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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती   

कायप का मांक – १६ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०९/०१/२०१९                      वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

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

दनांक ०९/०१/२०१९ 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.चौगुले सीमा द ा य - सभापती     

       २. मा.घोलप कमल अिनल 

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

                             ---------- 
 

     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने उप थत 

स मा.सद य यांनी सदर सभा दनांक २३/०१/२०१९ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब 

केली. 

----------- 
 
 
 
 

(सीमा द ा य चौगुले) 
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 – १६ 
सभावृ ांत 

( दनांक – ०९/०१/२०१९  रोजीची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २३/०१/२०१९                        वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक-०९/०१/२०१९ 

रोजीची तहकूब सभा बुधवार दनांक २३/०१/२०१९ 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.चौगुले सीमा द ा य  –  सभापती     

       २. मा.बारणे माया संतोष 

 ३. मा.घोलप कमल अिनल 

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

                             ---------- 
 

     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने उप थत 

मा.सभापती यांनी सदर सभा दनांक १३/०२/२०१९ रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत तहकूब 

केली. 

----------- 
 
 
 
 

(सीमा द ा य चौगुले) 
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 – १६ 
सभावृ ांत 

( दनांक – ०९/०१/२०१८ व २३/०१/२०१९ रोजीची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १३/०२/२०१९               वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक – 

२३/०१/२०१९ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक १३/०२/२०१९ 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.चौगुले सीमा द ा य  –  सभापती 

  २. मा.भोईर सुरेश िशवाजी     

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

                             ---------- 
 

     सभा कामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात नसलेने उप थत 

मा.सभापती यांनी सदर सभा दनांक २७/०२/२०१९ रोजी दुपार  २.३० वाजेपयत तहकूब 

केली. 

----------- 
 
 
 

(सीमा द ा य चौगुले) 
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 – १६ 
सभावृ ांत 

( दनांक – ०९/०१/२०१९, २३/०१/२०१९ व १३/०२/२०१९ रोजीची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - २७/०२/२०१९                        वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक – 
१३/०२/२०१९ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक २७/०२/२०१९ 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.चौगुले सीमा द ा य   -  सभापती 
  २. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
 ३. मा. घोलप कमल अिनल  

४. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

 ५. मा.िनलेश हरामण बारणे          

 या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.इंदलकर – सहा.आयु  मा.पुजार ,– 
कायकार  अिभयंता, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  
 
 

------------- 
 

अ) दनांक २१/१२/२०१८,२७/१२/२०१८ व ०३/०१/२०१९ रोजी झाले या वशेष सभेचा 
(कायप का .१४) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट 
केले. 

आ) दनांक ०३/०१/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१५)चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

                

-------------  

ठराव मांक - ४६          वषय मांक - ०१ 
दनांक - २७/०२/२०१९                              वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.सुरेश भोईर                         अनुमोदक : मा.कमल घोलप 

संदभ: मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१६/१५२०/२०१८, द.०६/१२/२०१८ 

      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . 
पीसीसी।३०९६।१८०१।सीआर-२६१।न व-२२, द.११।०९।१९९७ अ वये करणेत आली आहे. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर 
वकास वभाग, अिधसुचना . टमपीएस-१८०५/१०५०/सीआर-७९५/०७/न व-१३, 

द.३०/०५/२००८ अ वये मंजुर आहे. तसेच द.१८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये 
पुन: िस  केलेला भाग वगळता उवर त वकास योजना मंजुर असुन शासन िनणय 
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.ट पीएस-१८१२/१६०/ . .५८/१२/पुनबाधनी .२७/१२/ईपी मंजुर /न व-१३  द. 
०२/०३/२०१५ अ वये उवर त भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. 
सदर मंजुर वकास योजनेत मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१७ व १८ पैक  म ये 
आ. .२/११ अ नशमन क  (Fire Station) हे ४० आर े ाचे आर ण आर त केलेले 
आहे. संदभ य प ा वये कायकार  अिभयंता थाप य इ भाग यांनी मौजे चो वसावाड  

येथील सदर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील स.नं.१७ पै व 
१८ पै मधील ता वत आ. .२/११ अ नशमन क  (Fire Station) या आर णाक रता 
मनपाचे ता यात न आलेले उव रत सुमारे २० आर े ाचे भुसंपादन क न जागा 
महानगरपािलके या ता यात घेणेबाबत कळ वल ेआहे. सबब सदरचे आर णाक रता खाजगी 
जिमनीचे भूसंपादन करण ेआव यक आहे. तर  मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१७ पै व १८ 
पै मधील ता वत आ. .२/११ अ नशमन क  (Fire Station) या योजनाखालील 
जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ 
अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे 
यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.  तर  तुत 
जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन 
पुनवसन व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता 
राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने 
संपादन करणेकामी मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभकेडे ि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 - ४७          वषय मांक - ०२ 

दनांक - २७/०२/२०१९                              वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                        अनुमोदक : मा.सुरेश भोईर 

संदभ: मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७३/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा वाहतुक चे 
ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे यथेील स.नं.३९ ते ७१ येथील 

१८.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा.नगरसद य व नाग रक यांची 
मागणी आहे.  सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता वकिसत होणे गरजेचे 
आहे. मा.नगररसद य व नाग रकांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे 
वाहतूक या  हताथ  मौजे कवळे स.नं.३९ ते ७१ येथील  मंजूर वकास योजनेतील १८.०० 
मी.र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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



