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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायप का मांक – १४ 

सभावृ ांत 
 

  दनांक - ०६/०७/२०२१                           वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक ०६/०७/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन 
यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील 
माणे काह  स मा.सद य सभागृहात उप थत होते तर काह  स मा.सद य ऑन लाईन 

प दतीने सहभागी झाले होते.  
 

१. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे -  सभापती 
२. मा.साधना अंकुश मळेकर 
३. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
४. मा.सुिनता हेमंत तापक र 
५. मा.सोनवणे शारदा हरेन 
६. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
७. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 
८. मा.खानोलकर ा महेश 

 

    या िशवाय मा.चारठाणकर – उप आयु , मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.बोदडे 
– सहा यक आयु , मा.पोरे ड , मा.रामगुडे – कायकार  अिभयंता, मा.खडतरे – उप 
अिभयंता, मा.देशमुख – लेखािधकार , मा.बहा रपुरे – समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते.  

     ------------ 
 

       उप थत स मा.सद य यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय .२)  मा.शहर सुधारणा सिमती ठराव मांक १९, द.१५/०६/२०२१ म ये दु ती 

करणेबाबत – मा.शारदा सोनवणे, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव. 
वषय .३)  दघी-भोसर  िशवेलगत मंजूर वकास योजनेतील १५ मी. ं द र याबाबत – 

मा.सुिनता तापक र, मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
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वषय .४)  मौजे दापोड  येथील स.नं.३६ मधील ३० मी.सांगवीकडे जाणा-या  र या या 
डा या बाजूची जागा ता यात घेणेबाबत – मा.सुिनता तापक र, मा.साधना 
मळेकर यांचा ताव. 

वषय .५)  दापोड  येथील स.नं.३६ म ये औ ोिगक वभाग तसेच िनळया व लाल पुररेषेत 
सांगवीकडे जाणा-या र या या उज याबाजूकड ल ८० गंुठे जागा ता यात 
घेणेबाबत – मा.अनुराधा गोरखे, मा. ा खानोलकर यांचा ताव. 

वषय .६)  झोपडप टयांम ये व छता क ट पुर वणेबाबत – मा.सोनाली ग हाणे, 
मा.सुिनता तापक र यांचा ताव. 

वषय .७) कामा या जागा बदल करणेस मा यता िमळणेबाबत – मा.सुिनता तापक र, 
मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 

 

---------- 
 

मा.शहर सुधारणा सिमती सभा (कायप का मांक १३) द.१५/०६/२०२१  चा सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक – २०               वषय मांक - ०१ 
दनांक – ०६/०७/२०२१                            वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शारदा सोनवणे               अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे      
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/११/१६८/२०२१, द.२९/०६/२०२१ 
       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 
       पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकड ल मंजूर वकास योजनेतील 

महापािलके या िनयोजन िनयं ण क ेत समा व  झाले या े ातील मौज े भोसर  येथील 
स.नं.२०९ व २१० पैक  म ये आर ण .४०५ उ ान व यालगत उ र द ण १२ मी. र ता 

ता वत आहे. आर ण .४०५ उ ानाचे भूसंपादनानुसार १४३८२.७० चौ.मी. े ाचा ताबा 
द.०७।१०।२००५ रोजी महापािलकेस भूसंपादनाने िमळालेला आहे. परंतु सदर १२ मी. 
र याम ये गर ब नाग रकांची घरे अस याने मानवते या ीकोनातून यांची घरे न पाडता 
सदर र ता स.नं.२१० पैक  म ये मनपाचे मो या गटारा या प मेला लागून थलांतर त 
करणेबाबत व सदर र ता थलांतर त के यामुळे आर णाचे कमी होणारे े  यांचेच 
मालक चे स.नं. २११/१ पैक  मधून घेणेबाबत संबिधत जागामालक यांनी द.२४।०३।२००५ 
रोजी महापािलकेकडे ताव सादर केलेला आहे. सदर तावा या अनुषंगाने अजदाराकडून 

स.नं.२११।१ चे ७।१२ नुसार यांचे मालक ची जागा दश वणारा मोजणी नकाशा घेऊन र ता 
थलांतर त के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ चौ.मी. े ाचा रतसर ताबा घेऊन 

