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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक :नस/४/का व/३३८/२०२० 

दनांक : ०४/१२/२०२० 
 

 

ि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.०९/१२/२०२०  रोजी आयो जत 

                   केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक ०९/१२/२०२० रोजी दुपार  १२.३० 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 वय ेऑनलाईन 
प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे. सभेस आपण ऑनलाईन प दतीने सहभागी हाव,े ह  वनंती.  
 मा.कळाव,े    

 

 आपला व ास,ू                             

                                                                                                   
      (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 – ०३ 
 

 

दनांक : ०९/१२/२०२०          वेळ : दुपार  १२.३० वा.  
 

               पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 
बुधवार दनांक ०९/१२/२०२० रोजी दुपार  १२.३० वा. महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात मा.उपसिचव महारा  शासन 
यांचेकड ल प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.३ जुलै २०२० अ वय ेऑनलाईन 
प दतीने ( ह डओ कॉ फर संग ारे) आयो जत करणेत आलेली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल.     

---------- 

वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची जु या ह ची सुधा रत वकास योजना महारा  
शासनाचे आदेश .ट पीएस।१८९३। १२७६ ।सीआर ।१९४।९३।युड -१३, द.१८ स टबर 

१९९५ अ वये मंजूर करणेत आली आहे. मौजे पंपर  वाघेरे येथील पपर  िचंचवड 
महानगरपािलके या मंजुर वकास योजनेमधील खालील त यात दश वले या 

ता वत आर णाचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. 

अ. . आ. 
. आर णाचे योजन स.नं. / िस.स.नं. 

बािधत होणारे 
संपादन करावयाचे 
एकुण सुमारे े  

चौ.मी. 

१. - 

सुधा रत मंजूर 
वकास   योजनेतील 
१२  मी. ं द  र ता 

सं.न. २२४ ते २२९ यामिधल िस.स.नं. 
१११०, १११९/१३ ते १११९/१६ ११६५, 

११७०, ११८५, १२५४, १२६७/२ ते 
१२६७/५, १२६८, १२६८/१,१२६८/२, 

३०००.०० चौ.मी. 

         तर  उपरो  ता वत योजनाखालील जिमन  महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम व न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणकेामी सदर 

र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार ,पुणे यांचेकडे पाठ वणसे तुत जिमनीचे 
महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ व भूमीसंपादन पुनवसन 
व पुनवसाहत करतांना वाजवी नुकसान भरपाई िमळ याचा  आ ण  पारदशकता  राख याचा  
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ह क अिधिनयम - २०१३(न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये संपादन करणेकामी 
मा यता देणकेामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणबेाबत 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/३३८/२०२० 
दनांक : ०४/१२/२०२० चे लगत. 

 


