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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – ११ 

सभावृ ांत 
दनांक - १६/०२/२०१६                  वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
१६/०२/२०१६ रोजी दपार  ु 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.सौ.पानसरे अिमना महंमद 

  ३. मा.जाधव साधना रामदास 

  ४. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 

  ५. मा.च धे आरती सुरेश 

  ६. मा.भालेकर अ णा दलीप 
७. मा.बारणे िनलेश हरामण 

     
 या िशवाय मा.दंडवते - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पुजार  - कायकार  
अिभयंता, मा.तुपसाखरे - उपअिभयंता, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल क न 

घेणेत आला. 
 

वषय .३) नागसेननगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामे करणेचे कामास सुधा रत शासक य 
मा यता िमळणेबाबत - मा.अिमना पानसरे, मा.आरती च धे यांचा ताव. 

 
---------- 

 
मा.आरती च धे  - मा.शहर सुधारणा सिमती सभावृ ांत मांक १० मधील ठराव .५० दनांक 

०४/०२/२०१६ म ये “सदर क पातील” या मजकूरानंतरचा “A1”  हा मजकूर 
वगळून या ऐवजी “A10” हा मजकूर समा व  करणेत यावा.  

 
मा.शहर सुधारणा सिमती सभावृ ांत मांक १० मधील ठराव .५० दनांक 
०४/०२/२०१६ म ये “सदर क पातील” या मजकूरानंतरचा “A1”  हा मजकूर 
वगळून या ऐवजी “A10” हा मजकूर समा व  करणेत आ याचे व या द तीसह ु
दनांक ०२/०२/२०१६ व ०४/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१०) 
सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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ठराव मांक – ५१      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १६/०२/२०१६      वभाग - नगररचना व वकास 

सुचक – मा.िनलेश बारणे     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 १४ पै. मधील २४ व 
१२ मी. ं द (पुव-प म) र याचे े  भूसंपादनाबाबत...  

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

---------- 
 
ठराव मांक – ५२      वषय मांक – ०२ 

दनांक – १६/०२/२०१६      वभाग - नगररचना व वकास 

सुचक – मा.आरती च धे      अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/ प.ंगुरवाटे-८/६८८६/२०१५, द.०१/१०/२०१५ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  

       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 णाचे 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 करणेत 
येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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सभाकामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 
ठराव मांक – ५३      वषय मांक – ०३ 

दनांक – १६/०२/२०१६      

सुचक – मा.अिमना पानसरे     अनुमोदक – मा.आरती च धे 

संदभ – मा.अिमना पानसरे, मा.आरती च धे यांचा ताव -  
  नागसेननगर झोपडप ट म ये थाप य वषयक कामे करणे िन वदा .१/४५-२०१५-१६ या 
कामाची िन वदा र. .९,३३,३१५/- व अंदाजप क य र कम १० ल  इतक  आहे. सदरचे काम 
नागसेननगर झोपडप ट म ये चालू आहे. व छ भारत िमशन अंतगत झोपडप ट  धारकांना य गत 
शौचालयाची योजना काया वीत आहे. यामुळे संपुण नागसेननगर झोपडप ट त े नेज लाईन टाक याचे 
काम होत आहे.  झोपडप ट तील र ते खण यामुळे तेथे लॉक ऐवजी सव  काँ ट पे ह ंग क न सदरह ु
र यांची द ती करणे आव यक आहेु .  तसेच गटस आव यक ठकाणी बंदपाईप गटस व काह  ठकाणी 
लॉक बस वणे तथा इतर अनुषंिगक द तीु  करणे आव यक आहे.  नागसेननगर मधील र या या 
द तीची या ी पाहता सदरु या कामाचे सुधा रत अंदाजप क तयार करणे व या माणे काम करणे 
आव यक आहे.  याकामी सुमारे ३९ ल  पये इत या र कमेची वाढ करणे आव यक आहे.  यामुळे 
भाग .२० नागसेननगर झोपडप ट त थाप य वषयक काम करणे िन वदा .१/४५-२०१५-१६ या 

कामाची मुळ १०,००,०००/- व सुधा रत शासक य अंदाजप क य र. .३९,००,०००/- असे एकूण र कम 
.४९,००,०००/- (अ र  र. .एकोणप नास लाख फ ) इत या र कमेस सुधा रत शासक य मा यता व 
या माणे काम 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/ ९८/२०१६ 

दनांक : १७/०२/२०१६ 

                                                     
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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