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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ९ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - ०३/१२/२०१४             वेळ - दपार  ु ३.०० वा. 
 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 

दनांक ०३/१२/२०१४ 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. उ हास शे ट  

४) मा. नेटके सुमन राज  

५) मा. सुयवंशी आशा ाने र 
६) मा. लोखंडे गोर  जाकाराम 

७) मा. जवळकर वैशाली राहलु  

८) मा. अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
   
 या िशवाय मा.दंडवते - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ग टवारु  - 
कायकार  अिभयंता,  मा.ऐवल े - समाज वकास अिधकार , मा.िशंपी - नगररचनाकार 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 ण बदलणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर, मा.आशा 
            सुयवंशी, मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 
  

वषय .३ - सांगवी वॉड .५९ मधील मनपा वकास आराखडयाम ये नमुद केलेले र ते र   

            करणेबाबत - मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर, मा.आशा सुयवंशी,  

            मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 
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वषय .४ - आिथक या दबल घटकांसाु ठ  घरे या आर णाखालील जागा वकिसत  

            कर यास समावेशक आर णांतगत परवानगी िमळणेबाबत - मा.आर.एस.कुमार,  

            मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर, मा.आशा सुयवंशी, मा.अ नी िचंचवडे यांचा  

            ताव. 
---------- 

 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 
 

सुचक - मा.उ हास शे ट         अनुमोदक - मा.आशा सुयवंशी 
 

 मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक ०३/२१/२०१४ ची सभा बुधवार दनांक 
१०/१२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.३० पयत तहकुब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
 

सभापती - बुधवार दनांक १०/१२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.३० पयत सभा तहकुब करणेत येत  

          आहे. 
 

 
 
 
 

( छाया जग नाथ साबळे ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 

मा. शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ९ 

सभावृ ांत 

( दनांक ०३/१२/२०१४ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १०/१२/२०१४             वेळ - दपार  ु ३.३० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची दनांक 
०३/१२/२०१४ ची तहकूब सभा बुधवार दनांक १०/१२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.३० 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. आसवाणी स वता धनराज 

६) मा. अ नी गजानन िचंचवडे-पाट ल 
   
 या िशवाय मा.गावडे - सह आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ग टवारू  - 
कायकार  अिभयंता, मा.चौरे, मा.पुजार  मा.तुपसाखरे, मा.वाघ - उप अिभयंता, मा.बहा रपुरे - 
सहा.समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

--------- 
 
ठराव मांक - ३५  वषय मांक - १ 
दनांक - १०/१२/२०१४      वभाग - नागरव ती वकास योजना 
सुचक - मा.आशा सुयवंशी  अनुमोदक - मा.अ नी िचंचवडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .ना वयो/२/का व/१४१/२०१४, द.२०/११/२०१४ 

      मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -   
सन २०१४-१५ या आिथक वषासाठ  जा हर कटना ारे अज माग वले असता मागासवग य 

क याणकार  योजनेअंतगत एकूण ३९६२ अज ा  झाले असून या अजाची तपासणी या चालू असून 
याम ये अंदाजे ६०% अज पा  हो याची श यता वाटते.  हणजेच ा  अजापैक  अंदाजे एकूण २४०० 

अज पा  होतील असे मत आहे.  हणजेच या दो ह  आिथक वषासाठ  कमान एकूण ४७७५ सायकली 
खरेद  करणे अपे त अस याने या दो ह  आिथक वषासाठ  कमान अंदाजे एकूण ५००० सायकली 
खरेद  करा या लागणार आहेत.  सदर या सायकली गतवष या खरेद  कंमतीम ये १०% दरवाढ 
वचारात घेता अंदाजे र कम पये ३,८३०/- ती नग या दराने खरेद  करा या लागतील यानुसार 
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एकूण र कम पये १,९१,५०,०००/- ( अ र  र कम पये एक कोट  ए या णव लाख प नास हजार 
फ  ) इतका खच अपे त आहे. या योजनेसाठ  सन २०१४-१५ या व ीय वषात अंदाजप काम ये 
र कम पये ६७,५०,०००/- एवढ  तरतूद आहे.  उपल ध तरतूद चा वचार करता र कम पये - 
१,२४,००,०००/- ( अ र  र कम पये एक कोट  चोवीस लाख फ  ) इतक  तरतूद कमी पडणार असून 
सदरची तरतूद सुधा रत अंदाजप कात करणेत येईल. तर  सदर या सायकली खरेद  करणेस मा यता 
देणेत येत आहे. 

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

 

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

 

