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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०८/०८/२०१७                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार दनांक 
०८/०८/२०१७ 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.डोळस वकास ह र ं  

  ३. मा.संतोष बबन कांबळे 

  ४. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
  ५. मा.तापक र वनया दप (आबा) 
   
  या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.िशंपी – 
नगररचनाकार, मा.र पारखी – कायकार  अिभयंता, 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 .२) आर णात फेरबदल करणेबाबत – मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
 
वषय .३) मौजे चो वसावाड  व वडमुखवाड  येथील मंजूर वकास योजनेवर ल र यांचे भूसंपादन  

           करणेबाबत – मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय .४) मौजे च-होली येथील मंजूर वकास योजनेतील र यांचे भूसंपादन करणेबाबत –  

           मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
वषय .५) मौजे बो-हाडेवाड  येथील गट नं.१८९ (जुना गट नं.१३०७) मधील आ. .१/१६५ 

           बेघरांसाठ  घरे कलम ३७ नुसार र  करणेस मा यता देणेबाबत - मा. वकास डोळस,  

           मा.संतोष कांबळे यांचा ताव. 
 

---------- 
 
 

 
दनांक २५/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ८) सभावृ ांत कायम करणेत 

आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
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ठराव मांक - १३       वषय मांक - ०१ 
दनांक - ०८/०८/२०१७                                  वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक : मा. वकास डोळस 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१२/१३१/२०१७, द.१७/०७/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची ह वाढ महारा  शासनाचे आदेश . पीसीसी 
।३०९६।१८०१।सीआर-२६१।न व-२२, द ११।०९।१९९७ अ वये करणेत आली आहे. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या वाढ व ह ची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना . 
टमपीएस- १८०५/१०५०/सीआर- ७९५/०७/न व-१३, द. ३०/०५/२००८ अ वये मंजुर आहे. तसेच द. 
१८/०८/२००९ रोजी या िनणया वये पुन: िस  केलेला भाग वगळता उवर त वकास योजना मंजुर असुन 
शासन िनणय . ट पीएस१८१२/१६०/ ५८/१२/पुनबाधनी .२७/१२/ईपी मंजुर / न व-१३ द. 
०२/०३/२०१५ अ वये उवर त भाग या वकास योजनेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे. मौजे बोपखेल 
येथील पपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात दश वले या 

ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

अ. . आ. . आर णाचे 

 योजन 
स.नं 

बािधत होणारे संपादन करावयाचे 
एकुण सुमारे े  चौ.मी. 

१. आर ण . २/१६९ ाथिमक शाळा स.नं १५२ पैक  ४०००.०० चौ.मी. 
२. आर ण . २/१५२ उ ान १५६ पैक  उ ान – ५०००.० चौ.मी. 

३ 

१८.० मी. र ता 
उ ानालगतचा पुव- 

प म र ता 
-- १५६ पैक  अंदाजे ३६०० चौ.मी. 

        उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन 
भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , 
पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. तुत जिमनीचे महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना 

वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा आ ण पारदशकता राख याचा ह क अिधिनयम – २०१३ (न वन 
भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये तातड ने संपादन करणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणेकामी 
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 - १४      वषय मांक - ०२ 

दनांक - ०८/०८/२०१७                            

सुचक : मा. वकास डोळस     अनुमोदक : मा.संतोष कांबळे  

संदभ : मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील भाग .१८ म ये व वध आर णे येतात.  परंतु 
स थतीत बहुतांश अ वकिसत आर णे ह  नद  व िनळया पुररेषेत येत आहेत. यामुळे अशा िनळया  
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पुररेषेने बाधीत आर णांचा अ त वातील योजनासाठ  वकास करणे श य होत नाह  कंवा बांधकाम करता 
येत नाह .  हणजेच सदर जागेत मनपा या िनयमानुसार कोण याह  कारचे बांधकाम करता येत 
नस यामुळे सदर आर त भूखंडामधील अ त वातील योजन बदलून सदर ठकाणी भूखंडाची जागा ह  
गाडन, खेळाचे मैदान कंवा पुररेषेने ितबंधीत े ात अनु ेय होणार  योजनासाठ  आर त करणे आव यक 
वाटते.  कारण िचंचवड प रसरात लाखापे ा जा त लोकसं या आहे.  सदर प रसरात सुमारे २५,००० इतक  
लॅटची सं या आहे.  सदर भागात दाट लोकव ती, भाजीमंडई, शाळा, हॉ पटल, मशानभूमी,  झोपडप ट , 

