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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/९९९/२०१४ 

      दनांक : १२/१२/२०१४ 
 

ि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 दनांक १७/१२/२०१४ रोजी  

        आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक १७/१२/२०१४ 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. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ासू, 

 
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 - १० 

 

दनांक : १७/१२/२०१४           वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक १७/१२/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
अ) दनांक १९/११/२०१४, ०३/१२/२०१४ व १०/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का 

मांक ८ ) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
   

ब) दनांक ०३/१२/२०१४ व १०/१२/२०१४ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का मांक ९ ) चा   

   सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

 

वषय .१) पंपर , काळेवाड  (पवनानगर) प रसराम ये स.नं.८८, ९०, ९१, ९५ व ९६ (आर ण 
.६३९) सन १९८४ पासून नाग रक वा त य कर त आहे.  येथील नाग रक 

सवसामा य व कामगार वगातील असून सदरचे आर ण वकिसत के यास येथील 
नाग रकांवर व था पत (बेघर) हो याची वेळ येईल.  सदरचे नाग रक सन १९८४ 
पासून राहत असून महापािलकेचा वकास आराखडा सन १९९५ म ये केलेला असून 
या म ये आ. .६३९ हे उ ानासाठ  आर त केलेले आहे.  यानुसार स.नं.८८ 
मधील े ावर महानगरपािलकेने उ ान वकिसत केलेले आहे.  परंतु येथील 
नाग रकांचा वचार क न उव रत स.नं.९०, ९१, ९५ व ९६ या स.नं. आ. .६३९ 
(उ ान) महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 
कायवाह  क न आर णातील े  िनवासी भागात समा व  कर यास मा यता 
देणेबाबत वचार करणे. 

           ( दनांक १७/१२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 

                

                     
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/९९९/२०१४ 

दनांक : १२/१२/२०१४ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 
 


