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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३५०/२०२१ 

दनांक : १६/०७/२०२१ 
 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, शहर सुधारणा स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. शहर सुधारणा 
                    स मतीची पा क सभा द.२०/०७/२०२१ रोजी आयोिजत 

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.शहर सुधारणा स मतीची पा क सभा 

मंगळवार, दनांक २०/०७/२०२१ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील 

तस-या मज यावर ल मा.सभापती, शहर सधुारणा स मती यांच ेदालनात  मा.उपस चव महारा  

शासन यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व द.२८ जून २०२१ 

अ वये ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सभेस 

आपण ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत रहावे, ह  वनंती.  

 

 आपला व वास,ू                      

                                                                                                              
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त - १) सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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    पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा स मती  

कायप का मांक – १५ 
 

दनांक : १६/०७/२०२१            वेळ : दुपार  २.३० वा. 
 

                  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.शहर सुधारणा स मतीची पा क सभा मंगळवार, दनांक 
२०/०७/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या मज यावर ल 
मा.सभापती, शहर सधुारणा स मती याचं े दालनात मा.उपस चव महारा  शासन यांचेकडील प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व द.२८ जनू २०२१ अ वये ऑनलाईन प दतीने 

(ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सभेत खाल ल कामकाज होईल.   
---------- 

मा.शहर सुधारणा स मती सभा (कायप का मांक १४) द.०६/०७/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

वषय .१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व े ाची महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम 
१९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन नणय 
. टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।न व-१३, द.३०।०५।२००८ व महारा  शासन, 

नगर वकास वभाग, अ धसूचना . टपीएस-१८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।न व-१३, 

द.१८।०८।२००९, व अ धसुचना . टपीएस-१८१२।१६०।सीआर -५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ 
ईपी मंजूर/युडी-१३, द.०२।०३।२०१५ अ वये वकास योजना मंजूर आहे. वाढ व ह द या 
मंजूर वकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं.१ ते ६, ८, ९, ११, १३ ते १८ व ७९ पैक  

मधून मु ंबई-पुणे ुतगती महामागा या दो ह  बाजूकडील १२.०० मी. सेवा र ते ता वत 
आहेत.  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह द मधील मौजे कवळे ता.हवेल , िज.पुणे येथील 
मंजूर वकास योजने मधील स.नं.१ ते ६, ८, ९, ११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मु ंबई-पुणे 
ुतगती महामागा या दो ह  बाजूकडील १२.०० मी. सेवा र याचा वकास करणेकामी 

कायकार  अ भयंता थाप य वभाग, ब े ीय कायालय यांचेकडून सदर र यां या जागांचे 
भूसंपादन करणेबाबतची मागणी आहे. सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक या ट ने 
सदरचे सेवा र ते वक सत होणे गरजेचे आहे. याक रता मौजे कवळे येथील वाढ व ह द चे 
मंजूर वकास योजन ेमधील स.नं.१ ते ६, ८, ९, ११, १३ ते १८ व ७९ पैक  मधून मु ंबई-पुणे 
ुतगती महामागा या दो ह  बाजूकडील १२.०० मी. सेवा र याखाल ल ज मनीच ेभूसंपादन, 

करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी 
संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई मळ याचा आ ण 
पारदशकता राख याचा ह क अ ध नयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .२) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व े ाची महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम 
१९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन नणय 
. टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।न व-१३, द.३०।०५।२००८ व महारा  शासन, नगर 

वकास वभाग, अ धसूचना . टपीएस-१८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।न व-१३, द.१८।०८।२००९, 
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व अ धसुचना . टपीएस-१८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, 

द.०२।०३।२०१५ अ वये वकास योजना मंजूर आहे. वाढ व ह द या मंजूर वकास 

योजनेम ये मौजे कवळे येथील मंजूर वकास योजनेनुसार स.नं. ३९, ४०, ४३, ७२, ४६ व ६१ 
पैक  मधील पे ोल पंप ते मुकाई चौक र ता ते बापदेवनगर रे व े लाईन पयत जाणारा 
१८.०० मी. र ता ता वत आहेत.  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह द मधील मौजे 
कवळे ता.हवेल , िज.पुणे येथील मंजूर वकास योजने मधील स.नं.३९, ४०, ४३, ७२, ४६ व ६१ 
पैक  मधील पे ोल पंप ते मुकाई चौक र ता ते बापदेवनगर रे वे लाईन पयत जाणारा 
१८.०० मी. र याचा वकास करणेकामी कायकार  अ भयंता थाप य वभाग, ब े ीय 

