

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

 

                ( ा.सोनाली द ा य ग हाणे ) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१४१/२०२१ 
दनांक : १२/०३/२०२१                                                                        

                                                                                      
                                                                                       (उ हास बबनराव जगताप)                                                                                     

                                                   नगरसिचव  

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  ४११ ०१८. 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


