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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३३०/२०२१ 

दनांक : ०२/०७/२०२१ 
 

ि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.०६/०७/२०२१ रोजी आयो जत 

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क 
सभा मंगळवार, दनांक ०६/०७/२०२१ रोजी दु.२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात  मा.उपसिचव महारा  शासन 
यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन 
प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेस आपण 
ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) उप थत रहावे, ह  वनंती.  

 

 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  



 2 
 

    पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती  

कायप का मांक – १४ 
 
 

दनांक : ०६/०७/२०२१          वेळ : दुपार  २.३० वा. 
 
   

                पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा मंगळवार, 
दनांक ०६/०७/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात मा.उपसिचव महारा  शासन यांचेकड ल प  
.कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वये ऑनलाईन प दतीने ( ह डओ 

कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल.   
---------- 

मा.शहर सुधारणा सिमती सभा (कायप का मांक १३) द.१५/०६/२०२१  चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणाकड ल मंजूर वकास योजनेतील 

महापािलके या िनयोजन िनयं ण क ेत समा व  झाले या े ातील मौज ेभोसर  
येथील स.नं.२०९ व २१० पैक  म ये आर ण .४०५ उ ान व यालगत उ र 
द ण १२ मी. र ता ता वत आहे. आर ण .४०५ उ ानाचे भूसंपादनानुसार 
१४३८२.७० चौ.मी. े ाचा ताबा द.०७।१०।२००५ रोजी महापािलकेस भूसंपादनाने 
िमळालेला आहे. परंतु सदर १२ मी. र याम ये गर ब नाग रकांची घरे अस याने 
मानवते या ीकोनातून यांची घरे न पाडता सदर र ता स.नं.२१० पैक  म ये 
मनपाचे मो या गटारा या प मेला लागून थलांतर त करणेबाबत व सदर र ता 
थलांतर त के यामुळे आर णाच े कमी होणारे े  यांचेच मालक चे स.नं. 

२११/१ पैक  मधून घेणेबाबत संबिधत जागामालक यांनी द.२४।०३।२००५ रोजी 
महापािलकेकडे ताव सादर केलेला आहे. सदर तावा या अनुषंगाने 
अजदाराकडून स.नं.२११।१ चे ७।१२ नुसार यांच े मालक ची जागा दश वणारा 
मोजणी नकाशा घेऊन र ता थलांतर त के यामुळे आर णाचे कमी होणारे 
२२४४ चौ.मी. े ाचा रतसर ताबा घेऊन तदनंतरच महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये मंजूर वकास योजनेतील 
द णो र १२ मी. र याची आखणी व आर णाची स.नं.२११/१ मधील ता यात 
घेतले या २२४४ चौ.मी. े ासह होणार  सुधा रत ह  असा फेरबदलाची कायवाह  
करणेचे तावास त कालीन मा.आयु  यांनी द.२५।११।२००५ रोजी या 
टपणी वये मा यता दलेली आहे. यानुषंगाने संबिधत जागा मालक यांचेकडून 

७/१२ उतारा, र ता थलांतर त के यामुळे आर णाचे कमी होणारे २२४४ चौ.मी. 
े ाची मोजणी नकाशा, टायटल सच रपोट तसेच यु.एल.सी. बाबत र. .३००/- 

चे मु ांकावर शपथप  व बंधप  िलहून घे यात आलेले आहे. सदर ता यात 
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यावया या े  ब सप ाने ता यात घेणेकामी ब सप ाचा मसुदा तसेच 

मालक बाबत कायदा स लागार, पपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे 
द.२२।०६।२००९ रोजी अिभ ाय घेवून अजदाराकडून शपथप  बंधप  िलहून 
घेऊन द.१० स टबर २००९ रोजी र ता फेरबदल के यामुळे आर णाचे कमी 
होणारे २२४४ चौ.मी. े  स.नं.२११/१ पैक  मधून ब सप ाने मनपाचे ता यात 
घे यात आलेले आहे. सदर द त दु यम िनबंधक हवेली १७ - ०८७५२, 

द.३०।०९।२००९ रोजी न दणीकृत कर यात आलेला आहे. तसेच सदर ता यात 
घेतले या २२४४ चौ.मी. े ासाठ  फेरफार .२४७१४ अ वये पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या नावाची न द झालेली असून तसा सुधा रत ७/१२ उतारा व 
फेरफार द.०३।१२।२०१० रोजी या प ा वये कामगार तलाठ , भोसर  यांनी 
महापािलकेकडे पाठ वलेला आहे. सबब, सदर ठकाणी आज या जागेवर या 
प र थतीनुसार वकास योजनेत बदल करणे म ा  आहे. सदर फेरबदलानंतर 
उ र द ण १२ मी र याची भूसंपादनाची पुढ ल कायवाह  करणे श य होईल. 

तुत करणी द णउ र १२ मी. र यामधील गर ब नाग रकांची घरे 
वाच वणेचे ीने मनपाचे मो या गटाराला लागून प मेकडे १२ मी. र ता 
आखणी करणेकामी व र ता आखणी बदल यामुळे आर णाचे कमी होणारे स.नं. 
२११/१ मधून मनपा या ता यात घेतले या े ानुसार आर णाचे ह म ये 
महारा  व ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये सव 
फेरबदलाची कायवाह  करणेस व फेरबदलाची सुचना िस द झा यानंतर 
महापािलकेस ा  होणा-या हरकती/सुचना अजाबाबत संबिधतांना सुनावणी देणे 
त  अनुषंगीक वैधािनक या  पुण क न फेरबदलाचा ताव शासन 
मंजूर तव सादर करणे यासाठ  आयु , पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -
१८ यांना ािधकृत करणेस मा यता घेणेकामी 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/३३०/२०२१ 
दनांक : ०२/०७/२०२१ चे लगत. 

 

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

      वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


