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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/ ७०२ /२०१५ 

      दनांक : ०१/१०/२०१५ 
 

ि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 ०७/१०/२०१५ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

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

बुधवार दनांक ०७/१०/२०१५ रोजी दुपार  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 – २ 

 

दनांक : ०७/१०/२०१५         वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०७/१०/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

--------- 
 
 

अ) दनांक ०३/०६/२०१५, ०९/०६/२०१५, १७/०६/२०१५, ०१/०७/२०१५ व 
१५/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २०) सभावृ ांत कायम 
करणे.  
 

आ) दनांक १७/०६/२०१५, ०१/०७/२०१५, १५/०७/२०१५, २४/०७/२०१५, २९/०७/२०१५ 
व ३१/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २१) सभावृ ांत कायम 
करणे.  

इ) दनांक १५/०७/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २२) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

ई) दनांक १४/०९/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १) सभावृ ांत कायम 
करणे.  

---------- 
 

वषय .१) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नवनगर वकास 
वभाग अिधसुचना .पीएस-१८९३/१४१२/युड -१३, दनांक २८ नो हबर १९९५ 
अ वये मंजूर वकास आराखडयात तथा प महारा  शासन, नगर वकास वभाग 
अिधसुचना .पीसीएन-१६९७/९३४/ . .८९/न व-२२, मं ालय, मंुबई, दनांक 
१५ नो हबर १९९७ अ वये मंजूर वकास आराखडयात मौजे भोसर  येथील 
स.नं.१५ पै. व स.नं.१४ पै. मधील २४.० मी. ं द र ता व १२.० मी. र ता 

ता वत आहे.  मौजे भोसर  येथील नाग रकांची दळणवळणाची गैरसोय होत 
अस याने व वाहतुक या ीने स.नं.१५ पै. व १४ पै.िमळकतीमधील मंजूर 
वकास योजनेतील २४.० मी. (स.नं.१५ पै.) व १२.० मी. (स.नं.१४ प.ै) ं द र ता 
वकिसत करणे आव यक आहे.  र याने बािधत े  हे खाजगी 
िमळकतधारकाचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक अस याने “  पंपर  िचंचवड 
नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर  येथील 
द णो र १२.० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी.ह पयत स.नं.१५ पै. व 
१४ पै. मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म) र याचे े  भूसंपादन 
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अिधिनयमा वये संपादन करणेकामी भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे 
यांचेकडे पाठ वणेकर ता व सदर भूसंपादनास येणा-या खचास मा यता देणेस व 
खच र कम अदा करणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०७/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .२) भूसंपादन, पुणे सामा जक प रणाम िनधारण अहवालाचे मु यमापन कर यासाठ  
           व वध शाखेतील त  गट थापन करणेबाबत –  
           संदभ १) मा.उप सिचव, महारा  शासन यांचे प  .संक ण 

०१/२०१५/ . .२/अ-२,  द. २३/०१/२०१५  व २) मा. ज हािधकार , पुणे यांचे 
प  . पीएलसी/ का व/८०/२०१५,  द.१०/०२/२०१५ अ वये उपरो  संदभ य 
प  .१ नुसार नवीन भूसंपादन िनयमावलीतील “ िनयम ७ (ख)” नुसार रा य 
शासन सामा जक प रणाम िनधारण अहवालाचे मु यमापन कर याक रता व वध 
शाखेतील त गटाची नेमणूक करणा-या त  गटाम ये यांना सामा जक प रणाम 
िनधारण येम ये ितिनधी व दे यात आलेले नसेल अशा ामसभे या, 
पंचायती या, नगरप रषदे या अथवा महानगरपािलके या सद यांमधून दोन 
ितिनधी या पैक   कमान एक म हला ितिनधी असेल अशी २ नावे शासनास 

