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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८.नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२८/२०१४ 

दनांक : ०८/०१/२०१४ 
 

ित, 
 

मा. ................................... 
सद य, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

 पंपर   ४११ ०१८.  
 
 

  वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची मा.महापािलका सभा दनांक   

                    २०/०१/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता आयो जत केलेबाबत... 
   

मा.महोदय / महोदया, 
 

  पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार -२०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार दनांक २०/०१/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलके या शासक य 
इमारतीमधील यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सोबत सभेची 
कायप का जोडली आहे.  कृपया सदर सभेस आपण उप थत रहावे ह  वनंती.   
   
 

           आपला व ास,ू 
 

 
        नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 
 

त :  १) कायालयीन नोट स बोड 

 २) सव शाखा मुख व शाखािधकार  
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
सूचना 

(महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे अनुसूची करण २ मधील  

िनयम मांक १ (ए) (एच) (आय) अ वय)े 
 

कायप का मांक २५ 
 

 पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची माहे जानेवार -२०१४ ची मािसक मा.महापािलका सभा 
सोमवार दनांक २०/०१/२०१४ रोजी दपार  ु २.०० वाजता महानगरपािलका शासक य इमारतीमधील 
यशवंतराव च हाण सभागृहात आयो जत करणेत आलेली आहे. सदर सभेम ये खालील कामकाज 
होईल. 

--------------- 
 

मा.महापािलका सभा .२३ द.२०.११.२०१३ चा सभावृ ांत कायम करणे. 
---------- 

ो रे 
 

( महारा  महानगरपािलका अिधिनयम चे कलम ४४ अ वय े) 
--------------- 

 

मा. थायी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १) संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे व मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
      २) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ५४८० द.३१/१२/२०१३ 
 

“नाद ह प रवार” ह  सं था संगीताचा चार सार कर त असून १९ वा वा षक 
मा टर दनानाथ मंगेशकर संगीत नाटय महो सव दनांक २ ते ५ जानेवार  २०१४ दर यान आयो जत 
कर यास व याकामी र. . २,९५,०००/- अनुदान मंजूर करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 

वषय मांक २) संदभ – १) मा.सुषमा तनपुरे व मा.शकंुतला धराडे यांचा ताव. 
        २) मा. थायी सिमती सभा ठ. . ५४८२ द.३१/१२/२०१३ 
 

  साने गु जी कथामाला ४७ वे अिधवेशन फुलगांव येथील लोकसेवा ित ान संचिलत 
नेताजी सुभाषचं  बोस सैिनक व ालया या ांगणात होणार असून मनपा तफ सदर अिधवेशनास 
र. .२,९५,०००/- (अ र  र. . दोन लाख पं या णव हजार) अनुदान मंजूर करणेस मा यता देणेकामी  
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
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मा. वधी सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ३) संदभ:-१) मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव  

   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१८५ द.३/१/२०१४ 
 

    मनपा या ड भागातील उ ानांची करकोळ द ती वषयक व लहान मोठ  वकासाची कामे ु
करणे या कामासाठ  मनपा या सन २०१३-१४ या भांडवली खचा या अंदाजप काम ये पान .४५४, 
अनु. .३० वर थाप य उ ाने या लेखािशषकाअंतगत र. .१५,००,०००/- तरतूद आहे.  पंपळे गुरव येथील 
आर ण .३५२ राजमाता जजाऊ उ ानासाठ  बु ज व तटबंद चा समावेश असलेले मु य वेश ार 
बांधणेसाठ  अंदाजप क य र कम पये १,००,००,०००/- अपे त आहे. या कामासाठ  आव यक 
र. .१,००,००,०००/-(अ र  र. .एक कोट  फ ) या र कमेस मा.महापािलका सभेची शासक य मा यता 
देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 
 

