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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ५ 

सभावृ ांत 

दनांक -   ०७/०८/२०१३                  वेळ दपार   ु ३.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा  बुधवार  
दनांक ०७/०८/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील 
स मा.सद य उप थत होते. 

१) मा. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

४) मा. ननवरे जत  बाबा 
 

या िशवाय मा.कुलकण  –  सहा.आयु , मा. गावडे –  नगरसिचव, मा.तांबे –  कायकार  
अिभयंता  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

-------- 
 उप थत स मा.सद यां या संमतीन ेखालील ऐनवेळचा वषय सभाकामकाजात 

दाखल क न घेणेत आला. 
  

वषय . ३) BSUP-JnNURM अंतगत झोपडप ट  पुनवसन क पातील प ाशेडमधील व ुत  

           देयक अदा करणेकामी धोरणा मक िनणय घेणेबाबत. 
---- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक : मा.शांताराम भालेकर      अनुमोदक : मा.आशा सुपे 

मा.शहर सुधारणा सिमतीची सभा गु वार दनांक ०८/०८/२०१३ दपार  ु ३.०० पयत तहकूब करणेत 
यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
           ---------- 

मा.सभापती - ü मा.शहर सुधारणा सिमतीची सभा गु वार दनांक ०८/०८/२०१३ रोजी द.ु३.०० वाजेपयत  
तहकुब करणेत येत आहे. 

(सुपे आशा र वं ) 
सभापती 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक ५ 

 
सभावृ ांत 

 
( दनांक ०७/०८/२०१३ ची तहकूब सभा ) 

 
दनांक -   ०८/०८/२०१३                  वेळ दपार   ु ३.०० वाजता 

 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०७/०८/२०१३ 

ची तहकूब सभा गु वार  दनांक ०८/०८/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वाजता महानगरपािलके 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. सुपे आशा र वं  - सभापती 
२) मा. सौ.साळंुखे स वता सुरेश 

३) मा. भालेकर शांताराम क डबा ऊफ एस.के.बापू 

४) मा. तानाजी वठठल खाडे 
 

या िशवाय मा.कुलकण  –  सहा.आयु , मा. गावडे –  नगरसिचव, मा.तांबे –  कायकार  
अिभयंता  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

-------- 
 
दनांक १७/०७/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . ४ ) सभावृ ांत कायम करणते 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
---------- 

 
ठराव मांक –  २४     वषय मांक - १ 
दनांक - ०८/०८/२०१३     वभाग – क भाग 

सूचक – मा.तानाजी खाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुखे 

संदभ : मा. भाग अिधकार  यांचेकड ल जा. . क स/सभा/११/का व/१५७/२०११, द. २४/१०/२०११ 
 मा.क भाग सिमती सभा द.७/९/२०११ ठराव .४२ नुसार ािधकरणाचे मंजूर वकास 
योजनेतील ह रत वभागातील े  लगत या िनवासी वभागासह यापूव  मनपाचे िनयोजन िनयं ण 
क ेत समा व  झाले आहे.  तथा प गाव मौजे - बो-हाडेवाड  येथील न वन गट नंबर ७५ व लगतचे  
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े  ािधकरणने संपादन केलेले नाह .  मा  सदर े  नजरचुक ने ािधकरणाचे िनयं णाखाली ठेवले 
गेले आहे. या ठकाणी वकास परवानगी घेणेसाठ  जमीनधारक ािधकरणाकडे गे यास े  मनपाचे 
िनयोजन िनयं णाखाली अस याचे ािधकरणाकडून सांग यात येते व यापूव  मनपाकडे आलेले े ात 
या जागेचा समावेश नस याने मनपा माफत वकास परवानगी दे यात येत नाह .  सबब असे सव 
े ाचा शोध घेऊन ते मनपाचे िनयोजन िनयं णात घेऊन  म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम 

