
िवषय :- मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम-१९४९ कलम ६० (अ)(३) अ!वये  

जाहीर करावयाची मािहती 

िवभाग ब ूभाग िव)ुत िवभाग 

िवषयांिकत ूकरणी इकडील िवभागाकडील मािहती खालीलूमाणे 

अ.ब. कलम ६०( अ) (३) मािहती 

१ महापािलकेचा तपिशल िपंपरी िचंचवड मनपा1या मालकीचे 

साव4जिनक रःते,मनपा इमारतीम7ये ूकाश 

8यवःथा करणे तसेच मनपा जकात 

नाके,शाळा,सांःकृितक भवन,पोह=याचा 

तलाव,8यायाम शाळा,दवाखान,ेतसेच ःमशान 
भूिमम7ये @कास 8यवःथा करणे,सव4 िव)ुत 

िवषयत कामे करणे ,Aयाची वीजबीले भरणे,व 

िविवध ूकBप िवषयक कामे करणे. 

२ महानगरपािलकेचे कायD पार पाड=या1या 

ूयोजनासाठी िकंवा ःला दे=यासाठी घिटत 
कर=यात आलेली,कोणAयाही नावाने 

संबोधली जाणारी मंडळे,पिरषदा,सिमAया व 

इतर िनकाय दश4िवणारेिववरण पऽ मग 

Aया मंडळा1या,पिरषदां1या सिमAयां1या व 

इतर िनकायां1या बैठिकसाठी जनतेसाठी 

खुBया असोत िकंव नसोत िकंवा अशा 

बैठिकंची काय4वMेृ जनतेला पाह=यासाठी 

उपलOध असोत िकंवा नसोत. 

िवकास अिभयंता (िव/यां) हे िवभाग ूमुख 

असून िव)ुत िवभागाचे िनयंऽण व िनगडीत 
सव4 धोरणाAमक िनण4य व िव)ुत िवषयक 

कामे केली जातात. 

३ िवभागातील अिधकारी व कम4चा-यांची 

िनदDिशका 

सोबत समािवQ यादी 
 

४  महानरपािलके1या कोणAयाही कामाकरीता 
सवलती/परवानगी िकंवा ूाRी करपऽक 

दे=यासाठी अिधकार ूधान कर=यात 

आलेBया अिधका-यांचे तपिशल. 

िवकास अिभयंता (िव/यां) 

५ ूAयेक ितमाही नंतर दोन मिह!या1या 

आतAया ितमाहीचा लेखापिरTीत ताळे 
बंद,जमा व खच4 आिण पैशाचा ओघ 

दश4िवणारे िवMीय िववरण पऽ आिण 

िवMीय वष4 संपलेनंतर तीन मिह!या1या 

आत,संपुण4 िवMीय वषा4चे लेखापिरTीत 

िवMीय िववरण पऽ 

लागू नाही. 

६ महानगरपािलका सव4 सेवा दश4िवणारे 

िववरण पत 

िपंपरी िचंचवड मनपा1या मालकी1या 

रःAयावर िदवाबMी बसिवणे. 

७ सव4 योजनांचे तपिशल,ूःतािवत 

खच4,पुरिवणेत आलेBया ूमुख सेवासाठी 

िकंवा पार पडलेBया कामासाठी झालेला 

ूAयT खच4 आिण संिवतरीत केलेBया 

सोबत पिरिशQ क समािवQ केले आहे. 



रYकमाबाबत अहवाल 

८ महानगरपािलकेने पुरिवलBेया ूमुख 

सेवासाठी1या िकंवा पार पडलेBया 

कामांसाठी1या अथ4 सहा[य काय4बमांचा 

तपिशल आिण अशा काय4बमासाठीचे 

लाभाथ\ िनि]त कर=याची िरत व िनकष 

लागू नाही 

९ महानगरपािलके1या Tाऽा1या िवकासाशी 

संबंिधत बहृत योजनेचा,शहर िवकास 

योजनेचा िकंव ◌ाइतर कोणAयाही 

योजनेचा तपिशल 

लागू नाही 

१० रा_यशासन,राज पऽातील 
अिधसुचने`ारे,िविनिद4Q करेल असे ूमुख 

बांधकामाचे तपिशल तसेच बांधकामाचे 

मुBय पुत4तेचा कालावधी आिण कराराचा 

तपिशल यांबाबतची मािहती. 

