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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - १० 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २२/०८/२०१७                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार 
दनांक २२/०८/२०१७ 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.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 
  २. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे  - उपसभापती 
  ३. मा.डोळस वकास ह र ं  

  ४. मा.कदम शिशकांत गणपत 

  ५. मा.संतोष बबन कांबळे 

  ६. मा.कलाटे मयुर पांडूरंग 
  ७. मा.वाघमारे अ नी व म 
   
  या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.र पारखी – कायकार  अिभयंता, 
मा.िसनकर, मा.पाठक – उप अिभयंता, मा.मुथा – शासन अिधकार , मा.ऐवले – समाज 
वकास अिधकार   हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

 
---------- 

 
उप थत स मा.सद यां या संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आल.े 
 

वषय .२) मौजे दघी येथील आर णे भूसंपादनाने मनापा या ता यात घेणेबाबत – मा. वकास  

           डोळस, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 
 

---------- 
 

दनांक ०८/०८/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ९) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केल.े 
 

---------- 
 
 



 2

 
 

ठराव मांक - १८      वषय मांक - ०१ 
दनाकं - २२/०८/२०१७                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा. वकास डोळस     अनुमोदक : मा.संतोष कांबळे 

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 ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 

 
 

ठराव मांक - १९        वषय मांक - ०२ 

दनांक - २२/०८/२०१७                                   

सुचक : मा. वकास डोळस       अनुमोदक : मा.शैलेश मोरे 
संदभ : मा. वकास डोळस, मा.शैलेश मोरे यांचा ताव - 
 भाग मांक ४ दघी बोपखेल मधील मौजे दघी येथील मंजुर वकास योजनेत व वध 
आर णे आहेत.  सदर आर णे नाग रकांना सोईसु वधा देणेकर ता मनपा या ता यात घेणे 
आव यक आहे.  या ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. १) आ. .२/१३८ – 
सां कृितक क  व वाचनालय े  १००० चौ.मी., २) आ. .२/१४२ – टाऊन हॉल े  ५००० 
चौ.मी., ३) आ. .२/१४५ – अ नशमन क  े  ४००० चौ.मी., ४) आ. .२/१५१ – खेळाचे 
मैदान े  १०००० चौ.मी., ५) िसएई िभंती कडेचा दघी िशव ते व ठल मं दर दघी गावठाण 
पयतचा १२.० मी. व १५.० मी. ं द र ता व , ६) स.नं.३ व ५ मधील १५.० मी. ं द र ता.   
तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व  
न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाचंा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.  तर  तुत जमीनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व  पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
तातड न ेसंपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. सदर भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता व सदर भूसंपादनास येणा-या खचास 
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मा यता व अदाकरणाकामी मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  स ावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
 

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

          

( 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/१०८३/२०१७ 

दनांक : २९/०८/२०१७ 
 

            

                                          
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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