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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – २२ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १५/०७/२०१५            वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक १५/०७/२०१५ 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. छाया जग नाथ साबळे  -  सभापती 
२) मा. आर.एस.कुमार 

३) मा. नेटके सुमन राज  

४) मा. सुयवंशी आशा ाने र 

५) मा. अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
 

   या िशवाय मा.दंडवते – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, 
मा.र पारखी – .कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
  

 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले. 
 

वषय .२) मौजे रावेत येथील स.नं.९२ मधील २४.०० मी. र या या आखणीम ये बदल 
करणेबाबत – मा.आशा सुयवंशी, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 

 

वषय .३) द ा य मरळ गाडन भाग .२० म ये अ यािसका बांधणेबाबत – मा.सुमन 
नेटके, मा.आशा सुयवशंी यांचा ताव. 

 

वषय .४) पंपर  िचंचवड शहराम ये दोन र पेढया काया वत करणेबाबत – मा.अ नी 
िचंचवडे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव. 

----- 
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ठराव मांक – ५२  वषय मांक – १ 
दनांक – १५/०७/२०१५                           वभाग – इ े ीय कायालय 

सुचक – मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ – मा. शासन अिधकार  इ े ीय कायालय यांचेकड ल प  .इ ेका/०४/का व/२७३/  

       २०१५, दनांक – ०९/०७/२०१५ 

   ई भाग सिमती ठराव मांक ६ दनांक ०१/०७/२०१५ नुसार भाग मांक ३३ 
मधील पा याची सम या सोड व यासाठ  पा याची टाक  बांधणे आव यक आहे.  भागाम ये 
इतर  जागा उपल ध नस यामुळे स ह न.ं२०० मधील आर ण मांक ४०७ खेळाचे मैदान 
मधील सुमारे १५ गुंठे जागा पा या या टाक साठ  दे यास 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. 
---------- 

 

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

ठराव मांक – ५३  वषय मांक – २ 

दनांक – १५/०७/२०१५                          

सुचक – मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक – मा.सुमन नेटके 

संदभ – मा.आशा सुयवंशी, मा.सुमन नेटके यांचा ताव –  

  मौजे रावेत येथील स.नं.९२ ह  िमळकत ीमती कमळाबाई महादू भ डवे व इतर ८ 
जण यांचे मालक  वह वाट ची आहे.  सदर िमळकत रे वेलाईनकडे (गायरानकडे) जाणा-या 
२४.०० मी.र ता, औंध-रावेत ३०.०० मी. र ता व म. ा.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये ता वत ४५.०० मी.र ता या तावाने बािधत होत आहे.  उपरो  स.नं.९२ मधील 
औंध-रावेत ३०.०० मी. र याने बाधीत काह  े ाचा भूसंपादन काय ाने ताबा 
िमळकतधारकांनी दलेला आहे.  तसेच ता वत ४५.०० मी. र याने बाधीत े ाचा ताबा 
ह  िमळकतधारक मनपास देणेस तयार आहेत.  तसेच २४.०० मी. र यानेह  सदर  िमळकती 
मधील ब-याच माणात े  बािधत होत आहे.  यामुळे एकाच कुटंूबातील े  उपरो  
र यां या आखणीमुळे बाधीत होत आहे.  औंध-रावेत बीआरट  र यापासून रे वेलाईनचे 
दशेने सुमारे ३००.०० मी. अंतरावर सदर र यास पुव-प म १८.०० मी. र ता येऊन िमळत 
आहे.  औंध-रावेत बीआरट  र ता ते उपरो  पुव-प म १८.०० मी. र ता या अंतरापयत 
सदर र याची ं द  २४.०० मी.ऐवजी २०.०० मी. के यास स.न.ं९२ मधील बाधीत े  थोडया 
माणात कमी होईल व एकाच कुटंूबाचे होणारे नुकसान काह  माणात कमी होईल.  तर  

औंध-रावेत बीआरट  र ता ते पुव-प म १८.०० मी. र ता यामधील अंतराम ये उपरो  
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२४.०० मी. र याची ं द  प मेकड ल बाजूचे स.न.ं९२ मधील कमी क न २०.०० मी. 
कर यास 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 – ५४  वषय मांक – ३ 

दनांक – १५/०७/२०१५                          

सुचक – मा.सुमन नेटके  अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ – मा.सुमन नेटके, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव –  

 भाग मांक २० म ये द ा य मरळ गाडन म ये ी गणेश यायामशाळा 
बांधलेली आहे.  तर  या यायामशाळे या वर या लॅबवर नाग रकां या मागणीनुसार 
अ यािसका बांधणेस मा यता देणेत येत आहे. 

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

 
ठराव मांक – ५५  वषय मांक – ४ 

दनांक – १५/०७/२०१५                          

सुचक – मा.अ नी िचंचवडे  अनुमोदक – मा.सुमन नेटके  

संदभ – मा. अ नी िचंचवडे, मा.सुमन नेटके यांचा ताव –  

 पंपर  िचंचवड शहराची वाढती लोकसं या व वाढते शहर करण तसेच शहरामधील 
अनेक हॉ पट स व णाकर ता र ाची व र घटकाची गरज ल ात घेता णांना र ाची 
गरज भास यास खाजगी र पेढ  अथवा पु याम ये जावे लागते.  यामुळे बहुसं य 
नाग रकां या मागणीस अनुस न पंपर  िचंचवड शहराम ये महानगरपािलके या 
मा यमातून  कमान दोन तर  र पेढया आव यक आहेत.  १९९१ साली सु  केलेली तालेरा 

णालयातील ांतीवीर चापेकर बंधू र पेढ  ह  पु हा काया वीत करावी व न याने सु  
झालेली वाय.सी.एम. णालयातील र पेढ  गोरगर ब णांसाठ  सु  रहावी.  अशा कारे 
ांतीवीर चापेकर बंधू र पेढ  तालेरा हॉ पटल िचंचवड येथे व यशवंतराव च हाण मृित 
णालय, संत तुकारामनगर येथे अशा दोन ठकाणी र पेढ  काया वीत कर यास मा यता 

देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

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

( छाया जग नाथ साबळे ) 
सभापती 

शहर सधुारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/५४२/२०१५ 

दनांक :  १६/०७/२०१५ 
 

                                                                                             

 
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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