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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८. 
 नगरसिचव कायालय  
महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एम.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/निव-१४ दनांक ३ 
माच २०२२   व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक १८/०८/२०२२ अ वय े  ा  
अिधकारानुसार मा.महापािलका सभे या अिधकाराचा वापर क न मा. शासक यांनी मंजूरी दलेल े दनांक  
६/०२/२०२३ च ेठराव  

मा. शासक  ठराव  मांक -२६८               िवषय मांक  – २६८    
दनांक- ६/०२/२०२३         खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२६८   
दनांक-६/०२/२०२३ 

मा.महापालका आयु  यांचेकडील पञ . . डा/७अ/कािव/ ५० /२०२३          

द.०३ /०२/२०२३ अ वये, ी को हे अशोक द ा य,(िनवृ  अित र  मु य कायकारी 
अिधकारी) यांना सािव ीबाई फुले अकादमी ०६ मिहने कालावधीसाठी दलेली िनयु  
संपु ात येत अस याने यांना पु हा मुदतवाढ देणेस मा यता दणेेबाबत. 

 
 

ठराव . २६८ 
दनांक-६/०२/२०२३  

मा.महापालका आयु  यांचेकडील पञ . . डा/७अ/कािव/ ५० /२०२३          

द.०३ /०२/२०२३ अ वये, सािव ीबाई फुले अकादमी, पपरी क रता, ी को हे अशोक 

द ा य,(िनवृ  अित र  मु य कायकारी अिधकारी) यांची ६ मिहने कालावधी क रता 
करार प तीने मानधन त वावर, संचालक पदावर केलेली िनयु  द.०४/०२/२०२३ रोजी 
संपु ात येत अस यान,े यांची सािव ीबाई फुले अकादमी, पपरी कामकाजाक रता 
आव यकता अस याने यांना ११ मिहने मुदतवाढ देणेस  तसेच ी को हे अशोक द ा य, 
(िनवृ  अित र  मु य कायकारी अिधकारी) यांना महारा  शासन िनणय .सामा य 

शासन िवभाग शासन िनणय मांक:संक ण-२७१५/ . .१००/१३ द.१७ िडसबर २०१६ 
या शासन िनणयातील ड (१ ते ५) अ वये शासन मा यते या अधीन रा न, चिलत 
िनयमानुसार देय मािसक पा र ािमक (मानधन) अदा करणेस मा.महापािलका सभे या ा  
अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत आहे. 

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक 
१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

मा. शासक  ठराव  मांक -२६९               िवषय मांक  – २६९    
दनांक- ६/०२/२०२३         खाते - मा.आयु      

िवषय  मांक-२६९   
दनांक-६/०२/२०२३ 

मा.महापालका आयु  यांचेकडील पञ .नरिव।कािव।०९।३२।२०२३,               
द.०६।०२।२०२३ अ वये, मौजे तळवडे येथील ि वेणीनगर चौक ७५.०० मी. ं द पाईन 

र यामधील बािधत िमळकतधारकांना वाटप करावया या पयायी पुनविसत लाभाथ  
भुखंडधारकां या मालक बाबत. 
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ठराव . २६९ 
दनांक-६/०२/२०२३  

मा.महापालका आयु  यांचेकडील पञ .नरिव।कािव।०९।३२।२०२३,               
द.०६।०२।२०२३ अ वये, सन १९९७ म ये पपरी चचवड महानगरपािलकेम ये न ाने 

समािव  करणेत आले या गावांम ये मौजे तळवडे गावाचा समावेश आहे. यामधील 
िवषयां कत र याची भूसंपादनाची कायवाही सु  आहे. दर यान म.न.पा. ठराव . ७५३ 
द. १९/०९/२०१५ नुसार पाईन र ता ि वेणीनगर चौक येथील य ात बािधत होणा-या 

