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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ८ 

सभावृ ांत 
 

दनांक - २५/०७/२०१७                   वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार 
दनांक २५/०७/२०१७ 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.कदम शिशकांत गणपत 

  ३. मा.डोळस वकास ह र ं  

  ४. मा.संतोष बबन कांबळे 

  ५. मा.गीता सुिशल मंचरकर 
  ६. मा.तापक र वनया दप (आबा) 
   
  या िशवाय मा.कडूसकर – सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, 
मा.पुजार , मा.र पारखी – कायकार  अिभयंता, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार   हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 
 

---------- 
 

दनांक ११/०७/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ७) सभावृ ांत कायम करणते 
आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

---------- 
ठराव मांक - १२      वषय मांक - ०१ 
दनांक - २५/०७/२०१७                              वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शिशकांत कदम     अनुमोदक : मा. वकास डोळस 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/३६/ पं.गुरव/२६२/२०१७, द.१९/०७/२०१७ 

  मा.महापािलका आयु  यानंी िशफारस केले माण े– 

       मौजे पंपळे गुरव, पंपळे सौदागर, मौजे सांगवी पयत संर ण वभागा या ह लगत 
असले या मंजूर वकास योजनेतील १२ मी./१८ मी. ं द र यालगत संर ण वभागा या ह तून 
आणखी १२ मी. ं द र ता करणे व या यित र  मौजे सांगवी स.नं. ६८ पासुन (बी.आर.घोलप 
कॉलजेची उ रेकड ल बाजू) ते नवी सांगवी बस टाँप पयत अित र  २४ मी. र ता तसेच 
यापूव या संर ण वभागाने मंजूर  दले या H to I (R3) र याकर ता अित र  १२ मी. ं द 
र ता  करणे आव यक आहे.   सदरचा अित र  र ता के यान,े सदर र ता हा दोन बीआरट  
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र यानंा जोडणार अस याने वाहतुक साठ  फ डर ट हणून उपयोगात येणार आहे. तसेच सदर 

भागाचा वकास मो या माणावर झालेला अस याने वाहतुक सुरळ त व सुर त हो या या ीने 
सदरचा र ता होणे गरजेचे आहे.   सदर िनयो जत र यांची लांबी सुमारे ४९३० मी. इतक  असणार 
आहे. सदरची जागा सुमारे ६३९६० चौ.मी. व वकास योजनेतील १२ मी. व १८ मी. ं द 
र यामधील उव रत े ासह एकुण े  संर ण वभागाचे अस याने सदरचे े  संर ण 
वभागाकडून मनपास ह तांतर त करावे लागणार आहे. यासाठ  महापािलकेने संर ण वभागास 

सदर जागेचे िनयमानुसार मु य अदा करावे लागणार आहे.   तर  सदरची जागा संर ण 
वभागाकडुन मनपास ह तांतर क न घेऊन संर ण वभागास सदर जागेचे मु य अदा करणे व 
यासाठ  आव यक स ह ण, मोजणी करणे इ याद  अनुषंिगक मंजुर सह येणा-या सव 

खचाबाबत  मा. आयु सो यांना संपुण अिधकार देणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणते येत आहे.  सभावृ ातं कायम होणचेी वाट न पाहता ठराव मा.महापािलका 
सभेकडे पाठ वणते यावा. 

---------- 
 

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

          

( 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/९९८/२०१७ 

दनांक : २५/०७/२०१७ 
 

                                                      

                       
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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