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                पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 
 
दनांक : २०/०३/२०१३             वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक २०/०३/२०१३ रोजी दपार  ु ३.०० वा. 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. बो-हाडे शभुांगी संजय  - सभापती 
२) मा. काळजे िनतीन ताप 

३) मा. शांत िशतोळे 

४) मा. गणेश ल ढे 

५) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
 

यािशवाय मा.मोरे - .उपनगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

 उप थत स मा.सद यां या संमती माणे खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजात 
दाखल क न घेणेत आले - 
 

वषय . २) भूसंपादन करणेबाबत – मा. िनतीन काळज,े मा. सुरेश हे े यांचा ताव. 
 
वषय . ३) भाग .६ मोशी मधील वकास आराखडयातील व वध र याचे भूसंपादन  

       करणेबाबत – मा. िनतीन काळज,े मा. सुरेश हे े यांचा ताव. 
 
वषय . ४) भाग .६ मोशी भाग सिमती ठराव १३८ वषय .३ नुसार र ता कलम  

       २०५ अ वये घो षत करणेबाबत – मा. िनतीन काळज,े मा. सुरेश हे े यांचा  

            ताव. 
 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक - मा.गणेश ल ढे     अनुमोदक - मा.सुरेश हे  े
 

बुधवार दनांक ०३/०४/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 
सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
मा.सभापती - बुधवार दनांक ०३/०४/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा तहकूब करणेत  
            येत आहे. 
 
 

(  बो-हाडे शुभांगी संजय  ) 

सभापती 
शहर सुधारणा सिमती 

पंपर  िचंचवड मनपा, पंपर  १८. 
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                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/०३/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक : ०३/०४/२०१३             वेळ : दपार  ु २.४५ वा. 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
२०/०३/२०१३ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक ०३/०४/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ वा. 
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. बो-हाडे शुभांगी संजय - सभापती 
२) मा. काळजे िनतीन ताप 

३) मा. गणेश ल ढे 
 

यािशवाय मा.चाकणकर - .नगरसिचव, हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 

 
 

 मा.सभापती :- सभा कामकाज उरकणेसाठ  आव यक गणसं या सभागृहात उप थत  
                                 नस याने सोमवार दनांक ०८/०४/२०१३ दपार  ु ३.०० पयत सभा तहकूब  

              करणेत येत आहे. 
 
 

           ( बो-हाडे शुभांगी संजय ) 
                                   सभापती                                                              
                                                                                  शहर सुधारणा सिमती  
             पंपर  िचंचवड महानगरपािलका पंपर  १८ 
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                                  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 

( दनांक २०/०३/२०१३ व ०३/०४/२०१३ ची तहकूब सभा ) 
 
दनांक : ०८/०४/२०१३             वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 

०३/०४/२०१३ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक ०८/०४/२०१३ रोजी दपारु  ३.०० वा. 

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. बो-हाडे शुभांगी संजय  - सभापती 
२) मा. काळजे िनतीन ताप 

३) मा. यमुनाताई रमणनाना पवार 

४) मा. उ हास शे ट  

५) मा. शांत िशतोळे 

६) मा. ब हरवाडे नारायण सदािशव 

७) मा. हे े सुरेश रंगनाथ 
 

यािशवाय मा. गावडे - सहा.आयु , मा.चाकणकर - .नगरसिचव, मा.ढग,े मा.तांबे - 
कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

 

अ) दनांक २०/०२/२०१३, २२/०२/२०१३ व ०६/०३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  

          ( कायप का मांक २० ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती 
          यांनी कट केले. 
 

       ब) दनांक ०६/०३/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक २१ )  

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

---------- 
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ठराव मांक - ८४                                      वषय मांक : १ 
 दनांक : ०८/०४/२०१३ वभाग - नगररचना व वकास 

 सुचक : मा. नारायण ब हरवाडे अनुमोदक : मा.उ हास शे ट  

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/सांगवी/ड-२/६८/२०१३, द.८/३/२०१३ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 
             मौजे सांगवी येथील स.नं.९ व सांगवी गावठाण ह वर ल मंजूर वकासयोजनेतील  

ता वत केले या ६.०० मी. ं द र याने बाधीत होणा-या जिमनीचे संपादन महारा  
ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ (१) क कंवा १२६ (१) ग अ वये 

करावे लागणार अस याने सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार  यांचेकडे 
सादर करणेस तसेच सदर भूसंपादन ताव महानगरपािलके या वतीने सादर करणेचा 
अिधकार मा. आयु  यांना 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. 
---------- 

