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

कायप का मांक – २ 
सभावृ ांत 

 
दनांक - २२/०५/२०१८                    वेळ - दुपार  ३.०० वा. 

 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक २२/०५/२०१८ 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.चौगलेु सीमा द ा य   -  सभापती 

       २. मा.भोईर सरेुश िशवाजी 
 ३. मा.घोलप कमल अिनल 
 ४. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

      ५. मा.वैशाली ानदेव घोडेकर 

      ६. मा.सलु णा राजू धर 

      ७. मा.िनलेश हरामण बारणे 
        

 या िशवाय मा.इंदलकर - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव,       
मा.पाठक - उपअिभयंता  हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 
                             ---------- 

खाली माणे सचुना मांड यात आली. 
 

सचुक – मा.सरेुश भोईर      अनुमोदक – मा.वैशाली घोडेकर 

       पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या व मान नगरसे वका मा.आरती च धे यांचे पती 
कै.सरेुश च धे यांचे नुकतेच िनधन झालेले अस याने आज या सभेत यानंा दाजंली वाहून 
सभा मगंळवार, द.१२/०६/२०१८ रोजी द.ु २.४५ वा.पयत तहकुब कर यात यावी. 

सदरची सचुना सवानुमते मा य झाली. 
----------- 

(दोन िमिनटे त ध उभे राहून दाजंली अपण कर यात आली) 
 

सभापती - मगंळवार, द.१२/०६/२०१८ रोजी द.ु २.४५ वा.पयत सभा तहकुब करणेत    

         येत आहे. 
 

(सीमा द ा य चौगलेु) 
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 – २ 
सभावृ ांत 

( दनांक २२/०५/२०१८ ची तहकुब सभा) 
 

दनांक - १२/०६/२०१८                   वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक २२/०५/२०१८ 
ची तहकुब सभा मंगळवार दनांक १२/०६/२०१८ रोजी दुपार  २.४५ 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.चौगलेु सीमा द ा य   -  सभापती 
       २. मा.भोईर सरेुश िशवाजी 
 ३. मा.घोलप कमल अिनल 
 ४. मा.गायकवाड िनमला मनोज 

      ५. मा.उषा सजंोग वाघेरे-पाट ल 

      ६. मा.िनलेश हरामण बारणे 
        

 या िशवाय मा.इंदलकर - सहा.आयु , मा.उ हास जगताप - नगरसिचव,       
मा.पुजार  – काय.अिभयंता मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार   हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते. 
 

------------- 
(मा.घोलप नगरसद या यांनी शालांत पर ेत ा  केले या यशाबाबत मा.सभापती यांचे ह ते 
यांचा स कार करणेत आला.) 

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

अ) दनांक १०/०४/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक २१) सभावृ ांत कायम 
करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 

आ) दनांक १०/०५/२०१८ रोजी झाले या वशेष सभेचा (कायप का मांक ०१) सभावृ ांत  
    कायम करणते आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

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

ठराव मांक - ०४          वषय मांक - ०१ 
दनांक - १२/०६/२०१८                              वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.िनलेश बारणे                        अनुमोदक : मा.कमल घोलप 

संदभ: मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७३/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

      वषय - मौजे कवळे येथील स.नं.३९ ते ७१ येथील मंजूर वकास योजनेतील १८.०० 

             मी. र याखालील े ाचे भूसंपादन करणेबाबत. 
वषय मांक ०१ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक - ०५           वषय मांक - ०२ 

दनांक - १२/०६/२०१८                               वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.सरेुश भोईर                    अनुमोदक : मा.िनमला गायकवाड 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७४/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

       वषय : मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, ७४, ७५ व ७६ येथील मंजूर वकास                   

              योजनेतील १२.०० मी. र याखालील े ाचे भूसंपादन करणेबाबत. 
        वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

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

 

ठराव मांक - ०६           वषय मांक - ०३ 

दनांक - १२/०६/२०१८                                 वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.सरेुश भोईर                           अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 

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 १२.० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी.  

              ह पयत स.नं.१५ पै. व १४ पै. मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म)  

              र याचे े  भूसंपादनाबाबत.  

                  वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 
         सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक - ०७           वषय मांक - ०४ 

दनांक - १२/०६/२०१८                                 वभाग – नगररचना व वकास       

सुचक : मा.सरेुश भोईर                           अनुमोदक : मा.िनलेश बारणे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/०९/६१/२०१८, द.२७/०४/२०१८ 

           मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे –   
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह तील मौजे वाकड पंपळे िनलख, थेरगाव या भागातील 

वाढती लोकसं या वचारात घेता व मुळा नद या दुषणाचा वचार करता, सदर भागात मौजे पंपळे 
िनलख स. नं. ६५ येथे असले या अ ती वातील मैलाशु करण क पाची मता कमी पडत आहे. 
यामुळे सदर ठकाणी नवीन क प उभारणे आव यक आहे. मौजे पंपळे िनलख येथील स.नं. ६४ 

व ६५ मधील आ. . ३७४ (उ ान) कर ता ४.५० हे टर े  आर त असून ४.०० हे टर े  
मनपाचे ता यात आलेले आहे. सदर या ता यातील  ४.०० हे टर े ामधील काह  े ाम ये स या 
मैलाशु करण क  काया वत आहे. स या या मैलाशु करण क  क पाची मता वाढ वणेबाबतची 
जलिन:सारण वभागाची मागणी असून याकर ता एकूण २.५० हे टर जागा मैलाशु द करण 
क ासाठ  लागणार आहे. यामुळे उ ाना या जागा वापर म ये फेरबदल क न मैलाशु करण (STP), 

उ ान (G) असा फेरबदल करणेकर ता मंजुर वकास योजनेत महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल कर यास तसेच फेरबदलाची वह त कायवाह  क न 

ताव शासन मंजूर तव सादर कर यास मा.महापािलका आयु  यांना ािधकृत कर यास 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. सभावृ ांत कायम हो याची वाट न पहाता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणते यावा. 

---------- 
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यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
          
 

(सीमा द ा य चौगलेु) 
सभापती  

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

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

मांक : नस/४/का व/३४१/२०१८ 

दनांक : १२/०६/२०१८ 
 
                                                                    

                                                                                      
                                                   नगरसिचव  

                                           पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                                  पंपर  ४११ ०१८. 

 
 

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

     कायवाह साठ  रवाना.  
 


