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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक १६ 

सभावृ ांत 

दनांक -   १५/०१/२०१४                वेळ - दपार   ु ३.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक १५/०१/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 
 

१) मा. सुपे आशा र वं  – सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

४) मा. जय ी वसंत गावडे 
 
या िशवाय मा.गावडे – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस 

उप थत होते. 
-------- 

 उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील वषय सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत 
आला. 
 

वषय .४) सांगवी येथील ड .पी.र याबाबत - मा.जय ी गावडे, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव. 
---------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.जय ी गावडे           अनुमोदक : मा.आशा सुयवंशी 
 

 नामदेव ढसाळ यांचे तसेच अशोक शाळू व संभाजी मो हते यांचे द:ुखद िनधन झालेले अस याने 
यांना दांजली वाहन बुधवार दनांक ू २२/०१/२०१४ दपार  ु ३.०० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

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

सभापती - बुधवार दनांक २२/०१/२०१४ दपार  ु ३.०० पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

                                                       ( सुपे आशा र वं  )        

                                                             सभापती 
                                                       मा.शहर सुधारणा सिमती 
                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 

 



 

 

2 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक १६ 

सभावृ ांत 

( दनांक १५/०१/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
दनांक -   २२/०१/२०१४                  वेळ - दपार   ु ३.०० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक २२/०१/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१) मा. सुपे आशा र वं  – सभापती 
२) मा.  साळंुखे स वता सुरेश 

३) मा. तानाजी व ठल खाडे 

४) मा. उषा संजोग वाघेरे (पाट ल) 
 
या िशवाय मा.गावडे, मा.कुलकण  – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले – 

.समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
-------- 

 दनांक ०१/०१/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १५) सभावृ ांत कायम करणेत 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

--------- 
ठराव मांक – ५३      वषय मांक - १ 
दनांक - २२/०१/२०१४       वभाग - नगररचना  

सूचक – मा.तानाजी खाडे      अनुमोदक – मा.उषा वाघेरे 
संदभ : १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  .नर व/का व/०६/११००/२०१३, द.०६/११/१३ 

       २) उपसंचालक, नगररचना यांचेकड ल प  .नर व/का व/०६/११/२०१४, द.२०/०१/२०१४ 
 वषय - मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजूर वकास योजनेतील िमळकती (मौजे पंपळे  

        िनलख िशव ते वाकड शाळा) ४५ मी. व २४ मी. र ता ं द करणासाठ  भूसंपादन 

        करणेबाबत...  

उपरो  संदिभय प  .२ अ वये सदरचे वषयप  मागे घेणेबाबत वनंती केलेली अस याने 
वषय .१ चे वषयप  मागे घे यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक – ५४      वषय मांक - २ 

दनांक - २२/०१/२०१४       

सूचक – मा.तानाजी खाडे      अनुमोदक – मा.स वता साळंुखे 
संदभ : १)  मा.चा िशला कुटे, मा.तानाजी खाडे  यांचा ताव. 
           वषय - आकुड  येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर योजनेनुसार 

आकुड  येथील सव नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर े  आर ण .५४८ नुसार 
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ाथिमक शाळेसाठ  आर त ठेव यात आलेले आहे.  सदरचे आर ण पंपर  
िचंचवड मनपा िनयं ण े ात येत आहे.  शाळेसाठ  आर त जागा आर णामधून 
वगळून र हवासी िनवासी वभागात समा व  कर यासाठ  महारा   ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  क न 
सदरचा ताव शासना या मा यतेसाठ  सादर करणेस मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

  वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५५      वषय मांक - ३ 

दनांक - २२/०१/२०१४      वभाग–नागरव ती वकास योजना 
सूचक – मा.तानाजी खाडे      अनुमोदक – मा.उषा वाघेरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे जावक .ना वयो/२/का व/४५८/१३ द.३०/१२/१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
  नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध मागासवग य क याणकार  योजना 
राब व यात येतात याम ये काह  योजना बंद करण,े काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व न वन 
योजना सु  करणे ता वत असून मागासवग य क याणकार  योजनेतील व वध क याणकार  
योजनेम ये सुधा रत बदल करणेकामी तावासोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते २ योजनांना मा यता 
तसेच मागासवग य क याणकार  योजना घटक योजना .१ सुधार त िश यवृ ी वाटप योजनेत 
(सुधार त) िश यवृ ी हणून इय ा ५ वी ते ७ वी म ये िशकत असणा-या व ा याना र. .१,५००/- 
ऐवजी र. .२,०००/- व इय ा ८ वी ते १० वी म ये िशकत असणा-या व ा यासाठ  र. .२,५००/- 
ऐवजी र. .३,०००/- देणेस तसेच मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत घटक योजना .७ 
मागासवग य युवकांना व वध यावसाय िश ण देणे या योजने या नावात मागासवग य युवकांना 
शासनाकड ल मा यता ा  प  अ नुसार अहताधारक (V.T.P.) (Vocational Training Provoider) 

सं थांमाफत शासनमा य अ यास माचे शासनमा य दराने िश ण देणे या माणे पूव या योजने 
ऐवजी सुधारणा कर यास २) पूव या योजने या अट  शत म ये सुधारणा क न पुढ ल माणे अट  व 
शत  िन त करणेत या यात. अ) लाभाथ  बाबत अट  शत  – मागासवग य क याणकार  योजना .७ 
मधील लाभाथ या अट  शत  मधील अ. .५ अजदारास एकूण फ  या १०% सहभाग शु क संबंिधत 
िश ण सं थेकडे जमा करावे लागेल ह  अट, अट  शत मधून वगळ यात यावी. ब) V.T.P.बाबत अट  

शत  – १. V.T.P. सं था यांना ३ वषापे ा जा त वषाचा शासक य योजनेतील िश णाचा अनुभव 
असावा.  २. V.T.P. सं था ह  P.C.M.C. या ह ीतील असावी. ३. सं थेस समाजक याण वभागात 
मनपा, ज हाप रषद कंवा नगरप रषद येथीली योजनेत िश णाचा अनुभव असावा. ४. सं थेची 
वा षक उलाढाल ह  ४० लाखापे ा जा त असावी. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या योजनेनुसार 
मनपा काय े ातील उ च िश णासाठ  परदेशी जाणा-या व ाथ नींना अनुदान र कम देणेत येत असते 
याच धत वर मागासवग य व ा याना देखील अनुदान देणेस मा यता देणेकामी                 

मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

ठराव मांक – ५६      वषय मांक - ४ 

दनांक - २२/०१/२०१४      

सूचक – मा.तानाजी खाडे      अनुमोदक – मा.उषा वाघेरे 
संदभ :  मा.जय ी गावडे, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव - 
  सांगवी मधुबन कॉलनी येथील गणपती चौक ते ग ली नं.१० कडे जाणारा मु य र ता 
म.न.पा. वकास आराखडयाम ये १२.०० मी.िनयो जत आहे.  तर  सदर र यावर ल वाहतुक चा वचार 
करता व भ व यात होणारे इतर पयायी र ते यांचा वचार करता गणपती चौकात ग ली नं.१० कडे 
जाणारा १२.०० मी. र याची ं द  कमी क न ९.०० मी. पयत करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
                                                       ( सुपे आशा र वं  )        

                                                           सभापती 
                                                     मा.शहर सुधारणा सिमती 
                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/१००/२०१४ 

दनांक -   /०१/२०१४  

     

 
                   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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