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िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका, िपंपरी - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायपि का मांक – ०८ 

सभावृ ांत 
0 

 िदनांक - १६/०२/२०२१                             वेळ - दुपारी २.३० वा. 
 

 िपंपरी िचंचवड महानगरपािलके ा मा.शहर सुधारणा सिमतीची पाि क सभा मंगळवार िदनांक 
१६/०२/२०२१ रोजी दुपारी २.३० वा. महानगरपािलके ा शासकीय इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयोिजत करणेत आली होती.सदर सभेत खालील माणे स ा. सद  सभागृहात 
उप थत होते. 

१.मा. ा.सोनाली द ा य ग ाणे -  सभापती 
२.मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३.मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
४.मा.संिगता(नानी) भाकर ता ाणे      

    या िशवाय मा.उ ास जगताप - नगरसिचव, मा.कोळप- शासन अिधकारी, मा.रामगुडे- 
काय.अिभयंता, हे अिधकारी सभेस उप थत होते.   

--------- 
 

  उप थत स ा.सद ांचे संमतीने खालील िवषय सभा कामकाजाम े दाखल क न घेणेत आले. 
 

िवषय .१)  रमाई आवास योजना राब वणेकामी जागा उपल ध क न घेणेबाबत.- मा.अनुराधा गोरखे,  
                   मा.वैशाली घोडेकर यांचा ाव.   
 

िवषय . २)  कामकाजाचे िबल अदायगीबाबत.- मा.संिगता ता ाणे, मा.अनुराधा गोरखे, यांचा ाव. 
 

िवषय .३)  सव घोिषत अघोिषत  झोपडप ीम े सोलर होम लाईट सेट बसिवणेबाबत.-मा.अनुराधा गोरखे,  
                मा.वैशाली घोडेकर यांचा ाव. 

---------- 
अ) िदनांक ०२/०२/२०२१ व ०३/०२/२०२१ रोजी झाले ा सभेचा (कायपि का .०७) चा सभावृ ांत   

 कायम करणेत  आ ाचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 
सभा कामकाजाम े दाखल करणेत आलेले िवषय घेणेत आले. 

 
ठराव मांक – १२               िवषय मांक - ०१ 
िदनांक – १६/०२/२०२१                            

सुचक : मा.अनुराधा गोरखे                   अनुमोदक : मा.वैशाली घोडेकर 
संदभ – मा.अनुराधा गोरखे ,मा.वैशाली घोडेकर यांचा ाव. 
     रमाई आवास योजना राबिवणेसाठी महानगरपािलकेने पुढाकार घेवून शासन व िपंपरी िचंचवड नवनगर 
िवकास ािधकरण यांचेकडे रमाई आवास योजना राबिवणेसाठी जागेची मागणी करावी व ती जागा उपल  
होणेक रता प वहार क न पाठपुरावा करावा. सदर जागा उपल  क न घेऊन रमाई आवास योजनेची 
अंमलबजावणी करणेस मा ता देणेत येत आहे. 
 

सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 
------------ 
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ठराव मांक – १३               िवषय मांक - ०२ 
िदनांक – १६/०२/२०२१                            

सुचक : मा.संिगता ता ाणे                   अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे 
संदभ : मा.संिगता ता ाणे, मा.अनुराधा गोरखे यांचा ाव. 
           क  शासना ा धानमं ी आवास योजनेअंतगत िपंपरी िचंचवड महानगरपािलकेमाफत आिथक या 
दुबल घटकांसाठी च-होली, रावेत व बो-हाडेवाडी येथे  घरकुल योजना राबिव ात आलेली असुन ा 
कामकाजाबाबतचे बीले संबंिधतांना अदा केली जातात. परंतु यापुढे िबले अदा कर ाअगोदर अदा कर ात येणारे 
िबलांची मािहती मा.शहर सुधारणा सिमती ा सभेम े सादर क न पुढील कायवाही करणेस मा ता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 
 

