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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/७३०/२०१४ 

      दनांक : २८/०९/२०१४ 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा  

        सिमतीची पा क सभा दनांक ०३/०९/२०१४ रोजी  

        आयो जत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक ०३/०९/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 

कायप का मांक - ०४ 
 
 

दनांक : ०३/०९/२०१४         वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

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

बुधवार दनांक ०३/०९/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

दनांक २०/०८/२०१४  रोजी झाले या सभेचा (कायप का माक ३) सभावृ ांत 
कायम करणे. 
 

---------- 
 

वषय .१) आकुड  येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर योजने  
नुसार आकुड  येथील सव नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर े  आर ण 
.५४८ नुसार ाथिमक शाळेसाठ  आर त ठेव यात आलेले आहे. सदरचे  

आर ण पंपर  िचंचवड मनपा िनयं ण े ात येत आहे. या आर णासाठ   
पोहच र ता ९ मीटर ं द चा आहे. हा ९ मीटर ं द चा र ता शाळेसाठ  अ ं द  
असून अपुरा आहे. तसेच या आर णाम ये र हवासी घरे, चच असून सुमारे 
८० ट के े  इमारतीने यापलेले आहे. या शाळे या लगत या प रसराम ये 
सट उसुला हाय कूल, िनट  व ालय, सर वती व ालय, हाळसाकांत 
व ालय तसेच पं.िचं.मनपाचे आकुड  शाळा आहे.  तर  या आर णानुसार 
आता शाळेची आव यकता नाह .  वर ल सव बाबींचा वचार करता सदरच े

आर ण .५४८ नुसार 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. 

           ( दनांक ०३/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे)  
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वषय .२) मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २२० दनांक ०८/०१/२०१४ नुसार 
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाने सन १९९५ या वकास 
आराखडयानुसार आकुड  येथील स.नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर 
े  आर ण .५४८ नुसार ाथिमक शाळेसाठ  आर त ठेव यात 

आले आहे. सदर आर ण पंपर  िचंचवड महापािलके या िनयं णाम ये 
सन १९९७ पासून आलेले आहे.  सदर आर णाम ये काह  १९९५ व 
१९९७ पुव ची जुनी बांधकामे होती व नंतर या काळात देखील काह  
बांधकामे झालेली आहेत.  या आर णाम ये १८ गंुठे जागा रकामी 
असून इतर जागेत अनािधकृत बांधकामे आहेत.  १८ गंुठे रका या 
जागेचे भूसंपादन या सु  करणेस व या जागेम ये बांधकामे 
झालेली आहेत ती जागा आर णामधून वगळणेस मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०३/०९/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे)  

 
 

वषय .३)  मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २५ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार भाग 
.१५ द वाड  मधील ांतीनगर भागात म जदसमोर असणा-या आर ण 
.५४७ ची जागा भूसंपा दत क न या ठकाणी महापािलकेची योजना 

राब वणेस मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत 
वचार करणे. 

 
 

वषय .४)  मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २८ दनांक १०/०७/२०१४ नुसार पंपर  
िचंचवड महानगरपािलका ह तील भाग .१९ कवळे येथील स ह नं.९२ 
येथे मशानभूमीकडे जाणा-या १२ मी.र याचे आर ण ता वत केले 
आहे.  या आर णामुळे येथील कायम व पी र हवाशी असले या लोकांची 
घरे बाधीत होणार आहेत. महापािलकेने यापूव  जा हर केले या ा प 
आराखडयाम ये हा १२ मी. र ता स ह नं.९१ म ये होता. स ह नं.९१ 
म ये कोणतेह  घर नाह  व नंतर पािलकेने वकास आराखडयात हा र ता 
स ह नं.९१ व ९२ या िसमेव न टाकणेत आला आहे.  यामुळे स ह 
नं.९२ ची घरे व शेतक-यांवर अ याय होत आहे.  यामुळे हा र ता 
महानगरपािलका नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदल क न पूव या स ह नं.९१ मधील मोकळया जागेम ये थलांतर त 
करणेस तसेच स ह नं.८२ कवळे १८ मी. र याचे आर ण आहे. यामुळे 
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एका शेतक-यावर अ याय होत आहे.  यामुळे तो र ता स ह नं.८१ व 
८२ म ये समांतर टाकणेबाबत पुढ ल कायवाह  करणेस मा यता घेणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
 
 

                                                     
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/७३०/२०१४ 

दनांक : २८/०८/२०१४ चे लगत. 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


