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

कायप का मांक – ०४ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २४/०७/२०१९                              वेळ - दुपार १२.३० वा. 

 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक २४/०७/२०१९ रोजी दुपार  १२.३० 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.लांडगे राज  कसनराव   - सभापती 
२.मा.कैलास उफ बाबा भालचं  बारणे 

३.मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

४.मा.कोकणे संतोष अंकुश 

५.मा.वाबळे संजय म हारराव 
     

       या िशवाय मा.इंदलकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.खडतरे – 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 .१) झोन बदलणेबाबत.- मा.कैलास बारणे, मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
------------- 

 

       दनांक १०/०७/२०१९ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ०३) सभावृ ांत कायम 
करणेत  आलेचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

------------- 
 
ठराव मांक – ६            वषय मांक - ०१ 
दनांक - २४/०७/२०१९                              वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.कैलास बारणे                           अनुमोदक : मा.संतोष कोकणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१३/५४/२०१५ द.११/०५/२०१५ 

                वषय :- पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर  

              येथील द णो र १२.०० मी. ं द र यापासुन ते एम.आय.ड .सी. ह पयत स.नं.१५  

              पै. व स.नं.१४ पै मधील २४ व १२ मी. ं द ( पुव-प म ) र याचे  

              भूसंपादनाबाबत. 
वषय मांक १ चा वचार द.२५/०९/२०१९ चे सभे या वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७                    वषय मांक - ०२ 

दनांक - २४/०७/२०१९                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.संतोष कोकणे                       अनुमोदक : मा.कैलास बारणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/११/मोशी/२०६/२०१९ द.१७/०७/२०१९ 

 मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माणे – 

                 मौजे मोशी, ता. हवेली येथील गट नं ६४६ पै (जुना गट नं ६४९ पै) मधील ५ एकर गायरान 
े  मु लम दफनभूमीसाठ  आर ीत ठेवणेचा ताव मा. धान सिचव, नगर वकास वभाग, मुंबई 

यांना प   नर व/का व/३क/१४०/२०१०, द.०१/१२/२०१० अ वये सादर करणेत आला होता. 
मा. ज हािधकार , महसुल शाखा, पुणे यांनी यांचेकड ल प   पमह-१/का व/६०३/२०१९, 

द.०५/०३/२०१९ अ वये मौजे मोशी, ता.हवेली येथील ग.नं. ६४६ (जुना ग.नं. ६४९) मधील ५ एकर 

े  मु लम दफनभूमीसाठ  पंपर  िचंचवड महापािलकेस क जेह काने मंजुर करणेबाबत शासन 
ापना दारे मंजूर  दली असून सदर जागेचे मु यांकन र कम पये ८,३४,०१,५००/- शासन जमा 

करणेबाबत कळ वले आहे. मौजे मोशी भागाम ये मु लम दफनभूिम नस यामुळे थािनक 

नाग रकांमाफत दफनभूिमसाठ  जागा उपल ध क न देणेबाबत वारंवार मागणी होत आहे. 
नाग रकां या मागणीचा वचार करता, सदर बाब तातड ची अस याने मौजे मोशी, ता. हवेली येथील गट 
नं ६४६ पै (जुना गट नं ६४९ पै) मधील ५ एकर े  मु लम दफनभूिमसाठ  आर त करणेसाठ  
महारा  ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव मा. 
महापािलका सभेची मा यता घेऊन शासनाकडे मा यतेकामी सादर करणे आव यक आहे. सदर 

तावातील िनवासी वभागातील जागा सावजिनक उपयोगासाठ  दफनभूमीसाठ  आर त करणे या 
शासना या मा यतेनंतर वनामोबदला आर णाची जागा महानगरपािलकेकडे ह तांतरण क न घेणे 
उिचत होईल व महानगरपािलके या आिथक हताचे होईल असे इकड ल वभागाचे मत आहे. तर , मौजे 
मोशी, ता. हवेली येथील गट नं ६४६ पै ( जुना गट नं ६४९पै ) मधील िनवासी वभागातील 
शासना या ता यातील ५ एकर े  मु लम दफनभूिमसाठ  आर त करणेसाठ  महारा  ादेिशक 
िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव मा. महापािलका 
सभेची मा यता घेऊन, फेरबदलाची वैधािनक कायवाह  क न फेरबदलाचा ताव शासनास 
मा यतेसाठ  सादर कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत 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. 
---------- 