तदनंतरच महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये मंजूर 
वकास योजनेतील द णो र १२ मी. र याची आखणी व आर णाची स.नं.२११/१ मधील 
ता यात घेतले या २२४४ चौ.मी. े ासह होणार  सुधा रत ह  असा फेरबदलाची कायवाह  
करणेच े तावास त कालीन मा.आयु  यांनी द.२५।११।२००५ रोजी या टपणी वये मा यता 
दलेली आहे. यानुषंगाने संबिधत जागा मालक यांचेकडून ७/१२ उतारा, र ता थलांतर त 
के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ चौ.मी. े ाची मोजणी नकाशा, टायटल सच रपोट 
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तसेच यु.एल.सी. बाबत र. .३००/- चे मु ांकावर शपथप  व बंधप  िलहून घे यात आलेले 
आहे. सदर ता यात यावया या े  ब सप ाने ता यात घेणेकामी ब सप ाचा मसुदा तसेच 
मालक बाबत कायदा स लागार, पपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे द.२२।०६।२००९ रोजी 
अिभ ाय घेवून अजदाराकडून शपथप  बंधप  िलहून घेऊन द.१० स टबर २००९ रोजी र ता 
फेरबदल के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ चौ.मी. े  स.नं.२११/१ पैक  मधून 
ब सप ाने मनपाचे ता यात घे यात आलेले आहे. सदर द त दु यम िनबंधक हवेली १७ - 
०८७५२, द.३०।०९।२००९ रोजी न दणीकृत कर यात आलेला आहे. तसेच सदर ता यात 
घेतले या २२४४ चौ.मी. े ासाठ  फेरफार .२४७१४ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या नावाची न द झालेली असून तसा सुधा रत ७/१२ उतारा व फेरफार 
द.०३।१२।२०१० रोजी या प ा वये कामगार तलाठ , भोसर  यांनी महापािलकेकडे पाठ वलेला 
आहे. सबब, सदर ठकाणी आज या जागेवर या प र थतीनुसार वकास योजनेत बदल करणे 
म ा  आहे. सदर फेरबदलानंतर उ र द ण १२ मी र याची भूसंपादनाची पुढ ल कायवाह  

करणे श य होईल. तुत करणी द णउ र १२ मी. र यामधील गर ब नाग रकांची घरे 
वाच वणेचे ीने मनपाचे मो या गटाराला लागून प मेकडे १२ मी. र ता आखणी 
करणेकामी व र ता आखणी बदल यामुळे आर णाचे कमी होणारे स.नं. २११/१ मधून 
मनपा या ता यात घेतले या े ानुसार आर णाचे ह म ये महारा  व ादेिशक नगररचना 
अिधिनयम १९६६ च ेकलम ३७ अ वये सव फेरबदलाची कायवाह  करणेस व फेरबदलाची 
सुचना िस द झा यानंतर महापािलकेस ा  होणा-या हरकती/सुचना अजाबाबत संबिधतांना 
सुनावणी देणे त षंुगीक वैधािनक या  पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन मंजूर तव 
सादर करणे यासाठ  मा.आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -१८ यांना ािधकृत 
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. 
---------- 

 

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

ठराव मांक – २१               वषय मांक - ०२ 
दनांक – ०६/०७/२०२१                            

सुचक : मा.शारदा सोनवणे               अनुमोदक : मा.संिगता ता हाणे      
संदभ – मा.शारदा सोनवणे, मा.संिगता ता हाणे यांचा ताव - 
       मा.शहर सुधारण सिमती सभा ठराव मांक १९ द.१५/०६/२०२१ मधील “ गट नं.९२ 
मधील ीन झोन चे े  िनवासी झोन म ये बदल कर यास मा यता देणेकामी”  या पुढ ल 
“मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा.”   हा मजकूर वगळ याचे दु तीसह मा यता 
देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – २२               वषय मांक - ०३ 
दनांक – ०६/०७/२०२१                            

सुचक : मा.सुिनता तापक र               अनुमोदक : मा.वैशाली घोडेकर      
संदभ – मा.सुिनता तापक र, मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय 
. टपीएस-१८०५/१०५०/ . .७९५/०७/न व-१३, द.९ जुलै २००८, शासन िनणय . टपीएस 

१८०९/१९८५/ . .१८९३/०९/न व-१३, द.१८/०८/२००९ व अिधसुचना . टपीएस-१८१२/ 
१६०/ . .५८/१२/पुनबांधणी .२७/१२/ई.पी.-मंजूर /न व-१३, द.०२/०३/२०१५ अ वये 
मंजूर असले या वाढ व ह ी या मंजूर वकास योजनेम ये मौजे दघी, ता.हवेली, ज.पुणे 
येथील स.नं.७३ व ७४ पै. दघी-भोसर  िशवेलगत मंजूर वकास योजनेतील १५.०० मी. ं द 
र ता ता वत आहे.  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह ीमधील मौजे दघी, ता.हवेली, 
ज.पुणे येथील स.नं.७३ व ७४ पै. मधील १५.०० मी. ं द र याचे आर ण पंपर   िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेनुसार आहे.  मौजे दघी, ता.हवेली, ज.पुणे येथील 
स.नं.७३ व ७४ पै. मधील १५.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील 
मा.नगरसद य व नाग रक यांची मागणी आहे.  सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतुक साठ  
र ता वकसीत होणे गरजेचे आहे. मा.नगरसद य व नाग रकांचे मागणीचे अनुषंगाने 
नाग रकां या वाहतुक या हताथ मौजे भोसर  व दघी स.नं.७३ व ७४ पै. येथील सावंतनगर 
कमानीपासून पुढे ते बी.यु.भंडार  येथील गृह क पापयत मंजूर वकास योजनेतील १५.०० 
मी.र ता हा महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये ९.०० मी. 
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 – २३               वषय मांक - ०४ 
दनांक – ०६/०७/२०२१                            