वषय मांक ४) संदभ:-१) मा.शैलजा िशतोळे, मा.साधना जाधव यांचा ताव  

     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१८६ द.३/१/२०१४ 
 

       पंपळे गुरव येथील हॉटेल सृ ी समोर ल जागेत उ ान वकसीत करणे या कामासाठ  मनपा या 
सन २०१३-१४ या भांडवली खचा या अंदाजप काम ये पान .४६५, अनु. .११४ वर थाप य उ ाने या 
लेखािशषका अंतगत र. .४५,००,०००/- तरतूद आहे.  या कामासाठ  थाप य वभागामाफत 
र. .१,८०,००,०००/- ची िन वदा काढणेत आली आहे.  तथा प ३ एकर जागेवर संपूण उ ानाचे आर ण 
वकसीत करणेसाठ  अंदाजे र. .५,००,००,०००/- चा खच अपे त आहे.  या कामासाठ  आव यक 
शासक य मा यता र. .५,००,००,०००/- मधून र. .१,८०,००,०००/- वजा जाता उव रत 

र. .३,२०,००,०००/-(अ र  र. .तीन कोट  वीस लाख फ ) या रकमेस शासक य मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  

 
वषय मांक ५) संदभ:-१) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . था/ड.मु./१/का व/२४७६/२०१३,  

      द.०९/१२/२०१३ 

     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१८८ द.३/१/२०१४ 
 

           थेरगाव गावठाण र ता वकसीत करणेकामी येणा-या र. .१,८७,५०,०००/- (अ र  र. .एक   कोट  
स याऐंशी लाख प नास हजार फ  ) चे पुवगनणप कास व  या माणे काम करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत  येत आहे.  
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वषय मांक ६) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . ना वयो/५/का व/१७७/२०१३,  

द.२६/१२/२०१३ 

     २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१९० द.३/१/२०१४ 
 
       नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात 
याम ये काह  योजना बंद करणे, काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व न वन योजना सु  करणे 
ता वत असून अपंग क याणकार  योजनेतील व वध क याणकार  योजनेम ये सुधा रत बदल 

करणेकामी तावा सोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते २ योजनांना मा यता घेणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
वषय मांक ७) संदभ:- १) मा. शांत िशतोळे, मा.िनलेश बारणे यांचा ताव - 
      २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१९३ द.३/१/२०१४ 
 
      पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या आ थापनेवर ल कमचार  ी.संभाजी िभमा िशंदे, सफाई 
कामगार, वभाग – पो टमाटम वायसीएम हॉ पटल, पंपर  व या वभागा या कमचा-यांबाबत मा.उ च 
यायालय मुंबई यांनी दले या आदेशानुसार ( रट पट शन मांक २८८१/२०१२) कामकाज हावे व 
या माणे सदर व इतर पा  कमचा-यांस पदा माणे नेमणूक हावी याकर ता सदर ताव मा यतेकामी 

मा.महापािलका सभेकडे पाठ वणेत यावा अशी िशफारस करणेत येत आहे.  
 
वषय मांक ८) संदभ:- १) मा.शैलजा िशतोळे, मा. शांत िशतोळे यांचा ताव - 

   २) मा. वधी सिमती सभा ठ. .१९४ द.३/१/२०१४ 
 
       . .५३ मधील प म बाहयवळण मागावर ल स.नं. १५६ पासून वाकडकर व तीकडे जाणारा 
१८.०० मी. ड .पी.र ता वकिसत करणे या कामा या नावाचा महानगरपािलके या मंजूर अथसंक पाम ये 
समावेश नाह .  सदर कामाचे सन २०१३-१४ या मनपा या सुधा रत अथसंक पात हजन २००५ या 
लेखािशषाअंतगत समावेश क न आव यक तरतूद उपल ध करणे या कायवाह स अिधन राहन सदर कामाचे ू
अंदाजप क य र. .३,०५,२२,०००/-(अ र  र. .तीन कोट  पाच लाख बावीस हजार फ ) शासक य 
मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

मा.म हला व बालक याण सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक ९) संदभ:- १) मा.महापािलका आयु  यांचेकड ल प  . ना वयो/०३/का व/१६१/२०१३,  

द.३०/१२/२०१३ 

      २) मा.म हला व बालक याण सिमती सभा ठ. .१७ द.८/१/२०१४ 
 
       नागरव ती वकास योजना वभागामाफत या व वध क याणकार  योजना राब व यात येतात 
याम ये काह  योजना बंद करणे, काह  योजनांम ये सुधारणा करणे व काह  न वन योजना सु  करणे 
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ता वत असून म हला व बालक याण योजनेतील व वध क याणकार  योजनांम ये सुधा रत बदल 

