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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा स मती   

कायप का मांक – १९ 

सभावृ ांत 

 

  दनांक - ०५/१०/२०२१                              वेळ - दुपार  २.३० वा. 

 

   पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.शहर सुधारणा स मतीची पा क सभा मंगळवार 

दनांक.०५/१०/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 

मज यावर मा.सभापती, शहर सुधारणा स मती यांचे दालनात मा.उपस चव महारा  शासन 

यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व २८ जुन २०२१ 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 दालनात उपि थत होते तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन 

प दतीने सहभागी झाले होते.  

 

१. मा. ा.सोनाल  द ा य ग हाणे -  सभापती 

२. मा.सोनवणे शारदा हरेन 

३. मा.वैशाल  ानदेव घोडेकर 

४.  मा.सं गता (नानी) भाकर ता हाणे 

 

या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.आ णा बोदडे – सहा यक 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 घणेेत आले. 
 
वषय .२) मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .१६ दनांक ०२/०३/२०२१ चा ठराव र द  

करणेबाबत. – मा.सु नता तापक र, मा.अनुराधा गोरखे यांचा ताव. 

वषय .३) मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .२५, दनांक ०६/०७/२०२१ म ये दु ती   

करणेबाबत. - मा.अनुराधा गोरखे, मा.सु नता तापक र यांचा ताव. 
 

---------- 
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खाल ल माणे सुचना मांडणेत आल . 

 
 
सुचक – मा. ा.सोनाल  ग हाणे                     अनुमोदक – मा.शारदा सोनवणे 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.शहर सुधारणा स मतीची मंगळवार दनांक 

०५/१०/२०२१ ची पा क सभा (कायप का .१९) ह  शु वार दनांक ०८/१०/२०२१ रोजी दुपार  

०२:०० वाजेपयत तहकुब कर यात यावी. 
 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाल . 
 

---------- 
 
मा.सभापती - शु वार दनांक ०८/१०/२०२१ रोजी दुपार  २:०० वाजेपयत तहकूब करणेत येत आहे. 
 

 
 
 

( ा.सोनाल  द ा य ग हाणे ) 

सभापती 

शहर सुधारणा स मती 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. शहर सुधारणा स मती   
कायप का मांक – १९ 

( दनांक ०५/१०/२०२१ ची तहकुब सभा) 
सभावृ ांत 

 
  दनांक - ०८/१०/२०२१                                  वेळ - दुपार  २.०० वा. 
 
   पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.शहर सुधारणा स मतीची दनांक ०५/१०/२०२१ ची 
तहकुब सभा शु वार दनांक ०८/१०/२०२१ रोजी दुपार  २.०० वा. महानगरपा लके या शासक य 
इमारतीमधील तस-या मज यावर मा.सभापती, शहर सुधारणा स मती यांचे दालनात मा.उपस चव 
महारा  शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व २८ जुन २०२१ 
अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आल  होती. सदर सभेत 
खाल ल माण ेकाह  स मा.सद य दालनात उपि थत होते तर काह  स मा.सद य ऑनलाईन प दतीने 
सहभागी झाले होते.  
 

१. मा. ा.सोनाल  द ा य ग हाण े-  सभापती 
२. मा.साधना अंकुश मळेकर 
३. मा.अनुराधा गणपत गोरख े
४.  मा.सु नता हेमंत तापक र 
५. मा.सोनवणे शारदा हरेन 
६. मा.खानोलकर ा महेश 
७. मा.अँड भोसले स चन सुरेश 

 
    या शवाय मा.उ हास जगताप – नगरस चव, मा.आ णा बोदडे – सहा यक आयु त, मा.सुहास 
बहा दरपुरे – समाज वकास अ धकार  हे अ धकार  सभेस उपि थत होते.  
 

------------ 
 
मा.शहर सुधारणा स मती सभा (कायप का .१८) दनांक.२८/०९/२०२१ चा सभावृतातं कायम करणेत 
आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

------------ 
 
 

ठराव . – ३१       वषय . – ०१  

दनांक – ०८/१०/२०२१     वभाग – नगर रचना व वकास 

सुचक – मा.अनुराधा गोरखे     अनुमोदक – शारदा सोनवणे 

संदभ – मा.आयु त यांचे प  .नर व/का व/९/२६७/२०२१, दनांक २८/०९/२०२१ 

 मा. महापा लका आयु त यांनी शफारस केले माणे –  

पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व े ाची महारा  ादे शक नयोजन व नगररचना अ ध नयम 
१९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन नणय . टपीएस-
१८०५।१०५०। . .७९५।०५।न व-१३, द. ३०।०५।२००८ व महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अ धसूचना 
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. टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।न व-१३, द. १८।०८।२००९, व अ धसुचना . टपीएस- 
१८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, द. ०२।०३।२०१५ अ वये वकास 
योजना मजंूर आहे. वाढ व ह द या मंजूर वकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं. ८, ९, १०, ३६, 

३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील रावेत ह द ते देहू रोड कँ टोमट ह द पयत 
मु ंबई – पुणे बा यवळण महामागा लगतचे  १२.०० मी. चे दोन स ह स र याने ता वत आहे. पंपर  
चंचवड महानगरपा लके या ह द मधील मौजे कवळे ता. हवेल , िज.पुणे. येथील मंजूर वकास योजने 
मधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील रावेत ह द ते 
देहू रोड कँ टोमट ह द पयत मुंबई – पुणे बा यवळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन स ह स 
र याचा वकास करणे सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा वचार करता वाहतूक या दळणवळणा या 

