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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक २ 

सभावृ ांत 

दनांक - ११/०६/२०१३     वेळ दपार   ु १२.०० वाजता 
 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची ( वशेष सभा) 
मंगळवार  दनांक ११/०६/२०१३ रोजी दपारु  १२.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागहृात आयो जत करणेत आली होती. 
सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 

१) मा.सुपे आशा र वं   सभापती 
२) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा.सौ.साळंुखे स वता सुरेश 

४) मा.तानाजी व ठल खाडे 

५) मा.ननवरे जत  बाबा 
 

यािशवाय मा.गावडे – नगरसिचव,मा.भदाण-ेउपसंचालक नगररचना,मा.राजन पाट ल – 
सह शहर अिभयंता, मा.िशंपी - नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

-------- 
 उप थत स मा.सद यां या संमतीन ेखालील ऐनवेळचे वषय सभाकामकाजात दाखल क न 

घेणेत आले. 
 
वषय मांक :- ७) िचखली येथील आिथक या दबलु  घटकांसाठ  बांधावया या  

गृह क पास MPCB कडून CONSENT TO OPERATE  िमळणे. 
 

वषय मांक :- ८) JnNurm-BSUP  अंतगत झोपडप ट  पुनवसन क पास MPCB कडुन  
CONSENT TO OPERATE  िमळणे.   
 

वषय मांक :- ९) प रवहन महामंडळा या िमळकती वकसीत करणेसाठ  सदर िमळकतींना  

     २.५ एफएसआय लागु करणे. 
 

वषय मांक :- १०) जु या ह या वकास योजना नकाशावर पुररेषा दश वणेबाबत. 
 
वषय मांक :- ११) मंजुर वकास िनयं ण िनयमावलीम ये बी.आर.ट . कॉर डॉर संबंधीचे  

िनयमात फेरबदल करणे. 
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वषय मांक :- १२) प.ंिचं.मनपा मंजुर सुधार त वकास िनयं ण िनयमावलीतील वकास  

ह तांतरण ह क िनयमतील तरतुद ंम ये फेरबदल करणेबाबत.. 
 

वषय मांक :- १३) आं ा धरणातुन यावया या पा यासाठ  नवीन जलशु द करण क   
बांधणेबाबत..  
 

वषय मांक :- १४) मौजे च-्होली येथील जमीन ह  शेती वभागामधुन र हवास  

वभागाम ये समा व  क न घेणेबाबत..मा. जत  ननवरे, मा.तानाजी  

खाडे यांचा ताव.. 
              ----------- 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक :-  मा.तानाजी खाडे     अनुमोदक :- मा.आशा सुयवंशी 
 मा.नगरसेवक ीरंग ऊफ अ पा बारणे यांचे वड ल चंद बारणे तसेच माु .नगरसेवक 
अ जत ग हाणे यांचे वड ल दामोदर ग हाणे तसेच माजी नगरसेवक राज  काळे यांचे द:ुखद 
िनधन झाले अस याने यांना दांजली वाहणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
           ---------- 
 

( उप थतांनी दोन िमिनटे उभे राहन दांजली अपण केलीू  ) 
 

मा.सभापती - ü सभा मंगळवार दनांक ११/६/२०१३ रोजी द.ु१२.३० वाजेपयत तहकुब करणेत 
            येत आहे. 

 
 

(सुपे आशा र वं ) 
सभापती 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८ 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका  पंपर  ४११ ०१८ 

मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक २ 

सभावृ ांत 

( दनांक ११/६/२०१३ द.ु१२.०० ची तहकुब सभा) 
दनांक - ११/०६/२०१३              वेळ - दपार   ु १२.३० वाजता 

 
  पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची ( वशेष सभा) 
मंगळवार  दनांक ११/०६/२०१३ दपार  ु १२.०० ची तहकुब सभा दनांक ११/०६/२०१३ रोजी 
दपार  ु १२.३० वाजता महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती. सभेस खालील स मा.सद य 
उप थत होते. 

१) मा.सुपे आशा र वं   सभापती 
२) मा.सुयवंशी आशा ाने र 
३) मा.सौ.साळंुखे स वता सुरेश 

४) मा.तानाजी व ठल खाडे 

५) मा.ननवरे जत  बाबा 
 

यािशवाय मा.गावडे – नगरसिचव,मा.भदाण-ेउपसंचालक नगररचना,मा.राजन पाट ल – 
सह शहर अिभयंता, मा.िशंपी - नगररचनाकार हे अिधकार  सभेस उप थत होते. 