करणेकामी तावासोबतचे प  अ नुसार अ. .१ ते १० योजनांना मा यता िमळणेकामी मा.महापािलका 
सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 

मा.शहर सुधारणा सिमतीचे ठराव 
 

वषय मांक १०) संदभ:-१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३,  
     द.०४/०९/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४७ द.१८/१२/२०१३ 
 

        पंपर  िचंचवड मनपा ह त चाकण, देहू, आळंद , हंजवाड , हाळंुगे, मोई,मा ं जी व इतर 
प रसराचा समावेश करणेबाबत शासनास मनपाचे अिभ ाय सादर करणेपूव  सव पदािधकार  यांची बैठक 
द.३०/०८/२०१३ रोजी मा.आयु  यांचे क ात घे यात आली. सदर बैठक त मनपा ह ी या उ रेकड ल १४ 
गावे आ ण मनपा ह या प मेकड ल ६ गावे मनपा ह त समावेश करणेबाबत स व तर चचा करणेत 
आली आ ण सदर ह वाढ चा ताव मा.शहर सुधारणा सिमती माफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर 
करणेबाबत चचा झाली तथा प स : थतीत मनपा ह ला लागून असलेली गावे मनपा ह त समा व  
करणे यो य होईल. यानुसार खालील नमुद मनपा ह या उ रेकड ल आळंद , िचंबळ , कु ळ , मोई, 
िनघोजे, देहू, व ठलनगर आ ण मनपा ह या प मेकड ल गहंजेु , जांबे, मा ं जी, हंजवाड , माण, नेरे, 
सांगवडे ह  मनपा ह ला लागून असलेली एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेस मा यता देणेकामी 
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.   
 

वषय मांक ११) संदभ:-१)  मा.महापािलका आयु  यांचे प  . नर व/का व/१०/५९८/२०१३,  
                          द.०७/१०/२०१३ 

   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४८ द.१८/१२/२०१३ 
 

       पंपर  िचंचवड मनपा ह या उ रेकड ल आ ण मनपा ह ला लागून असलेली ७ गावे आ ण 
मनपा ह या प ीमेकड ल ७ गांवे अशी एकूण १४ गावे मनपा ह त समा व  करणेबाबत ताव 
मा यतेकामी पुढ ल माणे आहे. मनपा ह  समा व  करावयाचे गांवे- मनपा ह या उ रे कड ल ७ 
गावे- आळंद  , िचंबळ  ,कु ळ  , मोई, िनघोजे, देहू, व ठलनगर. मनपा ह या प ीमे कड ल ७ गांवे- 
हंजवड ,जांबे,माण,मा ंजी,नेरे,गहंजेु ,सांगवडे वर ल माणे ताव प  .नर व/का व/१०/५९२/२०१३ दनांक 
४/९/२०१३ अ वये मा.शहर सुधारणा सिमतीमाफत मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला आहे. तुत 
वषयी मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांनी द.१०/०९/२०१३ या प ाने खेड तालु यातील आळंद , चाकण, 
मोई, कु ळ , िनघोजे, िचंबळ , केळगांव, सालुं ,े महाळंुगे, खराबवाड  ,नाणेकरवाड , मेदनकरवाड , 
कडाचीवाड  या गावांचा पंपर  िचंचवड महानगरपािलका ह त समावेश होणेबाबत वरोध केला अस याचे 
आ ण सदर गांवे मनपा ह त समावेश क  नये असे नमूद केले असून यासोबत ामपंचायती या 
ठरावाची त जोडली आहे. तुत वषय मा.महापािलका सभेपुढे सादर केलेला अस याने या वषयासोबत 
मा.आमदार ी. दलीप मो हते यांचे प  व यासोबतचे  सहप े  मा.महापािलका सभेपुढे सादर करणेची 
िशफारस करणेत येत आहे.  
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वषय मांक १२) संदभ:-१) मा. ितभा भालेराव, मा.भारती फरांदे यांचा ताव. 
                     २) मा. शासन अिधकार , अ भाग यांचे प  . अ / वस/११/का व/४१५/२०१३  
                    द.१९/११/२०१३ 

