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               पपरी चचवड महानगरपािलका 
               पपरी -१८,लेखा िवभाग 
               . लेखा/६/कािव/१५२०/२०१४ 
               दनांक :- २७ /१० /२०१४ 

 
         िवषय :- सन २०१५-२०१६ चे अंदाजप कात नाग रकांचा  सहभाग.  

प रप क, 

      सन २००७ -२००८ पासुन  महापािलकेचे   अंदाजप क   तयार  करताना 
नाग रकां या सुचनेनुसार आव यक कामांचा अंतभाव अंदाजप कात करणे, असा उप म 
महापािलकेन ेराबिवलेला असून यासाठी वतमानप ात िस दी क न नाग रकांना काम े
सुचिवणेबाबत जािहर आवाहन कर यात आलेले होते. याच धत वर सन २०१५-२०१६  
चे अंदाजप क तयार करताना सदर उप मास नाग रकांचा चांगला ितसाद िमळावा 
व अंदाजप क तयार करताना ेि य कायालये, यांच े तरावर नाग रकांकडून यां या 

ेि यात करावया या कामांबाबत सुचनांचा अंदाजप काम ये समावेश करणेसाठी 
खालील कायप दतीचा अवलंब कर यात यावा. 
१) लेखा िवभागाकडून दैिनक वृ प ात जािहर आवाहन िस द करणेत येईल.   

याची त व अजाचा नमुना येक ेि य अिधकारी यांनी यांचे कायालया या 
दशनी ठकाणी लावून या उप माची मािहती नाग रकांना ावी. 

२) मा. िे य सिमती अ य  यांच े अ य तेखाली ेि य सिमतीची बैठक तुत 
योजनाचे िवचाराथ बोलिव यात यावी.  या बैठक म ये ेि य सिमती सद यांबरोबर,

नाग रकां या अंदाजप क सहभागाबाबत चचा घडवून आणावी. नाग रकां या सहभा-
गातून अंदाजप क तयार करणेबाबतचा ा प काय आराखडा तयार कर यात यावा. 

३) एका कामाची र म श यतो र. . १० लाखापे ा जा त नसावी. 
४) नाग रकांकडून आलेले कामांच े ताव याबाबत संबंिधत कायकारी अिभयंता 

यांचेकडून छाननी क न घेऊन कामांचा ाधा य म ठरिव यात यावा व यांचा 
समावेश ेि य सिमती अंदाजप कात क न अंितमत: मा यतेसाठी पाठिव यात 
यावेत. 

५) सहभागी अंदाजप क सन २०१५-२०१६ संदभातील नाग रक सूचना अज भर या 
संदभातील मािहती, सव ेि य अिधकारी यांनी यांच े कायालयात नाग रकांना 
सूचना अज वाटपासाठी िवनामु य उपल ध करावयाचे आह ेव  नाग रकांकडून ा  
झाले या अजाची पोहच देऊन जािहर केले या तारखेस कती कामांचा समावेश 
अंदाजप कात केला आह ेते जािहर करावे.  

६) मा. ेि य सिमती या मा यतेनंतर ेि य अिधकारी यांनी यां या िनयं णाखालील 
सव ेि यांची एकि त मािहती महापािलका अंदाजप कात समािव  करणेसाठी  
मा. आयु  यांचेकड ेसादर करावी. यासोबत 
 
 

 




