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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/ ७६  /२०१५ 

      दनांक : ३०/०१/२०१५ 
 

ि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 ०४/०२/२०१५ रोजी  

        आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा 

बुधवार दनांक ०४/०२/२०१५ 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 रहाव,े ह  वनंती. 

 मा.कळावे, 
 

आपला व ास,ू 

 
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 - १२ 

दनांक : ०४/०२/२०१५         वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पपंर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०४/०२/२०१५ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 
महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 
कामकाज होईल. 

---------- 
वषय .१) मौजे पंपळे गुरव गावाचे वकास योजनेनुसार स.नं.५१ पैक  व ५२ पैक  जागेत आर ण 

.३४५, मनपा उपयोगाचे आर ण ता वत आहे.  सदर आर णाच े एकूण े  

सुमारे ४००४.७५ चौ.मी. आहे.  सदर आर णाच ेभूसंपादन ताव पाठ वणेत आलेला 
असून संयु  मोजणी पूण झालेली आहे.  सदर आर णाच े जागेपैक  स थतीत 

ट .ड .आर. या मा यमातून सुमारे ३५३९.५२ चौ.मी.जागेचा ताबा महानगरपािलकेकडे 

आहे. सदर जागेत नाटयगृह बांधणेच े िनयोजन आहे.  सदर बाबत संबंिधत जागा 
मालक यांचे मालक चे े  वगळून उव रत ३५ गंुठे जागेत नाटयगृहाच ेकाम करता 
येईल अस ेसह शहर अिभयंता, थाप य, ड भाग यांनी यांच े द.२३/०९/२०१४ चे 
प ानुसार कळ वल े आहे. तर  एकूण आर णाचे े  ४००४.७५ पैक  

महानगरपािलकेचे ता यात असलेल े ३५३९.५२ चौ.मी. े  सोडून बांधकाम े असलेले 

उव रत सुमारे ४६५.२३ चौ.मी. े  िनवासी वभागात समा व  करणेकामी महारा  

ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ नुसारची कायवाह  ता वत 

करणेत येत आहे.  तर  बाधीत िमळकतधारक व थाप य ड भाग यांच ेमागणीनुसार 

मौजे पंपळे गुरव येथील स.नं.५१ पैक  व ५२ पैक  मधील आर ण .३४५, मनपा 
उपयोग पैक  जागेतील सुमारे ४६५.२३ चौ.मी. े  आर णातून वगळून िनवासी 
वभागात समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ नुसार फेरबदल करणेकामी हरकती व सूचना मागवून अंितम िनणय 

घेणेकामी सदरचा वषय पुढ ल कायवाह  कर याकर ता व शासनास ताव सादर 

कर यास मा.आयु  यांना अिधकार दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.                                                               

    
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

पपंर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/ ७६ /२०१५ 

दनांक : ३०/०१/२०१५ चे लगत. 
टप - तुत कायप केवर ल वषयाचे वषयप  (डॉकेट) नगरसिचव  

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


