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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायप का मांक – १२ 

सभावृ ांत 
 

  दनांक - ०४/०५/२०२१                              वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
०४/०५/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-
१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत 
आली होती. सदर सभेत खालील माण े काह  स मा.सद य सभागृहात उप थत होत े तर काह  
स मा.सद य ऑन लाईन प दतीने सहभागी झाले होते.  
 

१. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे -  सभापती 
२. मा.साधना अंकुश मळेकर 
३. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
३. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 

     
    या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.लडकत – .सह शहर अिभयंता हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

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

ठराव मांक – १८                  वषय मांक - ०३ 
दनांक – ०४/०५/२०२१                            वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा. ा.सोनाली ग हाणे               अनुमोदक : मा. साधना मळेकर      
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/९/ कवळे/१२७/२०२१, द.२७/०४/२०२१ 
        मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
        मौजे तळवडे येथील गट . ९ मधील िनयो जत अशु  जलउपसा क ासाठ  पोहोच र ता 
हणून मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी. र याचे जागेच े संपादन क न िमळणेची मागणी 

पाणीपुरवठा वभागाने केलेली आहे. सदर गट .९ मंजूर वकास योजनेनुसार औ ोिगक वापर 
वभागाम ये आहे. तसेच देहूरोड अँ युनेशन डेपो या २००० याडा या ितबंिधत े ात (Red zone) 

आहे. बाजारमु यदर त यातील (सन २०२०-२१) मु य वभाग .१८/७ नुसार गट .९ साठ  
.५,५००/- चौ.मी. इतका दर नमुद आहे. तथा प, सदर र याच े े  हे ितबंिधत े ात असलेने व 
ितबंधीत े ात कोणतेह  बांधकाम अनु ेय नस याने बाजारमु यदर त यातील मागदशक सूचना 

मधील अ. .२० (ह) नुसार .५,५००/- चौ.मी. दराचे ४०% माणे येणा-या दराने र याने बािधत 
४२०० चौ.मी. े ासाठ  .१,०२,६७,४००/- मु यांकन र कमेस मा.आयु  यांनी द.२५/११/२०२० चे 

तावा वये मा यता दलेली आहे. सदरचे मु यांकनाबाबत संबंिधत जागा मालक यांचेशी पाणीपुरवठा 
वभागाच े संबंिधत ितिनधीसह चचा झाली असता यांनी मु यांकन र कम अमा य अस याचे 
सांिगतले. तसेच जागेचा मोबदला हा खाजगी वाटाघाट ने (रोख व पात) महारा  शासना या चालू 
बाजार मु य दराने १.३ पट एवढा िमळणेची मागणी केली आहे. “ भूिम संपादन, पुनवसन व 
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पुन थापना करताना वाजवी भरपाई िमळ याचा व पारदशकतेचा ह क अिधिनयम– २०१३ या कलम 
२६ अ वये ” केवळ वा षक मु य दर त यातील दरावर आधा रत नुकसान भरपाई दली जात नसून 

तरतुद माणे येणारे मु य वचारात घेणेबाबत तरतूद आहे. तसेच महारा  शासना या महसूल व वन 
वभागाकड ल द.१२/०५/२०१५ चे शासन िनणयाम य,े खाजगी े ातील जमीन िसंचन व इतर 
क पासाठ  खाजगी वाटाघाट ारे थेट खरेद  प तीने घेणेबाबत, मागदशक त वे नमूद आहेत. पंपर  

िचंचवड महानगरपािलके माफत खाजगी वाटाघाट ने भूसंपादन करताना संबंिधत जमीन मालकास 
मोबदला अदा करताना मा.महापािलका सभा ठराव .७७४, द.२०/११/२०१५ व ठराव .९१५, 

द.२९/०८/२०१६  नुसार नुकसान भरपाई अदा करताना या िमळकतधारकांचे े  ० ते ३०० चौ.मी. 
आहे. अशा बािधत छो या िमळकतधारकांना १००%  दलासा र कम व ३०० चौ.मी. पे ा जा त े ाच े

भूखंडधारकांना ३०%  दलासा र कम या माणे कायवाह  केली जाते. सदर जागेची पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेस आव यकता अस याने महारा  शासन महसुल व वन वभाग यांचेकड ल शासन 
िनणय . संक ण-०३/२०१५/ . .३४/अ-२, मं ालय, मुंबई यांचेकड ल द.१२/०५/२०१५ रोजी या 
“खाजगी े ातील जमीन िसंचन व इतर क पासाठ  खाजगी वाटाघाट ारे थेट खरेद  प तीने 
घेणेबाबत ” शासन िनणयानुसार ता यात घेणेची कायवाह  मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकड ल मोबदला 
िन तीसाठ या ज हा तर य सिमती माफत करता येणे श य आहे. सदरची कायवाह  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. 
 
 

                    ( ा.सोनाली द ा य ग हाणे ) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२२७/२०२१ 
दनांक : ०४/०५/२०२१     

                                                      

        
                                                                 (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. 