ता काळ सादर कर यात यावीत जेणेक न शासन तरावर यांचे पॅनल तयार 
करता येईल असे मा.उप सिचव, महारा  रा य यांनी मा. वभागीय आयु  व 
मा. ज हािधकार  यांना कळ वले आहे.  सदरचे प ास अनुस न संदभ .२ 
अ वये “ उ  वषयाबाबत संदिभय प ा वये दले या सुचने माणे िनयम ७(ख) 
नुसार दोन य ंची नावे ता काळ या कायालयास कळवावीत हणजे सदरचा 
अहवाल मे.शासनास सादर करता येईल.”  असे मा. ज हािधकार  पुणे यांनी 
मनपाला कळ वले आहे.  नवीन भूसंपादन िनयमावलीतील िनयम ७(ख) नुसार 
दोन य ंची नावे ठरवून मा. ज हािधकार  यांचे कायालयास कळ व यासाठ  
मा.महापािलका सभेची मा यता आव यक अस याने मा.महापािलका सभेकडे  
िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०७/१०/२०१५ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

वषय .३) महारा  शासनाने द. २ मे २०१४ रोजी महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, िनमूलन 
आ ण पुनव वकास) (सुधारणा) अिधिनयम २०१४ पा रत केला आहे. सदर 

अिधिनयमा दारे महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, िनमूलन आ ण पुन वकास) 
अिधिनयम १९७१ म ये दु या कर यात आले या आहेत. उपरो  
अिधिनयमातील दु तीस अनुस न गृहिनमाण वभागामाफत मांक झोपुधो - 
१००१/ .क.१२५/१४/ झोपसु-१ द.१६ मे, २०१५ अ वये शासन िनणय पा रत 
कर यात आलेला आहे. सदर दु या व द. ११ जुल,ै २००१ द. ८ नो हबर, २००१, 
द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ जुल,ै २०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे 
अिध मण क न सुधार त कागदप े /अिभलेख व कायप दती व हत करणेचा 
िनणय घेणेत आला आहे.     
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  शासन िनणयातील ठळक बाबी खालील माण-े 
 
१)      झोपड  व झोपड वािसय संर णपा  ठर व याबाबत. 

(अ) झोपड  द.१/१/२००० अथवा यापूव ची संर ण ा  झोपड  आहे यासाठ  
ववरणप ातील कमान एक अिनवाय पुरावा आव यक आहे. 

(ब) स या ितथे राहत अस यास प याचा उ लेख असले या ववरणप ातील 
अिलकड या एक वषातील कमान एक अिनवाय पुरावा आव यक आहे. 
(क) झोपड  द.१/१/२००० नंतर या दनांकापासून स या राहत असले या 
ववरणप ातील अिलकड या एक वषातील कोणताह  कमान एक अिनवाय 
पुरावा आव यक आहे. 
 

२) शपथप ाबाबत – 

अ)   झोपड धारक या या/ित या, प या/पती या अथवा १८ वषाखालील 
(अ ान) मुलां या नांवे महानगरपािलका े ात अ य झोपड /घर/सदिनका 
मालक  त वावर अथवा भाडे त वावर नस याचे शासन िनणय, सामा य 
शासन वभाग, दनांक ०९ माच २०१५ अ वये वत:चा फोटो लावुन 

“ वयंघोषणाप ”(Self-Declaration)सा या कागदवर भ न देणे आव यक 
राह ल. 
ब)झोपड धारक जोडप  ितन कंवा जोडप  चार भ न देताना यासोबत वयं 
सा ांकन  जोडले या पुरा यावर “ वंय वा ांकनासाठ चे 
वयंघोषणाप ”(SelfDeclaration for Self Attestation)देणे आव यक असेल. 

क)नमुने शासन िनणय, सामा य शासन वभागाकड ल दनांक ०९ माच 
२०१५ सोबत या प  “अ”व “ब” माणे राहतील. 
 

३) अ)  द. १/१/२००० पूव पासून या झोपड वािसयांसाठ  अजाबाबत 

नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  तीन”  (जोडप -पाचसह) अज भरणे 
आव यक राह ल. 

       ब) द.  १/१/२००० नंतर या झोपड वािसयांसाठ  अजाबाबत 

नमु यात दश वले या अजासोबत “जोडप  चार”(जोडप -पाचसह) अज भरणे 

आव यक राह ल. तसेच शासन िनणय, गृहिनमाण वभाग यांचेकड ल २ 
जानेवार  २०१२ नुसार अपा  ठरला असेल तर यांनाह  पु हा अज करता 
येईल. 

