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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ३ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २०/०८/२०१४             वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक २०/०८/२०१४ 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  

  ६. मा.अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
 
 या िशवाय मा.गावडे - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले - 
.समाज वकास अिधकार , हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

  उप थत स मा.सद य यांचे मा यतेने खालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आले. 
 

वषय .३) झोपड  द.०१/०१/२००० अथवा यापूव पासूनची संर णपा  अस याचे 

           ठर व याबाबत तसेच यात य  राहणा-या झोपड वािसयांचा िनवारा िन त  

           कर याबाबत... 
वषय .४) झोपडप ट चे पुनवसन करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा 
           ताव. 
वषय .५) महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या कलम २०५ अ वये र ता घो षत  

       करणेबाबत - मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
---------- 

दनांक ०६/०८/२०१४ व ११/०८/२०१४ रोजी झाले या सभेचा (कायप का माक २) सभावृ ांत 
कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
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ठराव मांक - १५  वषय मांक - १ 
दनांक - २०/०८/२०१४   

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

संदभ : १)  मा.चा िशला कुटे, मा.तानाजी खाडे  यांचा ताव. 
वषय - आकुड  येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर योजनेनुसार आकुड   
        येथील सव नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर े  आर ण .५४८ नुसार ाथिमक  
        शाळेसाठ  आर त ठेव यात आलेले अस याने फेरबदलाची कायवाह  क न सदरचा  
        ताव शासनास सादर करणेबाबत.....  

 वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - १६      वषय मांक - २ 

दनांक - २०/०८/२०१४  वभाग - अ भाग कायालय 

सुचक - मा.वैशाली जवळकर  अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 

संदभ : १) मा. शासन अिधकार  यांचेकड ल प  .अ /११/का व/२४/२०१४, द.१५/०१/२०१४ 

     २) मा.अ भाग सिमती ठराव मांक २२०, दनांक ०८/०१/२०१४ 

वषय - पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाने सन १९९५ या वकास आराखडयानुसार 

      आकुड  येथील स.नं.३५/३/१ पैक  सुमारे ५० आर े  आर ण .५४८ नुसार ाथिमक  
            शाळेसाठ  आर त ठेव यात आले आहे. १८ गुंठे रका या जागेचे भूसंपादन या सु   
             करणेस व या जागेम ये बांधकामे झालेली आहेत ती जागा आर णामधून वगळणेबाबत.... 

वषय मांक २ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 
ठराव मांक - १७      वषय मांक - ३ 

दनांक - २०/०८/२०१४  वभाग - झो.िन.पु. 
सुचक - मा.आर.एस.कुमार  अनुमोदक - मा.सुमन नेटके 

संदभ :  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .झोिनप/ु३/का व/३४२/२०१४, द.१६/०८/२०१४ 

