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                                        पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

       मांक : नस/४/का व/ ५२ /२०१६ 

       दनांक : २९/०१/२०१६ 
 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

               पा क सभा दनांक ०२/०२/२०१६ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

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

मंगळवार दनांक ०२/०२/२०१६ 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. 

 मा.कळाव,े 
 

                                           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 – १० 

 

दनांक : ०२/०२/२०१६             वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार 
दनांक ०२/०२/२०१६ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयोजत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

--------- 
 

दनांक १९/०१/२०१६ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ९) सभावृ ांत कायम 
करणे. 

---------- 
 
वषय .१) 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  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 शकते.  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 आहे.  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 करण.े  

( दनांक ०२/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .२) मा.आरती च धे, मा.अिमना पानसरे यांचे तावानुसार पंपर  िचंचवड 
महानगरनपािलका ह तील मौजे आकुड  मंजूर वकास योजना आराखडयात 
स.नं.१७९ पैक  म ये आर ण .२७३ हे ाथिमक शाळा आर ण असून 
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आर णातील े ाम ये सुमारे ४०० कुटंुबे राहतात.  या आर णामधील जागेत 
आर ण मंजूर हो याअगोदर पासून घरे आहेत. तसेच या आर णाचे आजूबाजूला 
हणजेच अधा ते एक कलोमीटरचे अंतरात १३ ते १४ शाळा आहेत व 

महानगरपािलकेची ी.वसंतदादा पाट ल मा यिमक व ालय हे या भागात आहे. 
यामुळे मंजूर वकास योजनेतील स.नं.१७९ पैक  मधील अर ण .२७३ ची 

आव यकता नाह .  हणून मंजूर वकास योजनेतील स.नं.१७९ पैक  मधील आर ण 
मांक २७३ महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

र  क न सदर आर णातील े  र हवासी वभागात समा व  करणेस मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०२/०२/२०१६ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .३) अ भाग सिमती सभा दनांक १३/०१/२०१६ ठराव मांक ५० अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका ह तील मौजे आकुड  मंजूर वकास योजना आराखडयात स.नं.१७९ 
पकै  म ये आर ण मांक २७३ हे ाथिमक शाळा हे आर ण असून आर णातील 
े ाम ये सुमारे ४०० कुटंुबे राहतात.  या आर णामधील जागेत आर ण मंजूर 

हो याअगोदर पासून घरे आहेत. तसेच या आर णाचे आजूबाजूला हणजेच अधा ते 
एक कलोमीटरचे अंतरावर १३ ते १४ शाळा आहेत व महानगरपािलकेची ी.वसंतदादा 
पाट ल मा यिमक व ालय हे या भागात आहे. यामुळे मंजूर वकास योजनेतील 
स.नं.१७९ पैक  मधील आर ण .२७३ ची आव यकता नाह .  हणून मंजूर वकास 
योजनेतील स.नं.१७९ पैक  मधील आर ण मांक २७३ महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  क न सदर आर णातील े  
र हवासी वभागात समा व  करणेस मा यता देणेकामी 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/ ५२ /२०१६ 

दनांक : २९/०१/२०१६ चे लगत. 
 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आललेी आहेत. 
 

 
   


