
 1
◌़ 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/ २७३  /२०१५ 

दनांक :  ०९  /०९/२०१५ 
 
त, 

 
मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 
  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  

 १९/०९/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 
   
मा.महोदय / महोदया, 
 
 
  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे स टबर - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका 

सभा श नवार दनांक १९/०९/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     

    
                       आपला व वास,ू                  

       

                          
        नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार     
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  

नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 
 

कायप का मांक ४९ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे स टबर - २०१५ ची मा सक मा.महापा लका सभा 
श नवार दनांक १९/०९/२०१५ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 
होईल. 
 ------ 

नो तरे 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये) 
---------- 

 
                  मा. थायी स मतीचे ठराव  

 
 

वषय मांक १)  संदभ:- १) मा.महापा लका आयु त यांचे जावक .ई/ग हन स-३/का व/८२/२०१५  
                        द.७/८/२०१५ 
       २) मा. थायी स मती सभा ठ. .१२१६९ द.११/८/२०१५  
                      ३) मा. महापा लका सभा ठराव . ७३५ द २५/८/२०१५   

 
पंपर  चंचवड महानगरपा लके माफत राब वले या सारथी उप मा या धत वर पुणे 

महानगरपा लके माफत तशाच कारचे कॉल सटर कायाि वत करणे ता वत आहे. सदरचा उप म 
हा पुणे महानगरपा लकेम ये थमच चालू करावयाचा असुन यासाठ  पंपर  चंचवड 
महानगरपा लके मधील स ि थतीत चालू असले या सारथी कॉल सटरचे कामकाज कोण याह  
प रि थतीत व कळीत न होता तेथील उपल ध असले या पायाभूत सु वधा व संसाधने अंशत: 
वाप न पुणे महानगरपा लकेचे कॉल सटर ायो गक त वावर सु  करणेबाबत परवानगी मळणेस 
वनंती केल  आहे. सदरचे कॉल सटर थमत: ६ म हने कालावधीसाठ  सु  करणेसाठ  तसेच 
ऑपरेटससाठ  जागा उपल ध क न मळणेबाबत आयु त, पुणे म.न.पा. यांनी प ा वये वनंती केल  
आहे. सदर या कामासाठ  वापर या जाणा-या पायाभूत सु वधांचा अंशत: वापर क न सदरचे कॉल 
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सटर सु  कर यास संमती मळणेबाबत पर पर सांमज य करार (MoU) पुणे महापा लकेतफ 
कर यात येणार आहे. सदर माणे पुणे म.न.पा.चे कॉलसटरकर ता आव यक संगणक यं णा, कॉल 
सटर Neon Software License Copy 6 Nos., हेडफोन, PRI लाईन, Grievance Monitoring 
System इ याद  पुणे म.न.पा.ने पुर व यात यावी.  कॉलसटर साठ  लागणार  जागा व स हर फ त 
६ म हने कालावधीसाठ  पंपर  चंचवड महापा लके तफ पुर वला जाणार आहे. सदरची बाब 
धोरणा मक अस याने यास मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस करणेत येत आहे. 
( टप- माहे स टबर २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 

        ------- 

मा.आयु तांकडुन आलेल  पञे/काम 
   
वषय मांक २)  संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा.  पअक/६/कािव/३१९/२०१५ 

                                        दनांक  ०९/०७/२०१५ 
        २) मा. महापा लका सभा ठराव . ७२७ द २३/७/२०१५    
 

 महारा  महानगरपा लका अ ध नयम मधील कलम ६७(अ) अ वये येक 

महानगरपा लकेने लगत पूववत  शासक य वषासंबंधीचा पयावरण स यि थती अहवाल शासनाकडून 

वेळोवेळी व हत कर यात येईल. अशा प दतीने दरवष  ३१ जुलै पूव  मा.महापा लका सभेकडे सादर 

करणे बंधनकारक आहे.  

 पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण ि थतीदशक अहवाल महारा  

दूषण नयं ण मंडळाने दले या DPSIR या मागदशक त वानुसार तयार कर यात आला आहे. 

