
 
िपपरी िचचवड महानगरपािलका 

िपपरी Ð १८ 
 

:- जािहर िनवदेन  :- 
 

 िपपरी िचचवड महानगरपािलका सन २०१४ Ð १५ चे अंदाजप क 
नागिरकांचा  सहभाग :- सवर् भाग सिमतीमध्ये सन २०१४ Ð १५ च ेअंदाजप क 
तयार करताना नागिरकांनी सुचिवलेली कामे िवचारात घेण्याबाबतचा  िनणर्य 
घेण्यात आला आह.े त्यानुसार नागिरकांना त्यांच्या भागातील / वॉडार्तील कामे 
सुचिवण्याबाबत जािहर कटना ारे कळिवणेत येते की, आपल्या पिरसराच्या 
गरजेनुसार आवश्यक व योग्य कामांचा समावेश अंदाजप कात करणेसाठी नागिरक 
सुचना करु शकतील. त्यासाठी िवहीत  नमु यातील "नागिरक सुचना अजर् " 

त्येक भाग कायार्लयात कायार्लयीन वेळेमध्ये िवनामुल्य वाटपाकरीता उपल ध 
आहते. तसेच म.न.पा. वेबसाईट  
www. pcmcindia. gov.in वर उपल ध आहते. सदर नागिरकांचे सुचना अजर् िद.       
२५/१०/२०१३ रोजी सायं ५.०० वाजेपयत  संबंिधत भाग  कायार्लयात 
िस्वकारण्यात येतील. संबंिधत भाग अिधकारी व कायर्कारी अिभयंता ह े
सुचिवलेल्या कामांची शहािनशा करुन िवकास कामांचा समावेश अथर्संकल्पांत 
करतील याची सवर् नागिरकांनी न द यावी.  
 
 
                                        सही/- 
         ( ीकर परदशेी ) 

आयु  
िपपरी िचचवड महानगरपािलका 

िपपरी - १८ 
 
जािहरात .    

. लेखा/६ /कािव/१४८३ /२०१३ 
िद. ४/१०/२०१३ 

 
 
 
 
 
 
 
 



िपपरी िचचवड महानगरपािलका 
िपपरी -१८,लेखा िवभाग 

. लेखा/ ६ /कािव/१४८१/२०१३ 
िदनांक :- ४/१०/२०१३ 

 
   िवषय :- सन २०१४ Ð १५ च ेअदंाजप कात नागिरकाचंा 
       सहभाग  
पिरप क, 
      सन २००७ -२००८   पासुन  महापािलकेचे   अंदाजप क   तयार  
करताना नागिरकांच्या सुचनेनुसार आवश्यक कामांचा अंतभार्व अंदाजप कात 
करणे, असा उप म महापािलकेने राबिवलेला असून त्यासाठी वतर्मानप ात 

िसध्दी करुन नागिरकांना काम सुचिवणेबाबत जािहर आवाहन करण्यात आलेले 
होते. त्याच धत वर सन २०१४ -१५  चे अंदाजप क तयार करताना सदर 
उप मास नागिरकांचा चांगला ितसाद िमळावा व अंदाजप क तयार करताना 

भाग कायार्लये, यांचे स्तरावर नागिरकांकडून त्यांच्या भागात करावयाच्या 
कामांबाबत सचुनांचा अंदाजप कामध्ये समावेश करणेसाठी खालील कायर्पध्दतीचा 
अवलंब करण्यात यावा. 
१) लेखा िवभागाकडून दिैनक वृ प ात जािहर आवाहन िसध्द करणेत येईल.   

त्याची त व अजार्चा नमुना त्येक भाग अिधकारी यांनी त्यांचे 
कायार्लयाच्या दशर्नी िठकाणी लावून या उप माची मािहती नागिरकांना 

ावी. 
२) मा. भाग सिमती अध्यक्ष यांचे अध्यक्षतेखाली भाग सिमतीची बैठक स्तुत 

योजनाचे िवचाराथर् बोलिवण्यात यावी. त्या बैठकीमध्ये भाग 
सिमती सदस्यांबरोबर, नागिरकांच्या अंदाजप क सहभागाबाबत चचार् 
घडवून आणावी. नागिरकांच्या सहभागातून अंदाजप क तयार करणेबाबतचा 

ारुप कायर् आराखडा तयार करण्यात यावा. 
३) एका कामाची र म शक्यतो र.रु. १० लाखापेक्षा जास्त नसावी. 
४) नागिरकांकडून आलेले कामांचे स्ताव याबाबत संबंिधत कायर्कारी अिभयंता 

यांचेकडून छाननी करुन घेऊन कामांचा ाधा य म ठरिवण्यात यावा व 
त्यांचा समावेश भाग सिमती अंदाजप कात करुन अंितमत: मा यतेसाठी 
पाठिवण्यात यावेत. 

