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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – ९ 

सभावृ ांत 
दनांक - १९/०१/२०१६                  वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार 
दनांक १९/०१/२०१६ रोजी दपार  ु 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.सौ. वाती मोद साने     - सभापती 
  २. मा.जाधव साधना रामदास 

३. मा.च धे आरती सुरेश 

४. मा.भालेकर अ णा दलीप 

५. मा.बारणे िनलेश हरामण 
     
 या िशवाय मा.दंडवते – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.भोसले - 
कायकार  अिभयंता, मा.िशंपी - नगररचनाकार, मा.तुपसाखरे - उपअिभयंता, मा.ऐवले - समाज 
वकास अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आला. 
वषय .४) भाग .६ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ट मधील अंतगत र ते हॉटिम स 

प दतीने डांबर करण करणे या कामा या वाढ व खचास मा यता देणेबाबत - 
मा.आरती च ध,े मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 

---------- 
दनांक ०५/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ८) सभावृ ांत कायम 

करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

ठराव मांक – ३९      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १९/०१/२०१६     वभाग - नगररचना व वकास 

सुचक – मा.आरती च ध े     अनुमोदक – मा.िनलेश बारणे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/ पं.गुरव/टे-८/६८८६/२०१५, द.०१/१०/२०१५  

  वषय - मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.७९ पैक  व ८० पैक  जागेत  आर ण .३५६, 
              “  ाथिमक शाळा व तार ”  चे जिमनीचे भूसंपादन करणेबाबत ... 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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ठराव मांक – ४०      वषय मांक – ०२ 

दनांक – १९/०१/२०१६      

सुचक – मा.आरती च ध े     अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ – मा.आरती च ध,े मा.अिमना पानसरे यांचा ताव – 

  वषय - आर णातील े  र हवासी वभागात समा व  करणेबाबत... 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक – ४१      वषय मांक – ०३ 

दनांक – १९/०१/२०१६      

सुचक – मा.िनलेश बारण े     अनुमोदक – मा.आरती च ध े
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/ प.ंिन./९/९५२/२०१६, द.०७/०१/२०१६ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
 मौजे पंपळे िनलख भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, यांचेकड ल 

अिधसुचना  ं .ट पीएस-१८९३/१२७६/सी.आर-१७४/युड -१३. द.१८/०९/१९९५ अ वये शासनाकडुन 

मंजुर करणेत आली आहे. सदर वकास योजनेनुसार मौजे पंपळे िनलख येथील स.नं. २७ व २८ 
म ये ४५.०० मी. ं द र ता, २४.०० मी. ं द र ता, आर ण .३८८ व ३८९ शॉ पंग सटर व या 
शॉ पंग सटर आर णा लगत १२.०० मी. ं द र ता ता वत केलेला आहे.स थतीम ये स.नं. २७ 
व २८ मधून जाणा-या नािशक फाटा – वाकड या बीआरट एस र याचे काम पुण झालेले आहे.तसेच 
वाकड – वाय जं शन - औंध या २४.०० मी. ं द र याचे कामह  पुण झाले आहे.स या सदर भागाचा 
वकास झपा याने होत आहे.सदर ठकाणचे आर ण .३८८ व ३८९ शॉ पंग सटर हे आर ण 
वकिसत करणेकर ताह  १२.०० मी.र याची अ यंत आव यकता आहे.तसेच वाहतुक या 
िनयोजना या ीने नािशक फाटा – वाकड हा बीआरट एस ४५.०० मी. ं द र ता व वाकड – वाय 
जं शन - औंध या २४.०० मी. ं द र ता हे दो ह  र ते १२.०० मी. ं द ड .पी. र याने जोडणे 
आव यक आहे. तसेच मा.नगरसद यांची वारंवार मागणी आहे क  मौजे पंपळे िनलख येथील 

स.नं.२७ व २८ मधील १२.०० मी. ं द र याची जागा लवकरात लवकर मनपाने ता यात घेऊन 
वकिसत करावा हणजे ४५.०० मी. व २४.०० मी. ं द र ते जोडल े जाऊन वाहतुक या ीने 
उपयु  होईल.तसेच सदर र यालगत असणारे शॉ पंग सटरचे आर णह  वकिसत करता येईल. तर  
सदर र याचे जागे या भुसंपादनाचा ताव तयार केलेला असुन सदर भुसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे पाठवावा  लागणार आहे. सदर भुसंपादन ताव पाठ वणे कामी 
मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक आहे.   क  शासनाने “The 
Right to fair compensation and Transparency in land acquisition ,Rehabilitation Resettlement Act 
2013” हा न वन भूसंपादन कायदा तयार केला असून द.०१/०१/२०१४ पासुन सदरचा कायदा 
अंमलात आला आहे.तर  उपरो  ता वत आर णाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व न वन भूसंपादन कायदा अ वये संपादन करणेकामी सदर 

आर णाचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस 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. 



 3 
 
ठराव मांक – ४२      वषय मांक – ०४ 

दनांक – १९/०१/२०१६      

सुचक – मा.आरती च ध े     अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 
संदभ – मा.आरती च ध,े मा.अ णा भालेकर यांचा ताव - 
  भाग .६ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ट मधील अंतगत र ते हॉट िम स 
प दतीने डांबर करण कर याचे काम सन २०१३-१४ चे दरप का माणे िन वदा .१/१८-२०१४-१५ 
िन वदा र. .१४,९३,९००/- काढ यात आले आहे.  सदर काम २.९० ट के कमी दराने 
मे.अजवाणी इ ा चर ा.िल. यांना िमळाले आहे.  सदर कामातून संजयनगर 
झोपडपटृट तील प मेकड ल र याच ेडांबर करण कर यात आले आहे.  तथा प थािनक सदर 
झोपडप ट त ेनेजचे काम कर यात आले अस याने सदर र ते देखील डांबर करण करणे 
आव यक आहे.  यानुषंगाने नगरसद यांचे मागणीनुसार इतर र ते डांबर करण करावयाचे 
झा यास वर नमुद कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार क न सदर सुधा रत कामास शासक य 
मा यता यावी लागेल.  सदर कामाचे सुधा रत अंदाजप क य र. .४०,००,०००/- (अ र  
र. .चाळ स लाख फ ) ला शासक य मा यता देणेत येत आहे. 

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

 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

     

 ( सौ. वाती मोद साने ) 

सभापती 
                                                   शहर सुधारणा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३८/२०१६ 

दनांक : १९/०१/२०१६ 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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