
 1

                                                                                                                             
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/४६१/२०२१ 

दनांक : ०१/१०/२०२१ 
 

त, 
 

मा....................................... 
सद य, शहर सुधारणा स मती 
पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा. शहर सुधारणा स मतीची पा क  

   सभा द.०५/१०/२०२१ रोजी आयोिजत केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.शहर सुधारणा स मतीची पा क सभा मंगळवार, 

दनांक ०५/१०/२०२१ रोजी दु .२.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 

मज यावर ल मा.सभापती, शहर सुधारणा स मती यांच े दालनात मा.उपस चव महारा  शासन 

यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व द.२८ जून २०२१ अ वये 

ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सभेस आपण 

ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) उपि थत रहावे, ह  वनंती.  

 

 

 
(उ हास बबनराव जगताप) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

 

त - १) सव संबं धत शाखा मुख व शाखा धकार  

     २) कायालयीन नोट स बोड  
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा स मती 
कायप का मांक – १९ 

 

दनांक : ०५/१०/२०२१      वेळ : दुपार  २.३० वा. 
 
 

                  पंपर  चंचवड महानगरपा लके या मा.शहर सुधारणा स मतीची पा क सभा मंगळवार, 

दनांक ०५/१०/२०२१ रोजी दुपार  २.३० वा. महानगरपा लके या शासक य इमारतीमधील तस-या 

मज यावर ल मा.सभापती, शहर सुधारणा स मती यांच े दालनात मा.उपस चव महारा  शासन 

यांचेकडील प  .कोरोना/२०२०/ . .७६/न व-१४ द.०३ जुलै २०२० व द.२८ जून २०२१ अ वये 

ऑनलाईन प दतीने (ि ह डओ कॉ फरि संग वारे) आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सभेत खाल ल 

कामकाज होईल.   

---------- 
 

अ) मा.शहर सुधारणा स मती सभा (कायप का मांक १८) द.२८/०९/२०२१ चा सभावृ ांत 
कायम करणे. 

---------- 

वषय .१) पंपर  चंचवड महानगरपा लके या वाढ व े ाची महारा  ादे शक नयोजन व 
नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम ३१ (१) नुसार महारा  शासन, नगर वकास 
वभाग, शासन नणय . टपीएस-१८०५।१०५०। . .७९५।०५।न व-१३, द. ३०।०५।२००८ 
व महारा  शासन, नगर वकास वभाग, अ धसूचना . टपीएस- १८०८।८९४।सीआर-
१७२७।०९।न व-१३, द. १८।०८।२००९, व अ धसुचना . टपीएस- १८१२।१६०।सीआर-
५८।१२, पुनरचना नं.।२७।१२ ईपी मंजूर/युडी-१३, द. ०२।०३।२०१५ अ वये वकास योजना 
मंजूर आहे. वाढ व ह द या मंजूर वकास योजनेम ये मौजे कवळे येथील स.नं. ८, ९, 

१०, ३६, ३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील रावेत ह द ते 
देहू रोड कँ टोमट ह द पयत मु ंबई – पुणे बा यवळण महामागा लगतचे  १२.०० मी. चे 
दोन स ह स र याने ता वत आहे. पंपर  चंचवड महानगरपा लके या ह द मधील 
मौजे कवळे ता. हवेल , िज.पुणे. येथील मंजूर वकास योजने मधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, 

३७, ३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील रावेत ह द ते देहू रोड 
कँ टोमट ह द पयत मुंबई – पुणे बा यवळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन 
स ह स र याचा वकास करणे सदर भागातील वाढ या लोकसं येचा वचार करता 
वाहतूक या दळणवळणा या ट ने आव यक आहे. सदर र याने बाधीत जागा 
ट.डी.आर./एफ.एस.आय.चे बद यात मनपाचे ता यात देणेस जागा मालक तयार नाह त. 
यामुळे सदर र या या जागेचे भूसंपादन करणे आव यक आहे. याक रता मौजे 
कवळे येथील वाढ व ह द चे मंजूर वकास योजने मधील मधील स.नं. ८, ९, १०, ३६, ३७,  



 3

 

३८, ३९, ४१, ७८ या पैक  मधील मंजूर वकास योजनेतील रावेत ह द ते देहू रोड कँ टोमट 
ह द पयत मु ंबई – पुणे बा यवळण महामागा लगतचे १२.०० मी.चे दोन स ह स र या खाल ल 
ज मनीचे भूसंपादन, करणेकामी महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम 
१२६ सह व भूमी संपादन पुनवसन व पुनवसाहत करताना वाजवी नुकसान भरपाई मळ याचा 
आ ण पारदशकता राख याचा ह क अ ध नयम – २०१३ (न वन भूसंपादन कायदा २०१३) अ वये 
संपादन करणेकामी मा. महापा लका सभेकडे शफारस करणेबाबत वचार करणे. 

  

 
( उ हास बबनराव जगताप ) 

नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - १८. नगरस चव कायालय 

मांक : नस/०४/का व/४६१/२०२१ 

दनांक : ०१/१०/२०२१ चे लगत. 