कायालय यांचेकडून सदर र यां या जागांचे भूसंपादन करणेबाबतची मागणी आहे. सदरचे 
गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता वक सत होणे गरजेच े आहे. याक रता मौजे 
कवळे येथील वाढ व ह द चे मंजूर वकास योजन े मधील स.नं.३९, ४०, ४३, ७२, ४६ व ६१ 
पैक  मधील पे ोल पंप ते मुकाई चौक र ता ते बापदेवनगर रे वे लाईन पयत जाणारा 
१८.०० मी. र याखाल ल ज मनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना 
अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना 
वाजवी नुकसान भरपाई मळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अ ध नयम – २०१३ 
(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

वषय .३) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व े ाची महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम 
१९६६ चे कलम ३१(१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन नणय 
. टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।न व-१३, द.३०।०५।२००८ व महारा  शासन, नगर 

वकास वभाग, अ धसूचना . टपीएस-१८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।न व-१३, द.१८।०८।२००९, 

व अ धसुचना . टपीएस-१८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, 

द.०२।०३।२०१५ अ वये वकास योजना मंजूर आहे. वाढ व ह द या मंजूर वकास 

योजनेम ये मौजे कवळे येथील मंजूर वकास योजनेनुसार स.नं.७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८७, ८९ 
ते ९६ व गावठाणा पैक  मधील मुकाई चौक ते समीर लॉ स पयतच े१८.०० मी. व २४.०० 
मी. र ते ता वत आहेत.   पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह द मधील मौजे कवळे 
ता.हवेल , िज.पुणे येथील मंजूर वकास योजने मधील स.नं.७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८७, ८९ ते ९६ 
व गावठाणा पैक  मधील मुकाई चौक ते समीर लॉ स पयतचे १८.०० मी. व २४.०० मी. 
र याचा वकास करणेकामी कायकार  अ भयंता थाप य वभाग, ब े ीय कायालय 
यांचेकडून सदर र यां या जागांचे भूसंपादन करणेबाबतची मागणी आहे. सदरचे गावातील 
नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता वक सत होणे गरजेच ेआहे. याक रता मौजे कवळे येथील 
वाढ व ह द चे मंजूर वकास योजन े मधील स.नं.७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८७, ८९ ते ९६ व 
गावठाणा पैक  मधील मुकाई चौक ते समीर लॉ स पयतचे १८.०० मी. व २४.०० मी. 
र याखाल ल ज मनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम 
१९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान 
भरपाई मळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अ ध नयम – २०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 
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वषय .४) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व े ाची महारा  ादे शक व नगररचना 
अ ध नयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन 
नणय . टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।न व-१३, द. ३०।०५।२००८ व महारा  शासन, 

नगर वकास वभाग, अ धसूचना . टपीएस-१८०८।८९४।सीआर-१७२७।०९।न व-१३, 

द.१८।०८।२००९, व अ धसुचना . टपीएस-१८१२।१६०।सीआर-५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ 
ईपी मंजूर/युडी-१३, द.०२।०३।२०१५ अ वये वकास योजना मंजूर आहे. वाढ व ह द या 
मंजूर वकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं.७३ मधील आर ण .४/११९ आ थक 

या दुबल घटकांसाठ  घरे (EWS) या आर णाने ता वत आहे. पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या ह द मधील मौजे कवळे ता.हवेल , िज.पुणे येथील मंजूर वकास 
योजने मधील स.नं.७३ मधील आर ण .४/११९ आ थक या दुबल घटकांसाठ  घरे 
(EWS) या आर णाचा वकास करणेकामी कायकार  अ भयंता, PMAY क प वभाग 
यांचेकडून सदर आर णा या जागांचे भूसंपादन करणेबाबतची मागणी आहे. याक रता 
मौजे कवळे येथील वाढ व ह द च े मंजूर वकास योजने मधील स.नं.७३ मधील आर ण 
.४/११९ आ थक या दुबल घटकांसाठ  घरे (EWS) खाल ल ज मनीचे भूसंपादन, 

करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम १२६ सह व भूमी 
संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई मळ याचा आ ण 
पारदशकता राख याचा ह क अ ध नयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

                                                                                             
( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपालका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३५०/२०२१ 
दनांक : १६/०७/२०२१ चे लगत. 

 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  

             ठेवणेत आले आहे. 


