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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायप का मांक – ०५ 

सभावृ ांत 
दनांक - ०५/०१/२०२१                                    वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
०५/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.३०वा. 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 हाण े-  सभापती 
२.मा.साधना अंकुश मळेकर 
३.मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
४.मा.सुिनता हेमंत तापक र 
५.मा.सोनवण ेशारदा हरेन 
६.मा.खानोलकर ा महेश  

     

   या िशवाय मा.आगळे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.चारठाणकर- उप 
आयु , मा.इंगळे, मा.पोरे ड - काय.अिभयंता, मा.ऐवले- समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

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

 

वषय .१) म हला यायामशाळा(जीम) हॉल बांधणेबाबत.- मा.अनुराधा गोरखे, मा.सुिनता  
          तापक र यांचा ताव. 
वषय .२) अंदाजप काबाबत.- मा.अनुराधा गोरखे, मा.सुिनता तापक र यांचा ताव. 
वषय .३) झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण,पुणे यांनी वकसक िनयु  करणेबाबत.- मा.सुिनता  
          तापक र, मा.अनुराधा गोरखे यांचा ताव. 

---------- 
खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 

सुचक – मा.अनुराधा गोरखे                अनुमोदक – मा.सुिनता तापक र 
 

        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मा.शहर सुधारणा सिमती(कायप ीका मांक ०५) दनांक 
०५.०१.२०२१ रोजीची पा क सभा दनांक १२.०१.२०२१ रोजी दुपार २.३० वा. पयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

सभापती – मंगळवार वार द.१२/०१/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत  
          आहे. 

             ( ा.सोनाली द ा य ग हाण े)  
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायप का मांक – ०५ 

सभावृ ांत 
( दनांक ०५/०१/२०२१ ची तहकूब सभा ) 

 

  दनांक - १२/०१/२०२१                                         वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०५/०१/२०२१ ची तहकूब 
सभा मंगळवार दनांक १२/०१/२०२१ 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 सभागहृात उप थत होते.  

१.मा. ा.सोनाली द ा य ग हाण े-  सभापती 
२.मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३.मा.सुिनता हेमंत तापक र 
४.मा.सोनवणे शारदा हरेन 
५.मा.संिगता(नानी) भाकर ता हाण े
६.मा.अड.भोसले सिचन सुरेश       

    या िशवाय मा.आगळे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पोरे ड - 
काय.अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

--------- 
अ) दनांक १५/१२/२०२० रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०४ ) चा सभावृ ांत   कायम करणते    

आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
   --------- 

 

सभा कामकाजाम ये दाखल करणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
 

ठराव मांक – ०६               वषय मांक - ०१ 
दनांक – १२/०१/२०२१                            

सुचक : मा.अनुराधा गोरखे                         अनुमोदक : मा.सुिनता तापक र 
संदभ – मा.अनुराधा गोरखे, मा.सुिनता तापक र यांचा ताव. 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वतीने डा वभागामाफत, नागरव ती वकास योजना 
वभागांतगत मागासवग य क याणकार  योजना आ ण म हला व बालक याण योजनांमधून शहरातील डा 
े ा या वकासासाठ  तसेच आरो या या ीकोनातून व वध उप म राब वले जातात. सांगवी भागातील 

मुली अथवा म हलांना कठ न संगी वसंर णाथ शार रक यायाम कार तसेच जागा इ याद ंचे िश ण 
अ यंत आव यक आहे. तर  सांगवी भागातील म हला, मुली यांचे आरो य उ मो म रहावे तसेच 
वसंर णाचे धडे देणेकामी सांगवी जलतरण तलावाशेजार  असणार  मोकळ  जागा उपल ध क न देणेस 
याच माणे सदर जागेवर म हला यायामशाळेक रता (जीम) हॉल बांध यास मा यता देणेत येत आहे. 

सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठरावा माणे कायवाह  करणेत यावी. 
 

    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ०७               वषय मांक - ०२ 
दनांक – १२/०१/२०२१                            

सुचक : मा.अनुराधा गोरखे                         अनुमोदक : मा.सुिनता तापक र 
संदभ – मा.अनुराधा गोरखे, मा.सुिनता तापक र यांचा ताव. 

झो.िन.पु. थाप य वभागाकड ल खालील वकास कामांना शासक य मा यता देणेत येत असून 
सदरची कामे अ णाभाऊ साठे नागर  व ती (नागर  दलीत व ती) सुधारणा योजने अंतगत करणेत येणार 
आहेत. 
अ. . कामाचे नाव अंदाजप क य (र. .) 
१. भाग .१३, से टर .२२ येथील अंकुश चौक ते आझाद चौक व 

सभोवताल या प रसरातील ॉम वॉटर लाईन वकिसत करणे. 
७०.०० ल  

२. भाग .१३, से टर .२२ िनगड  येथील बु नगर, िमिलंदनगर व 
सभोवताल या प रसरातील पाथवे, ॉम वॉटर लाईन व इतर 
थाप य वषयक कामे करणे. 

