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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  – ४११ ०१८, नगरसिचव कायालय 

मांक – नस/४/का व/ ५५१ /२०१३ 

दनांक - १४/०६/२०१३ 

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

   
    वषय – पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची  

    सभा दनांक  १९/६/२०१३ रोजी आयो जत केलेबाबत. 
 
महोदय/महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक १९/०६/२०१३ 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 संबिंधत 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 - ३ 

 

दनांक :-     १९/०६/२०१३                                                   वेळ - दपार  ु १२.०० वाजता  

 

      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा     
बुधवार दनांक  १९/०६/२०१३ रोजी दपारु  ३.००  वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 
सभेत खालील कामकाज होईल. 
 

अ) दनांक २०/०३/२०१३, ०३/०४/२०१३ व ०८/०४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा  
( कायप का . २२ ) सभावृ ांत कायम करणे. 
 

आ) दनांक ०७/०६/२०१३   रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . १ ) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

 

ब) दनांक ११/०६/२०१३   रोजी झाले या सभेचा ( कायप का . २ ) सभावृ ांत 
कायम करणे. 

 
 

वषय मांक १ : मा.क भाग सिमती सभा द.७/९/२०११ ठराव .४२ नुसार 
ािधकरणाचे मंजूर वकास योजनेतील ह रत वभागातील े  

लगत या िनवासी वभागासह यापूव  मनपाचे िनयोजन िनयं ण 
क ेत समा व  झाले आहे.  तथा प गाव मौजे -           
बो-हाडेवाड  येथील न वन गट नंबर ७५ व लगतचे े  ािधकरणने 
संपादन केलेले नाह .  मा  सदर े  नजरचुक ने ािधकरणाचे 
िनयं णाखाली ठेवले गेले आहे. या ठकाणी वकास परवानगी 
घेणेसाठ  जमीनधारक ािधकरणाकडे गे यास े  मनपाचे िनयोजन 
िनयं णाखाली अस याचे ािधकरणाकडून सांग यात येते व यापूव  
मनपाकडे आलेले े ात या जागेचा समावेश नस याने मनपा माफत 
वकास परवानगी दे यात येत नाह .  सबब असे सव े ाचा शोध 
घेऊन ते मनपाचे िनयोजन िनयं णात घेऊन  म. ा. व न.र. 
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अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये कायवाह  क न सदर 
े ा या झोन िन तीची कायवाह  करावी. उ  अिधिनयमाचे कलम 

३७ अ वये करावयाचे कायवाह स मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

    ( दनांक १९/०६/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
  

वषय मांक २ :- पंपर  िचंचवड मनपा या JnNURM - BSUP अंतगत आिथक या 
दबल घटकांसाठ  राब व यात येणाु -या EWS घरकुल योजनेअंतगत  

    च-होली व डुडुळगाव येथे ११३४ घरे बांधणे ता वत असुन 
या ीने कायवाह  कर यात येत आहे.  यामुळे DPR मधील १३२५० 

घरापैक  िचखली येथील से. .१७ व १९ मधील ६७२० घरे व च-होली 
व डुडुळगाव येथील ११३४ घरे असे एकुण ७८५४ घरांचे काम पुण 
होईल.  उवर त ५३९६ घरे जागेअभावी व JnNURM Mission चा 
कालावधी माच २०१४ अखेर अस यामुळे बांधणे श य नाह .  या 
अनुषंगाने क प ७८५४ सदिनकांपयतच िसिमत करणेबाबतचा 
सुधार त व तृत क प अहवाल (D.P.R.) शासनाकडे पाठ वणे 
आव यक अस याने सदर या तावास मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ करणेबाबत वचार करणे. 

    ( दनांक १९/०६/२०१३ चे सभेम ये घेणेचे िनणया माणे) 
 

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  -  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक -  नस/४/का व/५५१/२०१३ 

दनांक - १४/०६/२०१३. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाची वषयप े (डॉके स) नगरसिचव कायालयात  

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेले आहेत. 
\\Nagersachiv4\nnn\Nagersachiv1/shsu-१३-१४\agenda३doc. 