  मा.महापािलका आयु  यांचे िशफारशी माणे -  

  महारा  शासनाने द.२ मे २०१४ रोजी महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, िनमुलन आ ण 
पुन वकास) (सुधारणा) अिधिनयम २०१४ पा रत केला आहे.  सदर अिधिनमा ारे महारा  
झोपडप ट  (सुधारणा, िनमुलन आ ण पुन वकास) अिधिनयम १९७१ द या कर यात आले या ु
आहेत.  उपरो  अिधिनयमातील द तीस अनुस नु  गृहिनमाण वभागामाफत .झोपुयो-
१००१/ . .१२५/१४/झोपस-ु१ द.२२ जुलै २०१४ अ वये  शासन िनणय पा रत कर यात आलेला 
आहे. सदर द या व यानुषंगाने दु .२२ जुलै २०१४ रोजी पा रत झाले या शासन िनणयातील 
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ठळक बाबी पुढ ल माणे आहेत. १) झोपड  द.०१/०१/२००० अथवा यापूव पासूनची संर ण ा  
अस याचे ठर व याबाबत तसेच यात य  राहणा-या झोपड  वािसयांचा िनवारा िन त करणे. 
२) स या अ त वात असलेली झोपड  द.०१/०१/२००० रोजी अथवा यापूव पासूनची असणे 
आव यक असलेने याबाबत या तपासणीकर ता आ ण या झोपड त य  राहणा-या 
झोपड वासींयाचा िनवारा िन त कर या या कागदप ां या / अिभलेखा या याद त व 
कायप दतीत सुधारणा करणे, ३) द.०१/०१/२००० रोजी अ त वात असले या झोपड त राहणा-
या संर णपा  झोपड वािसयांचे महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, िनमुलन आ ण पुन वकास) 
अिधिनयम १९७१ मधील कलम ३ झेड खाली पुनवसन व पुन: थानिन यन संदभात िनदेश देणे.  
तर  उपरो  द. २ मे २०१४ रोजीचा महारा  झोपडप ट  (सुधारणा, िनमुलन आ ण पुन वकास) 
(सुधारणा) अिधिनयम २०१४ व यानुषंगाने पा रत झालेला द.२२ जुलै २०१४ चा शासन िनणय 
मा.महापािलका सभेपुढे अवलोकनाथ ठेवणेस मा यता देणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

ठराव मांक - १८      वषय मांक - ४ 

दनांक - २०/०८/२०१४   

सुचक - मा.सुमन नेटके  अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर 

संदभ : मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव - 
 पंपर  येथील भाटनगर पुनवसन क प महानगरपािलकेमाफत राब व यात आला.  
याअंतगत झोपडप ट धारकांना १८० चौ.फुट बहउ ेिशय खोली देु यात आलेली आहे.  क पातील 

इमारती ब-याच माणात नाद त झाले या असून मोडकळ स आले या आहेतु .  तसेच सदर 
क पा जवळ ल बौ दनगर, भाटनगर, रमाबाईनगर, िभमनगर, आंबेडकर कॉलनी, एमआयड सी 

(बौ दनगर), इ. झोपडप ट चे पुनवसन करणे गरजेचे आहे.  या सव बाबींचा वचार करता 
भाटनगर पुनवसन क पातील सव इमारती पाडून तेथे SRA (झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण 
पुणे व पंपर  िचंचवड ) माफत न याने इमारती बांधणेकामी कायवाह  करणेस मा यता देणेबाबत 
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 - १९      वषय मांक - ५ 

दनांक - २०/०८/२०१४   

सुचक - मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक - मा.वैशाली जवळकर 

संदभ : मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव - 
 भाग .२८ मासुळकर कॉलनी ड लू से टर ते मोरवाड  पयत महानगरपािलका 
अिधिनयम १९४९ या कलम २०५ अ वये १२ मीटर ं द चा र ता वकसीत करावा अशी 
भागातील सव नाग रकांची पयायी र ता असावा हणून सतत मागणी होत आहे.  मासुळकर 

कॉलनी हा भाग सतत लोकसंखेने वाढत असलेला प रसर आहे.  या ठकाणी नेह नगर ० 
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बॉईज, रसरंग चौक पासून हाडा कॉलनी पासून मोरवाड  येथे जाणार र ता आहे.  या र यावर 
खूप वाहतूक असलेने व नाग रकांचा ये याजा याचा वापर होत असलेने सतत गजबजलेला असतो 
यामुळे अपघात होत असतात.  या र याला पयायी र ता टे को कॉलनी लगतचा पुढे ड लू 

से टर ते मोरवाड  असा तयार के यास या भागातील गाडयांची गद  कमी होऊन पयायी र याने 
जाऊ शकतात.  यामुळे सदर भाग २८ मासुळकर कॉलनी ड लू से टर ते मोरवाड  पयतचा १२ 
मीटर र ता महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ या कलम २०५ अ वये घो षत करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 

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

( 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/७०४/२०१४ 

दनांक : २०/०८/२०१४ 
 

                                                                                             
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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