३०.०० ल  

३. भाग .१३, से टर .२२ िनगड  येथील बु नगर, वलासनगर व 
सभोवताल या प रसरातील गटर, पाथवे व इतर थाप य वषयक 
कामे करणे. 

४०.०० ल  

४. भाग .१३, से टर .२२ येथील झोपडप यांम ये हॉटिम स 
प तीने डांबर करण करणे. 

३५.०० ल  

५. भाग .११ मधील अजंठानगर, दुगा नगर व मोरेव ती 
भीमश नगर येथे गटर, पाथवे व इतर थाप य वषयक कामे करणे. 

३०.०० ल  

 

तर  वर ल वकास कामांना शासक य मा यता देणेत येत आहे.  
 

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

 

ठराव मांक – ०८               वषय मांक - ०३ 
दनांक – १२/०१/२०२१                            

सुचक : मा.सुिनता तापक र                         अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
संदभ – मा.सुिनता तापक र, मा.अनुराधा गोरखे यांचा ताव. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील झोपडप यांमधील झोपडप ट  धारकांसाठ  घो षत 
व अघो षत झोपडप यांचे पुनवसन करणेची अंितम कायवाह  झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण, पुणे 
यांचेमाफत करणे येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह मधील झोपडप ट  पुनवसनाचे बाबतीत 
म.न.पा.चे झोिनपु वभाग व शहर सुधारणा सिमती हे अनिभ  राहतात. झोिनपु हा वभाग केवळ सद य 
अहवाल तयार करणे पुनवसन क पाचे नकाशे तयार करण,े वकसीत होणा-या क पा या िसमा िन त 
करण,े पा /अपा  लाभािथ या या ा तयार करणे इ याद  पुरता मयाद त रा हला आहे. यामुळे पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या े ात कोणकोण या झोपडप ट चे पुनवसन करणेत येणार आहे, तसेच या 
नाग रकांची ता पुरती राह याची यव था, आरो य इ.बाबींची मा हती पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शहर 
सुधारणा सिमतीस नसते. पयायाने नाग रकां या पुनवसनाबाबत कायम सं म िनमाण होत आहे. शहर 
सुधारणा सिमती ह  शहरातील वकासामधील घो षत/अघो षत झोपडप ट ंचे वकास करताना मह वाचा 
घटक आहे आ ण ाच सिमतीला दुल ीत/अनिभ  ठेवणेत येत आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
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झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागांतगत शहरातील घोषीत व अघोषीत झोपडप यांचे पुनवसन करणे 
तसेच शहरातील झोपडप यांचे झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण, पुणे यांचेमाफत वकसक िनयु  क न 
झोपडप ट  धारकांसाठ  पुनवसन योजना राब वणे या वषयीचे कामकाज कर यात येते. महानगरपािलके या 
काय े ात शहरातील व वध ठकाणी महानगरपािलका, शासक य अथवा खाजगी जागेवर वसले या 
झोपडप या आहेत. याच जागेवर पुनवसन कर यासाठ  झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण, पुणे यांचेमाफत 
एकुण ९ वकसकांची िनयु  कर यात आलेली आहे, याची मा हती सोबत या त याम ये जोडली आहे. 
सबब, पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या काय े ातील घो षत/अघो षत झोपडप यामधील झोपड  
धारकांचे पुनवसन करताना आजवरचे मा हतीतील ९ पुनवसनाचे तावासह यापुढे होऊ घातले या 

तावांची मा हती शहर सुधारणा सिमती या पुव मा यतेनेच कायवाह  करावी. तसेच वकासकांचे 
िनयु बाबत शहर सुधारणा सिमतीने मा यता द या िशवाय िनयु या करणेत येऊ नयेत. यािशवाय 
उपरो  प र छेद मांक-१ येथे नमुद केलेली झोपडप ट  पुनवसन वषयक इतर (स य अहवाल, 
लाभा याची मागणी, नकाशे, शु क आकारणी इ.) अनुषंगीक कामे देखील मा.शहर सुधारणा सिमती यांचे 
मा यतेने यापुढे कर याची वभागाने द ता घेणेकामी मा यता देणेत येत आहे. 

 

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/२६/२०२१ 
दनांक : १४/०१/२०२१                                                                        

                                                             
                                                                                              (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. 
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वषय .०३ शी सलं न 
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