------------ 
 
 
ठराव मांक – १४              िवषय मांक - ०३ 
िदनांक – १६/०२/२०२१                            

सुचक : मा.अनुराधा गोरखे                  अनुमोदक : मा.वैशाली घोडेकर 
संदभ : मा.अनुराधा गोरखे,मा.वैशाली घोडेकर यांचा ाव. 
      िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका काय े ातील घोिषत अघोिषत झोपडप ीवािसयांना ांचे आरो  हे उ म 
राह ाकरीता तसेच ां ा कुटंुिबंयांचे आरो मान व जीवनमान आरो या उ म राहणे ही महानगरपािलकेची 
पालक णुन ाथिमक जबाबदारी असलेने झोपडप ीवािसयां ा घराम े सोलर होम लाईटचा ( ीन एनज ) 
पयावरण या वाह होणे गरजेचे असून महारा  रा  िवद्युत महािवतरण माफत तयार होणा-या िवजेचा वापर 
कमी होईल तसेच ातुन िनमाण होणारा दुषण वायू पासून णजेच CO2 (काबन), Nox, Sox यापासून तेथील 
रिहवाशाचा बचाव होईल. घरा ा छपरावर सोलर पॅनेल उभा न ा दारे सोलर फोटो ो ाइक पॅनेल दारे 
वीजिनिमती केली जाते. याम े िनमाण झालेली वीज थेट महािवतरण ा जाळयाला ( ीड) ला जोडली जाऊ शकते. 
यातुन भारिनयमन बंद होईलच िशवाय िवजेचे मािसक िबल अ ंत कमी माणात येईल. ासाठी ेक 
झोपडप ीतील कुटंुबाना ेकी १ सोलर होम लाईट सेट णजे २ टयुब लाईट, १ फॅन चालिव ासाठी सोलर पॅनल 
तसेच बॅटरी बॅकअप, इन रटर व १ पोल काया ीत क न दे ात यावा. सदरचे काम करणेसाठी Broadcast 
Engineering Consultants India Limited अथवा Savitiribai Phule Pune University या सं थेस थेट प दतीने 
दे ात यावे. सदरची खरेदी महानगरपािलके ा शहर सुधारणा िवभागाअंतगत झोपडप ीम े काम करणा-या 
िवदयुत िवभागामाफत कर ात यावी. तसेच शहर सुधारणा िवभागा अंतगत येणा-या लेखािशषावरील अ. . १) 
महसुली – झोिनपु थाप  िवभाग िकरकोळ दु ी व देखभाल पान .९१७ ते ९४८, २) महसुली – िवद्युत 
िवभाग पान .९४९ ते ९५३, ३) भांडवली- झोिनपु थाप  पान . ५९८ ते ६०२, ४) भांडवली -  िवदयुत िवभाग पान 

.६३२ ते ६३६   याव न खच कर ात यावा. तसेच सदर योजना पुण करणेकामी शहर सुधारणा िवभागातील तसेच 
इतर िवभागातील अखिचत र म सदर ा लेखािशषावर वेळोवेळी उपल  कर ात यावी. सदरचे सािह  

ायोिगक त ावर सु वातीला तीन झोपडप या शांतीनगर, िव लनगर, द नगर या झोपडप ीमधील सव कुटंुबाना 
सदर सािह ाचा लाभ िमळावा तसेच आव कतेनुसार याकामी िनधी कमी पड ास वेळोवेळी िनधी उपल  क न 
देणेस मा ता देणेत येत आहे.  
 

सदर ठराव सवानुमते मा  झाला. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप ाचे जािहर केले. 

 
 

 

                         ( ा.सोनाली द ा य ग ाणे) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

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

मांक : नस/४/कािव/८०/२०२१ 
िदनांक : १६/०२/२०२१                                                                        

                                                                                                                                                   
                                                                 ( उ ास बबनराव जगताप ) 

                        नगरसिचव 
िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

    िपंपरी ४११ ०१८. 
 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकारी यांचेकडे पुढील यो  ा कायवाहीसाठी रवाना. 


