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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४२४/२०१८ 

दनांक : ०६/०७/२०१८ 
 

 

ि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 द.१०/०७/२०१८ रोजी आयो जत 

                    केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक १०/०७/२०१८ रोजी दुपार  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 रहाव,े ह  वनंती. 
 मा.कळाव,े 
 
 

                                         आपला व ास,ू  
 

                                                       
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 - ०४ 
 

दनांक : १०/०७/२०१८         वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार दनांक १०/०७/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत 
खालील कामकाज होईल. 

---------- 
 

दनांक २६/०६/२०१८ व ०२/०७/२०१८ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक ३) 
सभावृ ांत कायम करण.े 

 

----------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या महारा  शासन, नगर वकास वभाग, 

अिधसूचना ं . टपीएस- १८९३।१४१२।युड - १३, द. २८ नो हबर १९९५ अ वये मंजुर 
वकास आराख यातील तसेच पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजुर 
वकास योजनेतील वगळले या भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग यांचेकड ल अिधसूचना . टपीएस- १८९३।१४१२।युड - १३, द. २८ डसबर 
१९९९ अ वये मंजुर झालेली आहे. सदर वकास आराख यातील काह  े  महारा  
शासन, नगर वकास वभाग, अिधसुचना . पीसीएन- १६९७।९३४। . ं . ८९।न व-२२, 

मं ालय, मुंबई, दनांक १५ नो हबर १९९७ अ वये पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िनयोजन िनयं ण क ेम ये समा व  कर यात आलेले आहे. यापैक  मौजे रहाटणी 
येथील पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजुर वकास योजनेतील स.नं. 
२८ प,ै २९ पै, ३७ प,ै ३८ पै. मधील १२.०० मी. ं द र याचे भूसंपादन करणे 
आव यक आहे. सदर र याची सुमारे ५८० मी. इतक  लांबी असून यापैक  स.न.ं २८ 
पै, २९ पै. मधील २००.०० मी. लांबीचा र ता १२.०० मी. ं द नुसार वकिसत झालेला 
आहे. उवर त स.नं. ३७ प.ै व ३८ पै. मधील र ता पुण ं द चा वकिसत झालेला 
नाह . या े ात बांधकामे असून सदर र या या जागेचे भूसंपादन होणे आव यक 
आहे. तर  ता वत र याखालील जिमन महारा  ादेिशक 
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      व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व नवीन भूसंपादन कायदा सन 

२०१३ अ वये संपादन करणसे मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करण.े 

 

 

                                                    
                                          नगरसिचव 

                                          पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                             पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/४२४/२०१८ 

दनांक : ०६/०७/२०१८ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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