 6

 
ठराव मांक - ४८          वषय मांक - ०३ 

दनांक - २७/०२/२०१९                              वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.कमल घोलप                        अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 

संदभ: मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७४/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा वाहतुक चे 
ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, ७४, ७५ व ७६ 

येथील १२.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा. नगरसद य व 
नाग रक यांची मागणी आहे.    सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता वकिसत 
होणे गरजेचे आहे. मा.नगररसद य व नाग रंकांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे 
वाहतूक या  हताथ  मौजे कवळे स.नं.७३ ते ७६ येथील  मंजूर वकास योजनेतील १२.०० 
मी. र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत 
कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४९          वषय मांक - ०४ 

दनांक - २७/०२/२०१९                              वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.कमल घोलप                        अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 

संदभ: मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/२२४/२०१८, द.१६/१०/२०१८ 

      मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

मौजे वाकड येथील ािधकरणाचे मंजुर वकास योजनेनुसार व पंपर  

महानगरपािलकेचे िनयोजन िनयं ण क ाम य ेसन १९९८ म ये समा व  झाले या स.नं. 
२१० पैक  याम ये २४ मी. ं द र ता ता वत आहे. सदर या २४ मी. र ता पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या ह त स.नं.२१०/३ वाकड येथे सुमारे ९५ मी. लाबींचा असून 
उव रत र ता ािधकरणाचे ह त आहे. मौजे वाकड येथील स.नं.२१०/३ पैक  १५९६० चौ.मी. 
े ाम ये हातोबानगर ह  घो षत झोपडप ट  असून याचे पनुवसन करणेचे काम 

झोपडप ट  पनुवसन ािधकरण, सेनापती बापट माग, पुणे यांचे िनदशनाखाली चालु आहे. 
हातोबानगर झोपडप ट , वाकड–डांगे चौक  २४ मी. ं द र यावर असून पपंर  िचंचवड 

नवनगर वकास ािधकरणा या वकास योजना नकाशानुसार २४ मी. र ता ता वत 
दाख वला आहे. सदरचा र ता वेणुनगर इमारती या बांधकामामुळे बािधत होत अस यामुळे 

य ात भ व यात अ त वात येऊ शकणार नाह . यामुळे वाकड-डांगे चौक २४ मी. ं द 
र ता याव न स.नं. २१०/३ मधील २४ मी. ं द र ता र  करणे उिचत होईल.   आयु  
कायालय, पुण े वभाग, पुणे वधानभवन पुणे – ४११ ००१ यांचे प  .सआ/भु.सं./तीन 

५५०/१९९५ पुणे द.१४/१०/१९९५ रोजीचे आदेशा वये मौजे वाकड येथील स.नं.२१०/३ 
पैक  मधील २४ मी. बािधत सुमारे ९५ मी. ने बािधत े  ािधकरणाचे िनयं ण क ेतून 
वगळून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या िनयोजन िनयं ण ह त येत असून सदर र ता 
वगळणेकर ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून कायवाह  करावी लागेल. उपरो  बाबी 



 7

पहाता ािधकरणा या िनयं ण क ेतून वगळून पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िनयोजन िनयं ण ह म ये ९५ मी. लाबींचा र ता महानगरपािलके या ह त येत आहे. 
सदर र याचे जागेम ये हातोबानगर झोपडप ट  आहे व याचे पनुवसन, झोपडप ट  
पुनवसन ािधकरण सेनापती बापट माग, पुणे यां या िनयोजना ारे चालु आहे. ािधकरणाने 
यां या से टर ४० या मंजूर रेखांकन नकाशा (लेआऊट) म ये सदर ९५ मी. लांबीचा 

स.नं.२१० वाकड मधील ता वत र ता दाख व याचे दसून येत नाह .तसेच मु य 
कायकार  अिधकार  पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांनी  मा.आयु , पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका यांना पाठ वलेले प  द. ०८/०५/२०१८ ारे “ ािधकरणा या 
मंजूर वकास योजनेतील अजदार यांनी नमूद केलेला २४ मी. ं द चा र ता हा मौजे वाकड 
स.नं.१७८ व स.नं.२१० म ये दश वलेला असून स.नं.१७८ म ये ािधकरणाने राब वले या 
गृहयोजनेमुळे सदर र याची आखणी ह  वकास योजनेनुसार करणे श य नाह . स.नं.१७८ 
मधील सदर २४ मी. ं द र ता हा कॅनॉल या दो ह  बाजंुनी १२ मी. ं द दश वलेला आहे व 
तो वकिसत आहे.  ािधकरण ह  बाहेर ल मौजे वाकड स.नं.२१० भाग मधील मंजूर 
वकास योजनेतील २४ मी. ं द र याबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ यो य ती 
कायवाह  करणे आव यक आहे.” असे कळ वले आहे. तर  सदरचा ता वत २४ मी. र ता 
र  कर याक रता महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करावा लागेल. उपरो  वषयां कत करणी सदरचा २४.० मी. र ता र  
करणेबाबतचा फेरबदल ताव म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये 
कायवाह  करणसे मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभकेडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 
---------- 

   यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
         (सीमा द ा य चौगुले) 

   सभापती  

   शहर सुधारणा सिमती 
   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

माकं : नस/४/का व/१३२/२०१९ 

दनांक :०५/०३/२०१९                                                                                          

                                                                                           
                                             (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.  


