
 

 

1
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ११ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०७/०१/२०१५             वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक ०७/०१/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके 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. सुयवंशी आशा ाने र 
२) मा. लोखंडे गोर  जाकाराम 

३) मा. अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
 

   
 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

--------- 
 
 

 सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने उप थत 
स मा.सद य यांनी दनांक २१/०१/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ पयत सभा तहकूब केली. 

 
 
 
 
 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ११ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०१/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २१/०१/२०१५                      वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०७/०१/२०१५ ची 
तहकूब सभा बुधवार दनांक २१/०१/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ वाजता महापािलके 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.छाया जग नाथ साबळे  -  सभापती 
२) मा.नेटके सुमन राज  

३) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
४) मा. लोखंडे गोर  जाकाराम 

५) मा. अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
 

  या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.तुपसाखरे, मा.पुजार  - उप अिभयंता 
हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
खालील माण ेसुचना मांडणेत आली. 

 
सुचक - मा.अ नी िचंचवडे   मा.आशा सुयवंशी 
 
 मा.शहर सुधारणा सिमती सभा कायप का मांक ११ बुधवार द.०४/०२/२०१५ रोजी दुपार  
२.४५ पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
 

---------- 
 
सभापती - बुधवार दनांक ०४/०२/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत 

आहे. 
 
 

( छाया जग नाथ साबळे ) 
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 - ११ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०७/०१/२०१५ व २१/०१/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०४/०२/२०१५             वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
२१/०१/२०१५ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०४/०२/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ वाजता 
महापािलके 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.छाया जग नाथ साबळे  -  सभापती 
२) मा.आर.एस.कुमार 

३) मा.नेटके सुमन राज  

४) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
५) मा.जवळकर वैशाली राहुल  
 

  या िशवाय मा.दंडवते - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

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

 
सुचक - मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक : मा.वैशाली जवळकर 
 
 मा.शहर सुधारणा  सिमती कायप का मांक ११ ची सभा सोमवार द.०९/०२/२०१५ रोजी 
दुपार  ३.१५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

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

सभापती - सोमवार दनांक ०९/०२/२०१५ रोजी दुपार  ३.१५ वा. पयत सभा तहकूब करणेत येत 
आहे. 

 
( छाया जग नाथ साबळे ) 

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 - ११ 

सभावृ ांत 
( दनांक ०७/०१/२०१५, २१/०१/२०१५ व ०४/०२/२०१५ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक - ०९/०२/२०१५             वेळ - दुपार  ३.१५ वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०४/०२/२०१५ ची 
तहकूब सभा सोमवार दनांक ०९/०२/२०१५ रोजी दुपार  ३.१५ वाजता महापािलके 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.छाया जग नाथ साबळे  -  सभापती 
२) मा.आर.एस.कुमार 

३) मा.उ हास शे ट  

४) मा.नेटके सुमन राज  

५) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
६) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

७) मा.आसवाणी स वता धनराज 

८) मा.जवळकर वैशाली राहुल 
 

  या िशवाय मा.दंडवते - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

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

 
सुचक – मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

         नगररचना व बांधकाम परवानगी वभागाचे अिधकार  सभेस उप थत नसलेने  

मा.शहर सुधारणा सिमतीची सभा (कायप का मांक ११) ची सभा बुधवार दनांक १८/०२/२०१५ 

रोजी दुपार  २.४५ पयत तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
सभापती - बुधवार दनांक १८/०२/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ पयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 

( छाया जग नाथ साबळे ) 
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 - ११ 

सभावृ ांत 
 

( दनांक ०७/०१/२०१५, २१/०१/२०१५, ०४/०२/२०१५ व ०९/०२/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 
 

दनांक - १८/०२/२०१५                     वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०९/०२/२०१५ ची 

तहकूब सभा बुधवार दनांक १८/०२/२०१५ रोजी दुपार  २.४५ वाजता महापािलके 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.नेटके सुमन राज  

२) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

४) मा.जवळकर वैशाली राहुल 
 

  या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव,  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
--------- 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 

सूचक – मा.आशा सुयवंशी        अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
  

सभा कामकाज भरवणेसाठ  नेमले या वेळ  मा.सभापती हे सभागृहात उप थत नस याने 
मा.शहर सुधारणा  सिमती सद या मा.नेटके सुमन राज  यांची सभा य  हणून िनवड करणेत यावी.  

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 

(मा.नेटके सुमन राज  यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 
 

---------- 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सूचक – मा.आशा सुयवंशी        अनुमोदक – मा.वैशाली जवळकर 
 
        शहर सुधारणा सिमतीची कायप का मांक ११ दनांक १८/०२/२०१५ ची सभा दनांक 
०४/०३/२०१५ रोजी दुपार  २.३० पयत तहकूब करणेत यावी.  

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

 
 
 

सभा य ा – बुधवार दनांक ०४/०३/२०१५ रोजी दुपार  २.३० पयत सभा तहकूब करणेत   
येत आहे. 

 
 

( सुमन राज  नेटके ) 
सभा य  

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 - ११ 

सभावृ ांत 
 

( दनांक ०७/०१/२०१५, २१/०१/२०१५, ०४/०२/२०१५, ०९/०२/२०१५ व १८/०२/२०१५  
ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक - ०४/०३/२०१५             वेळ - दुपार  २.३० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
१८/०२/२०१५ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०४/०३/२०१५ रोजी दुपार  २.३० वाजता 
महापािलके 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.छाया जग नाथ साबळे  -  सभापती 
२) मा.नेटके सुमन राज  

३) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
४) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

५) मा.जवळकर वैशाली राहुल 
६) मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 

 
    या िशवाय मा.दंडवते – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.पाट ल – सह शहर अिभयंता, मा.िशंपी – नगररचनाकार, मा.भागवाणी – उप अिभयंता  
हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
 
ठराव मांक – ४३ वषय मांक – १  

दनांक – ०४/०३/२०१५                          वभाग – नगररचना व वकास  

सुचक – मा.सुमन नेटके अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/वाकड/६६३/२०१४, द.१७/१२/१४ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
              मौज ेवाकड जगताप डेअर  ते बालेवाड  बाणेर या दो ह  ठकाणांसाठ  जोडणा-या पुलाकर ता  
वाकड येथील स.नं.२६० पैक  जिमनीवर मुंबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५  

अ वय े३५ मी. ं द र ता दनांक २४/१०/२०१३ अ वय ेघो षत केलेला आहे.  सदर मुळा नद वर ल  

पुलाचे काम चाल ूकेलेल ेअस यामुळे मौज ेवाकड येथील कलम २०५ अ वय ेघो षत केले या ३५ मी.  
ं द र याकर ता जमीन संपादन करण ेआव यक आहे. मौज ेवाकड येथील स.न.ं२६० पैक  मुंबई 
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 ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वय ेघो षत केले या ३५ मी. ं द  

र याखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन  

अिधिनयम १८९४ तातड चे कलम १७ अ वय ेसंपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव 

मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकामी 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 केल.े 
 
 

 

( छाया जग नाथ साबळे ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२२०/२०१५ 

दनांक : ०७/०३/२०१५ 
 

                                                                                             
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  याचेंकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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