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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ८ 

सभावृ ांत 

दनांक -   १९/०९/२०१३                वेळ दपार   ु ३.०० वाजता 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा गु वार  

दनांक १९/०९/२०१३ 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.सौ.साळंुखे स वता सुरेश 

४) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 
 

या िशवाय मा.गावडे – नगरसिचव, मा.भदाणे – उपसंचालक नगररचना हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 

-------- 
 
उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभाकामकाजात दाखल क न 

घेणेत आला. 
 
वषय .३) जु या ह ची मंजूर वकास योजना – पंपर  िचंचवड वकास योजना सुधा रत  

           करणे. 
 

---------- 
 

ठराव मांक –  २८     वषय मांक - १ 
दनांक - १९/०९/२०१३     वभाग – नगररचना 
सूचक – मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा.स वता साळंुखे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१५/ पंपर /१०/२०१३, द. ०३/०९/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
मोरवाड  स.नं.१५०, १५१, १५२ येथे आर ण .९१ मधील पाक या आर णातील प मेकड ल 

२०५००.०० चौ.मी. े  आ ण आर ण .९५ सां कृितक क  २००० मी. असे एकूण सुमारे २२५००.०० 
चौ.मी. े  या आर णातून वगळून तावा सोबत या नकाशात दश व या माणे आर ण .९५  
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बहुउ ेिशय कलाक  या योजनासाठ  आर त करणेक रता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३७(१) अ वये पुनफेरबदल बाबत कायवाह िस द स देऊन यावर ल ा  हरकती, 
सुचना यावर सुनावणी घेऊन शासनास फेरबदल ताव सादर करणेबाबत आयु ांना अिधकार देणेबाबत 
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. 
---------- 

   
ठराव मांक –  २९     वषय मांक - २ 

दनांक - १९/०९/२०१३     वभाग – नगररचना 
सूचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.स वता साळंुखे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१०/५९२/२०१३, द. ०४/०९/२०१३  

वषय .२) पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवड , हाळंुग,े मोई,मा ंजी 
           व इतर प रसराचा समावेश करणेबाबत.... 
           वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

सभाकामकाजात दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 
 
ठराव मांक – ३०     वषय मांक - ३ 

दनांक - १९/०९/२०१३     वभाग – नगररचना 
सूचक – मा.स वता साळंुखे     अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल .नर व/का व/१०/५९१/२०१३, द. ०४/०९/२०१३  

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       वकास योजना सुधा रत करणेकर ता महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ या 
तरतूद नुसार कायवाह  सु  करणेत येत आहे. सन २०११ म ये उ  अिधिनयमा म ये सुधारणा करणेत 
आली असून द.०५/०४/२०११ पासून अंमलात आली आहे. यानुसार वकास योजना तयार करणेचा 
कालावधी खालील माणे आहे. 
 

कलम कायवाह चा तपिशल कालावधी 
२३ वकास योजना सुधा रत करणेचा 

इरादा जा हर झालेनंतर हरकती / 
सुचना माग व याचा कालावधी व 
कलम २४ अ वये नगररचना 
अिधकार  नेमणूक करणेचा ठराव 
करणे. 

सदर ठराव शासक य राजप ात िस द झालेनंतर 
हरकती / सुचना माग व यासाठ  ६० दवस मुदत 
देणे. 
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२६ 

 

वकास योजनेचे ा प तयार क न 
राजप ात िस द करणे. 

 

इरादा राजप ात िस द झालेनंतर २ वषात अथवा 
६ म ह याची वाढ व मुदत (शासना या मंजूर ने 
िमळू शकते) हणजेच ३० म ह यात व तदनंतर 
िस द झालेनंतर हरकती / सुचना 

माग व यासाठ  ३० दवस मुदत देणे. 
 

 

३० 

 

ा प वकास योजना शासनास 
मंजूर साठ  सादर करणे. 

 

कलम २६ अ वये िस द झा यापासून ६ 
म ह यात अथवा वाढ व ६ म ह या या कालावधीत 
(शासना या मंजूर ने िमळू शकते) हणजे १ वषात 
सादर करणे. 
 

 
 

वर नमुद के यानुसार वकास योजना तयार करणे या व वध ट यात कालावधी िन त झालेला आहे. 
सदर वकास योजना सुधा रत कर या या अनुषंगाने पुढ ल सव कामे पार पाड यासाठ  थमत: महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम २४ अ वये नगररचना अिधकार  यांची नेमणूक 

आ ण तसेच उ  अिधिनयमा या कलम २३ अ वये सदर े ाची वकास योजना सुधा रत करणेक रता 
इरादा जा हर करणे आव यक आहे तथा प इरादा जा हर झालेनंतर ३ वषा या आत वकास योजनेची 
कायवाह  पुण क न शासनास सादर करणे आव यक आहे. यासाठ  वकास योजना सुधा रत करणे या 
ाथिमक ट पा हणजेच ाथिमक मोजणी, सव ण व बेसमॅप (Base Map) करणे आव यक आहे.  

महानगरपािलकेमधील उपल ध अिधकार , कमचार  यांचेकड ल दैनं दन कामकाज सांभाळून स ह 
करणेसाठ  जादा वेळ लाग याची श यता नाकारता येत नाह .  यामुळे या कामासाठ  खाजगी सं थेची 
मदत घेऊन स ह करणेसाठ  मा.मनपा सभेची मंजूर  घेणे यो य होईल.  सदर सव ण, ाथिमक 
मोजणी व बेसमॅप (Base Map) तयार झालेनंतर कलम २३ खाली इरादा जा हर करणे व कलम २४ खाली 
नगररचना अिधकार  नेमणूक बाबत कायवाह  करता येईल व अिधिनयमातील व हत कालमयादेत 
वकास योजना मंजूर साठ  शासनास सादर करता येईल.  यासाठ  मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.  यासाठ  जु या ह या मंजूर वकास योजना े ाची ाथिमक मोजणी, स ह ण व 
बेसमॅप (Base Map) खाजगी सं थेमाफत घेणेसाठ  आ ण याक रता िन वदा िस द करणेकामी 
शासक य मा यता िमळणेसाठ  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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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/ ८७१ /२०१३ 

दनांक - १९/०९/२०१३ 
                                                                 

 
 
 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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