व रल पुततेनुसार, संगणकावर संकिलत केलेले मा हती व फोटो या 
आधारे पडताळणी, झोपडप ट  पुनवसन योजने या अमलंबजावणीसाठ  
िन कािसत झाले या झोपड या पुरा या आधारे, थळ पाहणी, क न पा /अपा  
बाबत िनणय घेणे. व अिभलेखाचे जतन करणे. पुनवसनाचा लाभ देतात 

या या/ित या, प ची/पतीची फोटोसह मा हती व या दोघां या 
आधारकाडा या मांकाची न द क न संल न करणे. 
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     तर  उपरो  द. २ मे २०१४ रोजीचा महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, 
िनमूलन आ ण पुनव वकास) (सुधारणा) अिधिनयम २०१४ व याअनुषंगाने 
द. ११ जुल,ै २००१ द. ८ नो हबर, २००१, द. २ जानेवार , २०१२ आ ण द.२२ 
जुल,ै २०१४ या आदेशातील तरतूद ंचे अिध मण क न सुधार त द. १६ मे, 

२०१५ चा शासन िनणय मा. महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ ठेवणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय .४) मौजे मोशी येथील िशवाजीवाड  मधील गट नं.४८ जूना (गट नं.४९) मधील 
६०.०० मी. पुणे नािशक महामागापासून गट नं.१५१ (जूना गट नं.१५१) मधील 
देहू आळंद  ३०.०० मी. र यापयतचा र ता वकिसत करणेसाठ  जमीन 
संपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे सादर करणे आव यक 
आहे.  सदर र ता ं द करणाखालील जमीन खाजगी मालक ची अस याने 
र ता ं द ने बाधीत होणा-या े ाचे भूसंपादन करणे आव यक अस याने 
र ता द ंने बाधीत जमीनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ 
चे कलम १२६ (२) व भूसंपादन कायदा १८९४ चे तरतूद  अंतगत भूसंपादन 
करावे लागेल.  सदर भूसंपादन तावास मा यता घेणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .५)  भाग .३७ लांडेवाड  झोपडप ट तील संडास लॉक नं.२ (१० िस स) पाडून 
२६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी येणा-या र. .३५,००,०००/- ( अ र  र. . 
प तीस लाख फ  ) चे पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .६)  भाग .६४ येथील िस दाथनगर येथील लॉक नं.५ (२० िस स) चे शौचालय 
पाडून २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी येणा-या र. .३५,००,०००/- ( अ र  
र. . प तीस लाख फ  ) चे पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

वषय .७)  भाग .६४ येथील गुलाबनगर येथील लॉक नं.३ येथील (१२ िस स) चे 
शौचालय पाडून २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी येणा-या र. .३५,००,०००/- 
( अ र  र. . प तीस लाख फ  ) चे पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .८) भाग .२५ आनंदनगर झोपडप ट त क चे र ते करणेकामी येणा-या 
र. .३५,००,०००/- ( अ र  र. . प तीस लाख फ  ) चे पुवगनणप कास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .९) भाग .२७ मोरवाड  झोपडप ट त क चे र ते करणेकामी येणा-या 
र. .२५,००,०००/- ( अ र  र. . पंचवीस लाख फ  ) चे पुवगनणप कास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .१०) भाग .८ द नगर झोपडप ट  म ये जुने VDO Centre येथे जुने संडास लॉक 
पाडून २६ िस सचे शौचालय बांधणेकामी येणा-या र. .३५,००,०००/- ( अ र  
र. . प तीस लाख फ  ) चे पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत वचार करण.े  

