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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - १२ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०४/०२/२०१५             वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक ०४/०२/२०१५ रोजी दपार  ु 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.छाया जग नाथ साबळे  -  सभापती 
२) मा.आर.एस.कुमार 

३) मा.नेटके सुमन राज  

४) मा.सुयवंशी आशा ाने र 

५) मा.जवळकर वैशाली राहलु   
 

  या िशवाय मा.दंडवते - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
 

 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
समा व  करणेत आले. 
 
वषय .२) यायालयात सोई सु वधा व फिनचर पुर वणेबाबत – मा.आशा सुयवंशी, 

                     मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 
वषय .३) वकास िनयं क िनयमावलीबाबत - मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर  

      यांचा ताव. 
 

---------- 
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खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
सुचक - मा.आशा सुयवंशी    अनुमोदक : मा.वैशाली जवळकर 
 
 मा.शहर सुधारणा  सिमती कायप का मांक १२ ची सभा सोमवार द.०९/०२/२०१५ 
रोजी दपार  ु ३.३० पयत सभा तहकूब करणेत यावी. 

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

 
 
सभापती - सोमवार दनांक ०९/०२/२०१५ रोजी दपारु  ३.३० पयत सभा तहकूब करणेत येत  

          आहे. 
 
 
 
 

( छाया जग नाथ साबळे ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - १२ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०४/०२/२०१५ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ०९/०२/२०१५             वेळ - दपार  ु ३.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
०४/०२/२०१५ ची तहकूब सभा सोमवार दनांक ०९/०२/२०१५ रोजी दपार  ु ३.३० 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.छाया जग नाथ साबळे  -  सभापती 
२) मा.आर.एस.कुमार 

३) मा.नेटके सुमन राज  

४) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
५) मा.लोखंडे गोर  जाकाराम 

६) मा.आसवाणी स वता धनराज 

७) मा.जवळकर वैशाली राहलु  
 

  या िशवाय मा.दंडवते - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.पुजार , मा.तुपसाखरे - उप अिभयंता  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

--------- 
ठराव मांक - ३९  वषय मांक - १ 
दनांक - ९/२/२०१५      वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक - मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/ पं.गुरव/ड-८/१/१५ द.२०/०१/२०१५ 
 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े- 
 मौजे पंपळे गुरव गावाचे वकास योजनेनुसार स.नं.५१ पैक  व ५२ पैक  जागेत आर ण .३४५,  

मनपा उपयोगाचे आर ण ता वत आहे.  सदर आर णाचे एकूण े  सुमारे ४००४.७५ चौ.मी. आहे.   

सदर आर णाचे भूसंपादन ताव पाठ वणेत आलेला असून संयु  मोजणी पूण झालेली आहे.  सदर  

आर णाचे जागेपैक  स थतीत ट .ड .आर. या मा यमातून सुमारे ३५३९.५२ चौ.मी.जागेचा ताबा  
महानगरपािलकेकडे आहे. सदर जागेत नाटयगृह बांधणेचे िनयोजन आहे.  सदर बाबत संबंिधत जागा  
मालक यांचे मालक चे े  वगळून उव रत ३५ गुंठे जागेत नाटयगृहाचे काम करता येईल असे सह शहर  

अिभयंता, थाप य, ड भाग यांनी यांचे द.२३/०९/२०१४ चे प ानुसार कळ वले आहे. तर  एकूण  
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आर णाचे े  ४००४.७५ पैक  महानगरपािलकेचे ता यात असलेले ३५३९.५२ चौ.मी. े  सोडून  

बांधकामे असलेले उव रत सुमारे ४६५.२३ चौ.मी. े  िनवासी वभागात समा व  करणेकामी महारा  

ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसारची कायवाह  ता वत करणेत येत आहे.  

तर  बाधीत िमळकतधारक व थाप य ड भाग यांचे मागणीनुसार मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.५१ पैक  

व ५२ पैक  मधील आर ण .३४५, मनपा उपयोग पैक  जागेतील सुमारे ४६५.२३ चौ.मी. े  

आर णातून वगळून िनवासी वभागात समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 

१९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल करणेकामी हरकती व सूचना मागवून अंितम िनणय घेणेकामी सदरचा 
वषय पुढ ल कायवाह  कर याकर ता व शासनास ताव सादर कर यास मा.आयु  यांना अिधकार 

दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत  
कायम होणेची वाट न पहाता 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 - ४०  वषय मांक - २ 

दनांक - ९/२/२०१५       

सुचक - मा.गोर  लोखंडे  अनुमोदक - मा.आशा सुयवंशी 
संदभ : मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
         पंपर  मोरवाड  येथील यायालयाची इमारत ह  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यां या 
मालक ची असून ती भाडेत वावर आहे. सदर इमारतीत सोयी सु वधा व फिनचर 
महानगरपािलका पुर वत आहे. यायालयाचे इमारतीची दराव थाु  झालेली आहे.  तर  सदर 
यायालयाचे इमारतीसाठ  खालील सोयी सु वधा पुर व यात या यात. 
१) यायालयाम य ेवक ल वग व कमचार  यांना टेबल व बस यासाठ  खु या पुर वणे. 
२) यायालयातील केसेस ठेव यासाठ  िभंतीम य ेलाकड  कपाटे क न िमळावीत अथवा 

लोखंड  रॅक िमळावीत. 
३) इमारती या टेरेसचे वॉटर ुफ ंग क न िमळाव.े 
४) यायालयाचे इमारती या खड या व दरवाजे दु त क न िमळा यात. 
५) िनकाली रेकॉड ठेव यासाठ  टेरेसवर एक म बांधून िमळावी. 
६) यायालयाम य ेफरशी बस व यात यावी तसेच यायालय इमारतीस रंगरंगोट  क न 

िमळावी. 
७) इमारतीस न वन लोखंड  गेट बसवून िमळाव.े 
८) यायालयात आव यक असणारे फॅन व टयुबलाईट पुर व यात यावेत. 
९) तसेच अनुषंगीक सोयी सु वधा पुरव यात या यात. 
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तर  उपरो ् सोयी सु वधा थाप य ् वभागामाफत वर त क न देणेस मा यता देणेत 
येत आहे.   

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

ठराव मांक - ४१  वषय मांक - ३ 
दनांक - ९/२/२०१५       

सुचक - मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर 
संदभ : मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
वषय – वकास िनयं ण िनयमावलीबाबत ..... 

                  वषय मांक  ३ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 
                        सदर ठराव सवानमुते मा य झाला. 

---------- 
 

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

( छाया जग नाथ साबळे ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ९६ /२०१५ 
दनांक : १०/०२/२०१५ 

 

                                                                                             
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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