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पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  १८. नगरस चव कायालय 

      मांक: नस/ ९/का व/११/२०१६ 
दनांक : ०८ /०१/२०१६ 

 

त, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर   ४११ ०१८.  

 
 

  वषय - पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची मा.महापा लका सभा दनांक  
 २०/०१/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता आयोिजत केलेबाबत. 

   

मा.महोदय / महोदया, 
 
 

  पंपर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जानेवार  - २०१६ ची मा सक मा.महापा लका 

सभा बुधवार दनांक २०/०१/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लके या शासक य 

इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सोबत सभेची 

कायप का जोडल  आहे. सभेस आपण उपि थत रहावे ह  वनंती.     

    

               आपला व वास,ू                  

                            
        नगरस चव 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 
 २) सव शाखा मुख व शाखा धकार    
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पंपर  चंचवड महानगरपा लका, पंपर  - ४११ ०१८. 
 

सूचना 
 

( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम  चे अनुसूची करण २ मधील  
नयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वये ) 

 

कायप का मांक ५३ 
 

 पपंर  चंचवड महानगरपा लकेची माहे जानेवार  - २०१६ ची मा सक मा.महापा लका सभा 

बुधवार दनांक २०/०१/२०१६ रोजी दुपार  २.०० वाजता महानगरपा लका शासक य इमारतीमधील 

यशवंतराव च हाण सभागृ हात आयोिजत करणेत आलेल  आहे. सदर सभेम ये खाल ल कामकाज 

होईल. 
 

अ) मा.महापा लका सभा मांक – ५० दनांक ( द.२०/१०/२०१५ (द.ु २.०० व २.२५), 
द.१६/११/२०१५ व द.२०/११/२०१५ (द.ु१.०० व १.२०) चा सभावृ तांत कायम 
करणे. 

ब) मा.महापा लका सभा मांक – ५१ द.२०/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.     
  

                                     ------ 
                                   नो तरे 

 

            ( महारा  महानगरपा लका अ ध नयम चे कलम ४४ अ वये) 
                                    ----------                  

         मा.शहर सुधारणा स मतीचे ठराव 
 
वषय मांक १)  संदभ – १) मा.महापा लका आयु त यांचे प  .नर व/का व/दापोडी/टे-१२/९२/२०१५,  

                                                     द.०८/१२/२०१५ 

                                               २)  मा.शहर सुधारणा स मतीकडील ठ. .३५ द.१५/१२/२०१५    
  
        मौजे दापोडी भागाची वकास योजना महारा  शासन, नगर वकास  वभाग यांचेकडील  

अ धसुचना ं .पीसीसी- ३०९६/१८०१/सी.आर-२६१/न व-२२. द.११/०९/१९९७ अ वये शासनाकडुन मंजुर 
करणेत आल  आहे. सदर वकास योजनेनुसार  दापोडी हे गाव पुणे मनपा मधुन प.ं च.मनपा म ये 
समा व ट कर यात आले आहे.मौजे दापोडी  येथील स.नं.८५अ पैक  आर ण .३/२८ करकोळ 
बाजार ता वत केलेले आहे, सदरचे आर ण ड.पी. रपोटनुसार सुमारे १०००.०० चौ.मी. े ावर आहे. 
सदर आर णाचे   भूसंपादन ताव महानगरपा लकेने पाठ वला नाह .   स यि थतीम ये पुणे-मु ंबई 
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महामागापासुन सांगवी गावाकडे जाणा-या व रे वेलाईन फाटकापयत र या या दो ह  बाजुस 
भाजी मंडई आहे.सदरचा र ता खुपच वदळीचा असलेने सदर ठकाणी रे वेलाईन या फाटकामुळे ब-
याच वेळा अपघात होतात व वाहतुक स अडथळा नमाण होतो. तसेच मा.नगरसद यांची वारंवार 
मागणी आहे क  मौजे दापोडी येथे भाजी मंडई   ( करकोळ बाजार ) चे आर ण वक सत करावे 
हणजे दापोडीमधील नाग रकांना भाजी खरेद साठ  रे वेलाईन वर ल फाटक ओलांडुन जा याची 

आव यकता भासणार नाह . यामुळे आ. .३/२८( करकोळ बाजार ) चे आर णाची जागा लवकर 

ता यात घेऊन भाजी मंडई ( करकोळ बाजार ) वक सत करावे. तर  सदरचे आर णाचे जागेचा 
भुसंपादनाचा ताव तयार केलेला असुन सदर भुसंपादन ताव मा.िज हा धकार  पुणे यांचेकडे 
पाठवावा  लागणार आहे. सदर भुसंपादन पाठ वणे कामी मा.शहर सुधारणा स मतीमाफत 
मा.महापा लका सभेची मा यता आव यक आहे.  क  शासनाने “The Right to fair compensation 

and Transparency in land acquisition ,Rehabilitation Resettlement Act 2013” हा न वन भूसंपादन 

कायदा तयार केला असून द.०१/०१/२०१४ पासुन सदरचा कायदा अंमलात आला आहे.तर  उपरो त 
ता वत आर णाखाल ल ज मन महारा  ादे शक व नगररचना अ ध नयम १९६६ चे कलम 

१२६ व न वन भूसंपादन कायदा अ वये संपादन करणेकामी सदर आर णाचा भूसंपादन ताव 
मा.िज हा धकार , पुणे यांचेकडे पाठ वणेस मा यता मळणेकामी मा.महापा लका सभेकडे शफारस 
करणेत येत आहे.  
 
                                                                      ------- 
 
              स म यांचे अहवाल  
 

            वधी स मती   

 

वषय मांक २)  अ) द.४/१२/२०१५  चा सभावृ तांत कायम करणे. 
      ब) द.१८/१२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.                 
                                     -------- 
   

          मा.शहर सुधारणा स मती   
 
वषय मांक ३)     अ) द.१७/११/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.     

                                   ब)  द.१/१२/२०१५ व १५/१२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.     

             क) द.१५/१२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.                     
------  
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मा. डा, कला, सा ह य व सां कृ तक स मती   
                                                         
 
वषय मांक ४)    द. २/१२/२०१५ चा सभावृ तांत कायम करणे.     
    
                                      ------                                                                                                            
   
 
 
 

                                                              
                                                            नगरस चव 

  पंपर  चचंवड महानगरपा लका 
        पंपर  - ४११ ०१८. 

पंपर  चंचवड महानगरपा लका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरस चव कायालय 
मांक : नस/९/का व/११/२०१६ 
दनांक : ०८/०१/२०१६               
                                   
  

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप  े(डॉकेटस)्      
      नगरस चव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेल  आहेत.  
 
 

 