सदर ा प अहवाल मा. महापा लका सभेस सादर करावयाचा आहे.  

 सबब पंपर  चंचवड महानगरपा लकेचा सन २०१४-१५ चा पयावरण स यि थती अहवाल 

मा.महापा लका सभेसमोर ठेवणे.  

( टप- माहे स टबर २०१५ चे सभेम ये घेणेचे नणया माणे) 
 
वषय मांक ३)   संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील पञ .  
                         नवडणूक/१/का व/३९४/२०१५ द०१/०९/२०१५     

मा.भारत नवडणूक आयोग यां याकडील प  .२३/१/२०१५-ERS द.२७/२/२०१५ व मा.मु य 

नवडणूक अ धकार  महारा  रा य यांचेकडील प  .सहमु नअ-२०१५/०१३/३३ द.१८/३/२०१५ नुसार 
द.३/३/२०१५ पासून रा य मतदार याद  शु द करण व मा णकरण  काय म(NERPAP)सु  
कर यात आलेला आहे.सदर काय माअंतगत आधार मांक व मतदार ओळखप  याची जोडणी 
नवीन मतदार न दणी,मतदार ओळखप ातील ुट ंची दु ती मतदार वगळणी इ.काय म सु  केले 
आहेत. सदर काय मांअंतगत उपरो त नमूद केले माणे २०७, भोसर  वधानसभा मतदार संघा 
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अंतगत १ ते ३४४ मतदान क ातील मयत,दुबार व थलांतर त मतदारां या वगळणीबाबत मतदान 
क तर य अ धकार  (B.L.O)यांचेमाफत मयत,दुबार व थलांतर त मतदारांना नोट सा बज व यात 

आ या हो या  याबाबत ा त झालेले जबाब,पंचनामे,तसेच अजाची छाननी क न भोसर  वधानसभा 
मतदार संघातील मयत(१४१७),दुबार (६६३४) व थलांतर त(३४६९१) असे एकूण ४२,७४२ मतदारांची 
वगळणी तावीत असलेबाबत मतदार न दणी अ धकार ,२०७,भोसर  वधानसभा मतदार संघ यांनी 
यांचेकडील प  . नवडणूक/का व/२२१/२०१५ दनांक-२०/०८/१५ अ वये कळ वले आहे.  

२०७, भोसर  वधानसभा मतदार संघांतगत मतदान क  १ ते ३४४  साठ  तावीत 
वगळणीची याद  मतदार न दणी अ धकार  यांचे कायालय मा.CEO,महारा  यांचे वेबसाईट 
(www.Ceo. maharashtra.gov.in) मा.िज हा धकार ,पुणे यांचे (www.pune.nic.in) व पंपर  चचंवड 
महानगरपा लके या (www.pcmcindia.gov.in)या वेबसाईटवर अवलोकनाथ उपल ध होईल व 

तावीत वगळणीबाबत मतदारास दनांक-२८/०८/२०१५ रोजी सायं.५.३०वा. पयत मतदार न दणी 
अ धकार ,२०७ भोसर  वधानसभा मतदार संघ, कै.अ णासाहेब मगर टेडीयम नेह नगर, पंपर ,पुणे-१८ 
यांचे कायालयात हरकती/ सुचना न द व यासाठ  मुदत दलेल  आहे. सदर वगळणी या 
द.२८/८/२०१५ नंतर पूण झा यानंतरह  कोण याह  मतदाराला दावे व हरकती दाखल करावया या 
अस यास ते न याने नमुना ६,७,८,८अ वारे मतदार न दणी अ धकार  यांचे कायालयाम ये दाखल 
क  शकतात. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका काय े ातील २०७, भोसर  वधानसभा मतदार संघातील 
दुबार,मयत व थलांतर त मतदार यांची वगळणीसाठ  मतदारां या नावांची सी.डी. हरकती/सुचनांसाठ  
सदरची बाब सव मा.नगरसद यां या अवलोकनाथ / नदशनास आणून देणेकामी मा.महापा लका 
सभेपूढे ठेवणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ४)    संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .  
                         पअक/३/का व/३७०/२०१५ द. २/०९/२०१५     
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका े ात गणपती व नवरा ौ सव, रमझान म हना, बकर  ईद, 

रमझान ईद, मोहरम, नाताळ, १४ ए ल (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती), ६ डसबर (महा नवाण दन) 
व सव धम य उ सव, सण र यांवर साजरे केले जातात.  