वषय .११) भाग .४२ भाटनगर झोपडप ट म ये बौ दनगर येथील म हलांसाठ चे ४ 
िस सचे जुने शौचालय पाडून ८ िस सच े दुमजली शौचालय बांधणेकामी   
येणा-या र. .२४,६८,०००/- ( अ र  र. . चोवीस लाख अडूस  हजार फ  ) 
चे पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१२) भाग .४२ भाटनगर झोपडप ट म ये आंबेडकरनगर येथील म हलांसाठ चे ४ 
िस सचे जुने शौचालय पाडून ८ िस सचे दुमजली शौचालय बांधणेकामी   
येणा-या र. .२४,९४,०००/- (अ र  र. . चोवीस लाख चौ-या णव हजार फ ) 
चे पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१३) भाग .४२ भाटनगर झोपडप ट म ये आंबेडकरनगर येथील पु षांसाठ चे ४ 
िस सचे जुने शौचालय पाडून ८ िस सचे दुमजली शौचालय बांधणेकामी   
येणा-या र. .२४,७६,०००/- (अ र  र. . चोवीस लाख शहा र हजार फ ) चे 
पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१४) िमिलंदनगर येथे समाजमं दर बांधणेकामी   येणा-या र. .५०,००,०००/- (अ र  
र. . प नास लाख फ  ) चे पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

वषय .१५) िमिलंदनगर, सुभाषनगर, आदशनगर येथील र ते डांबर करण करणेकामी   
येणा-या र. .२५,००,०००/- ( अ र  र. . पंचवीस लाख फ  ) चे 
पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१६) भाग .४२ मधील आंबेडकरनगर, बौ दनगर, रमाबाईनगर झोपडप ट म ये 
आव यक या  ठकाणी पावसाठ  पा याची लाईन टाकणे व काँ ट पे हंग 
करणे आ ण पे हर लॉक बस वणेकामी येणा-या र. .१७,५०,०००/- ( अ र  
र. . सतरा लाख प नास हजार फ  ) चे पुवगनणप कास मा यता देणेबाबत 
वचार करणे.  

वषय .१७) भाग .४२ मधील झोपडप ट म ये रमाबाईनगर व आंबेडकरनगर येथील 
ना या या  िभंतीची उंची वाढ वणे व संर क  िभंत तयार करणेकामी येणा-या 
र. .२५,००,०००/- ( अ र  र. . पंचवीस लाख फ  ) चे पुवगनणप कास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे.  

वषय .१८) मौजे पंपळे गुरव भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 
यांचेकड ल अिधसुचना .TPS/1893/1276/CR-1974/93/UD-13 द. १८ स टबर 
१९९५ अ वये शासनाकडून मंजूर करणेत आली आहे.  सदर वकास 
योजनेनुसार मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.७९ पैक  व ८० पैक  जागेत  
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आर ण .३५६, “  ाथिमक शाळा व तार ”  ता वत केलेले आहे.  सदरचे 
आर ण ड .पी. रपोटनुसार सुमारे १५००.०० चौ.मी. े ावर आहे.  य ात 
मंजूर वकास आराखडयात  दश वलेनुसार सदरचे े  सुमारे २५००.०० चौ.मी. 
े ावर असून यापैक  ५००.०० चौ.मी. े ावर शाळा वकिसत आहे.  सदर 

आर णचे जागेपैक  सुमारे ९००.०० चौ.मी. े  ट.ड .आर. या बद यात 
महानगरपािलके या ता यात स थतीत आलेले आहे.  ता यात नसले या 
े ावर अनिधकृत बांधकामे आहेत. आर णाचे उव रत े  ट.ड .आर. कंवा 

खाजगी वाटाघाट ने मोबदला अदा करणे या बद यात  महानगरपािलके या 
ता यात िमळणेकर ता य  करणेत आलेले आहे.  सदर आर ण वकिसत 
करणे आव यक अस याबाबत थािनक ितिनधी या वभागाकडे मागणी कर त 
आहे.  यामुळे उव रत े  भूसंपादनाने संपाद त करता येवु शकत.े  यामुळे 
सदर आर ण पूणपणे वकिसत करता येईल.  क  शासनाने  “ The Right to 
fair compensation and Transparency in land acquisition, Rehabilitation 
Resettlement Act 2013 ” हा नवीन भूसंपादन कायदा तयार केला असून द. १ 
जानेवार  २०१४ पासून सदर कायदा अंमलात आला अहे.  तर  उपरो  

ता वत आर णाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन कायदा अ वये संपादन करणेकामी 
सदर आर णाचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस 
मा यता िमळणेकामी 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/७०२/२०१५ 

दनांक : ०१/१०/२०१५ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
 


