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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/  १०६७  /२०१३ 

दनांक – १४ / ११ / २०१३ 
  
 

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

 
   

    वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

   सभा दनांक २०/११/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
 
 

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

बुधवार दनांक २०/११/२०१३ 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. 
 

                              आपला व ासू, 
 

 
त -    

  १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

  २) कायालयीन नोट स बोड  
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पंपर  िचंचवडमहानगरपािलका, पंपर  – १८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – १२ 

 
दनांक :-   २०/११/२०१३          वेळ - दपार  ु ३.०० वाजता  

 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक  २०/११/२०१३ रोजी दपारु  ३.००  वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
   

अ) दनांक ०३/१०/२०१३, १७/१०/२०१३, २१/१०/२०१३ व १२/११/२०१३ रोजी झाले या  

    सभेचा (कायप का मांक ९) सभावृ ांत कायम करण.े 
  

ब) दनांक १७/१०/२०१३, २१/१०/२०१३ व १२/११/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का  

   मांक १०) सभावृ ांत कायम करण.े 
 

क) दनांक ०६/११/२०१३ व १२/११/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ११)  

    सभावृ ांत कायम करण.े 
 

--------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवड , हाळंुग,े मोई,मा ंजी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव 
पदािधकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली.  
सदर बैठक त मनपा ह ी या उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ 
गावे मनपा ह त समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर 
ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर 
करणेबाबत चचा झाली  तथा प स थतीत मनपा ह ला लागून असलेली गावे मनपा 
ह त समा व  करणे यो य होईल.  यानुसार खालील नमुद मनपा ह या उ रेकड ल 
आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोज,े देहू, व ठलनगर आ ण मनपा ह या 
प मेकड ल गहंजेु , जांबे, मा ंजी, हंजवड , माण, नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून 
असलेली एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक २०/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
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वषय .२) पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवड , हाळंुग,े मोई,मा ंजी व  

                          इतर प रसराचा समावेश करणेबाबतचा वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला  

           अस याने मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांचे द.१०/०९/२०१३ चे प  व यासोबतची 
           सहप े या वषयात सादर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत  

           वचार करणे. 
( दनांक २०/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

 

वषय .३) अ भाग सिमती ठराव .१९२ दनांक २३/०९/२०१३ नुसार िचखली जाधववाड   

           मधील गट नं.६५० ते गट नं.६८० मधून जाणारा १२ िमटर र ता हा न वन  

           मंजूर आराखडयानुसार ( कलम ३७ नुसार ) न करता जु या व हवाट नुसार  

           करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक २०/११/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

 

वषय .४) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील कंवा पंपर   

           िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाचे मंजूर वकास योजनेतील व वध      
योजनासाठ  असले या आर णाखालील जिमनी महारा  ादेिशक व नगररचना 

अिधिनयम १९६६ मधील तरतूद नुसार संपा दत करणे आव यक असून यासाठ  
उ  अिधिनयमांचे कलम १२६ मधील तरतूद नुसार संपादनाची कायवाह  करणे 
आव यक आहे. तसेच या संपादनासाठ  महानगरपािलके या सवसाधारण सभे या 
ठरावा ारे भूसंपादन ताव ज हािधकार  यांना सादर करणे आव यक आहे.  
केवळ थायी सिमती या मंजूर ने ज हािधकार  यांना सादर केलेले भूसंपादन 

ताव वैध नस याचा िनणय मुंबई उ च यायालयाने दला आहे.  असे िनदेश 
शासनाने यांचेकड ल प  . टपीएस-१८०७/५५९/ . .६६७/०७/न व-१३, 
द.०७/०६/२००८ अ वये दलेले आहेत.  

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेन े मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजूर 
वकास योजनेतील िमळकती ( मौजे पंपळे िनलख िशव ते वाकड शाळा चौक - 
स.नं.२४२पै., २४४पै. ते २५१पै., २५७पै. ते २६३प.ै, २६५पै. व २६६ पै., २६९पै. 
ते २७२पै., २७६पै.ते २७८पै.) ४५ मी. व २४ मी. र ता ं द करणासाठ  
भूसंपादन करणेबाबतचा भूसंपादन ताव फ  मा. थायी सिमतीचे मंजुर ने 
मा. ज हािधकार  यांना सादर केलेला आहे.  सदर ठकाण या द.२९/०१/२००८ 
रोजी घो षत झाले या िनवाडयातील िमळकती सोडून सदर भूसंपादन 
करणातील स.नं.२७६पै. (िससनं.२८९पै.), २७७पै. (िससन.ं२८८पै., २८७प.ै, 

२८६पै., २८५पै., २८४पै., २८३पै. व २८२पै.), स.नं.२७८पै. िमळकती आ ण 
स.नं.२४२पै. (िससनं.२८१पै.), स.नं.२४४पै. (िससन.ं७७३पै.), स.नं.२४७प.ै  
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(िससनं.८४३प.ै), स.नं.२४९पै. (िससन.ं८७३पै., १९३१पै., ९१०पै.), स.न.ं२५९प.ै 
(िससनं.१९४०पै.), स.नं.२७२पै. (७८७प.ै), स.नं.२५७पै. (िससन.ं१९३०प.ै),स.न.ं 
२६०पै. (िससन.ं२७३७पै., २७३८पै.) मधील े  द ती असले या िमळकतीचा ु
भूसंपादन या ताव .नर व/का व/३अ/२/९०/२००४, द.२०/०५/२००४ 
भूसंपादन कायदा १८९४ चे कलम ४८ अ वये थमत: माघार  घे यास मा यता 
दे यात यावी. 

      सदरचा र ता हा बीआरट एस र ता असून क  सरकारचे 
जेएनएनयुआरएम योजनेअंतगत वकिसत करणेत येत आहे.  यामुळे मूळ 
वषया माणे स.नं.२७६पै. (िससनं.२८९पै.), २७७पै. (िससन.ं२८८प.ै, २८७पै., 
२८६पै., २८५पै., २८४पै., २८३प.ै व २८२प.ै), स.नं.२७८पै.या िमळकती आ ण 
स.नं.२४२पै. (िससनं.२८१पै.), स.नं.२४४पै. (िससनं.७७३पै.), स.नं.२४७पै. 
(िससनं.८४३प.ै), स.नं.२४९पै. (िससन.ं८७३पै., १९३१पै., ९१०पै.), स.न.ं२५९प.ै 
(िससनं.१९४०पै.), स.नं.२७२पै. (७८७पै.), स.नं.२५७पै. (िससनं.१९३०पै.), 
स.नं.२६०पै. (िससनं.२७३७प.ै, २७३८प.ै) या िमळकतीसाठ च मौजे वाकड 
ता.मुळशी येथील मंजूर वकास योजनेतील मौजे पंपळे िनलख िशव ते वाकड 
शाळा चौक यामधील िमळकती ४५ मी. व २४ मी. र ता ं द करणासाठ  म. ा. 
व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ मधील तरतूद नुसार तातड चे कलमासह 
भूसंपादन करणेचे तावास न याने मा यता िमळणेकर ता मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/४/का व/ १०६७ /२०१३ 

दनांक -  १४/११/२०१३. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव कायालयात  

           वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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