   याबाबत डॉ.महेश बेडेकर व. महारा  शासन व इतर जन हत या चका . १७३/२०१० अ वये 
मा.उ च यायालयाने सावज नक उ सव साजरे करताना रहदार स अडथळा होणार नाह , तसेच वनी 
ेपकामुळे होणारे दूषण नयं त करणे व नागर कांसाठ  भावी कारे त ार वीकार याची सु वधा 

उपल ध क न दे याचे नदश दलेले आहेत व नदशाची अंमलबजावणी कर याबाबत मा.मु य 

स चवांकडे धोरणा मक नणय घे याबाबत वचारणा केल  आहे. या उ सवादर यान मो या माणात 
मंडप उभार यासाठ  व वध सं था, सावज नक मंडळे इ याद  मनपाकडे परवानगीसाठ  अज करतात.  
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यास अनूस न, सावज नक उ सवा या वेळी बहु तेक मंडळे ह महानगरपा लके या  

वाहतुक या र यावरच मंडप उभारणी करतात, अशावेळी प रसरात असले या नाग रकांना तसेच 
वाहतुक स अडथळा नमाण होऊन कायदा व सु यव थेचा न नमाण होतो. सावज नक 
उ सवाम ये ता पुर या व पात बांधले या मंडपाचा अडथळा होऊ नये, तसेच सावज नक उ सवह  
साजरे करता यावेत व प रसरातील नागर क व रहदार ला कमीत कमी ास हावा या ट कोनातून 
मा.उ च यायालयाचे प ंपर  चंचवड महानगरपा लकेने सुधा रत मागदशक त वे व कायालयीन 
प दती तयार करणे आव यक आहे.   

याअनुषंगाने सण साजरे करताना पयावरणाचा हास होऊ नये, वनी दूषण होऊ नये व 
रहदार स अडथळा नमाण होणार नाह . याच माणे मा.उ च यायालयाने घालून दले या नयमांचे 
दशा नदशाची सावज नक मंडळाकडून तपासून मंडप उभारणे बाबत उ चत पालन हो यासाठ , पंपर  
चंचवड महानगरपा लकेतफ जनभावनांचा मान राखून आ ण जनजीवन व कळीत होऊ न देता 
जन हताथ मागदशक त वे तयार कर यात आलेल  आहेत. तसेच सदर करणी नाग रकां या त ार  
वीकार यासाठ  त ार नवारण यव था नमाण करणेत येत आहे. 

         सबब महारा  महानगरपा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २३४ अ वये मा.पो लस आयु त 
यां या सहमतीने मनपा प रसराम ये ता पुर या व पातले टेज/मंडप याकर ता परवानगी देताना 
सोबत जोडले या मागदशक त वांचा अवलंब करणे या धोरणास मा यता देणेबाबत वचार करणे.   

 

वषय मांक ५)    संदभ- १) मा.महापा लका आयु त यांचेकडील जा. .नर व/का व/१८/५८/ 
                         २०१५ द.८/९/२०१५   

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व ह ी या भागश: मंजूर वकास योजनेत मौजे 
तळवडे ता. हवेल  िज. पुणे, वेणीनगर चौक ह ीतून जाणा-या मंजूर वकास य़ोजनेमधील ९०.० मी. 
पाईन र या या भूसंपादनाबाबतचा ताव मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे सन २००५ मं ये सादर 

करणेत आला आहे. सदर पाईन र ता हा ा धकरण ह ,तळवडे ह  व पु हा ा धकरण ह  
यानुसार वभागत आहे. पंपर  चंचवड नवनगर वकास ा धकरणाचे े ात सदर ९०.० 
मी.र या या दो ह  बाजूस ७५.० मी. ं द र ता वक सत करणेत आ याने प ंपर  चंचवड 
महानगरपा लके या ह ीतह  ७५.० मी. ं द र ता वक सत करणेबाबत मा.महापा लका सभेने ठराव 