३७ अ वये कायवाह  क न सदर े ा या झोन िन तीची कायवाह  करावी. उ  अिधिनयमाचे कलम 
३७ अ वये करावयाचे कायवाह स मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस असली तर  
सदरचा ताव नगररचना वभागामाफत तपासणी व आव यक द यांसह ु फेर ताव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा अशी िशफारस मा.महापािलका सभेकडे करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम 
होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
ठराव मांक –  २५     वषय मांक - २ 

दनांक - ०८/०८/२०१३     वभाग – वाहतूक िनयोजन क  

सूचक – मा.शांताराम भालेकर     अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/वा.क./का व/१४६/२०१३, दनांक ३१/०७/२०१३ 

वषय – पंपर  िचंचवड शहरातील र यांवर वाहतुक स अडथळा करणार  वाहने ओढन ने याची ू
कारवाई करणे व आशा वाहनधारकाकडून वमोचन व शासक य शु क वसूल कर याचे 
महापािलका अिधिनयम कलम २०८ अ वये म.न.पा.चे अिधकार वाहतूक पोिलसांना दान 
करणेबाबत. 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभेचेवेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
                 सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 
 
ठराव मांक –  २६     वषय मांक - ३ 

दनांक - ०८/०८/२०१३     वभाग – BSUP क प 
सूचक – मा.तानाजी खाडे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुखे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल . था/BSUP/३०७/२०१३, दनांक ०७/०८/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेमाफत BSUP-JnNURM अंतगत  िमिलंदनगर, से.२२ िनगड  , 

वेताळनगर, अजंठानगर, व ठलनगर या झोपडप ट  पुनवसन क पांचा SRA  माफत बांधकाम 
परवानगी ा  आहे.  सं मण िशबीराम ये व छतागृहे, गटर पा याची यव था, व ुत काम इ. 
सु वधा मनपामाफत मनपाचे खचाने पुर वले या आहेत.  येक प ाशेडमधील लाभाथ  यांची 
वैय क वीज जोडाचे (Electric Connection Meter) देयक तो वत:च भरत असतो. आतापयत से.२२ 
वेताळनगर व िमिलंदनगर क पात ह च practice गेले ५ वष चालू आहे. तथा प द.२५/०७/२०१३ 
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या प ा वये िमिलंदनगर येथील झोपडप ट धारकांनी िनमुलन आदेशामधील अट ंचा उ लेख क न 
या अनुषंगाने लाभा या या वैय क वीज जोडाचे बील मनपाने भरावे अशी मागणी केलेली आहे.  

सदर क पा या िनमुलन आदेशा सोबत या अट ंम ये अट .२ अ वये लाभा या या ता पुर या 
राह या या यव थेसाठ  बांध यात येणा-या सं मण िशबीरात लाईट, पाणी, सांडपा याची सोय, 
व छतागृहे आद  आव यक बाबींची सु वधा वकास कामे क न ावयाची आहे.  सं मण िशबीरातील 

सु वधा यथ येणारे सव शु क वकासकाने भरणे बंधनकारक आहे.  सं मण िशबीरात मनपा 
माफत उपरो  सु वधा मनपाचे खचाने पुर वले या आहेत.  वषयां कत िनमुलन आदेशाम ये मािसक 
व ुत बील वकसकाने भरावयाचे आहे असे कोठेह  नमुद नाह .  तसेच सदरचा क प BSUP-

JnNURM अंतगत राब व यात येत आहे. DPR म ये मािसक व ुत बलाचा खच अंतभूत नाह  
यामुळे  Transit Camp मधील वैय क व ुत देयके लाभा यानी अदा करावयाचे आहे अशी 
शासनाची धारणा आहे.  तर  BSUP-JnNURM अंतगत सव झोपडप ट  पुनवसन क पातील 

प ाशेडमधील वैय क व ुत देयक लाभा याने भरावे कंवा मनपाने भरावे याबाबत धोरणा मक 
िनणय घेणेकामी 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. 
---------- 

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

                                                   ( सुपे आशा र वं  )        

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

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ ७५३  /२०१३ 

दनांक - १६/०८/२०१३ 

                

. 
 

त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  
     कायवाह साठ  रवाना. 
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