  ३) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .४९ द.१८/१२/२०१३ 
 

       अ भाग सिमती सभा दनांक ०९/१०/२०१३ ठराव मांक १९६ नुसार  भाग .१६ म ये जय-
गणेश हजन या सं थेने महापािलकेस ओपन पेसचे मा यमातून दोन एकर जमीन ता यात दली असून 
ती जमीन मनपाचे ता यात आहे.  सदर जागेचा आर ण .१७१ आहे व ती एल आकाराची आहे. तुत 
जागेपैक  एक एकर जागेम ये खेळाचे मैदान वकिसत करणेस व एक एकर जागेम ये गाडन वकसीत 
करणेस मा यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे.  
 
 
 
 

वषय मांक १३) संदभ:-१) मा.शांताराम भालेकर, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव -  
   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५० द.१८/१२/२०१३ 

 

          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे दघी येथील आ. . 
२/१२० ाथ.शाळा म. ा.व न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये र  करणेकामी मा.महापािलका 
सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने मौजे दघी येथील आ. .२/१२० ाथ.शाळा या ठकाणी 
आर त केलेली आहे यापासून ३०० मी. अंतरावर खाजगी शाळा आहे. यामुळे सदर आर णाची 
आव यकता नस याचे दसून येते. यामुळे सदर आर ण म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये र  करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेत येत आहे. 
 
 

वषय मांक १४) संदभ:-१) मा.शांताराम भालेकर, मा.उषा वाघेरे यांचा ताव -  
   २) मा.शहर सुधारणा सिमती सभा ठ. .५१ द.१८/१२/२०१३ 

 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मंजूर वकास योजनेतील मौजे दघी येथील आर ण .२/११६ 
ाथ.शाळा व आर ण .२/११९ खेळाचे मैदान म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये 

बदलणेकामी मा.महापािलका सभेची मा यता घेणे आव यक अस याने तावीत दो ह  आर ण 
म. ा.न.र.अिधिनयम १९६६ चे कलम ३७ अ वये फेरबदल करणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.   

सिम यांचे अहवाल 
मा. वधी सिमती 

 
वषय मांक १५)  अ)  दनांक १५/११/१३, ६/१२/१३ व ९/१२/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

   ब) दनांक ६/१२/१३ व ९/१२/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
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मा.म हला व बालक याण सिमती 
 
वषय मांक १६)  अ)  दनांक २३/१०/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

   ब) दनांक १३/११/२०१३, २२/११/२०१३, २७/११/२०१३, ११/१२/२०१३ व  

   २६/१२/२०१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

  
मा.शहर सुधारणा सिमती 

 

वषय मांक १७) अ) दनांक २०/११/१३ व २२/११/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े  

  ब) दनांक ४/१२/१३ व १०/१२/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 

 
मा. डा सिमती 

 
वषय मांक १८) अ)  दनांक २०/११/२०१३, २६/११/२०१३, ४/१२/२०१३ व ६/१२/२०१३ चा  

 सभावृ ांत कायम करण.े  

  ब)  दनांक ४/१२/१३ व ६/१२/१३ चा सभावृ ांत कायम करण.े 
 
 
 
 

 
         नगरसिचव 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
       पंपर  - ४११०१८ 

 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/२८/२०१४ 

दनांक : ०८/०१/२०१४ 
 
 

टप :- तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉके स) 
      नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 
 
G.B.12-17/G.B.Agenda-25 January-१४.doc 
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 माहे जानेवार  २०१४ चे मा.महापािलका सभेम ये मा. शांत िशतोळे यांस 
वचारावयाचे  - 

 
 

 १)  महापािलकेने सन २००७-०८, ०८-०९, ०९-१०, १०-११, ११-१२, १२-१३, १३- 

१४ या सव आिथक वषाबाबत खालील मा हती वषिनहाय व तुलना मक त ा क न   

आकडेवार सह िमळावी. 
 

ख) सदर आिथक वषाच ेअंदाजप क कती ? 

ग) सदर वष  मनपाचा एकूण उ प नाचा अंदाज कती होता ? 