पा रत केला आहे. तदअनुषगंाने महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ मधील कलम ३७ 
नुसार फेरबदलाची वैधा नक कायवाह  सु  केलेल  आहे. परंतु जागेवर ल य  आखणीनुसार 
ा धकरण व महानगरपा लके या ७५ मी. आखणीत तफावत अस याने काह  नाग रकांचा सदर 

आखणीस वरोध आहे. यामुळे ता वत ७५ मी. ं द र यापैक  थम ट पा अंतगत ५२.० ते ६०.० 
मी.र याचे भूसंपादन  चालू करणेत आले आहे. व सदर भूसंपादनापोट  भू मसंपादन अ धकार , 
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वशेष घटक .१ यांचे कायालयाकडून मागणी केलेनुसार ज मनीचा मोबदला रकमेपोट  र कम 
.७,९३,५७,३४९/- इतक  र कम द.२८/०५/२०१३ पयत जमा करणेत आल  आहे. 

                सदर ५२ ते ६० मी. र यामं ये अि त वातील घरे आहेत. ा धकरण ह ीतील ७५ मी. 
पाईन र यामधील बा धत होणा-या मळकतधारकांचे या कारे पुनवसन करणेत आले, याच 

प तीने महानगरपा लके या  ह ीतीलह  मळकतधारकांचेह  पुनवसन करणेत यावे अशी मागणी 
था नक लोक त नधींनी व नाग रकांनी केलेल  आहे, तसेच लोक त नधींसमवेत झाले या बैठक त 

पुनवसनाबाबत या आव यक या भूखंडाची मागणी ा धकरणाकडे करावी,असे ठरले. तृत करणी 
ा धकरणाने जागा देणेची तयार  दश व याने वशेष बाब हणून बा धतांचे पुनवसन होऊ 

शकते. यानुसार त काल न प रि थतीत बा धत होणा-या बांधकामाचे े ानुसार तीन वग धारकांची 
याद  ाथ मक व पात तयार करणेबाबत ठरले आहे, व यानुसार खाल ल माणे वाटप कर यात 
येणा-या भूखंडा या े ाची वगवार  करणेत आल  आहे. 

१) ०  ते  ५०० के.फूटापयत बांधकामाने बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे भूखंड े -  

  ५०० वे.फूट 

२) ५०१ ते ७५० के.फूटापयत बांधकामाने बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे भूखंड  

  े - ७५० वे.फूट         

३)  ७५१ वे.फूट ते पुढ ल बांधकामाने  बा धत होणा-या मळकतधारकांसाठ  यावयाचे भूखंड े -  

   १००० वे.फूट                                 

                यापूव  ाथ मक व पात सुमारे १११ बा धत मळकतधारकांची मा हती ा त झाल  होती. 
व सदर मळकतधारकांचे बा धत होणारे बांधकाम े ानुसार, ा धकरणाकडे सुमारे १.४२ हे टर 
जागेची मागणी करणेत आल  होती. यानुसार ा धकरणाकडून संब धत बांधकाम बा धत 
मळकतधारकांना पयायी जागा देणेबाबत शासनाची मंजूर  घेणेबाबत ताव सादर केला होता.सदर 

तावाबाबत शासनाने बा धत होणा-या  मळकतधारकांची याद  कळ वणेबाबत मागणी केल  होती. 