नाले, दोन मैला शु द करण क प, काह  ठकाणी छोटे र ते, मोरया गोसावी मं दर, असे ऐितहािसक वारसा 
लाभलेले शहर आहे.  तसेच मोठमोठया सोसायटया असून सदर सोसायटयांना गाडन व खेळाची मैदाने 
नाह त.  यामुळे येथील लहान मुलांना खेळ यासाठ  मैदाने तसेच जे  नाग रकांना बस यासाठ  गाडन 
यव था नाह .  मुलांना मोकळा ास घे यासह  खुली हवेची जागा नस याने तसेच प रसरातील 
नाग रकां या सोयीसाठ  सदर जागेचा गाडनसाठ  व मैदानांचा वचार होणे आव यक आहे.  यामुळे सदर 
आर त जागेचा यो य वापर होईल व नाग रकांना याचा उपभोग घेता येईल.  तर  सदर जागेवर ल आर णे 
खालील माणे बदलणे कामी या सदर या ठरावास मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक आहे. 
 
 

अ. . आर ण 

मांक 

स याचे योजन स.नं./िस.स.नं. एकूण े  

(चौ.मी.) 
अपे त योजन 

०१ २१९ मा यिमक शाळा २९६ पै ७००० खेळाचे मैदान 

०२ २०९ पोह याचा तलास १७४ पै ४५०० यापार  क  व 
सुतीगृह 

      
०३ २३० क सुतीगृह व दवाखाना २८४ पै ४००० उ ान 

 
 

उपरो  पैक  अ. .१ व ३ ह  आर णे पुररेषेत येत अस याने मनपा िनयमानुसार कोण याह  कारचे 
बांधकाम करता येणार नाह .  तसेच िचंचवड गावात आ. .२१८ म ये पोह याचा तलाव यापूव च बांधणेत 
आलेने न याने अ. .२ नुसार आ. .२०९ म ये पु हा न याने पोह याचा तलाव वकिसत कर याची 
आव यकता नाह .  याऐवजी दाटव ती भागातील आर ण अस याने यापार  क  (शॉ पंग सटर) व 
सुतीगृह असा फेरबदल करणे यो य वाटते.  २३०अ व केशवनगर म ये शाळा यापूव च बांधणेत आ याने 

न याने अ. .१ नुसार आ. .२१९ म ये पु हा न याने शाळा वकिसत करणेची आव यकता नाह . याऐवजी 
खेळाचे मैदान असा फेरबदल करणे यो य वाटते.  तसेच अ. .३ नुसार आ. .२३०क म ये सुतीगृह व 
दवाखाना वकिसत करणे ऐवजी उ ान असा फेरबदल करणे यो य वाटते.  तर  वर ल आर णांचे बाबतीत 
महारा  ादेिशक अिधिनयम १९६६ या कलम ३७ अ वये बदल कर यास तसेच मा.आयु  यांनी हरकती 
सुचना मागवून अंितम िनणय घेऊन सदर वषय पुढ ल कायवाह  कर ता शासनास ताव सादर कर यास 
मा.आयु  यांना अिधकार दान कर यास 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. 
---------- 
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ठराव मांक - १५      वषय मांक – ०३ 

दनांक – ०८/०८/२०१७                            

सुचक : मा. वकास डोळस     अनुमोदक : मा.संतोष कांबळे  

संदभ : मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

       मौजे चो वसावाड  व वडमुखवाड  येथील खालील नमुद मंजूर वकास योजनेतील र ते भूसंपादन 
करणे आव यक आहे. १) मौजे चो वसावाड  येथील स.नं.१०२ ते स.नं.९२ पासून स.नं. ९१ पयत 
चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करणे. २) मौजे चो वसावाड  येथील 
स.नं.१८६ पासून स.नं.१९५ चो वसावाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करण.े 
३) मौजे वडमुखवाड  येथील स.नं.२५ पासून ते स.नं.५५ पयत वडमुखवाड  ह पयत मंजूर वकास 
योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करणे. ४) मौजे वडमुखवाड  मधील स.नं.२१७ पासून ते स.नं.१८८ 
पयत वडमुखवाड  ह पयत मंजूर वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन करणे. ५) मौजे चो वसावाड  
मधील स.नं.३० पासून स.नं.३९ पयत मंजूर वकास योजनेतील २४ मी. व तेथुन पुढे स.नं.३९ पयत 
वकास योजनेतील १८ मी.र ता भूसंपादन 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 - १६      वषय मांक – ०४ 

