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पपरी- चचवड महानगरपािलका ही महारा ातील एक पुरोगामी म न पा आहे. म न पा ह ीत राहणा या नाग रका या 
सुिवधे साठी पपरी- चचवड महानगरपािलकेचे पुढील वषा या  अंदाजप कात नाग रकांनी सुचिवले या रा त कामाचा 
समावेश कर याचा उप म हाती घेतला आहे.      
 

नाग रकाना थाप य,िव ूत आिण पाणी पुरवठा लेखािशषा म ये खालील कामे सुचिवता येतील ( कृपया वतं  अज करावा) 
कामाच े व प सांकेितक 

मांक 
कामाच े व प सांकेितक 

मांक 
कामाच े व प सांकेितक 

मांक 
पदपथ / सायकल माग  १ मािहतीफलक/ नामफलक ६ इमारत दु ती   ११ 
बस थानके २ र या याकडेला झाड े ७ सावजिनक वाचनालय १२ 
र ते दुभाजक कवा दु ती ३ बागा/ उ ान/े जॉ गग ॅक  ८ पाणी पुरवठा १३ 
र यावरील दव/े पथदीप  ४ र ता डांबरीकरण ९ मलिन:सारण १४ 
वाहतुक िनयं ण दव े(िस ल) ५ बैठक व था १० इतर १५ 
नाग रकाना  लोकारो य या लेखािशषा म ये खालील  कामे सुचिवता येतील ( कृपया वतं  अज करावा)  
कामाच े व प सांकेितक 

मांक 
कामाच े व प सांकेितक 

मांक 
कामाच े व प सांकेितक 

मांक 
मशान भूमी १६ कचराकंुडया २० सरफेस गटस २४ 

घाट १७ कचराडेपो २१ गावठाण गटस २५ 
आरो य िनरी क केिबन १८ क डवाडा २२ नाला े नग २६ 
संडास आिण मुता-या १९ क लखाना २३ इतर  २७ 

या कशी होईल -   

१. द.२७/१०/२०१४ पासून द.१५/११/२०१४ पयत नाग रकांनी हा अज भ न कामे सुचवू शकतील.  

२. नंतर श य  कामांची पूव-गणनप क (Estimates) तयार केली जातील.  

३. या नंतर समािव  कामांची अंितम यादी जाहीर कर यात येईल. 

अनुषंिगक सूचना: 

१. कुपया एका कामा साठी एकच अज भरावा. एक  अिधक अज भ  शकते.   

२. वरील कारची काम े िनवडताना तािवत कामा या जागेचा रतसर ताबा, खच इ. आव यक बाब चा 

पूतता क नच  कामांचा समावेश अंदाजप कात केला जाईल.  

३. अंदाजप कातील को का बाहेरील सूचना याकरीता अंदाजप का म ये पैशाची तरतूद करण ेआव यक नसते, 

अशा सूचना टाळा ात. उदा: कमचा-यांची िनयु  करकोळ दु या, व छताइ.      

४. सदर अज सादर कर याची द.१५/११/२०१४ आह.े अंितम तारखेनंतर सादर केलेले  अज िवचारात घेतले 

जाणार नाहीत. 

५.  सदर अज े ीय कायालय ेआिण www.pcmcindia.gov.in येथे उपल ध आहेत.  

६. नाग रक सूचना अज हे  कुठ याही े ीय कायालयासाठी सादर क  शकतात, यासाठी केवळ  

संबिधत ( हणजे या कायालया या अख यारीतील काम आहे याच) े ीय कायालयात  अज सादर करावा. 

इतर कोण याही े ीय कायालयात अज सादर क  नय.े  

७. आप या अजाचा जो दाखल मांक असेल यां या आधारे ह ेकाम अंदाजप कात वीकारले गेले कवा नाही व  

नस यास याबाबतची कारणे कळू शकतील.  
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अज भरताना खालील बाब ची िवशेष काळजी यावी. 

१. सूचना अजात कामे सुचिवताना मोठी काम ेसुचव ूनयेत जसे पूल, उ ाणपुल, नवे र ते, भवन बांधकाम इ. केवळ 

१०लाखाची मयादा ल ात ठेवावी.  
२. सुि मकोटा ने अवैध ठरिवलेली कामे कर याबाबत या सूचना महानगरपािलकेला वीकारता येणार नाहीत. 
३.  नाग रक सूचना म ये कामाचे व प व थान अचूकपणे िलहावे. उदा:- ध रावेत र यावर धपुल ते साई चौका 

पयत फुटपाथ करणे.  
४. नाग रक सूचना अजातील को का नुसार कामाचा सांकेितक मांक नमूद करावा.  

े ीय कायालयाचे  नाव  
( या म ये काम सुचिवले आहे)  

 

मतदार वाड नांव व नंबर 
( या म ये काम सुचिवले आहे)   

 

नाग रकाचे नाव  
संपकाचा प ा 
 

 

मोबाईल मांक (अिनवाय)  
ई मेल ( अस यास)  

 
अ.  आप या प रसरातील म न पा संबंधी सुचिवलेले 

काम व ठकाण    
या मुळे सा य होणारा सावजिनक हेतू  कामाचा 

सांकेितक 
मांक 

  उदाहरण:- अ) िनगडी बस 
थानकाजवळ मिहलांसाठी शौचालय 

बांधणे.   
ब) मनापा .........बागे म ये मुलांसाठी 
खेळणी बसिवणे    

अ)मिहलांना सावजिनक 
ठकाणी सोय होईल. 
 
ब)मुलांना बागेत खेळ याचा 
आनंद िमळेल   

१९ 
 
 

८  
 
 
 
 
 
 

   

 
 
दनांक :-     /    /२०१४                            वा री :- ---------------- 

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

पपरी चचवड महानगरपािलका अंदाज प क सन २०१५ – २०१६ 
नाग रक सुचना अज पोहच पावती 

नाग रकाचे  नाव             
 
 

दनांक अनु मांक 

 