सुचक : मा.सुिनता तापक र               अनुमोदक : मा.साधना मळेकर      
संदभ – मा.सुिनता तापक र, मा.साधना मळेकर यांचा ताव - 
       मौजे दापोड  येथील स.नं.३६ मधील ३०.०० मी सांगवीकडे जाणा-या र या या 
डा या बाजूची वामी ववेकानंद महा व ालया या िभंतीला लागून व यां क  भवन, दापोड  
यां या इमारती मागील जागा मंजूर वकास आराख यातील औ ोिगक वभागात समा व  
आहे. सदर जागा ह  पुणपणे नद  ते िनळ  पुररेषेखाली अस याकारणाने सदर जागा महारा  
शासनाकड ल संबंिधत वभागास ताव सादर क न यावर खेळाचे मैदान व जलतरण 
तलावासाठ  व उ ानासाठ  १ हे टर (२.४७ एकर) े  महानगरपािलके या ता यात घेऊन व 
म. ा.व न.र. अिधिनयम १९६६ अ वये वैधािनक कायवाह  करणेचे हणजेच जाह र नोट स 
करणेकामीचे हरकती सुचनांवर सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे अिधकार 
मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत 
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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 - ०५ 
दनांक – ०६/०७/२०२१                            

सुचक : मा.अनुराधा गोरखे               अनुमोदक : मा. ा खानोलकर      
संदभ – मा.अनुराधा गोरखे, मा. ा खानोलकर यांचा ताव - 
       पंपर  िचंचवड शहरातील दापोड  व लगतचे प रसरात मो या माणात दाट 
लोकव ती असून झोप यांचे माण जा त आहे. तसेच पवना नद मुळे दरवष  पावसामुळे 
पुरस य प र थती िनमाण होते. यामुळे दापोड  येथील स.नं.३६ म ये औ ोिगक वभाग 
तसेच िन या व लाल पुररेषात सांगवीकडे जाणा-या र या या उज या बाजून ८० गंुठे जागा 
कायशाळा यव थापक, एस.ट .महामंडळ व महारा  शासनाकड ल संबंिधत वभागाकडे ताव 
सादर क न सदर जागा महानगरपािलके या ता यात आ यानंतर मंजूर वकास 
आराख यामधील जागेवर ल औ ोिगक वभागावर अ नशम क ाचे आर ण ता वत 
करणेबाबत महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
फेरबदलाबाबत कायवाह  करणेचे हणजेच जाह र नोट स करणेकामीचे हरकती सुचनांवर 
सुनावणी घेऊन ताव शासनास सादर करणेचे अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस 
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 – २५               वषय मांक - ०६ 
दनांक – ०६/०७/२०२१                            