                तदअनुषंगाने बा धत होणा-या  बांधकाम मळकतधारकांचे पुन: च सव णानुसार सुमारे १२६ 
मळकतधारकांची मा हती ा त झाल .संब धत मळकतधारकांचे करसंकलन वभागाकडील 
मळकतींचे ा त े ानुसारची याद  ा धकरणांस  कळ वणेत आलेल  आहे. वर नमूद केले माणे तीन 
वगात सदर वभागणी करणेत आल . यानुसारची मा हती पुढ ल माणे 
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१) ० ते  ५०० के.फूटापयत बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ  सं या-   ४९ 

२) ५०१ ते ७५० के.फूटापयत बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ  सं या-१९      

३) ७५१ वे.फूट ते पुढ ल - बा धत होणा-या बांधकाम मळकतधारकांसाठ  सं या -   ५८  

                                                                                                     एकूण सं या-१२६ 

                      तथा प व यमान लोक त नधी व नाग रक यांनी येक  १२५०चौ.फूटाचा मोकळा 
भूखंड मळ याची मागणी केलेल  आहे तथापी ते श य नस याने दे यात येणा-या भूखंडास २.५ 
वाढ व चटई े  नदशांक (एफ.एस.आय.) मंजूर करावा, अशी मागणी केल  आहे. सदर बहु तांश 
बा धत मळकतधारक हे आ थक टया कमकुवत असून यांची अि त वातील घरे न का सत 
करणेत येणार अस यामुळे महानगरपा लकेकडून २.५ वाढ व चटई े  नदशांकाची (एफ.एस.आय.) 
मळणे वषयी ा धकरणाकडे मागणी केलेल  आहे. 

                      ा धकरणाने पाठ वले या प ात नमुद के यानुसार से. .२ मधील ब क लड .१ ते ४ 
े  १४७५४ चौ.मी. जागा च लत नवासी दराने आकारणी क न महानगरपा लकेस थेट वाटप 

करणेस शासनाने मा यता दलेल  आहे. तसेच मा.मु य कायकार  अ धकार  यांनी मा. आयु त, 

पपंर  चंचवड महानगरपा लका यांचेकडून आव यक याबाबींची पूतता क न घेवून जागा वाटपाची 
कायवाह  करावी. तसेच उपरो त नमूद े  महापा लकेला ह तांतर त करणेपूव  सन २०१५-१६ या 
ा धकरणा या श स  गणका या दराने अ धमू य र. .१६,५२,११,२००/- ा धकरणाचे कायालयात 

३ म ह या या मुदतीत रोख अथवा डमांड ा टने चलनाने जमा करावी. तसेच या मुदतीत उपरो त 
रकमेचा भरणा केला नाह  तर थक त रकमेवर १४% दराने १ म हना कालावधीसाठ  वलंब शु क 

आका न मुदतवाढ दल  जाईल सदर रकमेवर च लत नयमा माणे व दराने सेवा कराची र कम 
महापा लकेला भरावी लागेल असेह  उपरो त प ात प टपणे नमूद केलेले आहे.  

                     सदर पाईन र ता ा धकरण ह ीत वक सत झालेला असून, महानगरपा लका ह ीत 

वक सत झालेला नस याने वाहतूक स अडथळा होत आहे यामूळे सदर र याचा वकास होणेची 
तातडी ल ात घेता व बा धत े  महानगरपा लके या ता यात मळणेक रता, था नक लोक त नधी 
यांचेसमवेत वेळोवेळी बैठका आयोिजत केले या आहेत. 

                     वर नमुद थम ट पा अंतगत ५२ ते ६० मी. र यासाठ चे भूसंपादनापोट  भू म संपादन 
अ धकार , वशेष घटक . १ यांचेकडे आजपयत म.न.पा.कडुन . ७,९३,५७,३४९/- इतक  र कम 
भरणेत आलेल  आहे, व बा धत बांधकाम मळकतधारकांचे पुनवसनासाठ  ा धकरणाकडे भूखंडासाठ  
भरावी लागणार  र कम .१६,५२,११,२००/- व तदअनुषं गक खच अशा दोन कारे मोबदला र कम 

स यि थतीत अदा करावी लागत आहे.तथा प भूसंपादनापोट  दोनदा मोबदला देणेची तरतूद नाह , 

यामुळे तुत र. .१६,५२,११,२००/- व तदअनुषं गक खचाची र कम महानगरपा लकेकडून पंपर  
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चंचवड नवनगर वकास ा धकरणास अदा करावी व ती बा धत बांधकाम मळकतधारकांकडून 
यां या बाधीत होणा-या भूखंडाचा ताबा घेवून यांना लागू होणार  मोबदला र कम वजा क न 
उव रत र कम वसुल करणे वषयी धोरणा मक नणय यावा,असे वाटते. तसेच जागेचा ताबा 
मळा यानंतर भूसंपादनातून सदरचे े  वगळून यांचेकडे जमा केलेल  र कम परत मळू शकते. 