लागू नाही. 

११ महानगरपािलके1या िनधीचा 
तपिशल,aहणजेच मागील वषा4म7ये पुढील 

बाबी`ारे िमळालेले उAप!न 

अ) कर,शBुक,उपकर आिण 

अिधभार,मालमMेतून िमळणारे 

भाडे,लाय़स!स व परवानगी यातून 

िमळणारी फी 

ब) वसूल न केला गेललेा कर,शBुक 

उपकर आिण अिधभार  मालमMेतून 

िमळणारे भाडे,लाय़स!स व परवानगी 

यातून िमळणारी फी 

क) रा_य शासनाने वसुल केलेBया 

करांचा महानगरपािलकेकडे हःतांतरीत 

केलेला िहःसा आिण 

महानगरपािलकेला िमळाललेी अनुदान े

ड) महानगरपािलकेला नेमनू िदलेBया 

िकंवा ित1याकडे सोपिवलेBया 

योजना,ूकBप व आराखडे यां1या 

अंमलबजावणी साठी रा_य शासनाने 

िदललेी अनुदाने Aयांचे ःवeप आिण 

िविनयोगाची मया4दा 

इ) जनतेकडून िकंवा अशासिकय 

अिभकरणाकडून िमळालेBया देणfया 

िकंवा अंशदाने यामाफ4 त उभा कललेा 

पैसा. 

लागू नाही 

१२ ूAयेक िवभागाला िनयतवाटप केललेी 

वािष4क अथ4संकBपीय तरतूद 

---- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१३ िविहत कर=यात येईल अशी इतर मािहती ---- 

   



िव)ुत िवभागाकडील अिधका-यांची व कम4चा-यांची िनदDिशका 
 

 

अ.ब. हgाु  नांव काया4लयाचा पMा दर7वनी नंु . 

१ अिपल अिधकारी 

तथा िवकास 

अिभयंता 

(िव/यां) 

ौी.अशोक धiिडबा सुरगुडे िव)ुत िवभाग पिहला 

मजला,िपंपरी िचंचवड 

महानगरपािलका 

भवन,िपंपरी ४११०१८ 

६७३३१४०५ 

२ काय4कारी 

अिभयंता (िव) 

तथा जनमािहती 

अिधकारी 

ौी.रामदास हिर जाधव ब ूभाग 

काया4लय,एBूो 

कंपाऊंड,िचचंवड गांव 

४११०३३ 

२७३५०१५३ 

िवःतािरत 

ब.२०५ 

३ उप अिभयंता 
(िव) 

ौी.मािणक माeती च8हाण ब ूभाग 
काया4लय,एBूो 

कंपाऊंड,िचचंवड गांव 

४११०३३ 

२७३५०१५३ 
िवःतािरत 

ब.२१० 

४ उप अिभयंता 

(िव) 

सौ.शिशकांत सखाराम मोरे ब ूभाग 

काया4लय,एBूो 
कंपाऊंड,िचचंवड गांव 

४११०३३ 

२७३५०१५३ 

िवःतािरत 
ब.२०९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              पिरिशQ  क 

अंदाजपऽक सन २०१२-१३.मुmयालयाकडील 

 

अ.ब. िवभागाचे नांव कायD अंदाजपऽकीय 

रYकम 

(लाखात) 

चालू िःथती 

 ब ूभाग िव)ुत 

िवभाग 

   

१  ूभाग ब. 52 ताथवडे गावठाण 

मधील रःता eंिदकरणातील 

धोकादायक लघुदाब वीज वािह!या 

हलिवणे. 

२० करारनामा 

२  ूभाग ब. 52 ताथवडे पुनावळे 

मधील रःता eंिदकरणातील 

धोकादायक उ1चदाब व लघुदाब 

वीज वािह!या हलिवणे. 

