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   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/ ३४९/२०१५ 

      दनांक : ३०/०४/२०१५ 
 

ि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 ०६/०५/२०१५ रोजी आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक ०६/०५/२०१५ रोजी दुपार  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 – १८ 

 

दनांक : ०६/०५/२०१५         वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
 
 

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

बुधवार दनांक ०६/०५/२०१५ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य 

इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. 

सभेत खालील कामकाज होईल. 

--------- 
 
वषय़ .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व ह या भागश: मंजूर वकास 

योजनेत मौजे तळवडे येथील वेणीनगर चौकात ९०.०० मी. ं द र ता 
ता वत करणेत आलेला आहे.  सदर वकास योजने या र या या 

भूसंपादनाचा ताव मा. ज हािधकार , पुणे यां याकडे पाठ व यात आला 
असून सदर करणी थम ट यातील ५२.० ते ६०.० मी. ं द र या या 
भूसंपादनाची कायवाह  वशेष भूसंपादन अिधकार , वशेष घटक मांक १ 
पंपर  यांचे कायालयात सु  आहे.  सदर ९०.०० मी. ं द र या या दो ह  
टोकाकडे पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या मंजूर  वकास 
योजनेतील ७५.०० मी. र ता ता वत आहे.  यानुषंगाने महापािलके या 
वकास योजनेतह  सदर ठकाणी ९०.०० मीटर ऐवजी ७५.०० मीटर र ता 
ता वत क न महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम 

३७ अ वये कायवाह  करणे आव यक आहे. याबाबत पाईन र याचे 
आखणीबाबत िनयु  सिमतीने अंितम केले या आखणीनुसार / 
सुच वलेनुसारची ता वत ७५.०० मी. र याची महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  सु  
आहे.  सदर फेर बदलाची तावा सोबत या नकाशात दश वले माणे ७५.०० 
मी. ं द ता वत र या या उव रत जिमनीचे भूसंपादन ताव 
मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेचे व त अनुषंगाने येणारा खच 
करणेचे अिधकार मा.आयु ांना  देणेस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे  िशफारस करणेबाबत वचार करणे. 

 
वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या वाढ व े ा या महारा  शासन, 

नगर वकास वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८०५/१०५०/ . .-
७९५/०५/न व-१३, दनांक – ३०/०५/०८ व महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, अिधसुचना .ट पीएस-१८०८/८९४/सी आर-१७२७/०९/न व-१३, 
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दनांक – १८/०८/०९ अ वये भागश: मंजुर वकास योजनेतील वषयां कत 
िमळकतीमधून जाणारा ३०.० मी. ं द र ता व २४.० मी. ं द र ता 

ता वत आहे.  मौजे च-होली येथील नाग रकांची दळणवळणाची गैरसोय 
होत अस याने व वाहतुक या ीने वषयां कत िमळकतीमधील ३०.० मी. 
ं द र ता (जूना स.नं. ४५८ पै., ४५९ पै., ४६२ पै., ३८३ पै., ३६३ पै.,) व 
२४.० मी. ं द र ता (जूना स.नं. ४६२ प.ै, ४५८ पै., ४६३ पै., ४६४ पै.,) ( 
पूव-प म र ते वकिसत करणे आव यक आहे.)  र याने बािधत े  हे 
खाजगी िमळकतधारकांचे अस याने भूसंपादन करणे आव यक आहे. 
वषयां कत जिमनीचे चिलत भुसंपादन अिधिनयमा वये संपादन करणेकामी 
वषयां कत र याचा भूसंपादन ताव मा. ज हािधकार , पुणे यांचेकडे 
पाठ वणेक रता मा यता घेणेकामी मा.महापािलका सभेकडे  िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे.  

 
 
 

                                                

           
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/३४९/२०१५ 

दनांक : ३०/०४/२०१५ चे लगत. 
 
 
 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
 


