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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/ ११ /२०१५ 

      दनांक : ०२/०१/२०१५ 
 

ित, 
 

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

 
 

 वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा  

        सिमतीची पा क सभा दनांक ०७/०१/२०१५ रोजी  

        आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक ०७/०१/२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे.  

सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

त - १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - ११ 

 
दनांक : ०७/०१/२०१५         वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 

 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक ०७/०१/२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

वषय .१) मौजे वाकड जगताप डेअर  ते बालेवाड  बाणेर या दो ह  ठकाणांसाठ  जोडणा-या 
पुलाकर ता वाकड येथील स.नं.२६० पैक  जिमनीवर मंुबई ांितक महापािलका 
अिधिनयम १९४९ च ेकलम २०५ अ वये ३५ मी. ं द र ता दनांक २४/१०/२०१३ 

अ वये घो षत केलेला आहे.  सदर मुळा नद वर ल पुलाच े काम चालू केलेले 

अस यामुळे मौजे वाकड येथील कलम २०५ अ वये घो षत केले या ३५ मी. ं द 

र याकर ता जमीन संपादन करणे आव यक आहे. मौजे वाकड येथील स.नं.२६० 

पैक  मंुबई ांितक महापािलका अिधिनयम १९४९ च ेकलम २०५ अ वये घो षत 

केले या ३५ मी. ं द र याखालील जिमन महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम १९६६ च ेकलम १२६ व भूसंपादन अिधिनयम १८९४ तातड च ेकलम १७ 

अ वये संपादन करणेकामी सदर र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , 

पुणे यांचेकडे पाठ वणेकर ता मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार 

करणे.      
           
                  

                                             
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/११/२०१५ 

दनांक : ०२/०१/२०१५ चे लगत. 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 