२० करारानामा 

३  वाड4 ब. 33  खराळवाडी येथील 

बकाउBफ सोसायटी व खराळआई 

मंिदरजवळील उ1चदाब व लघुदाब 

वािहनीचे खांब व तारा भुिमगत 

केबल टाकून हलिवणे. 

२० करारानामा 

४  ब ूभागांतग4त रेल िवहार चौक ते 

वाBहेकरवाडी रःता चौक या ःपाईन 

रःAयावरील ऊजा4 बचत 

कर=याकरीता LED िफटींग बसवणे. 

२० िनिवदा िःवकृती 

५  ब ूभागाअंतग4त िचंचवड 

िवभागातील मुmय रःAयावरील 

ऊजा4 बचत करणेकरीता िफटींग 

बदलणे. 

१५ करारनामा 

६  ब  ूभागातील  िलंक  रःAयावरील  

िव)ुतदािहनीचे  3  वषा4किरता  

चालन  देखभाल  दqःती  कऱणेु . 

१० काम चाल ू

७  ूभाग ब. 52 मधील मुंबई पुणे 

NH-4 या राtीय महामागा4वरील 

इंिदरा कॉलेज ते पुनावळे जकात 

नाका पयvत सिव4स रःAयावर 

िदवाबMी 8यवःथा करणे. 

१५ काम चाल ू

८  ूभाग ब. 22 मधील िचंचवडगाव 

परीसरातील रःAयावरील गंजलेले  

खांब  बदलून  िदवाबMी 8यवःथेचे 

नुतनीकरण करणे. 
 

 

१५ करारानामा 



९  ूभाग ब. 18 िवकासनगर मधील 

मामुडy साईनगर परीसरातील रःता 

-eंिदकरणातील धोकादायक 

उ1चदाब व लघुदाब वीज वािह!या 

हलिवणे. 

१२.५ करारनामा 

१०  ूभाग ब. 18 िवकासनगर मधील 

िरTा ःटzड चौक ते ूगती 

कॉलनीकडे जाणा-या रःता 

eंिदकरणातील धोकादायक उ1चदाब 

व लघुदाब वीज वािह!या हलिवणे. 

१२.५ करारानामा 

११  ब ूभागांतग4त माःटर बेकरी ते 

कापसे उ)ान या मुmय रःAयावरील 

ऊजा4 बचत कर=याकरीता LED  

िफटींग बसिवणे व तदअनुषांगीक 

कामे करणे. 

१० करारानामा 

१२  ूा.रामकृंण  मोरे  ूेTागहृातील 

7विनTेपण 8यवःथेचे नूतनीकरण  

कऱणे 

७.५ िनिवदा िःवकृती 

१३  रावेत िकवळे उप िवभागातील ऊजा4 

बचत कर=याकरीता LED िफटींग 

बसवणे. 

१० करारनामा 

१४  ःथापAय िवभागाचे मागणीनसुार 
वॉड4 ब.३४ आरTण ब.९७ येथील 

िनयोजीत सािवऽीबाई फुले 

सांःकृितक भवन येथील रोहीऽसंच 

हलिवणे. 

६ करारानामा 

१५  वॉड4  ब.  32  अंतग4त जी. आय 
आYटोगोनल पोल उभारणी कeन 

िदवाबMी  8यवःथेचे  नूतनीकरण  

कऱणे. 

५ िनिवदा िःवकृती 

१६  वॉड4  ब.  33  अंतग4त जी. आय 

आYटोगोनल पोल उभारणी कeन 
िदवाबMी  8यवःथेचे  नूतनीकरण  

कऱणे. 

५ िनिवदा िःवकृती 

१७  वॉड4  ब.  34  अंतग4त जी. आय 

आYटोगोनल पोल उभारणी कeन 

िदवाबMी  8यवःथेचे  नूतनीकरण  

कऱणे. 

५ िनिवदा िःवकृती 

१८  वॉड4  ब.  35  अंतग4त जी. आय 

आYटोगोनल पोल उभारणी कeन 

िदवाबMी  8यवःथेचे  नूतनीकरण  

कऱणे. 

५ काम चाल ू



१९  वॉड4  ब.  29  अंतग4त जी. आय 

आYटोगोनल पोल उभारणी कeन 

िदवाबMी  8यवःथेचे  नूतनीकरण  

कऱणे. 

