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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   
कायप का मांक – १३ 

सभावृ ांत 
 
  दनांक - १५/०६/२०२१                           वेळ - दुपार  २.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक १५/०६/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन 
यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आली होती. सदर सभेत खालील 
माणे काह  स मा.सद य सभागृहात उप थत होते तर काह  स मा.सद य ऑन लाईन 

प दतीने सहभागी झाले होते.  
 

१. मा. ा.सोनाली द ा य ग हाणे -  सभापती 
२. मा.अनुराधा गणपत गोरखे 
३. मा.सुिनता हेमंत तापक र 
४. मा.सोनवणे शारदा हरेन 
५. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 
६. मा.संिगता (नानी) भाकर ता हाणे 
७. मा.खानोलकर ा महेश 
८. मा.अँड.भोसले सिचन सुरेश 

     
    या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.बोदडे – सहा यक आयु  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते.  

     ------------ 
 

       उप थत स मा.सद य यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचा वषय सभा कामकाजाम ये 
दाखल क न घेणेत आला. 
 
वषय .१)  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वकास योजनेम ये समा व  े ाच े

           झोिनंगम ये बदल करणेबाबत – मा. ा.सोनाली ग हाणे, मा.अनुराधा गोरखे  

           यांचा ताव. 
 

---------- 
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अ) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा (कायप का मांक ११) द.०६/०४/२०२१ व 
०४/०५/२०२१ चा सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

ब) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा (कायप का मांक १२) द.०४/०५/२०२१ चा 
   सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
 

सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेला वषय घेणेत आला. 
 
 

ठराव मांक – १९               वषय मांक - ०१ 
दनांक – १५/०६/२०२१                            

सुचक : मा. ा.सोनाली ग हाणे              अनुमोदक : मा.अनुराधा गोरखे      
संदभ – मा. ा.सोनाली ग हाणे, मा.अनुराधा गोरखे यांचा ताव – 

 मौजे चो वसावाड , येथील गट नं.९२ यांसी े  ९८ आर महारा  रा य शासन नगर 
वकास वभाग यांचेकड ल अिधसुचना .ट .पी.एस.१८०५/१०५०/ . ./६९५/०५/१३ दनांक 
०३/०५/२००८ व महारा  रा य शासन नगर वकास वभाग, यांचेकड ल अिधसुचना 
.ट .पी.एस.१८०८/८८४/सी.आर.१८८७/न व/१९ द.१८/०८/२००९ नुसार पं.िचं.महानगरपािलके या  
वकास योजनेम ये ह रत वभाग ीन झोन म ये समा व  केलेले आहे. यांच गटातील एकूण 
े ापैक  जवळपास ८०% े  िनवासी झोन म ये असून जवळपास १०% इतके े  महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ८१ नुसार संपा दत े ात फेरफार करणे, महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम २०५ मा.आयु ास सावजिनक हतासाठ  र ते 
संपा दत करणेनुसार महानगरपािलके या १८ मी. सावजिनक र यासाठ  संपा दत केले आहे. 
संपा दत े ाची नुकसान भरपाईची र कम संबंिधत जमीनधारकांनी अ ाप पयत वकारली नाह . 
वकास योजनेम ये गट .९२ यांसी े  ९८ आर हे े  ीन झोन म ये दश वले आहे. 
यालगतच े े  िनवासी झोन म ये आहे. ीन झोन म ये दश वले े  खडकाळ व मु म असून 
नद , नाले, ड गर, द-या म ये नाह . सदरचे े ापैक  १८ मीटर र ता ं द  िनवासी झोन मधील े  
महापािलकेने संपा दत केलेले आहे. यामुळे संबंिधत जमीनधारकांचे आिथक नुकसान झाले आहे. 
सदरचे संपाद त र यामुळे नाग रकां या सोयी होऊन या ठकाणी मोठे गृह क प उभारलेले आहे. 
यामुळे महापािलके या ितजो रत कराचे पाने मोठ  भर पडत आहे. तर  सदर करणी महारा  

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ८१ नुसार संपा दत े ात फेरफार करणेबाबतचा 
वचार क न म.न.पा. वकास योजनेम ये दश वलेले गट नं.९२ मधील ीन झोन चे े  िनवासी 
झोन म ये बदल कर 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. 
---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 
 

                    ( ा.सोनाली द ा य ग हाणे ) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३०६/२०२१ 
दनांक : १५/०६/२०२१     

                                                      

        
                                                                 (उ हास बबनराव जगताप)                                                                                     

                                               नगरसिचव  

                                      पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                             पंपर  ४११ ०१८. 

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

          रवाना. 
 