िमळकतधारकाचे ािधकरणाने शरदनगर, अंकुश चौक या भागात केले या पुनवसना या 
धत वर िमळणा-या भूखंडावर पुनवसन करावे. यानुसार य ात १२६ बांधकाम बािधत 
िमळकतधारक अस याची यादी नगररचना िवभागाने िनि त केलेली आहे. यानंतर पु हा ७ 
बांधकाम बािधत िमळकतधारकांचे नावास मा.आयु  यांनी द.२९/०९/२०२० रोजी 
मा यता दलेली आहे. असे एकुण १३३ लोक र ता बािधत होत होते. यापैक  ीमती 
नखुराम आया हे नाव यादीम ये दुबार झा याने कमी क न बांधकाम बािधत 
िमळकतधारकांची सं या १३२ िनि त झाली. तसेच िशवसेना कायालयाचा िवषय लंिबत 
ठेव यात आला. मौजे मोशी येथील पेठ . ११ मधील भुखंड . १, २ व ३ या जागेवर एकुण 
मंजुर रेखांकनामधील १३२ भुखंड दे याचे धोरण िनि त झाले आहे. 

   ि वेणीनगर येथील ७५.०० मी. पाईन र ता ं दीकऱणाने बांधकाम बािधत 
िमळकतधारकांना मनपामाफत भुखंड वाटपाची कायवाही चालु आहे. सदर बांधकाम बािधत 
िमळकतधारकांपैक  या लाभा या या नावे ७/१२ उतारा, खरेदीखत आहे, अशा 
लाभा याना कायदा िवभागाचा अिभ ाय घेऊन वरील भुखंड वाटपाची कायवाही 
मनपामाफत करणेत येत आहे. परंतु या लाभा याकडे ७/१२ उतारा, खरेदीखता ित र  
इतर कागदप े आहेत. जसे 

१)  ७/१२ – सदरी भोगवटाधारक हणुन न द झालेली नाही व इतर अिधकारांतगत न द 
आहे. 

२)  ८४ क – ने बािधत संर ण िवभागा या रेड झोन े ात येत आहेत. 

३) ७/१२ उतारा ऐवजी फ  न दणीकृत खरेदीखत (Index-II), िमळकत कर 
उतारा/दाखला, लाईटिबल हे भोगवटादार न द असलेचे पुरावे आहेत. 

४)   काही िमळकतधारकांना खरेदी केले या पुव या जिमन मालकांची नावे ७/१२ सदरी 
असलेचे दसुन येते. 

५) वारसांचे माणप  इ. कागदप े आहेत. अशा कागदप ा वये मालक  ह  िस  होत 
नाही. यामुळे मालक  ह ाबाबत कायदेशीर ि ल ता व अडचणी अस याने भुखंड वाटपाची 
कायवाही करता येत नाही.     

     याक रता मनपाने धोरण ठरिवणेबाबत अित र  आयु  - २ यांनी सुचना दे यात आ या 
आहे क र याने बािधत िमळकतधारकांची िनि त केले या यादीमधील िमळकतधारकांना 
पुरावादाखल कागदप े जरी सादर करता आली नाहीत, तरीही र याने बािधत होत 
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अस याचे िनि त होत अस यास व यापुव  िनि त केले या १३२ जणांचे यादीत नावाचा 
समावेश अस यास सरसकट भूखंड ावयाचा आहे. परंतू कुटुंबामधील एकापे ा 
अिधक  ना फायदा िमळणार नस याचे द.२९/०९/२०२० रोजीचे धोरण कायम आहे. 
याबाबत मा.महापािलका सभे या ा  अिधकारांतगत मा. शासक यांची मंजूरी देणेत येत 

आहे. 

िनणय  महारा  शासन नगर िवकास िवभागाकडील आदेश मांक. एस.सी.ओ.-२०२०/ . .७१ (भाग-२)/ 
निव-१४ दनांक ३ माच २०२२ व कायभार वीकृती आदेश . शा/१८/कािव/५९२/२०२२ दनांक 
१८/०८/२०२२ अ वये ा  अिधकारानुसार मा.महापािलका  सभे या अिधकारांचा वापर क न 
उपरो  ठरावास मा. शासक यांनी मंजूरी दली. 

  

सही/-                               सही/- 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरसिचव 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

 

(शेखर सह)                                                                       
मा. शासक                                                              

पपरी चचवड महानगरपािलका. 
 

 