५) सहभागी अंदाजप क सन २०१४- १५ संदभार्तील नागिरक सूचना अजर् 
भरण्या संदभार्तील मािहती, सवर् भाग अिधकारी यांनी त्यांचे कायार्लयात 
नागिरकांना सूचना अजर् वाटपासाठी िवनामुल्य उपल ध करावयाचे आह े व  
नागिरकांकडून ा  झालेल्या अजार्ची पोहच दऊेन जािहर केलेल्या तारखेस 
िकती कामांचा समावेश अंदाजप कात केला आह ेते जािहर करावे.  

६) मा. भाग  सिमतीच्या  मा यतेनंतर  भाग अिधकारी यांनी त्यांच्या 
िनयं णाखालील सवर् भागाची एकि त मािहती महापािलका अंदाजप कात 
समािव  करणेसाठी मा. आयु  यांचेकडे सादर करावी. त्यासोबत 

 
   
७)   सन २०१४  Ð १५  सहभागी अंदाजप क नागिरकांनी सुचिवलेली कामे 



याबाबतचा लेखािशषार्नुसार गोषवारा स्वतं  सादर करावा. नागिरकांनी 
सुचिवलेल्या ज्या कामांचा समावेश अंदाजप कात करण्यात आलेला नाही 
कवा करणे शक्य नाही. त्याबाबतच्याकारणासह मािहती लेखा िवभागाकडे 

दोन तीत पाठवावी. 
८)  नागिरकांचे सूचना अजर् िस्वकारण्याची अंितम तारीख २५/१०/२०१३ 

अशी  असून त्यानंतर मा. भाग सिमती सभेस अंदाजप क आराखडा 
सादर करुन त्यावर चचार् करुन िशफारशीसह अंदाजप क मािहती म.न.पा. 
अंदाजप कात समावेश करणेसाठी ि◌ द २८/१०/२०१३ पवु  वळेेचे पालन 
करुन सादर करावी.  

 
 
          सही/- 

आयु  
िपपरी िचचवड महानगरपािलका 

िपपरी - १८ 
 

ित, 
१) भाग अिधकारी 
२) भाग कायर्कारी अिभयंता 
३) स्थापत्य मु य कायार्लय 
४) िव ुत मु य कायार्लय 
५) पाणीपुरवठा मु य कायार्लय. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



िपपरी िचचवड महानगरपािलका 
िपपरी - १८ 

सहभागी अंदाजप क सन २०१४ - २०१५ 
     नागिरक सुचना अजर् 
 

मतदार भाग नंबर व नांव :  

नागिरकाचे नाव :  

नागिरकांच्या गटाचे/ 
 संस्थेचे नाव : 
(आवश्यकता असल्यास) 

 

संपकार्चा प ा :  

दरूध्वनी मांक :  

 
अ.  कामाचे स्वरुप व स्थान  कामाचा सांकेितक मांक 

१ २ ३ 
   

   

   

 
 
िदनांक :-     /   /२०१३ 
        स्वाक्षरी :- ------------------ 

        नाव :-  --------------------  

====================================================  
 

िपपरी िचचवड महानगरपािलका अंदाजप क सन २०१४ - २०१५ 
        नागिरक सुचना अजर् पोहच 
 

नागिरकाचे नाव             

 िदनांक अनु मांक 
 
 
 



कोणती कामे  सुचिवता येतील ? 

आपल्या पिरसरात कचरापेटीची वस्था, फुटपाथ तयार करणे, रस्ते डांबरीकरण, िदवे 

लावणे, िस ल बसिवणे, बस स्थानके, सावर्जिनक शौचालये, वृध्दांसाठी बैठक वस्था 

करणे, बागा / उ ानमधील सुधारणा इ. ज्यायोगे सुचिवलेल्या कामाला १० 

लाखापेक्षा जास्त खचर् येणार नाही. 
या िनधीचा योग्य व पुरेपुर वापर हावा हणून कामे सुचिवताना खालील काळजी 
यावी.  

