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

कायप का मांक – ०३ 
सभावृ ांत 

दनांक - १०/०७/२०१९                                वेळ - दुपार  १२.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
१०/०७/२०१९ रोजी दुपार  १२.३० 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.लांडगे राज  कसनराव   -  सभापती 
  २. मा.ल मणशेठ सोपान स ते 

 ३. मा.सुिनता हेमंत तापक र  

   ४. मा.कैलास ऊफ बाबा भालचं  बारण े
     

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

------------- 
अ)  दनांक १३/३/२०१९, २७/३/२०१९, १०/४/२०१९, २४/४/२०१९, २६/६/२०१९ रोजी झाले या सभेचा 
    (कायप का मांक १९) सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

आ)  दनांक २६/६/२०१९ (कायप का मांक ०२) चा सभावृ ांत कायम करणेत आलेचे मा.सभापती 
    यांनी कट केले.   

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

ठराव मांक – ४            वषय मांक - ०१ 
दनांक - १०/०७/२०१९                              वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.कैलास बारण े                           अनुमोदक : मा.सुिनता तापक र 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१३/५४/२०१५ द.११/०५/२०१५ 

               वषय :- पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर  
येथील द णो र १२.०० मी. ं द र यापासुन ते एम.आय.ड .सी. ह पयत स.नं.१५ पै.व स.नं.१४ पै 
मधील २४ व १२ मी. ं द ( पुव-प म ) र याचे भूसंपादनाबाबत. 

वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे या वेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – ५                    वषय मांक - ०२ 

दनांक - १०/०७/२०१९                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.कैलास बारण े                       अनुमोदक : मा.सुिनता तापक र 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१२/१५/२०१९ द.२४/०६/२०१९ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े– 

                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे अिधसूचना .पीसीसी/३०९६/१८०१/ 
सीसर-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, अिधसूचना . टएमपीएस-
१८०५/१०५०/सीआर-७९५/०७/न व-१३, द.३०/०५/२००८ अ वये मंजूर आहे. तसेच द.१८/०५/२००९ 
रोजी या िनणया वये पुनः िस  केलेला भाग वगळता उव रत वकास योजना मंजूर असून शासन िनणय 
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.ट पीएस १८९२/१६०/ .  ५८/१२/पुनबाधणी .२७/१२/ईपी मंजुर /न व-१३ द.०२/०३/२०१५ अ वये 

उव रत भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे.मौज े दापोड  येथील स.नं ०५ पै 
जागामालक ी चं कांत सोपान काटे व इतर यांनी टाऊन हॉल व बस टिमनस ने बािधत े  न वन 
भूसंपादन अिधिनयमा ारे मनपाचे ता यात देणेकामी अज या वभागाकडे सादर केलेला आहे. तर  मौज े

दापोड  येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेमधील खालील त यात दश व या 
ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
अ. 
. आर ण मांक 

आर णाचे 
योजन 

स.नं 
बािधत होणारे संपादन करावयाचे 

एकूण सुमारे े  चौ.मी 
१ आर ण .०३/२४ टाऊन हॉल ५ पै ५०००.००   चौ.मी 
२ आर ण  .०३/२५ बस टिमनस ४ पै, ०५पै व  

०६ पै 
२९६०० चौ.मी ३ िनयो जत र ता १२.०० मी 

        तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 
नवीन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णांचा 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 पुनावसाहत 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 करणसे 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. 
          

( राज  कसनराव लांडगे ) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

मांक : नस/४/का व/३२२/२०१९ 

दनांक : १०/०७/२०१९ 
                                                     

                                                                                                         
                                             (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. 