५ िनिवदा 

काय4वाही 

२०  ब ूभागांतग4त मनपा उप 

िवभागातील वॉड4 बं २९,३१,३२,३३ 

अंत4गत मुmय रःAयावरील ऊजा4 

बचत कर=याकरीता LED  िफटींग 

बसिवणे व तदअनुषांगीक कामे 

करणे. 

६ करारानामा 

२१  ब ूभागांतग4त मनपा उप 

िवभागातील वॉड4 बं ३४,३५,६९,७१ 

अंत4गत मुmय रःAयावरील ऊजा4 

बचत कर=याकरीता LED  िफटींग 

बसिवणे व तदअनुषांगीक कामे 

करणे. 

६ करारनामा 

२२  सन 2012/13 म7ये ब  

ूभागांतग4त  मनपा  भवन  

िवभागातील  रःAयावरील  पोल  व  

िफिटंगची  देखभाल  दeःती  ु
कऱणे. 

७.५ करारानामा 

२३  मनपाचे निवन ब ूभाग काया4लय 

इमारतीम7ये िव)ुत िवषयक कामे 

करणे. 

५ -करारनामा 

२४  मनपा भवन उप िवभागातील िव)ुत 

िद8यांची नादqःत केबल बदलणेु . 

७.५ करारानामा 

२५  ूभाग ब. 19 वाBहेकरवाडीमधील 
से. ब. २९ मधील नवशांतीिनकेतन 

सोसायटी परीसरातील रःAयावरील 

गंजलेले  खांब  बदलून  िदवाबMी 

8यवःथेचे नुतनीकरण करणे. 

७.५ करारनामा 

२६  ूभाग ब. 21 मधील चाफेकर चौक 
ते एस के एफ कंपनापयvत1या 

मुmय रःAयाचे eंिदकरणातील 

िदवाबMीचे खांब हलिवणे. 

७.५ काम चाल ू

२७  ूभाग ब. 20 मधील िबजलीनगर 

ओम चौक ते िबजलीनगर 

पा=या1या टाकीपयvत1या 
रःAयावरील िदवाबMी 8यवःथेचे 

नुतनीकरण करणे. 

७.५ काम चाल ू

२८  ूभाग ब. 18 िवकासनगर िकवळे 

मधील िवकासनगर मुmय रःAयाचे 

७.५ काम चाल ू



eंिदकरणातील िदवाबMीचे खांब 

हलिवणे. 

२९  ूभाग ब. 18 िवकासनगर िकवळे 

मधील िदवाबMी 8यवःथेची देखभाल 

व दeःती करणेु . 

७.५ िनिवदा 

काय4वाही 

३०  ूभाग ब. 52 ताथवडे पुनावळे 
मधील िदवाबMी 8यवःथेची देखभाल 

व दeःती करणेु . 

७.५ काम चाल ू

३१  ूभाग ब. 20 िचंचवडेनगर मधील 

िदवाबMी 8यवःथेची देखभाल व 

दeःती करणेु . 

७.५ काम चाल ू

३२  ूभाग ब. 22 िचंचवडगांव मधील 

िदवाबMी 8यवःथेची देखभाल व 

दeुःती करणे. 

७.५ काम चाल ू

३३  ब  ूभागांतग4त  िचंचवड  

िवभागातील  झोपडप~टी 

परीसरातील  पोल  व  िफिटंगची  

देखभाल  दeःती  कऱणेु  

७.५ काम चाल ू

३४  िचचवड उपिवभागात न8याने होणा-

या इमारतीचे िव)ुत िवषयक कामे 

करणे 

५ काम चाल ू

३५  ूभाग ब. १९ वाBहेकरवाडी मधील 

िदवाबMी 8यवःथेची देखभाल व 

दqःती करणेु . 

७.५ काम चाल ू

३६  ौीधर नगर पिरसरातील सो.8हे. 

िद8यांचे नुतनीकरण करणे 

५ काम चाल ू

३७  िदनकर अपाट4म�ट (ढेकणे qfणालय 

) पिरसरातील सो.8हे. िद8यांचे 

नुतनीकरण करणे 

५ काम चाल ू

३८  ूभाग ब. 21  दळवीनगर मधील 

िदवाबMी 8यवःथेची देखभाल व 

दeःती करणेु . 