घ) सदर वष  मनपाचे अंदाज के यानुसार उ प न ा  झाले कां ? 

ङ) सदर वषाम ये वकास कामांक रता एकूण कती तरतूद कर यात आली होती ? 

च) सदर वषाम ये चालू कामांवर कती र कम खच झाली ? 

छ) सदर वषाम ये नवीन कामांक रता कती र कम खच झाली ? 

ज) सदर वषाचा आ थापना खच कती ? 

झ) सदर वष  महापािलकेने कज घेतले होते कां?  अस यास कती व कोण या 
सं थेकडून ? 

ञ) सदर वष  जे.एन.्एन.्यू.आर.्एम.्योजनेत मनपास मंजूर झालेली र कम कती ? 

ट) सदर वष  जे.एन.्एन.्यू.आर.्एम.् या कामांक रता कती र कम खच झाली ? 

ठ) सदर वष  जे.एन.्एन.्यू.आर.्एम.् या क पांना कती र कम देय होती ? 

ड) सदर वष  मनपा या मु यालयांतून होणा या कामासाठ  एकूण तरतूद कती ? 

ढ) सदर वष  मनपा या मु यालयांतून होणा या कामासाठ  य  खच कती झाला ? 

ण) सदर वष  मनपा या मु यालयांतून होणा या न या कामांसाठ  तरतूद कती ? 

त) सदर वष  मनपा या नवीन कामांक रता खच  पडलेली र कम कती ? 

थ) सदर वष या मनपा या अंदाजप कांतील आ थापना खचा या यित र  इतर 

कामांसाठ  केले या खचाची ट केवार  कती ? 

द) सदर वष  मु यालयांतून खच  पडले या थाप य, व ुत, पाणीपुरवठा, 
जलिन:सारण या वभागांतील य  खच कती ? 

ध) सदर वष  भाग तरावर ल तरतूद कती व कती र कम खच  पडली ? 
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न) सन २०१३-१४ मधील ३१ डसबर २०१३ पयत वकासकामांक रता 

कती र कम खच  पडली ? 

ऩ) सन २०१३-१४ म ये ३१ डसबर २०१३ पयत सव वभागा या नवीन कामांक रता 
एकूण कती र कम खच झाली ? 

प) सदर वष  मनपाच े जकात, करसंकलन, बांधकाम परवानगी, पाणीपुरवठा, 
आकाशिच ह परवाना या वभागांच े य  उ प न कती होते व वभागाचा 
अपे त अंदाज काय होता ? 

 
 २) सन २०१३-१४ म ये मा.आयु  यांनी जाह र केले या पयटन वकास 

आराख याक रता पवना सुधार क पासह अंदाजे खच कती आहे व सदर खच 

कती वषाम ये केला जाणार आहे ? 
 

 माहे जानेवार  २०१४ चे मा.महापािलका सभेम ये मा.उ हास शे ट  यांस 
वचारावयाचे  - 
 ३)   

अ) महारा  ादेिशक नगररचना अिधिनयम १९६६ या कलम १४३ नुसार बांधकाम 
अनु ेय पे ा १०% अिधकचे अनािधकृत कंवा वनापरवाना बांधकाम केले या 
बांधकामांना दंडा मक कारवाई क न (Compounding fees) आका न िनयिमत कर याचे 
धोरण के हा अंमलात आणले होते? 

ब) यास आयु ांनी कंवा मनपाने मा यता दली होती काय? दली अस यास के हा 
पासून ? 

क)  हे धोरण राब वत असताना सदर या कायकाळात कती बांधकामांना परवानगी दली व 
िनयिमत केली व कती दंड आकारला व दंडापासून पािलकेला कती उ प न िमळाल?े 
सदरचे धोरण स या चालू आहे कंवा बंद आहे. बंद अस यास कोण या आदेशा वये 
बंद कर यात आले अथवा कोण या स म सिमतीची मा यता घेतली? कोणतेह  धोरण, 
आदेश, प रप क, फतवा कंवा िनयम लागू करणेपूव  जाह र कटन ावे लागते 
याबाबतीत जाह र कटन दले होते का? तसेच या धोरणाची कालमयादा कती 
सालापयत होती? व याची अंमलबजावणी पूवल ी भावाने केली का? अथवा 
आदेशा या दनांकापासून केली का? 

