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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – १८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २१/०७/२०१६                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा गु वार दनांक 

२१/०७/२०१६ रोजी दुपार  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.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

  ३. मा.जाधव साधना रामदास 

  ४. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

  ५. मा.पाट ल सु जत वसंत 

  ६. मा.च धे आरती सुरेश  

७. मा.भालेकर अ णा दलीप 

८. मा.बारणे िनलेश हरामण 
     
 या िशवाय मा.दंडवते – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.ऐवले – समाज 
वकास अिधकार ,  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 
घेणेत आले. 

 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील वाढ व े ा या  ह ीतील मौजे िचखली व   

तळवडे ह ीवर ल ता वत २४ मीटर र ता ं द म ये महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६, कलम ३६ अ वये फेरबदल करणेस मा यता िमळणेबाबत 
– मा.अ णा भालेकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव. 

 
वषय .३) भाग .६ मधील संजयगांधीनगर झोपडप ट मधील व छ भारत अिभयाना अंतगत 

ेनेज लाईन टाकणेकर ता खोदले या र याची तातड ने दु ती व डांबर करण 
करणेबाबत मा.वसंत ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव. 

 
---------- 
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            दनांक ०२/०६/२०१६, १६/०६/२०१६ व ०७/०७/२०१६ रोजी झाले या सभेचा    

 ( कायप का मांक १७ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
ठराव मांक – ६८      वषय मांक – ०१ 
दनांक – २१/०७/२०१६     वभाग - नगररचना व वकास 

सुचक – मा.वसंत ल ढे      अनुमोदक – मा.आरती च धे 

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 १२.० मी. ं द र यापासून 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 दनांक ०२/०१/२०१७ चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक – ६९      वषय मांक – ०२ 

दनांक – २१/०७/२०१६      

सुचक – मा.अ णा भालेकर     अनुमोदक – मा.वसंत ल ढे  

संदभ – मा.अ णा भालेकर, मा.वसंत ल ढे यांचा ताव – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमधील वाढ व े ा या  ह ीतील मौजे िचखली व    तळवडे 
ह ीवर ल २४ मीटर र ता ता वत केलेला आहे.  सदर र यावर ल िशवरकर चौक ते बालाजी 
कूलपयत मोठया माणात दो ह  बाजूने बांधकामे झालेली आहेत व सदर िमळकतधारक हे 

अ पउ प नधारक कामगार वग आहे.  यामुळे ता वत ९.०० मीटर ं द चा र ता महापािलकेस 
वकिसत करताना अडचणी िनमाण होतील तसेच बाधीत िमळकतधारक बेघर होतील.  यामुळे 
िचखली व तळवडे ह मधील जो २४ मी. र ता ता वत केले या र यापैक   िशवरकर चौक ते 
बालाजी कूलपयत अ त वातील र यासह ९ मीटर ं द चा र ता महारा  ादेिशक िनयोजन व 
नगररचना अिधिनयम १९६६, कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ व यात यावा. 

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

ठराव मांक – ७०      वषय मांक – ०३ 

दनांक – २१/०७/२०१६      

सुचक – मा.वसंत ल ढे      अनुमोदक – मा.अ णा भालेकर 

संदभ – मा.वसंत ल ढे, मा.अ णा भालेकर यांचा ताव – 

   भाग .६ मधील संजय गांधीनगर झोपडप ट मधील व छ भारत अिभयाना अंतगत 
ेनेज लाईन टाकणेकामी खोदले या र यांची दुराव था झाली आहे.  सदर र यांची पावसाळयापूव  
तातड ने दु ती करणे आव यक आहे.  तसेच सदर र याचे डांबर करण करणेबाबत थािनक 
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नगरसद यांनी मागणी केलेली आहे.  वर ल जागेवर ल प र थती पाहता मोशी संजय गांधीनगर 
झोपडप ट मधील र यांची पावसाळयापूव  तातड ने दु ती होऊन डांबर करण करणे आव यक 
वाटते.  स थतीम ये नुकतेच न वन आिथक वष सु  झाले असून न वन अंदाजप कातील न वन 
कामाचे टडर िस द होऊन य  काम सु  होणेस वलंब होऊन पावसाळा सु  हो याची श यता 
आहे.  सदर र याचे डांबर करणाचे काम पावसाळयापूव  होणे आव यक असून सदर र याचे काम 
करणेबाबत थािनक नगरसद य तगादा लावत आहे.  यानुषंगाने सदर र याची दु ती व 
डांबर करण करणेकर ता र. .२५,००,०००/- चे अंदाजप क (२०१४-१५ चे दरसुचीनुसार) तयार करणेत 
आले आहे.  मा.सह शहर अिभयंता यांचेशी झाले या चचनुसार सदर कामाची तातड  पाहता सदर 
काम हे थेट प दतीने देणेस व सदर कामाचे र. .२५,००,०००/-( अ र  र. .पंचवीस लाख फ  ) चे 
खचास शासक य मा यता देणेत येत आहे.  तसेच यापूव चा मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव 
माकं ४२, द.१९/०१/२०१६ र  करणेस 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/३८६/२०१६ 

दनांक : २१/०७/२०१६ 

         

                                             
                                                         नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
           पंपर  ४११ ०१८. 
 

 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
 

Shahar Sudharna Samitee Proceeding 18 doc.  
 


