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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/  ११९  /२०१५ 

      दनांक : १३/०२/२०१५ 
 

ि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 १८/०२/२०१५ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक १८/०२/२०१५ 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 - १३ 

 

दनांक : १८/०२/२०१५            वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक १८/०२/२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
 दनांक ०४/०२/२०१५ व ०९/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेचा (कायप का .१२) चा 
सभावृ ांत कायम करणे. 

---------- 
वषय .१) वकास िनयं ण िनयमावलीस अिधन राहन इमारतीचा वकास आराखडा मंजूर ू

कर यात आला आहे.  या िनयमांचे सरास उ लंघन होत आहे आ ण यामुळे अशी 
प र थती िनमाण झाली आहे क , वकास िनयं ण िनयमावलीतील तरतूद नुसार 
अगोदर मंजूर कले या आराखडयामधील पुन वकास करता येत नाह . पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलकेने मंजूर केले या आराखडयातील सोसायट  थापन झालेनंतर 
एक त जागेम ये कोण याह  कारची वभागणी, बदल एक त जागेवर करता 
येणार नाह  आ ण तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून लेखी परवानगी ा  
क न घेत याखेर ज करता येणार नाह .  आ ण याअथ  आराखडयात व वध 
कार या इमारती उदा.सदिनकां या इमारती/रोहाऊसेस/दहेर  बंगलाु /सुखसु वधा 

इमारत इ.चा समावेश आहे, पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेकडून लेखी परवानगी 
घे यापूव  सोसायट /सं थेची/दालनाची/सभासदांची (बहमतु /ठराव) लेखी संमती 
घेणे आव यक आहे. आ ण मंजूर आराखडयातील समा व  उपल ध कोण याह  
सोयी-सु वधा दश वले या संबंिधत जागेवर अथवा इमारतीम ये सव सभासदांस 
उपभोगासाठ  वापरता येतील. या माणे धोरण िन त कर याकर ता मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

  ( दनांक १८/०२/२०१४ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे ) 
                                                            

    
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ११९ /२०१५ 

दनांक : १३/०२/२०१५ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