सुचक : मा.सोनाली ग हाणे               अनुमोदक : मा.सुिनता तापक र      
संदभ – मा.सोनाली ग हाणे, मा.सुिनता तापक र यांचा ताव – 
       मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठराव .१७ द.०२/०३/२०२१ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका काय े ातील घो षत अघो षत झोपडप ट  वािसयांना यांचे आरो य हे उ म 
राह याक रता तसेच यां या कुटंु बयांचे आरो यमान आरो य या उ म राहणे तसेच यांचे 
कोरोना ा संसगज य रोगापासुन बचाव करणे ह  महानगरपािलकेची पालक हणून ाथिमक 
जबाबदार  असलेने झोपडप ट  वािसयां या घराम ये यां या कुटंुबांक रता व छता कट पुर वणे 
गरजेचे आहे. येक झोपडप ट तील कुटंुबाना सदर व छता कट म ये ४ सॅिनटायझर हॅ ड  
बाट या (संुगंिधत), १ लाईझॉल (फरशी पुसणेसाठ ) (सुगंिधत), २ हॅ डवॉश, २ नॅप कन, १०  
कापड  मा क पुर व यात येतील. यामुळे तेथील र हवाशांचा बचाव होईल. सदरचे काम करणेसाठ  
National Co- operative Consumer Federation of India Ltd. ( Pune Branch) या सं थेस थेट 
प दतीने दे यास मा यता देणेत येत आहे. सदर सा ह य पुरव यास व याकामी येणा-या खचास 
मा यता देणेत येत आहे. तसेच शहर सुधारणा वभागा अंतगत येणा-या लेखािशषावर ल अ. .  
१) महसुली – झोिनपु थाप य वभाग करकोळ दु ती व देखभाल पान .९१७ ते ९४८,      
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२) महसुली – व ुत वभाग पान .९४९ ते ९५३, ३) भांडवली - झोिनपु थाप य पान .५९८ 
ते ६०२, ४) भांडवली -  वदयुत वभाग पान .६३२ ते ६३६   याव न खच करणेस मा यता देणेत 
येत आहे. तसेच सदर योजना पुण करणेकामी झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागातील तसेच 
इतर वभागातील अखिचत र कम सदर या लेखािशषावर वेळोवेळ  उपल ध क न देणेस मा यता 
देणेत येत आहे. सदरचे सा ह य सव झोपडप ट मधील सव कुटंुबाना सदर सा ह याचा लाभ 
िमळावा तसेच आव यकतेनुसार याकामी िनधी कमी पड यास वेळोवेळ  िनधी उपल ध क न 
देणेस, तसेच सदरची कायवाह  झोपडप ट  िनमुलन व पुनवसन वभागाकड ल शासक य 
वभागामाफत कर यास मा यता देणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता 
ठरावा माणे कायवाह  कर यास मा यता देणेत येत आहे.  
                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक – २६               वषय मांक - ०७ 
दनांक – ०६/०७/२०२१                            

सुचक : मा.सुिनता तापक र               अनुमोदक : मा.वैशाली घोडेकर      
संदभ – मा.सुिनता तापक र, मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव – 

 मा.शहर सुधारणा सिमतीने ठराव .१८, द.०८/०१/२०२० अ वये िन वदा . 
५३/२/२०२८-१९, र. .२,३६,९४,३४५/- BSUP क प वभागाकडुन काढ यात आलेली आहे. मंजूर 
वकास आराख यानुसार ३०.०० मी. ड .पी. र ता महा मा फुलेनगर झोपडप ट मधुन जात आहे. 
तावात नमुद िन वदेमधुन सदर र ता वकसीत करणेकामी र याने बािधत होणा-या झोप या 

दापोड  येथील आ. .३/५ खेळाचे मैदान येथे प ाशेड तयार क न या जागेवर थलांत रत 
करावयाचे होते. तथा प, सदर तावास बांधकाम परवानगी नाकार याने काम करता येऊ शकत 
नाह . स थतीत महा मा फुलेनगर झोपडप ट चे बािधत े ावर १८.०० मी. ं द चा ताव 
करावयाचा अस याने स.नं. ८५ पै. मधील उव रत १२.०० मी. र या या जागेवर ड .पी. र याने 
बािधत झोपड धारकांसाठ  प ाशेड तयार क न ता पुर या व पात थलांत रत करावयाचे आहे. 
तर  तावात नमुद केलेनुसार िन वदेमधील कामाकर ता मुळ जागेम ये बदल क न प ाशेड 
तयार करणेकामी मा यता दलेली होती. JnNURM-BSUP शहर झोपडप ट  पुनवसन अंतगत 
से. .२२, िनगड  येथील पा  लाभा याचे अजंठानगर व काळभोर गोठा येथे झोिनपू शासन 
वभागामाफत प ाशेडम ये ता पुर या व पात थलांतरण कर यात आले होते. तथा प, मा.उ च 
यायालय, मंुबई येथे दाखल दावा .१८०६/२०११ (नवीन दावा PIL No.१४/२०१७) अ वये 
द.१९/०३/२०१२ रोजीचे आदेशा वये से. .२२, िनगड  येथील क पास थिगती दलेली आहे. 
यामुळे क पाचे काम जैसे थे प र थतीम ये बंद आहे. स थतीत सदर प ाशेड मोडकळ स 

आलेले असून तुटलेले/कुजलेले व पात आहेत. यामुळे तेथील नाग रकांचे पुनवसन करणे 
गरजेचे अस याने वषयां कत कामातून दापोड  येथील ३० मी. र याने बािधत झोपड धारकांसाठ  
प ाशेड बांधणे ऐवजी अजंठानगर येथील मोडकळ स आले या प ाशेडची दु ती व इतर अनुषंिगक 
कामे करणे या जागा बदला या तावास मा यता देणेत येत आहे. 

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

 



 7

 
 

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

                    ( ा.सोनाली द ा य ग हाणे ) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३३४/२०२१ 
दनांक : ०२/०७/२०२१     

                                                      

        
                                                                 (उ हास बबनराव जगताप)                        

                                               नगरसिचव  

                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                             पंपर  ४११ ०१८. 

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

          रवाना. 
 