 अनािधकृत / वनापरवाना बांधकामाची िमळकतकर न दणी कोणा या आदेशा वये व 
कोण या दनांकापासून अंमलबजावणी कर यात आली व सदरचे आदेश कोणी पार त 
केल?े 
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 ४) 

अ) बी.आर.ट . कॉर डॉरम ये आज पयत कती बांधकाम परवान या द या, झोन दाखले 
दले, वकास योजना अिभ ाय ची मागणी झाली या सवाचा तपशील  

 

 द. १.४.२०१० ते द. ३१.३.२०११ 
 द. १.४.२०११ ते  द. ३१.३.२०१२ 

 द.१.४.२०१२  ते  द. ३१.३.२०१३ 

 द.१.४.२०१३  ते  आज अखेरपयत  
 

ब) बी.आर.ट . कॉर डोरम ये द.१.३.२०१० ते आजपयत कती चौरस फूट वकास ह तांतर 
ह क (ट .ड .आर.) वापर अनु ेय केले व ते कोणकोण या झोनम ये कर यात आले व 
कोणकोण या झोनमधून वकास ह तांतर ह काची (ट .ड .आर.) िनिमती कर यात 
आली.  

क) महापािलके या अंदाजप कानुसार एकुण कती बी.आर,ट . कॉर डॉरम ये मनपास कती 
उ प न अपे त होते व य ात कती िमळाले यांची मा हती सन १ ए ल २०१० 
पासून आज अखेर आिथक वषानुसार िमळावी व स याचे धोरण काय आहे? 

ख) बी.आर.ट . कॉर डोर धोरणाची अंमलबजावणी प रणामकारक र या न के यामुळे 
महापािलकेचे आिथक नुकसान झाले व शहराचा वकास खुंटला याब ल मा.आयु ांचे 
काय मत आहे. तसेच स या एल.बी.ट . लागू झा यामुळे महापािलकेचे उ प न कमी 
झा यामुळे इतर न वन उ प नाचे माग शोध याबाबत काय य  कर यात आल?े 

 

 माहे जानेवार  २०१४ चे मा.महापािलका सभेम ये मा.िसमा सावळे यांस 
वचारावयाचे  - 

 
 
 

 ५) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील बआरट  कॉ रडॉरम ये वकसन करताना 
युट एफ फंड याम ये द.०३.०३.२०१० पासून द.०३.०१.२०१४ पयत 
महापािलके या अंदाज प कानुसार एकुण कती र कम जमा होणे अपे त 
होते व य ात एकुण कती र कम जमा झाली? अपे त व जमा 
र कमेचा तपशील वष व लेखािशष िनहाय ावा.  

 

 ६) पंपर  िचंचवड महापािलकेतील बआरट  कॉ रडॉरम ये द.०३.०३.२०१० 
पासून ते द.०३.०१.२०१४ पयत एकुण कती नागर कांनी झोन दाखले व 
वकास योजना अिभ ाय मागीतले? तपशील वष व िशष िनहाय ावा. 
तसेच द.०३.०३.२०१० पासून ते द. ०३.०१.२०१४ पयत बआरट  
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कॉ रडॉरम ये एकुण कती बांधकाम परवान या द या आहेत? 
तपशील वष िनहाय ावा. 

 
 

 ७)  बआरट  कॉ रडॉरम ये द.०३.०३.२०१० पासून ते द.०३.०१.२०१४ पयत 
एकुण कती चौ.फुट वकास ह तांतरण ह काचे वापर अनु ेय कर यात 
आला? तपशील वष िनहाय ावा. तसेच द.०३.०३.२०१० पासून ते 
द.०३.०१.२०१४ पयत बआरट  कॉ रडॉरम ये अनु ेय कर यात आलेले 
वकास ह तांतरण ह क हे कोण या झोनमधुन व कती चौ.फुट िनमाण 
झाले होते? तपशील वष, अ / ब / क झोन / वाढ व ह तील वकास 
ह तांतरण ह क आ ण चौ.फुट िनहाय ावा.      

 
 
 
 
 

 
 


