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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६९१/२०१८ 

दनांक : १९/१०/२०१८ 
 
 

ि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.२४/१०/२०१८ रोजी आयो जत 

                         केलेबाबत... 
 

महोदय / महोदया, 
 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. शहर सुधारणा सिमतीची पा क 
सभा बुधवार दनांक २४/१०/२०१८ 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 - १० 
 

दनांक : २४/१०/२०१८                                      वेळ : दुपार  ३.०० वा. 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची पा क सभा बुधवार 
दनांक २४/१०/२०१८ 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 २६/०९/२०१८, २९/०९/२०१८, ०९/१०/२०१८ व १२/१०/२०१८ रोजी झाले या 
सभेचा ( कायप का .९ ) चा सभावृ ांत कायम करणे. 
 

---------- 
वषय .१) मौजे वाकड येथील ािधकरणाचे मंजुर वकास योजनेनुसार व पंपर  

महानगरपािलकेचे िनयोजन िनयं ण क ाम ये सन १९९८ म ये समा व  

झाले या स.नं. २१० पैक  याम ये २४ मी. ं द र ता ता वत आहे. सदर या 
२४ मी. र ता पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या ह त स.नं.२१०/३ वाकड 
येथे सुमारे ९५ मी. लाबींचा असून उव रत र ता ािधकरणाचे ह त आहे. मौजे 
वाकड येथील स.नं.२१०/३ पैक  १५९६० चौ.मी. े ाम ये हातोबानगर ह  
घो षत झोपडप ट  असून याचे पुनवसन करणेच े काम झोपडप ट  पुनवसन 
ािधकरण, सेनापती बापट माग, पुणे यांच े िनदशनाखाली चालु आहे. 
हातोबानगर झोपडप ट , वाकड–डांगे चौक  २४ मी. ं द र यावर असून पंपर  

िचंचवड नवनगर वकास ािधकरणा या वकास योजना नकाशानुसार २४ मी. 
र ता ता वत दाख वला आहे. सदरचा र ता वेणुनगर इमारती या 
बांधकामामुळे बािधत होत अस यामुळे य ात भ व यात अ त वात येऊ 
शकणार नाह . यामुळे वाकड-डांगे चौक २४ मी. ं द र ता याव न स.नं. 
२१०/३ मधील २४ मी. ं द र ता र  करणे उिचत होईल.   आयु  कायालय, 

पुणे वभाग, पुणे वधानभवन पुणे – ४११ ००१ यांचे प  .सआ/भु.सं./तीन 

५५०/१९९५ पुणे द.१४/१०/१९९५ रोजीचे आदेशा वये मौजे वाकड येथील 
स.नं.२१०/३ पैक  मधील २४ मी. बािधत सुमारे ९५ मी. ने बािधत े  

ािधकरणाचे िनयं ण क ेतून वगळून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 
िनयोजन िनयं ण ह त येत असून सदर र ता वगळणेकर ता पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलकेकडून कायवाह  करावी लागेल. उपरो  बाबी पहाता 
ािधकरणा या िनयं ण क ेतून वगळून पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या 

िनयोजन िनयं ण ह म ये ९५ मी. लाबींचा र ता महानगरपािलके या ह त  
 



 3 
 

येत आहे. सदर र याचे जागेम ये हातोबानगर झोपडप ट  आहे व याचे 
पुनवसन, झोपडप ट  पुनवसन ािधकरण सेनापती बापट माग, पुणे यां या 
िनयोजना ारे चालु आहे. ािधकरणाने यां या से टर ४० या मंजूर रेखांकन 
नकाशा (लेआऊट) म ये सदर ९५ मी. लांबीचा स.नं.२१० वाकड मधील 

ता वत र ता दाख व याचे दसून येत नाह .तसेच मु य कायकार  अिधकार  
पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण यांनी  मा.आयु , पंपर  िचंचवड 
महानगरपािलका यांना पाठ वलेले प  द. ०८/०५/२०१८ ारे “ ािधकरणा या 
मंजूर वकास योजनेतील अजदार यांनी नमूद केलेला २४ मी. ं द चा र ता हा 
मौजे वाकड स.नं.१७८ व स.नं.२१० म ये दश वलेला असून स.नं.१७८ म ये 
ािधकरणाने राब वले या गृहयोजनेमुळे सदर र याची आखणी ह  वकास 

योजनेनुसार करणे श य नाह . स.नं.१७८ मधील सदर २४ मी. ं द र ता हा 
कॅनॉल या दो ह  बाजंुनी १२ मी. ं द दश वलेला आहे व तो वकिसत 
आहे.  ािधकरण ह  बाहेर ल मौजे वाकड स.नं.२१० भाग मधील मंजूर वकास 
योजनेतील २४ मी. ं द र याबाबत पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेतफ यो य 
ती कायवाह  करणे आव यक आहे.” असे कळ वले आहे. तर  सदरचा ता वत 
२४ मी. र ता र  कर याक रता महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ 
चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करावा लागेल. उपरो  वषयां कत करणी 
सदरचा २४.० मी. र ता र  करणेबाबतचा फेरबदल ताव म. ा.व.न.र. 
अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ (१) अ वये कायवाह  करणे आव यक आहे. 
सदरचा फेरबदल करणेस मा यता देणेकामी मा. महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेबाबत वचार करणे. 

 
                                                         

 
                                                (उ हास बबनराव जगताप) 

                                          नगरसिचव 

                                         पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                             पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/६९१/२०१८ 

दनांक : १९/१०/२०१८ चे लगत. 
 

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

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आले आहे. 
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