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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक :नस/४/का व/१०२/२०२१ 
दनांक : २६/०२/२०२१  

 
 

ि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.०२/०३/२०२१ रोजी आयो जत 

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
मंगळवार, दनांक ०२/०३/२०२१ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आलेली 
आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली आहे. सभेस आपण उप थत रहावे. ह  वनंती.  
 मा.कळावे,     

 

 आपला व ासू,                             
                                                                                                             

                                                    
        (उ हास बबनराव जगताप) 

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 – ०९ 
 

 

दनांक : ०२/०३/२०२१          वेळ : दुपार  २.३० वा.    
 

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार, 
दनांक ०२/०३/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.    

---------- 
अ) दनांक १६/०२/२०२१ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ०८ ) चा सभावृ ांत   

कायम करणे. 
                        ----------- 

वषय .१)    पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या मंजूर वकास योजनेत मौजे 
कवळे येथील स.नं. ३९ पैक  सुमारे ४०००.०० चौ.मी. े  १।१२६ अ वये 
टेिलकाँम सटर या योजनासाठ  आर त कर यात आलेले आहे. सदर 
आर णासाठ  संपादन सं था दूरसंचार वभाग असून सदर वभागाने या जागेची 
यांना आव यकता नस याचे महापािलकेस कळ वलेले आहे. सदर जागे या 

आर णाचे योजन बदल यास ती जागा मनपा या इतर योजनासाठ  
उपयोगात येऊ शकते. सदर जागेला लागून आ. .४ । १२४ अ वये वभागीय 
कायालयासाठ  जागा आर त आहे.  यामुळे टेिलकाँम सटरसाठ  आर त 
असेलेले  ४०००.०० चौ.मी. े  वभागीय कायालय या योजनासाठ  आर त 
करणे आव यक वाटते. यासाठ  म. ा. व न. र. अिधिनयम १९६६ चे कलम 
३७ अ वये सव कायवाह  कर यास, फेरबदलाची सूचना िस द झा यानंतर 
महानगरपािलकेस ा  होणा-या हरकती । सूचना अजाबाबत संबंिधतांना 
सुनावणी देणे, त अनुषंिगक सव वैधािनक कया पूण क न फेरबदलाचा 

ताव शासन मंजूर तव सादर करण,े यासाठ  आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांना ािधकृत कर यास मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

    

                                                   
     ( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
  पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१०२/२०२१ 
दनांक : २६/०२/२०२१ चे लगत. 


