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Sec.60[A]{3} Information

अ)      वभागाचे नाव – नगररचना व वकास वभाग
ब) विश  काय – वकास योजना अंमलबजावणी
क) वभागाचे येय धोरण -
नागर कांना काय म सेवा पुर वणे व नागर कांना सावजिनक
सु वधा उपल ध क न दे यासाठ  वकास योजनेची भावीपणे
अंमलबजावणी कर या या हेतुने व वध योजना या आर त
जागा संपादन करणे.
ड) नागर  सु वधा क ांतगत –

कामाचे व प – झोन दाखला, भाग नकाशा, वकास योजना 
अिभ ाय, सामािसक अंतर तपासणी.

2) [ii] a statement showing the boards, councils,
committees and other bodies, by whatever
name called, constituted for the purpose of
exercising the functions of the Corporation or
rendering advices to it, whether or no
meetings of these boards, councils,
committees and other bodies are open to the
public or the minutes of such meeting are
accessible to the public.

वकास िनयं ण िनयमावलीतील तरतुद नुसार ट .ड .आर. या

मा यमातून व सावजिनक योजनासाठ  खाजगी वाटाघाट ने जागा

ता यात घे यास शासक य मा यतेसाठ  अनु मे ट ड आर सिमती,

खाजगी वाटाघाट  सिमती काया वत असून सिमतीचे सद य व

कामकाजाबाबतची माह ती प रिश  “ए” म ये नमूद केली आहे.
3) [iii] a directory of its officers and employees. सोबत प रिश  “बी” म ये नमूद केले आहे.
4) [iv] the particulars of the officers who are 

empowered to grant concession, permits or 
authorizations for any activity of the 
Corporation.

सोबत प रिश  “सी” म ये नमूद केले आहे.

5) [v] audited financial statements showing 
Balance Sheet, Receipts and Expenditure and 
cash flow on a quarterly basis, within two 
months of end of each year, and audited 
financial statements for the full financial year 
within three months of the end of the 
financial year.

सोबत प रिश  “ड ” म ये नमूद केले आहे.

6) [iv] the statement showing each of the 
services provided by the Corporation.

नागर  सु वधा क ांतगत पुर व या जाणा-या सु वधा – झोन

दाखला, भाग नकाशा, वकास योजना अिभ ाय, सामािसक अंतर

तपासणी. वर नमूद सू वधांसाठ  तावा सोबत दाखल करावया या

कागदप ांची सूची व   काम पुण हो यासाठ  िनधा रत केलेला

कालावधी सोबत या प रिश  “इ” म ये नमूद केले आहे.

तसेच नागर  सु वधा क ांतगत समा व  असले या कामांसाठ चे दर 
व  वकास योजने या नकाशे व चे दर याबाबत मा. आयु , 
पं.िच.म.न.पा. यांचेकड ल आदेश ः नर व।का व।आ था।६३६।०९, 
दः २४।६।२००९ ची त प रिश  “इ”  सोबत मा हतीसाठ  जोडली 
आहे.

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर , पुणे - ४११ ०१८
नगररचना व वकास वभाग

1) [i] Particulars of  the Corporation
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7) [vii] particulars of all plans, proposed 
expenditures, actual expenditures on major 
services provided or activities performed by 
the Corporation and manner and criteria of 
identification of  beneficiaries of such 
programmes.

सावजिनक योजनासाठ  जागा भूसंपादन कर यासाठ  झाले या 

खचाचा व मह वा या तावांचा तपिशल सोबत प रिश  “एफ” 

म ये नमूद आहे.
8) [viii] details of subsidy programmes on major 

services provided or activities performed by 
the Corporation and manner and criteria of 
identification of beneficiaries of such 
programmes.

लागू नाह .

9) [ix] particulars of the master plan, city 
development plan or any other plan 
concerning the development of the municipal 
area.

पंपर  िचंचवड महापािलके या िनयोजन िनयं ण े ा या वकास

योजनाबाबतची मा हती सोबत प रिश  “जी” म ये नमूद आहे.
10) [x] the particulars of major works, as may be 

specified by the notification by the State 
Government, in the official gazette, together 
with information on the value of works, time 
of completion and details of contract.

लागू नाह .

11) [xi] the details of the municipal funds, i.e. 
income generated in the previous year by the 
following :-

िनरंक

[a] taxes, duties, cess and surcharge, rent 
from the properties, fees from the licenses 
and permissions;
[b] taxes, duties, cess and surcharge, rent 
from the properties, fees from the licenses 
and permissions that remain un collected and 
the reasons thereof.
[c] share of taxes levied by the State 
Government and transferred to the 
Corporation and the grants released to the 
Corporation.
[d] grants released by the State Government 
for implementation of the schemes, projects 
and plans assigned or entrusted to the 
Corporation, the nature and extent of 
utilization.
[e] money raised through donation or 
contribution from public or non government 
agencies.

12) [xii] annual budget allocated to each ward सन २०१४-१५ या अथसंक पात नगररचना व वकास
वभागासाठ   असले या तरतुद ंचा तपिशल सोबत     प रिश

“एच” म ये नमूद आहे.
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13) [xiii] such other information as may be 
prescribed.

महारा  ादेिशक व नगररचना अिधिनयम, १९६६ चे कलम ३७ 
अ वये फेरबदल कर याची जा हर सूचना फेरबदल ताव 
नकाशासह पंपर  िचंचवड मनपाचे वेबपोटवरह  िस द कर यात 
येतो. तसेच बी.पी.एम.सी. अँ ट, १९४९ चे कलम २०५ अ वये 
र ता घोषीत कर याची सूचना, ट.ड .आर. व  खाजगी वाटाघाट ने 
जागा ता यात घे याची मालक  ह काबाबतची नोट स  पंपर  
िचंचवड मनपाचे वेबपोटवरह  िस द कर यात येते. पंपर  िचंचवड 
शहराची जु या ह ची वकास योजना, वाढ व ह ची वकास 
योजना  तसेच वकास योजनेतील आर णांची मा हती सु द 
पं.िचं.म.न.पा चे वेबसाईटवर उपल ध आहे.  यािशवाय वकास 
योजनेचा झोन दाखला व भाग नकाशा साठ  ऑन लाईन अज 
कर यासी सु वधा ह पं.िचं.म.न.पा. या  वेब पोटलवर उपल ध 
आहे. तसेच टड आर जनरेशन व युट लायझेनचे र ज टर वभागात 
उपल ध आहेत.
या वभागातील न ती, अिभलेख यांची न द र ज रला ठेव यात 

आली असून रेकॉड अपडेट व यव थत ठेव याचे काम स या सु  

आहे. नाग रकांना या वभागातील रेकॉडचे िन र ण कर यासाठ  

दर सोमवार  ( सावजिनक सू ट  वगळता) दपूार  २.०० ते ५.०० 

ह  वेळ राखून ठेव यात आली आहे. या वेळेस या वभागातील 

रेकॉड िन र ण क न आव यक असले या मा हतीसाठ  मागणी 

अज वकृत केले जातील.
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