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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/ ११२२ /२०१३ 

दनांक – २८ / ११ / २०१३ 
  

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

 
   

    वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

   सभा दनांक ०४/१२/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक ०४/१२/२०१३ 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. 
 

                            आपला व ास,ू 
 

. 
त -    

  १) सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

  २) कायालयीन नोट स बोड  
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पंपर  िचंचवड  महानगरपािलका, पंपर  – १८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक – १३ 

 
दनांक :-  ०४/१२/२०१३          वेळ - दपार  ु ३.०० वाजता  

 
 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक  ०४/१२/२०१३ रोजी दपारु  ३.००  वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 

   दनांक २०/११/२०१३ व २२/११/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक १२)  

     सभावृ ांत कायम करण.े 
--------- 

 

वषय .१) पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवाड , हाळंुग,े मोई,मा ंजी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव 
पदािधकार  यांची बैठक द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली.  
सदर बैठक त मनपा ह ी या उ रेकड ल १४ गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ 
गावे मनपा ह त समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत आली आ ण सदर 
ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर 
करणेबाबत चचा झाली  तथा प स थतीत मनपा ह ला लागून असलेली गावे मनपा 
ह त समा व  करणे यो य होईल.  यानुसार खालील नमुद मनपा ह या उ रेकड ल 
आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, िनघोज,े देहू, व ठलनगर आ ण मनपा ह या 
प मेकड ल गहंजेु , जांबे, मा ंजी, हंजवाड , माण, नेरे, सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून 
असलेली एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

( दनांक ०४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवाड , हाळंुग,े मोई,मा ंजी व इतर  

     प रसराचा समावेश करणेबाबतचा वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला अस याने  

           मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांचे द.१०/०९/२०१३ चे प  व यासोबतची सहप े या  

     वषयात सादर करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 
( दनांक ०४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
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वषय .३) अ भाग सिमती ठराव .१९२ दनांक २३/०९/२०१३ नुसार िचखली जाधववाड  मधील  

  गट नं.६५० ते गट नं.६८० मधून जाणारा १२ िमटर र ता हा न वन मंजूर आराखडया- 
           -नुसार ( कलम ३७ नुसार ) न करता जु या व हवाट नुसार करणेस मा यता देणेबाबत  

           वचार करणे. 
( दनांक ०४/१२/२०१३ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

 

वषय .४) अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९५ नुसार  पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेचे आकुड  णालयाम ये सुतीगृह,कुटंूबक याण, ज ममृ यू व दैनं दन 

ण तपासणीची कामे केली जातात. सदर णालय हे अपुरे पडत असून याचा 
व तार करणे अ यंत गरजेचे आहे.  णालयाचे शेजार  आर ण .२७१ ह  अड च 
एकर जागा आहे.  या जागेवर असलेले खाजगी शाळेचे आर ण र  क न ती जागा 

णालया या व तारासाठ  आर त करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे 
िशफारस करणेबाबत वचार करणे.   

 

वषय .५) अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९६ नुसार  भाग .१६ 
म ये जय-गणेश हजन या सं थेने महापािलकेस ओपन पेसचे मा यमातून दोन 
एकर जमीन ता यात दली असून ती जमीन मनपाचे ता यात आहे.  सदर जागेचा 
आर ण .१७१ आहे व ती एल आकाराची आहे. तुत जागेपैक  एक एकर जागेम ये 
खेळाचे मैदान वकिसत करणेस व एक एकर जागेम ये गाडन वकसीत करणेस 
मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय .६) अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९९ नुसार कुदळवाड  
जाधववाड  हा भाग समा व  गावातील असून वाढ या लोकसं येचा वचार करता 
कुदळवाड  जाधववाड  भाग .५ मधील मंजूर वकास आराखडयातील गट नं.९८६, ९७०, 
९७१, ९६४, ९२७, ९०१ या गटातील १८ मीटर र याचे आर ण असून या र याची ह  
कायम करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे.      

  

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/४/का व/ ११२२ /२०१३ 

दनांक -  २८/११/२०१३. 
 

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

           वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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