-------- 
ठराव मांक – ४     वषय मांक - १ 
दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – क भाग 

सूचक - मा.स वता साळंुख े     अनुमोदक - मा.तानाजी खाडे 

संदभ :- मा. भाग अिधकार  µÖÖÓ“Öê जा ÛÎú.क स/सभा/११/ÛúÖ×¾Ö/१५७/2011 ,  

     ×¤ü.२४/१०/2011 

वषय :-  भाग सिमती सभा ठराव . ४२ वषय .१ द.७/९/२०११ मा यता घेणेबाबत.. 
 वषय मांक १ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ५     वषय मांक - २ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक – मा. जत  ननवरे     अनुमोदक - मा.आशा सुयवंशी 
संदभ :- मा.महापािलका आयु   यांचे जा ÛÎú.नर व/का व/ड-४/३४/20१३, ×¤ü.२९/३/201३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

  मनपाचे मौजे पंपळे िनलख येथील पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर 
वकास योजनेतील स.नं.६५ पै. ते ६७ पै. १८.०० मी. र याची आखणीम ये बदल क न 
र याची ं द  २४.०० मी. करणेबाबत म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ कलम ३७ अ वये 
फेरबदल करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ६     वषय मांक - ३ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक - मा.स वता साळंुख े     अनमुोदक – मा. जत  ननवरे 

संदभ :- ´ÖÖ.महापािलका आयु   µÖÖÓ“Öê जा ÛÎú.नर व/का व/ड-१/२०४/20१३, ×¤ü.१०/५/20१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

पंपर  िचंचवड मनपाने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजुर वकास योजनेतील िमळकती 
(मौजे पंपळे िनलख शीव ते वाकड चौक शाळा) ४५ मी. व २४ मी. र ता ं द करणासाठ  
भुसंपादन करणेकामीचा ताव मा. थायी सिमतीचे मंजुर ने मा. ज हािधकार  यांना सादर 
केलेला आहे. तावातील बाबी वचारात घेता भूसंपादन येबाबत कायदेशीर गुंतागुंत 
टाळणेचे ीने मौजे वाकड ता.मुळशी येथील मंजूर वकास योजनेतील िमळकती (मौजे 
पंपळे िनलख शीव ते वाकड शाळा चौक स.नं.२४२पै., २४४पै ते २४९ पै,  २५१पै, २५७ 
पै ते २६३ पै, २६५ पै व २६६ पै, २६९ पै ते २७२ पै, २७६पै ते २७८पै.) ४५ मी. व २४ 
मी. र ता ं द करणासाठ  सदर जिमनीचे म. ा. व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ 
मधील तरतूद नुसार भूसंपादन करणेचे तावास मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ७     वषय मांक - ४ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक - मा.तानाजी खाडे     अनुमोदक - मा.आशा सुयवंशी 
संदभ :- ´ÖÖ.महापािलका आयु   µÖÖÓ“Öê जा ÛÎú.नर व/का व/४क/५३०/20१३, ×¤ü.१०/५/20१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

     पंपर  िचंचवड मनपा या वकास िनयं ण िनयमावलीम ये वशेष नगर 
वसाहती या िनयमावली म. ा. व न.र अिध. १९६६ या कलम ३७ (१ कक) अ वये 
तरतुद समा व  करणेकर ता शासनाने नोट स जा हर केली  आहे.  उपसंचालक नगररचना 
पुणे वभाग यांनी शासन सुचनेवर ा  झाले या २५ हरकती पाठ व या असुन सदर 
हरकती व शासन सुचना यावर पंपर  िचंचवड महानगरिलके या सवसाधारण सभेचे मत 
माग वले अस याने, याबाबत मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक – ८     वषय मांक - ५ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक - मा.स वता साळंुख े     अनुमोदक - मा.तानाजी खाडे 

संदभ :- ´ÖÖ.महापािलका आयु   µÖÖÓ“Öê जा ÛÎú.नर व/का व/ पंपर  /११/७२/20१३,  

     ×¤ü.२९/५/१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे - 

  पंपर  िचंचवड मनपाचे सुधा रत मजंूर वकास योजनेतील मौजे पंपर  स.नं.७पै, 
२२४पै, २२५पै, या जागेवर ल १८.०० मी. ं द र याचे बािधत े  महारा  ादेिशक व 
नगररचना भूसंपादन अिधिनयम १९६६ चे कलम १२६ अ वये भूसंपादन क न मनपा या 
ता यात घेणे आव यक आहे. सदर र याचे भूसंपादनाचे खचास भूसंपादन अिधकार  
कळवतील या माणे खचास मा. थायी सिमतीची आव यकता अस याने सदरचा ताव 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक – ९     वषय मांक - ६ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – थाप य EWS 

सूचक - मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा. जत  ननवरे 

संदभ :- ´ÖÖ.महापािलका आयु ्  µÖÖÓ“Öê जा ÛÎú. था EWS /२०२/२०१३, ×¤ü.३/६/२०१३ 
वषय - पंपर  िचंचवड मनपा या JnNURM-BSUP अंतगत आिथक या दबल घटकांसाठु  

       राब व यात येणा-या EWS घरकुल योजनेबाबत.. 
   वषय मांक ६ चा वचार पुढ ल सभेचे वेळ  करणेत यावा. 

   सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

सभा कामकाजात दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 
 

ठराव मांक –  १०     वषय मांक - ७ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – थाप य EWS 

सूचक - मा.स वता साळंुखे     अनुमोदक – मा. जत  ननवरे 

संदभ :मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/EWS/२०८/२०१३, द.१०/०६/२०१३ 

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -                  

      JnNURM-BSUP अंतगत िचखली येथील स.े१७ व १९ मधील आिथक या दबल ु
घटकांसाठ  बांधावया या गृह क पास (EWS)  Consent to Operate िमळणेकामी 
क पातील मलिन:सारण यव था व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी ( Life 

Time) वकारणेस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणते 
यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –  ११     वषय मांक - ८ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – थाप य BSUP 

सूचक - मा.तानाजी खाडे     अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे जा. . था/BSUP /२०९/२०१३, द.१०/०६/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -           

        JnNURM-BSUP अंतगत अजंठानगर, िमिलंदनगर, व ठलनगर, वेताळनगर व 
से. .२२ िनगड  येथील झोपडप ट  पुनवसनासाठ  Consent to Operate िमळणेकामी 
क पातील मलिन:सारण यव था व घनकचरा येची जबाबदार  कायम व पी ( Life 

Time) वकारणेस मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत 
आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत 
यावा. 
    सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
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---------- 

ठराव मांक –  १२     वषय मांक - ९ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक – मा. जत  ननवरे     अनुमोदक – मा.स वता साळंुख े

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/४८६/२०१३, द.६/०६/२०१३ 

 मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -           
 पुणे महानगरप रवहन महामंडळ िल. यांचेसाठ  पंपर  िचंचवड मनपा या वकास 

िनयं ण िनयमावलीत समा व  करावयाची तरतूद ( appendix ) पुढ ल माणे  -  
Appendix  - Z 

 Commercial use of lands in the possession of the Pune Mahanagar Parivahan 
Mahamandal Ltd. 

Sites reserved for PCMT, PCMT Depot, PCMT Parking, Bus Stand, Bus 
Terminus &  PCMT allied purposes may be developed on the public private 
partnership basis or by other mode of development by PMPML or PCMC 
Maximum F.S.I. permissible shall be 2.5 Out of that firstly one F.S.I. shall be 
allowed to be used for self permissible use of PMPML such as bus stand, bus 
parking, bus terminus, bus depot, office, workshop, cabins, toilet block etc., and 
balance F.S.I. shall be permissible for commercial use by PMPML with sanction of 
the Municipal  Commissioner.  PCMT parking and bus depot shall be allowed to be 
developed on ground floor only and immediate 3 to 4 floors shall be developed for 
parking purpose and the commercial use shall be allowed on the above permissible 
floors.  Marginal spaces may be relaxed to avail additional F.S.I. with the approval 
of Municipal Commissioner. 

Basic 1.0 F.S.I. shall be permitted for the development of land which is 
reserved for PCMT, Bus Depot; parking and additional F.S.I. shall be permissible 
as per sanction of Municipal Commissioner. 
नुसार सदर करणी म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये 
फेरबदलाची कायवाह  सु  करण,े नाग रकां या हरकती / सुचना माग वणे, यानुसार 
सुनावणी घेणे व तदनंतर सदरचा ताव मंजूर साठ  शासनाकडे पाठ वणेस मा यता 
िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची 
वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 
                       सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
ठराव मांक –  १३     वषय मांक - १० 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक - मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा. जत  ननवरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४६/२०१३, द.१०/०६/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -           
         पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या जु या ह चे वकास योजना नकाशावर 
पुररेषा दश वणे व पुररेषेसंबंधी मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत िनयम .९.४ न याने 
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समा व  करणेकामी महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये फेरबदलाची कायवाह  करणेस, फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या 
हरकती / सुचना माग वणे, यानुषंगाने सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर 
फेरबदलाचा ताव शासनास मंजूर साठ  सादर करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास 
मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास मा.महापािलका सभेची मंजूर  आव यक अस याने 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न 
पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –  १४     वषय मांक - ११ 
दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक - मा.स वता साळंुख े     अनुमोदक – मा.आशा सुयवंशी 
संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४७/२०१३, द.१०/०६/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -           
         मा. उ च यायालयान े मनपा ठराव .९८७ मधील बीआरट  िमयम ब ल 
उपसुचनेनुसार घेतलेला ठराव र  केला अस याने महारा  ादेिशक व नगररचना 
अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची या सु  करणेकामी 
मा.महापािलका सभेची न याने मा यता घेणे आव यक आहे.  बीआरट  कॉ रडोअरचे 
िनयमावलीतील िनयम .एन २.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, 
म ये सुधारणा करणे व िनयम . एन २.५.७ न याने समा व  करणे यो य होईल. 
फेरबदल तावाचा तपिशल तावात नमुद आहे. पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत बीआरट  कॅ रडॉरचे िनयमावलीतील िनयम .एन 
२.५, एन २.५.१, एन २.५.२, एन २.५.३, एन २.५.४, म ये सुधारणा करणे व िनयम 
. एन २.५.७ न याने समा व  करणेची तरतूद  करणेकामी महारा  ादेिशक व 

नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, 
फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती / सुचना माग वणे, यानुषंगाने 
सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव  शासनास मंजूर साठ  सादर 
करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास 
मा.महापािलका सभेची मंजूर  आव यक अस याने मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
 



 

 

9 
 

 
 
ठराव मांक –  १५     वषय मांक - १२ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक - मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नर व/का व/१०/५४८/२०१३, द.१०/०६/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -           
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास िनयं ण िनयमावलीत ट ड आर 
इंडे सबाबत िनयम . एन २.४.५ म ये तरतूद करणेकामी महारा  ादेिशक व 
नगररचना अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदलाची कायवाह  कर यास, 
फेरबदलाची सुचना िस द क न नाग रकां या हरकती / सुचना माग वणे, यानुषंगाने 
सुनावणी घेऊन िनणय घेणे व तदनंतर फेरबदलाचा ताव  शासनास मंजूर साठ  सादर 
करणे ह  सव वैधािनक कायवाह  कर यास मा.आयु  यांना ािधकृत कर यास 
मा.महापािलका सभेची मंजूर  आव यक अस याने मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे 
पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

ठराव मांक –  १६     वषय मांक - १३ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक - मा.आशा सुयवंशी     अनुमोदक – मा. जत  ननवरे 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नगररचना/१७/७८/२०१३, द.११/०६/२०१३ 

       मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -           
               आं ा धरणातून यावया या पा यासाठ  न वन जलशु दकरण क  
बांध यासाठ  िचखली येथील गट . १६५४ पै. मधील आर ण . १/८८ – अ ८.०० 
हे टर े ासाठ  मंजूर वकास योजना ताव मनपा उपयोगाचे ऐवजी जलशु द करण 
क  (WTP) असे अिभनाम कर याचा फेरबदल ताव मा य अस यास मौजे िचखली 
येथील गट . १६५४ मधील मंजूर वकास योजनेतील आर ण . १/८८ – अ मनपा 
उपयोग या आर णा या एकूण १५.६१ हे टर े ापैक  सुमारे ८.०० हे टर जागा आर ण 
. १/८८ – ड जलशु द करण क  (WTP) असे अिभनाम बदल करणेसाठ  म. ा. व 

न.र. अिध. १९६६ चे कलम ३७ अ वयेची सव वैधािनक कायवाह  पूण क न तसा ताव 
मा यतेसाठ  शासनास पाठ वणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणते येत आहे. 
सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 
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ठराव मांक –  १७     वषय मांक - १४ 

दनांक - ११/०६/२०१३     वभाग – नगररचना व वकास 

सूचक – मा. जत  ननवरे     अनुमोदक – मा.तानाजी खाडे 

संदभ : मा. मा. जत  ननवरे, मा.तानाजी खाडे यांचा ताव 

   मौजे च-होली येथील जुना स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व ३१८ ह  
जमीन पंपर  िचंचवड महानगरपािलका मंजूर वकास आराखडयाम ये शेती वभागाम ये 
समा व  आहे. सदरची जमीन ह  वकास आराखडयामधील र हवास वभागालगत आहे.  
च-होली येथील जुना स.नं. ३४७ व ३५२ न वन स.न. ३१७ व ३१८ ह  जमीन शेती 
वभागामधून र हवास वभागाम ये समा व  कर यासाठ  म. ा. व न.र. अिधिनयम १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये फेरबदल ताव तयार करणेस मा यता देणेत यावी व यासंबंधीत 
हरकती / सुचना माग वणे व यावर िनणय घेऊन ताव शासनास मा यतेसाठ  सादर 
करणेचे सव अिधकार मा.आयु  यांना दान करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पहाता ठराव 
मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केल.े 

                                                 (सुपे आशा र वं )        
                                                     सभापती 
                                             मा.शहर सुधारणा सिमती 

                   पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
                                                        पंपर  - ४११ ०१८ 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर -४११ ०१८ नगरसिचव कायालय 

मांक - नस/४/का व/ ५२५ /२०१३ 

दनांक - ०७/०६/२०१३     
    

  
त - सव संबंधीत शाखा मुख व शाखािधकार   यांचेकडे पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना. 
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