दनांक – ०८/०८/२०१७                            

सुचक : मा. वकास डोळस     अनुमोदक : मा.संतोष कांबळे  

संदभ : मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

       मौजे च-होली येथील खालील नमुद मंजूर वकास योजनेतील र यांचे भूसंपादन करणे आव यक 
आहे. १) मौजे च-होली स.नं.२२७ ते स.नं.१९८ पयत २४ मी. मंजूर वकास योजनेतील र ता भूसंपादन 
करणे. २) मौजे च-होली स.नं.१९२ ते स.नं.८७ पयत १८ मी. मंजूर वकास योजनेतील र ता भूसंपादन 
करणे. ३) मौजे च-होली, कोतवालवाड  स.नं.४६१ ते ड .वाय.पाट ल शाळा च-होली ह पयत (स.नं.१३४) 
३० मी. वकास योजनेतील र ता भूसंपादन करण.े ४) मौजे च-होली, ताजणेमळा स.नं.४३० च-होली 
गावापयत १८ मी. वकास योजनेतील र ता भूसंपादन करणे. ५) मौजे च-होली स.नं.१०१३ ते मशानभूमी 
पासून जाणारा १८ मी. वकास योजनेतील र ता स.नं.८ पयत भूसंपादन करण.े ६) मौजे च-होली 
स.नं.१०२७ ते १०१० पयत ३० मी. व पुढे १२ मी. वकास योजनेतील र याचे भूसंपादन करणे. ७) मौजे 
च-होली हसोबा मं दर स.नं.५१९ ते स.नं.४७५ कोतवालवाड  पयत  वकास योजनेतील ३० मी. र ता 
भूसंपादन करणे. ८) मौजे च-होली हरामाता मं दर स.नं.४३ ते स.नं.१०९ पयत वकास योजनेतील ३० 
मी. र ता भूसंपादन करणे. ९) मौजे च-होली मंजूर वकास योजनेतील आ. .२/६४ उ ानाची जागा 
भूसंपादन करणे. १०) मौजे डूडूळगांव येथील स.नं.१८९ पासून स.नं.१९१ पयत २४ मी. र ता भूसंपादन 
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. 
---------- 
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ठराव मांक - १७      वषय मांक – ०५ 

दनांक – ०८/०८/२०१७                            

सुचक : मा. वकास डोळस     अनुमोदक : मा.संतोष कांबळे  

संदभ : मा. वकास डोळस, मा.संतोष कांबळे यांचा ताव – 

  मौजे बो-होडेवाड  येथील गट नं.१८९ ( मोशी जुना ग.नं.१३०७) वर महानगरपािलके या वकास 
आराखडयात आ. .१/१६५ बेघरांसाठ  घरे आर ण टाकणेत आलेले आहे.  सदर गटाम ये ी.बाळू कसन 
बोराटे व इतर यांचे राहते घर आहे.  सदर घर बो-हाडेवाड  महानगरपािलके या ह त समा व  हो याचे 
आधी ामपंचायत काळापासून आहे.  या ठकाणी बोराटे यांची अ य ठकाणी कोठेह  जमीन नाह .  सदर 
आर ण वकिसत करावयाचे झा यास सदर कुटंूब बेघर होणार आहे.  यामुळे सदर ठकाणचे आर ण र  
करणेत यावे. ता वत या आर णातील ग.नं.१८९ मधील आ. .१/१६५ बेघरांसाठ  घरे म. ा. व न.र. 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणकेामी 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. 
---------- 

 
 

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

          

( 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/१०४७/२०१७ 

दनांक : ०८/०८/२०१७ 
 

            

                                          
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना. 
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