ट ने आव यक आहे. सदर र याने बाधीत जागा ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे बद यात मनपाचे ता यात 
देणेस जागा मालक तयार नाह त. यामुळे सदर र या या जागेचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
याक रता मौजे कवळे येथील वाढ व ह द चे मंजूर वकास योजने मधील मधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७, 

३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील रावेत ह द ते देहू रोड कँ टोमट ह द पयत मुंबई 
– पुणे बा यवळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन स ह स र या खाल ल ज मनीचे भूसंपादन, 

करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन 
पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई मळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क 
अ ध नयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेकामी मा. महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापा लका सभेकडे 
पाठ व यात यावा. 

 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

 
---------- 

 

ठराव . – ३२         वषय . – ०२ 

दनांक – ०८/१०/२०२१      

सुचक – मा.सु नता तापक र      अनुमोदक – अनुराधा गोरख े

संदभ – मा.सु नता तापक र, मा.अनुराधा गोरखे यांचा ताव. 
मा.शहर सुधारणा स मती ठराव .२२ द-०८/०६/२०२० अ वये मा.शहर सुधारणा स मती यां या 
शफारसी नुसार मा. थायी स मती ठराव .७१६५ द.१७/०६/२०२० अ वये मा यता दे यात आल  
आहे. सदर ठराव मधील खाल ल माणे मजकुर दु ती कर यास मा. थायी स मतीकडे 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 अखेरपयत या कालावधीत राब वणेकामी व योजने या 
अंमलबजावणी कामी या धोरणास व सदर श ण देणेस येणा-या य  खचास मा यता 
देणेकामी मा. थायी स मती सभेकडे शफारस करणेत येत आहे”. हा मजकुर वगळुन 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, मु ंबई - १ यांची १५ या व  आयोगांतगत तरतुद केले या नधीतुन ामीण भागातील 
मुल  व म हलांना कौश यवृ धीसाठ  श ण देणे कामी सन २०२०-२०२१ ते सन २०२४-२०२५ 
मा यता ा त सं था आहे. तर  मे. नॅशनल कॉप रेशन ऑफ इ फॉरमेशन टेकनॉलॉजी (इं डया)  
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एन.सी.आय.ट .(इं डया) यांचेमाफत सन २०२१-२०२२ साठ  या आ थक 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 स मती 

सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी 
स मती सभेकडे पाठ वणेत यावा”. असा मजकुर नमुद कर यास आ ण मा.शहर सुधारणा स मती 
कडील ठराव .१६ दनांक ०२/०३/२०२१ चा ठराव र द करणेस मा यता दे यात येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

---------- 
 
 

ठराव . – ३३         वषय . – ०३ 

दनांक – ०८/१०/२०२१      

सुचक – मा.सु नता तापक र      अनुमोदक – अनुराधा गोरख े

संदभ – मा.अनुराधा गोरखे, मा.सु नता तापक र, यांचा ताव. 
पंपर  चंचवड शहरातील सव घो षत अघो षत झोपडप ट मधील सव कुटंुबांना आरो य उ म 
राहणेक रता व छता कट पुर वणे बाबत महानगरपा लकेतील पालक शहरसुधारणा स मतीने 
ठराव .१७ दनांक ०२/०३/२०२१ नुसार मा यता दे यात आल  होती. सदर ठरावास मा. थायी 
स मतीने ठराव .९०२२ दनांक १७/०३/२०२१ व ठराव .९५०२ दनांक १९/०५/२०२१ नुसार 
मा यता दे यात आल  व यास अनुस न शहर सुधारणा स मतीने ठराव .२५ दनांक 
६/०७/२०२१ रोजी सदरची खरेद  करणेसाठ  सं थेचे नाव व लेखा शष पुढ ल माणे NATIONAL 
CO-OPERATIVE FEDRATION OF INDIA LTD. (Pune Branch) व सदर योजना पुण 
करणेसाठ  झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभागातील “झोपडप ट  वा सयांक रता व छता 
कट वाटप” या लेखा शषावर वेळोवेळी उपल ध कर यास अथवा सन २०२०-२१ चे अंदाज 
प काम ये सुधा रत बजेट म ये वभागाने मागणी करणेस मा यता देणेत येत आहे. तसेच 
सदर या सा ह याचा लाभ सव झोपडप ट म धल सव कुटंुबाना मळावा तसेच कोणतेह  कुटंुब या 
लाभापासून वं चत राहू  नये या क रता शासनाने सव झोपडप ट म धल सव कुटंुबाची गणना व 
शह नशा करावी यानुसार होणा-या य  खचास मा यता दे यात येत आहे. सदर बाबतीतल  
कायवाह  झोपडप ट  नमुलन व पुनवसन वभागाकडील शास कय वभागामाफत 
वभाग मुखांनी मा य ठरावानुसार मा यतेकामी मा आयु तांकडे व रत ता वत करणेस 
मा यता दे यात येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  
कर यात यावी. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
 

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

( ा.सोनाल  द ा य ग हाण े) 
सभापती 

शहर सुधारणा स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४७६/२०२१ 
दनांक : ०८/१०/२०२१        
         

                                                             
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. 

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