                 र कम .१६,५२,११,२००/- इतक  र कम व तदअनुषं गक खचाची (उदा. सेवा कराची 
र कम इ.) र कम  ा धकरणाकडे भरणेकामी मा.महापा लका सभेची मा यता घेऊन, सदर या खचास 
मा. थायी स मती सभेचीह  मंजूर  यावी लागेल. या सव मंजूर  घे यासाठ  वेळ लागणार आहे. 
सबब सदर र कम भरणेकामी  वलंब शु क न आकारता मुदतवाढ देणेबाबत  ा धकरणांस कळ वणेत 
आले आहे. 

                  सबब वर नमूद के या माणे महानगरपा लका ह ीतील मौजे तळवडे ता. हवेल  िज. पुणे 
येथील वेणीनगर चौक येथून जाणा-या पाईन र याम ये बा धत मळकतधारकां या 
पुनवसनासाठ  जागा वाटप करणेकामी,  ा धकरणाकडे  से. .२ मधील ब क लड .१ ते ४ े  
१४७५४ चौ.मी. चे भूखंडापोट  र कम पये १६,५२,११,२००/-  व तदअनुषंगीक खच (उदा. सेवा कराची 
र कम, रिज ेशन फ , वक ल फ , भू म अ भ यास तयार करणेकामीची फ , इ याद ) करणेचे,तसेच 
ा धकरणाकडून भूखंड म.न.पा.कडे ह तांतर त केलेनंतर ा धकरणाचे नयमानुसार रेखांकन तयार 

करणेसाठ  व वेळोवेळी फेरबदल करणे, मंजूर  घेणे, जागा वाटप करणे, भूखंडाचे मु यांकन नि चत 
करणे, र कम वसूल करणेचे अ धकार इ याद  सव अ धकार मा.आयु त यांना देणे या योजनासाठ ,  

मा. महापा लका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

          ----- 

        मा.क भाग स मतीचे ठराव  

 
वषय मांक ६)    संदभ- १) मा.राहू ल भोसले, मा. गता मंचरकर यांचा ताव. 
       २) क भाग स मती सभा द.२/९/२०१५ ठराव .१३० 
       ३) मा. ेञीय अ धकार  क ेञीय कायालय यांचे जा. .  
                         क े/का व/१२३/२०१५ दनांक ५/९/२०१५    
    
 

 मौजे प ंपर वाघेरे मधील नेह नगर गावठाण (दाटव ती) भागांम ये महानगरपा लकेमाफत 
मुबंई ां तक महानगरपालका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५ अ वये ठक ठकाणी १० फुट ं द चे 
र ते ता वत कर यात आलेले आहेत. 
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 तथा प सुधा रत मंजुर वकास योजनेतील ७.०० मी. ं द र यांपासून स.स.नं. ५०३९ 
पै.५०३३, ५०२७,५०२५,५०२५/१,५०२६ मळकतीमधील १० फुट ं द चा र ता वापरात नस याने या 
र याची आव यकता नाह  तर  सदर मु ंबई ां तक महापा लका अ ध नयम १९४९ चे कलम २०५  
अ वये ता वत केलेला सदरचा स.स.न.ं ५०३९ पै.५०३३, ५०२७,५०२५,५०२५/१,५०२६ 
मळकतीमधील १० फुट ं द चा र ता र  करणेस मा यता देणेकामी मा.महापा लका सभेकडे 
शफारस करणेत येत आहे.                           

    
 

                                                      
                                                            नगरस चव 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/९/का व/२७३/२०१५ 

दनांक : ०९/०९/२०१५ 
 
टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस)्      

      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  


