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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – १८ 

सभावृ ांत 

दनांक - ०६/०५/२०१५                     वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार दनांक 
०६/०५/२०१५ 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. 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 राहुल 
 

   या िशवाय मा.दंडवते – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव,  मा.वाघ – उप 
अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आला.  
 
वषय .३) पंपर  िचंचवड शहरातील बीआरट एस बािधत नाग रकांना आर त ठेवले या  

           २५७ ( दोनशे स ाव न ) घरकुलातील आर णातून घरकुल िमळणेबाबत –  

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

ठराव मांक – ४९ वषय मांक – १  

दनांक – ०६/०५/२०१५                           वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.सुमन नेटके अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/तळवडे/२२/२०१५, द. ०९/०४/२०१५  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास योजनेत मौजे 
तळवडे येथील वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता ता वत करणेत आलेला आहे.  सदर 
वकास योजने या र या या भूसंपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यां याकडे पाठ व यात 
आला असून सदर करणी थम ट यातील ५२.० ते ६०.० मी. ं द र या या भूसंपादनाची कायवाह  
वशेष भूसंपादन अिधकार , वशेष घटक मांक १ पंपर  यांचे कायालयात सु  आहे.  सदर ९०.०० 
मी. ं द र या या दो ह  टोकाकडे पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर  वकास 
योजनेतील ७५.०० मी. र ता ता वत आहे.  यानुषंगाने महापािलके या वकास योजनेतह  सदर 
ठकाणी ९०.०० मीटर ऐवजी ७५.०० मीटर र ता ता वत क न महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  करणे आव यक आहे. याबाबत पाईन र याचे 
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आखणीबाबत िनयु  सिमतीने अंितम केले या आखणीनुसार / सुच वलेनुसारची ता वत ७५.०० 
मी. र याची महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची 
कायवाह  सु  आहे.  सदर फेर बदलाची तावा सोबत या नकाशात दश वले माणे ७५.०० मी. ं द 

ता वत र या या उव रत जिमनीचे भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेचे व 
त अनुषंगाने येणारा खच करणेचे अिधकार मा.आयु ांना  देणेस मा यता िमळणेकामी 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 – ५० वषय मांक – २  

दनांक – ०६/०५/२०१५                           वभाग – नगररचना व वकास 
सुचक – मा.वैशाली जवळकर अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१३/३५/२०१५, द. १०/०४/२०१५  

  मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 
अिधसुचना .ट पीएस-१८०५/१०५०/ . .-७९५/०५/न व-१३, दनांक – ३०/०५/०८ व महारा  
शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८०८/८९४/सी आर-१७२७/०९/न व-१३, दनांक 
– १८/०८/०९ अ वये भागश: मंजुर वकास योजनेतील वषयां कत िमळकतीमधून जाणारा ३०.० मी. 
ं द र ता व २४.० मी. ं द र ता ता वत आहे.  मौजे च-होली येथील नाग रकांची दळणवळणाची 
गैरसोय होत अस याने व वाहतुक या ीने वषयां कत िमळकतीमधील ३०.० मी. ं द र ता (जूना 
स.नं. ४५८ पै., ४५९ पै., ४६२ पै., ३८३ पै., ३६३ पै.,) व २४.० मी. ं द र ता (जूना स.नं. ४६२ पै., 
४५८ पै., ४६३ पै., ४६४ पै.,) ( पूव-प म र ते वकिसत करणे आव यक आहे.)  र याने बािधत 
े  हे खाजगी िमळकतधारकांचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक आहे. वषयां कत जिमनीचे 
चिलत भुसंपादन अिधिनयमा वये संपादन करणेकामी वषयां कत र याचा भूसंपादन ताव 

मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेक रता 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 आलेला वषय घेणेत आला. 

 
ठराव मांक – ५१ वषय मांक – ३ 

दनांक – ०६/०५/२०१५                           

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

संदभ – मा.आशा सुयवंशी, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव – 

   पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेम ये सन २०१२ पासून बी.आर.ट .एस. क प राब व यात 
आला आहे व आज रोजी सन २०१३-२०१४  म ये नािशक फाटा ते वाकड व औंध कवळे हे 
बी.आर.ट .एस. चालू कर यात आले. पंपळे गुरव स.नं.८४ व ८५ म ये बी.आर.ट .एस. बािधत 
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लोकांनी वत:चे घर वत: काढून घेऊन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका नगररचना वभागाला व 
बी.आर.ट .एस. वभागाला ताबा दलेला असून या नाग रकांनी घरकुल िमळ व याकर ता अज क न 
देखील व आर णाम ये घरकुल  िश लक असताना घरकुल िमळत नाह .  या क पाचा सव झाला 
असताना सन २००६ ते २००७ म ये नाग रकांनी वत:चे कुटंूबाचे संर णासाठ  छोट शी दुबार 
िमळकत घेत यामुळे १००% (शंभर ट के) जागा व घर र यात जाऊन देखील दूबार ॉपट मुळे 
नाग रकांना आर णाम ये घरकुल िश लक असताना घरकुल िमळत नाह .  काळेवाड  
बी.आर.ट .एस.रोड सव नं.८० ते ९९ या सव नं.म ये वर ल माणे बी.आर.ट .एस. रोड बाधीत व 
दुबार ापट  असणारे नाग रक आहेत.  तर  पंपर  िचंचवड शहरातील बी.आर.ट .एस. बाधीत व दुबार 
ॉपट  धारकांना पंपर  िचंचवड महानगरपािलका शासनामाफत ई.ड लू.एस. मधील २५७ मधील 

आर ण मधून घरकुल दे यास 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. 
---------- 

 
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/ ३६६ /२०१५ 

दनांक :  ०७/०५/२०१५ 
 

                                                                                                 
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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