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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६१९/२०१८ 

दनांक : २१/०९/२०१८ 
 
 

ि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 द.२६/०९/२०१८ रोजी आयो जत 

                    केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 
सभा बुधवार दनांक २६/०९/२०१८ 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, 

                                                                                                     
                                                        (उ हास बबनराव जगताप) 

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 - ०९ 
 

दनांक : २६/०९/२०१८                                     वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
  
 

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

दनांक २६/०९/२०१८ रोजी दुपार  ३.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील 

कामकाज होईल. 

---------- 
 

दनांक ११/०९/२०१८ रोजी झाले या सभेचा ( कायप का .८ ) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
 
वषय .१) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा वाहतुक चे 

ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे येथील स.नं.३९ ते ७१ 
येथील १८.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा. नगरसद य व 

नाग रक यांची मागणी आहे.  सदरचे गावातील नाग रकां या वाहतूक साठ  र ता 
वकिसत होणे गरजेचे आहे. मा.नगररसद य व नाग रकांचे मागणीचे अनुषंगाने 
नाग रकांचे वाहतूक या  हताथ  मौजे कवळे स.नं.३९ ते ७१ येथील  मंजूर वकास 
योजनेतील १८.०० मी.र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, न वन भूसंपादन 
अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक २६/०९/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

वषय .२) पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील र यांचा वाहतुक चे 
ीकोनातून वकास करणे आव यक आहे. मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, ७४, ७५ 

व ७६ येथील १२.०० मी. र याचा वकास करणेकामी सदर भागातील मा. 
नगरसद य व नाग रक यांची मागणी आहे.    सदरचे गावातील नाग रकां या 
वाहतूक साठ  र ता वकिसत होणे गरजेचे आहे. मा.नगररसद य व नाग रंकांचे 
मागणीचे अनुषंगाने नाग रकांचे वाहतूक या  हताथ  मौजे कवळे स.नं.७३ ते ७६ 
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येथील  मंजूर वकास योजनेतील १२.०० मी. र याखालील जिमनीचे भूसंपादन, 

न वन भूसंपादन अिधिनयम २०१३ अ वये संपादन करणसे मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत वचार करणे.   

( दनांक २६/०९/२०१८ चे सभेत घेणेचे िनणया माणे) 
 

 
                                                          

 
                                                (उ हास बबनराव जगताप) 

                                          नगरसिचव 

                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                             पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६१९/२०१८ 

दनांक : २१/०९/२०१८ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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