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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायप का मांक – ८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ११/०९/२०१८                         वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा ीक सभा 
मंगळवार दनांक ११/०९/२०१८ 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.चौगुले सीमा द ा य   -  सभापती 
  २. मा.भोईर सुरेश िशवाजी 
 ३. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

 ४. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

  ५. मा.सुल णा राजू धर 

  ६. मा.िनलेश हरामण बारणे 
        

 या िशवाय मा.इंदलकर - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.पुजार , 
मा.च हाण, मा.मोरे – कायकार  अिभयंता, 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 .४) मौजे सांगवी येथील स.न.५० व ५१ मधील मंजूर वकास योजनेतील १८ मी. ं द 

र याबाबत – मा.सुरेश भोईर, मा.िनमला गायकवाड याचा ताव. 
वषय .५) आर ण .७१ स.नं.१०६ पंपर  येथील मा यिमक व ालयाचे आर णा या जागेचे 

भूसंपादन करणेबाबत – मा.वैशाली घोडेकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव. 
वषय .६) मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव .१५ द.२८/०८/२०१८ र  क न फेरसादर 

करणेबाबत – मा.वैशाली घोडेकर, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव. 
वषय .७) मा.शहर सुधारणा सिमतीची सभा आयोजनाबाबत – मा.िनमला गायकवाड, 

मा.सुल णा धर यांचा ताव. 
 

---------- 
 
      दनांक २८/०८/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .७) चा सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले.                

-------------  
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ठराव मांक - १६          वषय मांक - ०१ 
दनांक - ११/०९/२०१८                              वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.िनलेश बारण े                        अनुमोदक : मा.सुरेश भोईर 

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

      वषय - मौजे कवळे येथील 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 - १७           वषय मांक - ०२ 

दनांक - ११/०९/२०१८                             वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.सुरेश भोईर                   अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 

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

       वषय : मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, ७४, ७५ व ७६ येथील मंजूर वकास                   

              योजनेतील १२.०० मी. र याखालील े ाचे भूसंपादन करणेबाबत. 
        वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक - १८          वषय मांक - ०३ 

दनांक - ११/०९/२०१८                         वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.सुरेश भोईर                अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 

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 मौज े

              भोसर  येथील द णो र १२.० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी.  

              ह पयत स.नं.१५ प.ै व १४ प.ै मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म)  

              र याचे े  भूसंपादनाबाबत.  

     वषय मांक ०३ चा वचार दनांक १२/१२/२०१८ चे सभे यावेळ  करणेत यावा. 
         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

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

ठराव मांक - १९           वषय मांक - ०४ 

दनांक - ११/०९/२०१८                          

सुचक : मा.सुरेश भोईर                 अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 

संदभ : मा.सुरेश भोईर, मा.िनमला गायकवाड यांचा ताव – 

  मौजे सांगवी येथील स.नं.५० व ५१ म ये मंजूर वकास योजनेत १८ मी. ं द र ता 
ता वत केलेला आहे. िमळकतधारक सदर र याखालील जागा मनपा या ता यात देत 

नस याने मनपाने सदर र याखालील जागा ता यात घे यासाठ  मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे 
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भूसंपादन ताव दाखल करणेत आला आहे.  तथा प यास बराच कालावधी झाला आहे.  आता 
िमळकतधारक खाजगी वाटाघाट ने जागा ता यात दे यास तयार झाले असून काह  िमळकत 
धारकांनी प  ब अ वये जागा ता यात दली असून जागेवर र ता वकिसत कर याचे काम चालू 
आहे.  बािधत िमळकतधारकां या जागेचे े  खुप कमी असून यांची मोजणी कर यासाठ  पैसे 
भर यासारखी आिथक प र थती नाह .  यामुळे सदर िमळकतधारकां या जागेची मोजणी 
मनपाने करावी व यांना खाजगी वाटाघाट ने देय होणा-या मोबद यामधून सदर र कम वसुल 
करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २०           वषय मांक - ०५ 

दनांक - ११/०९/२०१८                          

सुचक : मा.वैशाली घोडेकर                अनुमोदक : मा.सुल णा धर 

संदभ : मा.वैशाली घोडेकर, मा.सुल णा धर यांचा ताव – 

  पंपर  येथील आर ण .७१ स.नं.१०६ हे आर ण मा यिमक व ालयासाठ  आर त 
असून पंपर  येथील मा यिमक शाळेची िनकड पाहता सदर आर णाची जागा व रत भूसंपादन 
कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २१           वषय मांक - ०६ 

दनांक - ११/०९/२०१८                          

सुचक : मा.वैशाली घोडेकर                अनुमोदक : मा.सुरेश भोईर 

संदभ : मा.वैशाली घोडेकर, मा.सुरेश भोईर यांचा ताव – 

  मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव मांक १५ द.२८/०८/२०१८ हा र  क न 
वभागामाफत सिमतीसमोर फेर सादर करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक - २२           वषय मांक - ०७ 

दनांक - ११/०९/२०१८                          

सुचक : मा.िनमला गायकवाड                अनुमोदक : मा.सुल णा धर 

संदभ : मा.िनमला गायकवाड, मा.सुल णा धर यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमती सभेने यांची दर बुधवार  दुपार  
२.०० वाजता होणार  सा ा हक सभा दर मंगळवार  दुपार  २.०० वाजता आयो जत करणेबाबत 
ठराव मंजूर केलेला अस याने मा.शहर सुधारणा सिमती सभेची येक म ह याचे २ –या व ४ 
या मंगळवार  दुपार  ३.०० वाजता आयो जत कर यात येणार  सभा येक म ह याचे २ –या व 

४ या बुधवार  दुपार  ३.०० वाजता आयो जत कर यास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

 
          
 

(सीमा द ा य चौगुले) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५९९/२०१८ 

दनांक : १२/०९/२०१८ 
 

                                                            

        
                                             (उ हास बबनराव जगताप)                                  
                                                   नगरसिचव  

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.  
 