ठराव मांक - ३६  वषय मांक - २ 

दनांक - १०/१२/२०१४       

सुचक - मा.सुमन नेटके  अनुमोदक - मा.आर.एस.कुमार 

संदभ : मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर यांचा ताव. 
 मौजे मोशी गावाचे ामदैवत ी.नागे र महाराज असून ाम थ भंडा-याचा उ सव गेली 
अनेक वष कर त आहेत व सदर उ सवास धािमक परंपरा आहे.  सदर उ सवाचा काय म 
गावा या म यभागी वकास आराखडयातील आ. .१/१७७ बस टिमनल या जागेवर होत आहे.  
स थतीत गावाम ये कोठेह  मोकळ  जागा नस यामुळे गावातील सव धािमक काय म याच 
जागेवर करणेत येत असून ािमण परंपरा जग व यासाठ  सदर जागेवर ल बस टिमनलचे 
आर ण र  क न खेळाचे मैदानाचे आर ण के यास सदर जागेचा वापर मुलांना खेळ यासठ  
तसेच धािमक काय मांसाठ  वापरता येणे श य आहे व तशी ाम थांची मागणी आहे.  
स थतीत महानगरपािलकेतील जकात नाके र  झा यामुळे मौजे मोशी येथील आ. .१/१७० 
जकात ना यासाठ  १.६० हे टर े  आर त असून सदर आर णातील ०.७५ आर 
महानगरपािलके या ता यात आले असून उव रत े  ता यात ये या या मागावर आहे.  तर  
सदर मोशी गावातील आ. .१/१७७ बस टिमनलची जागा गावा या म यभागी व ी.नागे र 
महाराज समाधी या बाजूला अस यामुळे जकात ना याची ता यात आले या आ. .१/१७० 
मधील जागेम ये सदर आर ण थलांतर करावे कंवा र  क न खेळा या मैदानासाठ चे 
आर ण ता वत करणेत याव.े  ता वत या आर णास म. ा.न.र. अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वय ेफेरबदलास 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 - ३७  वषय मांक - ३ 
दनांक - १०/१२/२०१४       

सुचक - मा.आशा सुयवंशी       अनुमोदक - मा.आर.एस.कुमार 

संदभ : मा.सुमन नेटके, मा.वैशाली जवळकर, मा.आशा सुयवंशी, मा.अ नी िचंचवडे यांचा ताव. 
 सांगवी वॉड .५९ मधील मनपा वकास आराखडयाम ये खाली नमुद केलेले र ते  

अ. . ड .पी.मधील नमुद र ता जवळ ल खुण 

१ स ह नं.१४ ते २४ पयत ीन  

लेट लगतचा र ता 
मधुबन कॉलनी मधील १२.०० मी.ड .पी.र ता 

२ स ह नं.९ ते १२ (आ. .३२१) चे  

लगतचा ९ मी. र ता 
ढोरेनगर मधील ९ मी.िनयो जत र ता 

या भागाम ये उपल ध असणारे इतर र ते वकिसत झाले अस याने व वर ल र यांची 
आव यकता भासत नस याने वकास आराखडयातून र  करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदरचा ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 

ठराव मांक - ३८  वषय मांक - ४ 
दनांक - १०/१२/२०१४       

सुचक - मा.आर.एस.कुमार       अनुमोदक - मा.आशा सुयवंशी 
संदभ : मा.आर.एस.कुमार, मा.आशा सुयवंशी यांचा ताव. 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेने आिथक या दबल घटकांसाठ  घरे बांध याचे ु
यो जले आहे.  तथा प अजूनह  अशा नाग रकांची िनकड पुण होऊ शकलेली नाह .  पंपर  
िचंचवड महानगरपािलके या वकास आराखडयात ब-याच जागा आिथक या दबल ु
घटकांक रता राखून ठेवले या आहेत.  परंतु या अजून वकसीत झाले या नाह त अशा 
आर त जागा महापािलकेस जमीनमालकांकडून भूसंपादना या मा यमातून कंवा ट ड आर ारे 
ता यात घेऊन वकिसत करा या लागतील.  सदर जागा ता यात घेणे व नंतर बांधकाम 
करणे या बाबींसाठ  महापािलकेस बराच कालावधी व कोटयावधींचा खच येऊ शकतो.  
महापािलके या स या या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीनुसार काह  आर णे ठरा वक 
बांधीव ह सा मनपास वनामोबदला महापािलकेस दे या या अट वर वत: जमीनमालक 
समावेशक आर णा या धत वर वकिसत क  शकतात.  शासना या सन १९९४ या 
िनणयानुसार वकास आराखडयातील आिथक या दबल घटकांसाठ  घरे व अशा कार या ु
राखीव जागा वत: जमीनमालक समावेशक आर णा या मा यमातून वकिसत क  शकतात.  
यामुळे वकास आराखडयातील आर त जागेचा मनपास कोणतीह  आिथक झळ न पोचता 
वकास होऊ शकतो व यासाठ  याबद यात ठरा वक बांधीव े ह  महापािलकेस 
वनामोबदला िमळू शकते.  तर  शासना या १९९४ या समावेशक आर णांबाबत या 
िनणयास अनुस न वकास आराखडयात आिथक या दबल घटकांसाठ  घरे यासाठ  आर त ु
जागांसाठ  आर त जागे या एकूण बांधकामापैक  १५ ट के बांधीव े  मनपाला 
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वनामोबदला महापािलकेस दे या या अट वर व तेवढया े ाचा जादा चटई े  जमीन 
मालकास अनु ये  क न परवानगी देणेस मा यता देणेत येत आहे.  अशा िनणयाची 
अंमलबजावणी के यास वकास आराखडयातील अशा आर णा या ब-याच जागा या धत वर 
वकिसत होऊ शकतील, सव सामा य नाग रकांना शहरातील वेगवेगळया ठकाणी घरे 
उपल ध होऊ शकतील व यासाठ  महापािलकेवर कोणताह  आिथक बोजा पडणार नसलेने 
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 केल.े 
 

( 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/९९५/२०१४ 

दनांक :  ११/१२/२०१४ 
 

                                                                                             
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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