 

 
ठराव मांक – ८                    वषय मांक - ०३ 

दनांक - २४/०७/२०१९                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.कैलास बारणे                       अनुमोदक : मा.संतोष कोकणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/९/११७/२०१९ द.१८/०७/२०१९ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे – 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ाची महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम 
१९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास वभाग, शासन िनणय . टपीएस - १८०५ 
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।१०५०। . .७९५।०७।न व-१३, द. ९ जुलै २००८, शासन िनणय . टपीएस-१८०९।१९८५/ . . 
१८९३।०९।न व-१३, द. १८।०८।२००९, व अिधसुचना . टपीएस-  १८१२।१६०। . .५८।१२/पुनबांधणी 
.२७।१२/ई.पी.- मंजूर /न व-१३ द. ०२।०३।२०१५ अ वये मंजूर असले या वाढ व ह या वकास 

योजनेम ये मौजे वाकड ता. मुळशी येथील स.नं. १११ पै., ११२ पै., १२२ पै. मधील आ. .४/३८ क 

टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो  हे आर ण ता वत आहेत. पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या ह मधील मौजे वाकड मधील स.नं.१११ पै.,११२ पै., १२२ पै. मधील  आ. .४/३८ 
क टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो  चे आर ण पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मजंूर 
वकास योजनेनुसार आहे. सदर आर णाचे एकूण जागेपैक  ६००० चौ.मी. (६० गुंठे) जागा 
ट .ड .आर.चे मोबद यात मनपा या ता यात आलेली  आहे. उवर त जागा लवकरात लवकर मनपाचे 
ता यात घेणेकर ता मौजे वाकड मधील स.नं. १११ पै., ११२ पै., १२२ पै. मधील  आ. . ४/३८ क 
टिमन स, पा कग व पीएमपीएमएल डेपो या आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. तर  उपरो  
मौजे वाकड मधील स.नं. १११ पै., ११२ पै., १२२ पै.मधील आ. . ४/३८ क टिमन स, पा कग व 
पीएमपीएमएल डेपो या आर णाखालील जिमनी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम व न वन 
भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाखालील जिमनीचा भूसंपादन 

ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक 
आहे. तर  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 करणे 
क रता 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. 
---------- 

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

 
ठराव मांक – ९                    वषय मांक - ०४ 

दनांक - २४/०७/२०१९                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.कैलास बारणे                       अनुमोदक : मा.वैशाली घोडेकर 

संदभ – मा.कैलास बारणे ,मा.वैशाली घोडेकर यांचा ताव. 
     पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकडुन वकास आराखडयामधील १९९७ साली याचे 

फ  वकास आराखडा मधील िनयोजन िनयं णाखालील े  सु दा महानगरपािलकेकडे वग कर यात 
आलेले आहे. यापैक  रावेत येथील स ह नं.२१९, २२०, २२१, २२२, २२३ तसेच स ह नं.१२३ ते १३१ 
या मधील जागा हया हर त व शेती व ना. वकासाम ये आहेत. परंतु हया जिमनी वा हेकरवाड  ते 
रावेत ३४.५० मी ं द र याचे उ रेला व द णेला असणा-या जिमनी तीनह  बाजुंनी िनवासी व 
र हवासी झोन आहे. यामुळे आजुबाजूस स प र थतीत येथील शेतक-यांना शेती करणे श य होत 
नाह . शेतक-याची मानिसकता पाहता तेथे झोपडप ट  होऊ शकते. तर  रावेत ना या या प मेकड ल 
व पवना नद या पुर े ा या ( य-ुलाईन) बाहेर ल मौजे रावेत येथील स ह .१२३ ते १३१ पैक  
तसेच स ह नं.२१९ ते २२३ शेती ना वकास वभाग व ह रत वभागातील जागांचा वापर महारा  
ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल क न र हवास वभागात 
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समा व  करणेस व आव यक ती सव कायवाह  (फेरबदलाची कायवाह ) क न ताव शासना या 
मा यतेक रता पाठ व 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. 
 
 

          
( राज  कसनराव लांडगे ) 

सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

मांक : नस/३/का व/२४९/२०१९ 

दनांक : २४/०७/२०१९ 
 
 

                                                     

                                                              
                                       (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. 


