
 1

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती  ( वशेष सभा) 

कायप का मांक - १२ 
सभावृ ांत 

दनांक - ०५/१०/२०१७                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची वशेष सभा गु वार 
दनांक ०५/१०/२०१७ 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.कदम शिशकांत गणपत 

  ३. मा.कलाटे मयुर पांडूरंग 
       
  या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

ठराव मांक - २१      वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०५/१०/२०१७                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक : मा.शैल  मोरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७३/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

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

वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - २२      वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०५/१०/२०१७                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शैल  मोरे      अनुमोदक : मा.मयुर कलाटे 

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

       वषय – मौजे कवळे स.नं.७३, ७४, ७५ व ७६ येथील मंजूर वकास योजनेतील १२.००  

               मी.र याचे भूसंपादन करण.े 
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - २३      वषय मांक - ०३ 

दनांक - ०५/१०/२०१७                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.मयुर कलाटे     अनमुोदक : मा.शिशकांत कदम 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७५/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील स.नं.७१ 
व ७२ येथील आर ण .४/११७ - उ ान या ता वत आर णाचा वकास करणेकामी 
मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.   सदरचे उ ानाचा वकास के याने गावातील नाग रक, जे  
नाग रक, म हला व मुलां या आरो यासाठ  सदरचे उ ान  वकिसत होणे गरजेचे 
आहे.  मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेले आ. .४/११७ – उ ान हे वकास नगर, कवळे या 
प रसरात असून सदर भागात अ ा प एकह  उ ान वकिसत करणेत आलेल े नाह . सबब 
मा.नगररसद य यांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ  वकासनगर, कवळे स.नं. ७१ व 
७२ मधील आर ण .4/117 उ ान या आर णाखालील जिमनीचे भूसपंादन न वन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वय ेसंपादन करणेस मा यता देणेकामी 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. 
---------- 

 
ठराव मांक - २४      वषय मांक - ०४ 

दनांक - ०५/१०/२०१७                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक : मा.शैल  मोरे 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७६/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

       मा.महापािलका आयु  यांची िशफारस वचारात घेऊन – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे कवळे येथील स.नं. 
४० येथील आ. . ४/१२२ – दवाखाना व सुितगृह (DMH) या ता वत आर णाचा वकास 
करणेकामी मा.नगरसद य यांची मागणी आहे.   सदर आर ण .४/१२२- दवाखाना व सुितगृह 
(DMH) या आर णाचा वकास गावातील नाग रक, जे  नाग रक, म हला व मुलां या आरो यासाठ  
होणे गरजेचे आहे. मा.नगरसद य यांनी मागणी केलेले आर ण .४/१२२ - दवाखाना व 
सुितगृह (DMH) हे आर ण वकास नगर, कवळे या प रसरात असून सदर भागात 

महानगरपािलकेतफ आरो य वषयक सु वधा वकिसत करणेत आलेली नाह . सबब 
मा.नगररसद य यांचे मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे हताथ वकासनगर, कवळे स.नं.४० मधील 
आर ण . ४/१२२ – दवाखाना व सुितगृह (DMH) या आर णाखालील जिमनीचे भूसंपादन 
न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता देणसे तसेच मौजे बो-हाडेवाड  
येथील खालील मंजूर वकास योजनेतील र ते व आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे.   

१) मौजे बो-हाडेवाड  ह  ग.नं.१३३३ ते ग.नं.१३९० पयत पुण-ेनािशक ६० मी. र यापयतचा मंजूर 
वकास योजनेतील १८ मी. र ता भूसंपादन करण.े 
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२) मौजे बो-हाडेवाड  येथील ग.नं.१०७०, १०२२, १०६२, १०७७, १०७६, १०७८, १०७९, १०८०, 
१०५९, १०३३, १०२४, १०३५, १०७०, १०७१, १०७२, १०७३, १०७४, १०७५ येथील मंजूर 
वकास योजनेतील ७.५ मी. र ता व १२ मी.र ता भूसंपादन करण.े 

३) मौजे बो-हाडेवाड  येथील संत सावतामाळ  नगर येथील  ग.नं.१०६२, १०२३, १०२६, १०२५, 
मधील १२ मी.र ता भूसंपादन करण.े 

४) मौजे बो-हाडेवाड  येथील ग.नं.१२१८ पासून ते ग.न.ं १२५१ पयत मंजूर वकास योजनेतील 
१८ मी. र ता भूसंपादन करण.े 

५) मौजे बो-हाडेवाड  ह  ग.नं.१३२७ पासून ते ग.नं. १३९० पयत पुण-ेनािशक ६० मी. 
र यापयतचा मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. र ता भूसंपादन करण.े 

६) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१३८८, ग.नं.१३८९ व ग.न.ं१३७५ मधील मंजूर वकास 
योजनेतील आर ण मांक १/१६६ उ ान याचे भूसंपादन करण.े 

७) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१२३३, ग.नं.१२३२, ग.नं.१२२८ व ग.नं.१२२४ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील आर ण मांक १/१५४ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 

८) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१२७४, ग.नं.१२७३, ग.नं.१२७०, ग.नं.१२६९, ग.नं.१२६८, व 
ग.नं.१२७२ मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक १/१५५ उ ान याचे 
भूसंपादन करण.े 

९) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.७७५, ग.नं.७७४, ग.नं.७७३ व ग.न.ं७७६ मधील मंजूर 
वकास योजनेतील आर ण मांक १/१८२ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 

१०) मौजे बो-हाडेवाड  मधील ग.नं.१३८७, मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण मांक 
१/१६७ ाथिमक शाळा याचे भूसंपादन करण.े 

११) भाग .२७ तापक रनगर, रहाटणी भागातील स.नं.१२३, १२४, व १२५ मधील उ ानाचे 
आर णाचे भूसंपादन करण.े 

   उपरो  ता वत योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व 
न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णांचा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक आहे.  तर  तुत जिमनीचे महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम १२६  व भूसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई 
िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ ( न वन भूसंपादन 
कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे 
आव यक अस याने सदर भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , यांचेकडे पाठ वणेकर ता व 
सदर भूसंपादनास येणा-या खचास मा यता व अदाकरणेकामी मा.आयु  यांना अिधकार 
दान करणेस मा यता देणकेामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते 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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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/११८७/२०१७ 

दनांक : ०५/१०/२०१७ 
 
 

                                                      

                              
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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