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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – ७ 

सभावृ ांत 
 
दनांक - १५/१२/२०१५                  वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार 

दनांक १५/१२/२०१५ 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.सौ. वाती मोद साने     - सभापती 
  २. मा.सौ.पानसरे अिमना महंमद 

 ३. मा.वसंत (नाना) आनंदराव ल ढे 

 ४. मा.जाधव साधना रामदास 

५. मा.पालांडे सुजाता सुिनल 
६. मा.पाट ल सु जत वसंत 

७. मा.च धे आरती सुरेश 

८. मा.भालेकर अ णा दलीप 

९. मा.बारणे िनलेश हरामण 
     
 या िशवाय मा.दंडवते – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.र पारखी – 
कायकार  अिभयतंा, मा.तुमराम – शासन अिधकार , मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार , 
मा.तुपसाखरे– उपअिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 
उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 

क न घेणेत आला -  
 

वषय .२) आर णातील े  र हवासी वभागात समा व  करणेबाबत – मा.आरती च धे,  

           मा.अिमना पानसरे यांचा ताव. 
 

---------- 
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ठराव मांक – ३५      वषय मांक – ०१ 
दनांक – १५/१२/२०१५     वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक – मा.वसंत ल ढे     अनुमोदक – मा.सुजाता पालांडे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/दापोड /टे-१२/९२/२०१५, द.०८/१२/२०१५ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       मौजे दापोड  भागाची वकास योजना महारा  शासन,नगरसिचव वभाग यांचेकड ल  

अिधसुचना ं .पीसीसी- ३०९६/१८०१/सी.आर-२६१/न व-२२. द.११/०९/१९९७ अ वये शासनाकडुन 
मंजुर करणेत आली आहे. सदर वकास योजनेनुसार  दापोड  हे गाव पुणे मनपा मधुन 
पं.िच.मनपा म ये समा व  कर यात आल े आहे.मौजे दापेड   येथील स.नं.८५अ पैक  आर ण 
.३/२८ करकोळ बाजार ता वत केलेले आहे, सदरचे आर ण ड.पी. रपोटनुसार सुमारे 

१०००.०० चौ.मी. े ावर आहे. सदर आर णाचे   भूसंपादन ताव महानगरपािलकेन े पाठ वला 
नाह .   स थतीम ये पुण-ेमुंबई महामागापासुन सांगवी गावाकडे जाणा-या व रे वेलाईन 
फाटकापयत र या या दो ह  बाजुस भाजी मंडई आहे.सदरचा र ता खुपच वदळ चा असलेने 
सदर ठकाणी रे वेलाईन या फाटकामुळे ब-याच वेळा अपघात होतात व वाहतुक स अडथळा 
िनमाण होतो. तसेच मा.नगरसद यांची वारंवार मागणी आहे क  मौजे दापोड  येथे भाजी मंडई   
( करकोळ बाजार ) चे आर ण वकिसत करावे हणजे दापोड मधील नाग रकांना भाजी 
खरेद साठ  रे वेलाईन वर ल फाटक ओलांडुन जा याची आव यकता भासणार नाह . यामुळे 
आ. .३/२८( करकोळ बाजार ) चे आर णाची जागा लवकरात ता यात घेऊन भाजी मंडई 
( करकोळ बाजार ) वकिसत कराव.े तर  सदरचे आर णाचे जागेचा भुसंपादनाचा ताव तयार 
केलेला असुन सदर भुसंपादन ताव मा. ज हािधकार  पुणे यांचेकडे पाठवावा  लागणार आहे. 
सदर भुसंपादन पाठ वण े कामी मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेची मा यता 
आव यक आहे.    क  शासनान े“The Right to fair compensation and Transparency in land 

acquisition ,Rehabilitation Resettlement Act 2013” हा न वन भूसंपादन कायदा तयार केला 
असून द.०१/०१/२०१४ पासुन सदरचा कायदा अंमलात आला आहे.तर  उपरो  ता वत 
आर णाखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व न वन 
भूसंपादन कायदा अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव 
मा. ज हाअिधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणसे मा यता िमळणेकामी 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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सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला - 
 

ठराव मांक – ३६      वषय मांक – ०२ 

दनांक – १५/१२/२०१५       

सुचक – मा.आरती च धे     अनुमोदक – मा.अिमना पानसरे 

संदभ – मा.आरती च धे, मा.अिमना पानसरे यांचा ताव – 

  वषय - आर णातील े  र हवासी वभागात समा व  करणेबाबत... 
वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

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

          

 ( सौ. वाती मोद साने ) 

सभापती 
                                                   शहर सुधारणा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/८२८/२०१५ 

दनांक : १९/१२/२०१५ 
 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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