५ काम चाल ू

३९  सुदश4ननगर, गोलांडे गाड4न 

पिरसरातील सो.8हे. िद8यांचे 

नुतनीकरण करणे 

५ काम चाल ू

४०  गावडे पाक4  (कर संकलन काया4लय) 

पिरसरातील सो.8हे. िद8यांचे 

नुतनीकरण करणे 

५ काम चाल ू

४१  पािरजातबन १ व २ पिरसरातील 

सो.8हे. िद8यांचे नुतनीकरण करणे 

५ काम चाल ू

४२  मािणक काँलनी पिरसरातील सो.8हे. 

िद8यांचे नुतनीकरण करणे. 

५ काम चाल ू



४३  िऽमुत\ िफडर,तालेरानगर राजमाता 

काँलनी, काकडेनगर पिरसरातील 

सो.8हे. िद8यांचे नुतनीकरण करणे 

५ काम चाल ू

४४  केशवनगर शाळेजवील पिरसरातील 

सो.8हे. िद8यांचे नुतनीकरण करणे. 

५ काम चाल ू

४५  तानाजी नगर (माqती मंिदर) 
पिरसरातील सो.8हे. िद8यांचे 

नुतनीकरण करणे 

५ काम चाल ू

४६  सैिनक वसाहत, बकाऊBफ सोसायटी 

पिरसरातील सो.8हे. िद8यांचे 

नुतनीकरण करणे. 

५ काम चाल ू

४७  ूभाग ब. 52 ताथवडे 

सोनवणेवःती, जीवननगर 

परीसरातील रःAयांवर िदवाबMी 

8यवःथा करणे. 

७.५ करारनामा 

४८  ूभाग ब. 18 िवकासनगर िकवळे 

मधील न8याने तयार होणा-या 

रःAयांवर िदवाबMी 8यवःथा करणे. 

७.५ -करारनामा 

४९  ूभाग ब. 19 वाBहेकरवाडी मधील 

न8याने तयार होणा-या रःAयांवर 

िदवाबMी 8यवःथा करणे. 

७.५ करारानामा 

५०  ूभाग ब. 20 िचंचवडेनगर मधील 

न8याने तयार होणा-या रःAयांवर 

िदवाबMी 8यवःथा करणे. 

७.५ काम चाल ू

५१  ूभाग ब. 52 ताथवडे पुनावळे 

मधील न8याने तयार होणा-या 

रःAयांवर िदवाबMी 8यवःथा करणे. 

७.५ करारनामा 

५२  ब  ूभागांतग4त  ूभाग ब. १८ 

िवकासनगर मधील मुmय 

रःAयावरील नादeःत िफिटंग ु
बदलणे. 

७.५ काम चाल ू

५३  ब  ूभागांतग4त  ूभाग ब. १९ 

वाBहेकरवाडी परीसरातील मुmय 

रःAयावरील नादeःत िफिटंग ु
बदलणे. 

७.५ करारनामा 

५४  ब  ूभागांतग4त  ूभाग ब. ५२ 

ताथवडे मधील रःAयावरील  पोल  

व  िफिटंगची  वाष\क देखभाल  

दeःती  कऱणेु . 

७.५ काम चाल ू

५५  वाBमीकी आौम पिरसरातील 

न8याने होणा-या इमारतीचे िव)ुत 

िवषयक कामे करणे 

२.५ काम चाल ू



५६  िजजामाता qfणालयातील वायिरचे 

नुतिनकरण करणे व अनुषंगीक 

कामे करणे. 

२.५ काम चाल ू

५७  तालेरा qfणालयातील वायिरगचे 

नुतिनकरण करणे व अनुषंगीक 

कामे करणे. 

२.५ काम चाल ू

५८  तालेरा  हॉःपीटल,  िजजामाता  

हॉःपीटल  येथील  अिfनशामक  

यंऽणेची  देखभाल  दeःती  करणेु . 

५ काम चाल ू

   ४५८  
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