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

ठराव मांक - ८५                                      वषय मांक : २ 

 दनांक : ०८/०४/२०१३  

 सुचक : मा. िनतीन काळज े अनुमोदक : मा.सुरेश हे  े

संदभ : मा.िनतीन काळज,े मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या सन २००८ व २००९ या भागश: 
मंजूर वकास योजनेनुसार मौजे िचखली येथील देहु-आळंद  र याला समांतर व कमिशअल झोन 

C2 चे शेजा न देहू-आळंद  बीआरट एस र ता व कुदळवाड  बीआरट एस यांना जोडणारा ३० मी. 
र ता मंजूर झालेला आहे.  देहू-आळंद  र यावर ल स थतीतील व भ व यातील वाहनांची 
वदळ / घनता याचा वचार करता कुदळवाड  बीआरट एस र यामधील गट .८७९ ते देह ू –

आळंद  बीआरट एस र यामधील गट न.ं १५६९ पयत या ३० मी. ं द र याने बाधीत होणा-या 
े ाचे भूसंपादन होणे आव यक अस याने सदर र ता ं द करणाने बािधत जिमनीचे महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ या 

तरतूद  अंतगत भूसंपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे 
यांचेकडे पाठ वणेस व याकामी यणेा-या खचास ( संबंिधत भूिमसंपादन अिधकार  कळवतील ती 
नुकसान भरपाईची र कम ) 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. 
---------- 
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ठराव मांक - ८६                                      वषय मांक : ३ 

 दनांक : ०८/०४/२०१३  

 सुचक : मा. िनतीन काळज े अनुमोदक : मा.सुरेश हे  े

संदभ : मा.िनतीन काळज,े मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 
 भाग .६ मोशी मधील वकास आराखडयातील पुढ ल र यांचे  १) वकास आराखडयातील 
३० मी. मोशी-देह र यालगत उ रेकडे जाणारा ू २४ मी. र ता गट नं.१३१४ (जूने) मधून पु हा पूवकडे 
जाणारा १८ मी. र ता गट .१३१८, १३२७, १३२१, १३२३, १३२९, १३४६ (जूने) पयत भूसंपादन करण,े 
२) वकास आराखडयातील १९ मी. मोशी देह ू र यालगत उ रेकडे जाणारा १८ मी. र ता गट .१३४१, 
१३४३, १३४६ (जूने) पयत भूसंपादन करण,े ३) वकास आराखडयातील ३० मी. मोशी आळंद  
र यालगत २४ मी.व ३० मी. र याचे चौकाला जोडून द णेकडे गट .२९२, २५८, २९३, २९१, २७१ 
(जूने) पयत भूसंपादन करण,े ४) वकास आराखडयातील ३० मी. र ता गट .६९४, ६५८, ६५०, व 
६६२ (जूने) पयत पुढे १८ मी. गट . ३६४, ३६७, ३६८, ३७७, ३८० व ३४० (जूने) पयत भूिमसंपादन 
करणे, ५) वकास आराखडयातील २४ मी. र ता गट .४८, ६१, ६२, ६३, ६४ व ६५ (जूने) 
भूिमसंपादन करणे, ६) वकास आराखडयातील ३० मी. र ता गट .६१३, ६१४ व ६१२ (जूने) 
भूिमसंपादन करण,े ७) वकास आराखडयातील ३० मी. र ता गट .७५१, ७५३, ७४६, ७३२, ७२२ व 
९४० (जूने) भूिमसंपादन करण,े ८) वकास आराखडयातील १८ मी. र ता गट .७९१, ७९२, ९३४, 
९३३, ९७०, ९६९, ९९२ व ९९३ (जूने) भूिमसंपादन करणे, ९) वकास आराखडयातील १८ मी. र ता गट 
. ५३०, ५३१, ५१८, ५३३, ५३४, ५३६ व ५४० (जूने) भूिमसंपादन करणे, १०) वकास आराखडयातील 

१८ मी. र ता गट . ५०४, ५०६ व ५०७ (जूने) भूिमसंपादन करणेस 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 - ८७                                      वषय मांक : ४ 

 दनांक : ०८/०४/२०१३  

 सुचक : मा. िनतीन काळज े अनुमोदक : मा.सुरेश हे  े

संदभ : मा.िनतीन काळज,े मा.सुरेश हे े यांचा ताव – 
 भाग सिमती ठराव १३८ वषय .३ नुसार भाग .६ मोशी येथील पुणे नािशक र यास 
जोडून गट .५०, ५१ व ५३ (जूने) या गटातून पूवकडून जाणारा २० फुट  ं द २५० मी. लांब र ता 
मंुबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये घो षत करणेकामी 
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. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जाह र केले. 
 

 

( बो-हाडे शुभांगी संजय ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  ४११ ०१८. 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८ नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ३७५ /२०१३ 

दनांक : ०८/०४/२०१३ 

 
 

 
 

त : सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे  

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना. 


