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     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
      पंपर  - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

      मांक : नस/४/का व/  ८१४ /२०१४ 

      दनांक : २६/०९/२०१४ 
 

ि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 ०१/१०/२०१४ रोजी  

        आयो जत केलेबाबत... 
 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 

सभा बुधवार दनांक ०१/१०/२०१४ 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 - ०६ 

 

दनांक : ०१/१०/२०१४            वेळ : दपार  ु ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक ०१/१०/२०१४ रोजी दपार  ु ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

---------- 
वषय .१) मौजे पंपळे िनलख येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास 

योजनेतील स.नं.६५ पै. ते ६७ पै. १८.०० मी. ं द र याचे आखणीम ये बदल 
क न र यांची ं द  २४.०० मी. करणेबाबत म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे 
कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेबाबतची कायवाह  चालू आहे.  सदर तावास 
मा.महापािलका सभेने ठराव .३०० द.२७/०६/२०१३ अ वये मा यता देणेत 
आलेली आहे.  सदर ठरावानुसार फेरबदल दश वणारा नकाशा उपसंचालक, 
नगररचना व वकास वभाग पंपर  िचंचवड महानगरपािलका यांचे कायालयात 
ठेवणेत आला होता.  तसेच पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in 

या संकेत थळावर िस द करणेत आला होता.  तसेच सदर फेरबदलाची जा हर 
नोट स द.२१/११/२०१३ या दै.लोकमत या मराठ  मा यमा या वतमानप ात व 
दै.टाई स ऑफ इं डया या इं जी मा यमा या वतमानप ात िस द करणेत आली 
होती.  महारा  शासन राजप ाम ये द.०४/१२/२०१३ नुसार जा हर नोट स िस द 
करणेत आली होती.  सदर जा हर नोट शी या अनुषंगाने ता वत फेरबदलाबाबत 
नाग रकां या ३२ हरकती या वभागाकडे ा  झा या आहेत.  सदर या ा  
हरकतधारकांना द.२१/०४/२०१४ रोजी सुनावणी दे यात आली आहे.  सुनावणी या 
वेळेस हरकतधारकांनी नमुद केलेले मु े व हरकती यांचा वचार क न मनपाचा 
अिभ ाय या बाबतचा अहवाल तावासोबत या त यात नमुद केलेला आहे.  
सदर फेरबदलाचा ताव महारा  शासनास मंजूर साठ  सादर करणेस 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/ ८१४ /२०१४ 

दनांक : २६/०९/२०१४ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 


