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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती   

कायप का मांक – १७ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - ०९/०१/२०१८                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

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

दनांक ०९/०१/२०१८ 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.संतोष बबन कांबळे 

       २. मा.गीता सुिशल मंचरकर 

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

---------- 
           
 
            सभाकामकाज सु  करतेवेळ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत नसलेने 
उप थत स मा सद यांनी मंगळवार दनांक २३/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ वा.पयत तहकूब 
केली. 
 
 
 
 

नगरसिचव 

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

कायप का मांक - १७ 
सभावृ ांत 

( द. ०९/०१/२०१८ ची तहकूब सभा ) 
दनांक - २३/०१/२०१८                             वेळ - दुपार  २.४५ वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०९/०१/२०१८ ची तहकूब 
सभा मंगळवार दनांक २३/०१/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ 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.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 
  २. मा.कदम शिशकांत गणपत 

  ३. मा.डोळस वकास ह र ं  

  ४. मा.संतोष बबन कांबळे 

       ५. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
 ६. मा.वाघमारे अ नी व म 

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

---------- 
अ) दनांक - २८/११/२०१७, ३०/११/२०१७,  १२/१२/२०१७ व २६/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा 

(कायप का मांक १५) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 
आ) दनांक - १२/१२/२०१७ व २६/१२/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १६) 

सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

ठराव मांक - ४३       वषय मांक - ०१ 

दनांक - २३/०१/२०१८                             वभाग – नगररचना 
सुचक : मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/१८/का व/१७३/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

       वषय – मौजे कवळे स.नं.३९ ते ७१ येथील मंजूर वकास योजनेतील १८.०० मी.र याखालील 

               े ाचे भूसंपादन करणेबाबत. 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४४       वषय मांक - ०२ 

दनांक - २३/०१/२०१८                              वभाग – नगररचना 
सुचक : मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक : मा.संतोष कांबळे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/१८/का व/१७४/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

       वषय – मौजे कवळे स.नं.७३, ७४, ७५ व ७६ येथील मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी. 
               र याखालील े ाचे भूसंपादन करणेबाबत. 
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वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४५       वषय मांक - ०३ 

दनांक - २३/०१/२०१८                               वभाग – नगररचना 
सुचक : मा.अ नी वाघमारे      अनुमोदक : मा.शिशकांत कदम 

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. 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 ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

ठराव मांक - ४६       वषय मांक - ०४ 

दनांक - २३/०१/२०१८                               वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक : मा.शिशकांत कदम      अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/जा/का व/८०८/२०१७, द.२६/१२/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमिलंदनगर झोपडप ट म ये पुनवसन झाले या इमारतीसाठ  
आर.सी.सी.िसमािभंत बांधणे या कामाबाबत मा.आमदार व थिनक नगरसद य यांनी मागणी केली आहे.  
सदरहु काम अ णाभाऊ साठे नागर  व ती सुधार योजना अंतगत शासनाकडून जमा झाले या र. .३५० ल  
या अखिचत िनधीतून करावयाचे आहे. पंपर  िमिलंदनगर झोपडप ट म ये पुनवसन झाले या इमारतीसाठ  
आर.सी.सी.िसमािभंत बांधणे या कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आले असून याची अंदाजप क य 
र. .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स लाख फ ) इतक  येत आहे.  तर  सदर कामास शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह तील ( भाग .९) येथे यशवंतनगर ह  
घो षत झोपडप ट  गेली ३० ते ३५ वषापासून वसलेली आहे. तसेच तेथील सव झोपडप ट धारकांनी 
अनेकवेळा पुनवसनाची मागणी केलेली आहे. परंतु सदर झोपडप ट ची जागा ह  ओपन पेस 
अस याकारणाने याजागी बांधकाम करणे श य नसलेचे िनदशनास येत आहे. परंतु झोपडप ट धारकां या 
मागणीचा वचार करता एस.आर.ए.िनयमा माणे जवळपासच पुनवसन करणे गरजेचे अस याने यशवंतनगर 
झोपडप ट या जवळच असले या महानगरपािलके या आर त जागेवर पुनवसन करणे श य अस याने 
आर ण .७९ (बेघरांसाठ  घरे) ह  जागा पुनवसनासाठ  यो य अस याने सदरची जागा झोपडप ट  
पुनवसनासाठ  एस.आर.ए. वभागाकडे वग क न िनयमा माणे सदर झोपडप ट धारकांचे पुनवसन करणेस 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच झोिनपु वभागाकड ल अ णाभाऊ साठे व ती सुधार योजने अंतगत खालील 
कामांना शासक य मा यता घेणे आव यक आहे. या बाबत मा. ज हा िनयोजन सिमती या दनांक 
०४/१२/२०१७ रोजी या बैठक म ये मा.पालकमं ी महोदय (पुणे) यांनी उपरो  योजनेअंतगत खालील माणे 
नमुद केले या कामांचा समावेश करणेबाबत सुचना दले या आहेत. कामाचे नांव – १) पंपर  िचंचवड 
मनपातील िमिलंदनगर झोपडप ट म ये पुनवसन झाले या इमारतीसाठ  िसमािभंत बांधणे (अंदाजप क य 
र. .४०,००,०००/-), २) पंपर  िमिलंदनगर झोपडप ट म ये न वन शौचालय बांधणे व प रसरात 
पे हंग लॉक बस वणे.(अंदाजप क य र. .४०,००,०००/-), ३) िमिलंदनगर झोपडप ट म ये म हला 
बचतगटासाठ  शेड बांधणे.(अंदाजप क य र. .१०,००,०००/-) सदर कामांना शासक य मा यता देणेत येत 
आहे. 
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सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ४७       वषय मांक - ०५ 

दनांक - २३/०१/२०१८                              वभाग – झोिनपु थाप य 

सुचक : मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक : मा.अ नी वाघमारे  

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनपु/ था/जा/का व/८०९/२०१७, द.२६/१२/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका िमिलंदनगर झोपडप ट म ये न वन शौचालय बांधणे व प रसरात 
पे हंग लॉक बस वणे या कामाबाबत मा.आमदार व थिनक नगरसद य यांनी मागणी केली आहे.  सदरहु 
काम अ णाभाऊ साठे नागर  व ती सुधार योजना अंतगत शासनाकडून जमा झाले या र. .३५० ल  या 
अखिचत िनधीतून करावयाचे आहे. पंपर  िमिलंदनगर झोपडप ट म ये न वन शौचालय बांधणे व प रसरात 
पे हंग लॉक बस वणे या कामाचे अंदाजप क तयार करणेत आले असून याची अंदाजप क य 
र. .४०,००,०००/- (अ र  र. .चाळ स लाख फ ) इतक  येत आहे.  तर  सदर कामास शासक य मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
          

( सागर बाळासाहेब गवळ  ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

मांक : नस/४/का व/४३/२०१८ 

दनांक : २३/०१/२०१८ 
 
 

                                                                                                                    
                                                              नगरसिचव  
                                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                             पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना.  
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