खालील बाब ची िवशेष काळजी यावी. 
• कामे सुचिवताना मोठी कामे सुचवू नयेत  जसे पूल, उ ाणपुल, नवे रस्ते, भवन 

बांधकाम इ. १० लाखाची मयार्दा लक्षात ठेवावी. 
• सुि म कोटार्ने अवैध ठरिवलेली कामे करण्याबाबतच्या सूचना महानगरपािलकेला 

स्वीकारता येणार नाहीत. 
• नागिरक सूचनामध्ये कामाचे स्वरुप व स्थान अचूकपणे िलहावे. उदा:- ध 

रावेत रस्त्यावर ध पुल ते साई चौकापयत पथदीप खांब उभारणे व िदवे 
लावणे. 

• नागिरक सूचना अजार्तील रकाना . ३ मध्ये खालील को कानुसार कामाचा 
सांकेितक मांक नमूद करावा. 

कामाचे 
स्वरुप 

सांकेितक 
मांक 

कामाचे 
स्वरुप 

सांकेितक 
मांक 

कामाचे 
स्वरुप 

सांकेितक 
मांक 

इमारती १ सावर्जिनक 
वाहनतळ 

६ मािहती फलक/ 
नामफलक 

११ 

लोकारोग्य २ पाणीपुरवठा ७ रस्ते दभुाजक व 
दभुाजक सुधारणा 

१२ 

पथ ३ मलिन:सारण ८ सावर्जिनक 
वाचनालय 

१३ 

रस्त्यावरील िदवे ४ बागा/उ ाने/ जॉिगग
ॅक/बैठक वस्था

९ रस्त्याच्या 
कडलेा झाडे 

व बैठक वस्था

१४ 

वाहतुक 
िनयं ण िदवे 

५ कचरा वस्थापन १० इतर १५ 

 
 

 



*  "लोकारोग्य" या लेखािशषार्मध्ये खालील कामांचा समावेश आह.े 

स्मशानभूमी, घाट,  आरोग्य िनरीक्षक  केिबन, कचरा कंुडया व कचरा डपेो, 

क डवाडा, क लखाना, गावठाण  गटसर्, नाला ेिनग, सरफेस गटसर्, संडास    

   मुता-या. 

• अनुषंिगक सूचना : 

• वरील कारची कामे सुचिवताना जागेचा िरतसर ताबा, कल्पांची िनकड व 

आवश्यक बाब ची पुतर्ता करणे शक्य असेल अशाच कामांचा समावेश 
अंदाजप कात केला जाईल. 

• मागणी केलेल्या कामांची तपिशलवार मांडणी  केली जावी. उदा:- कामाचा 
कार, कामाचा तपिशल व िठकाण. 

• अंदाजप कातील को का बाहरेील असलेल्या सूचना ज्याकरीता अंदाजप कामध्ये 
पैशाची  तरतूद करणे आवश्यक नसते अशा सूचना टाळा ात. उदा: कमर्चा-

यांची िनयु ी िकरकोळ दरुुस्त्या, स्वच्छता इ. 

• सदर अजर् सादर करण्याची िद. २५/१०/२०१३ आह.े अंितम तारखेनंतर 

सादर  केलेला अजर् िवचारात घेतला जाणार नाही. 
• सदरचा नागिरक सूचना अजर् हा आपल्या राहत्या भाग कायार्लयात सादर 

करता येईल. अ य िवभागाकडे अजर् सादर करता येणार नाही. 
महापािलका  कायार्लय, भाग  कायार्लय व नागिरक सुिवधा क ावर याबाबतचे 

नमुने उपल ध आहते त्या नमु यात आपल्या सुचना सदरपैकी कोणत्याही कायार्लयात 
पोहोचवा ात. आपल्या अजार्चा जो दाखल मांक असेल त्यांच्या आधारे ह े काम 
अंदाजप कात स्वीकारले गेले कवा नाही व नसल्यास त्याबाबतची कारणे कळू 
शकतील. 

ि या कशी होईल -   

िद.  ५/१०/२०१३ पासून िद. २५/१०/२०१३ पयत नागिरकांनी िदलेल्या नमु यात 
कामे सुचवायची आहते. नंतर त्या कामांचे पूणर्गणनप क (Estimates) तयार केली 

जाईल. 
िद. २८ /१० /२०१३ रोजी समािव  कामांची अंितम यादी जाहीर होईल.  


