
 1

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   

कायप का मांक – १८ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - १४/०२/२०१८                    वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक १४/०२/२०१८ 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.सागर बाळासाहेब गवळ    - सभापती 

       २. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे   - उपसभापती 

      ३. मा.डोळस वकास ह र ं  

      ४. मा.गीता सुिशल मंचरकर  

  या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले – समाज वकास 
अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
          

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

 
वषय .१)  थेरगाव आर ण . ६२८ खेळाचे मैदान येथील आर ण बािधत नाग रकांची 

िनवासी घरे आर णातून वगळणे कंवा िनवासी नाग रकां या हताचा िनणय 
घेणेबाबत - मा.शैलेश उफ शैल  मोरे, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 

 
वषय .२)  गांधीनगर झोपडप ट  ह  झोपडप ट  हणून घो षत करणेबाबत - मा.गीता 

मंचरकर, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 
 
वषय .३)  मौजे पंपर  वाघेरे मधील भूसंपादनाकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणबेाबत - मा.शैलेश उफ शैल  मोरे, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 
 
वषय .४) मौजे पंपर  वाघेरे मधील भूसंपादनाकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 

करणेबाबत - मा.शैलेश उफ शैल  मोरे, मा. वकास डोळस यांचा ताव...  
---------- 
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मा. वकास डोळस –  दनांक ०९/०१/२०१८ व २३/०१/२०१८ रोजी झालेली सभा 

(कायप का .१७) चे  सभावृ ांताम ये वषय मांक ०१ ते ०३ चा 
वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा याऐवजी दनांक 
२७/०२/२०१८ या सभे यावेळ  करणेत यावा या दु तीसह 
सभावृ ांत कायम करणेत यावा. 

 
                    दनांक ०९/०१/२०१८ व २३/०१/२०१८ रोजी झालेली सभा 

(कायप का .१७) चे सभावृ ांताम ये वषय मांक ०१ ते ०३ चा 
वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा याऐवजी दनांक 
२७/०२/२०१८ या सभे यावेळ  करणेत यावा या दु तीसह दनांक 
०९/०१/२०१८ व २३/०१/२०१८ रोजी झालेली सभा (कायप का 
.१७) चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी 
कट केल.े 

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

 
 

ठराव मांक - ४८     वषय मांक - ०१ 
दनांक - १४/०२/२०१८                                    

सुचक : मा.शैलेश उफ शैल  मोरे   अनुमोदक : मा. वकास डोळस  

संदभ : मा.शैलेश उफ शैल  मोरे, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 
      भाग .२४ थेरगाव येथील आर ण .६२८ खेळाचे मैदाना या कडेला २० ते २२ 
नाग रकांची िनवासी घरे आहेत. आर ण वकिसत करणेसाठ  आव यक ८५ ट के े  
मनपा या ता यात आलेले आहे. आर णामुळे बािधत झालेले सदरचे नाग रक गेली २५ 
वषापासुन वा त यास आहेत. यांची आिथक प र थती नाजुक असुन यांना शहरात 
अ य  राह याची घरे नाह त. सदरचे आर त खेळाचे मैदान तेथे रहात असले या २० ते 
२२ नाग रकांची घरे वगळुन उव रत ता यात असले या जागेत वकिसत होऊ शकते. सदर 
आर णा या जागेत घरे असले या जागेचे भुसंपादन २२ नागर कांची घरे वगळ याची 
कायदेशीर या पूण झा यानंतर कर यास मा यता देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ४९     वषय मांक - ०२ 

दनांक - १४/०२/२०१८                               
सुचक : मा.गीता मंचरकर    अनुमोदक : मा. वकास डोळस  

संदभ : मा.गीता मंचरकर, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 
              पंपर  िचंचवड शहरा या म यवत  ठकाणी पंपर  येथे गांधीनगर झोपडप ट  
आहे. ह  झोपडप ट , झोपडप ट  हणून घो षत नस याने तेथील नाग रकांना कोण याह  
शास कय योजनांचा लाभ िमळत नाह . येथील र हवीशी आिथक दुबल घटकातील मोलमजुर   
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करणारे आहेत. यांचे जीवनमान उंच व यासाठ  ह  झोपडप ट  हणून घो षत होणे गरजेचे 
आहे. तर  गांधीनगर झोपडप ट  ह  झोपडप ट  घो षत क न गांधीनगर म ये जेवढ  जागा  

आर त जागा आहे. या जागेचे मोज माप घेऊन झोपडप ट चे पुनवसन करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

ठराव मांक - ५०     वषय मांक - ०३ 

दनांक - १४/०२/२०१८                              

सुचक : मा.शैलेश उफ शैल  मोरे   अनुमोदक : मा. वकास डोळस  

संदभ : मा.शैलेश उफ शैल  मोरे, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह तील सुधा रत मंजूर वकास योजने 
नुसार मौजे पंपर  वाघेरे मधील स.न.२,३,४,५ व ११ यास सी.स.न. ८६६, ८६८, ८६९, ८७०, 
८७१, ८७४, ८७५, ८७७, ८७८ व ८७९ या िमळकती मधून १५.०० मी. ं द वकास योजना 
र ता ता वत आहे. सदर र याचा भाग हा एफ.एस.आय, ट .ड .आर. ारे 
महापािलके या ता यात आलेला आहे. सदर या र याचा बहुताशं भाग हा महापािलके या 
ता यात आलेला नाह . सदरचा र ता वकिसत झा यास पंपर  गावाकडे जाणा-या 
र यावर ल ताण कमी होऊन वाहतूक सुलभ होणार आहे. तर  उपरो  ता वत 
योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन 

अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणसे मा यता देणकेामी 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 - ५१      वषय मांक - ०४ 

दनांक - १४/०२/२०१८                                

सुचक : मा.शैलेश उफ शैल   मोरे    अनुमोदक : मा. वकास डोळस  

संदभ : मा.शैलेश उफ शैल  मोरे, मा. वकास डोळस यांचा ताव... 
       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह तील सुधा रत मंजूर वकास योजने 
नुसार मौजे पंपर  वाघेरे मधील स.न.७,२२३ व २२४ यासंी सी.स.न. ९४०, ९५६, १०५४, 
१०५५, १०६१, १०७९, १०८०, ७५० व ७५१ या िमळकती मधून १८.०० मी. ं द वकास 
योजना र ता ता वत आहे. सदर र याचा भाग हा एफ.एस.आय, ट .ड .आर. ारे 
महापािलके या ता यात आलेला आहे. सदर या र याचा बहुताशं भाग हा महापािलके या 
ता यात आलेला नाह . सदरचा र ता वकिसत झा यास पंपर  गावाकडे जाणा-या 
र यावर ल ताण कमी होऊन वाहतूक सुलभ होणार आहे. तर  उपरो  ता वत 
योजनाखालील जमीन महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन भूसंपादन 

अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  
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िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

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

 
 

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

          
 
 
 

(सागर बाळासाहेब गवळ ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

मांक : नस/४/का व/७६/२०१८ 

दनांक : २१/०२/२०१८ 
 
 
                                                                     

                                                                                                        
                                                   नगरसिचव  

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                 पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.  
 


