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पिंिंरी-पिंिंवड महानगरिंाललका, पिंिंरी-१८
सहभागी अंदाजिंत्रक नागररक सुिंना अजज - २०२०-२०२१
अजज भरताना खालील बाबींिंी लवशेष काळजी घ्यावी.
१. सूिंना अजाजत कामे सुिंलवताना जसे िंूल, उड्डाणिंुल, नवे रस्ते, भवन बांधकाम इ. मोठी कामे सुिंवू नयेत.

या उिंक्रमात काम सुिंलव्यािंी मयाजदा ही के वळ १० लाखािंी

यािंी नोंद घ्यावी. वरील तक्त्यामध्ये

ददलेल्या कामां व्यलतररक्त ककवा १० लाख रूिंयाच्या वरील कामे क्षेत्रीय कायाजलयामार्ज त संबंलधत खा्यास
अग्रेलषत के ली जातील. सूिंना अजज कोण्या मुख्य खा्यास आलण कोण्या कारणाने अग्रेलषत कर्यात आला
आहे यािंी मालहती अजजदारास क्षेत्रीय कायाजलया मार्ज त दे्यात येईल अशा अग्रेलषत कामांिंी
अंमलबजावणीसाठी संबंलधत क्षेत्रीय कायाजलयाकडे िंाठिंुरावा कर्यािंी जबाबदारी संबंलधत अजजदारािंी असेल .
२. सुलिमकोर्ाज ने अवैध ठरलवलेली कामे कर्याबाबतच्या सूिंना महानगरिंाललके ला स्वीकारता येणार नाहीत.
३.

नागररक सूिंना मध्ये कामािंे स्वरुिं व स्थान अिंूकिंणे ललहावे. उदा:- औंध रावेत रस््यावर औंधिंुल ते साई
िंौका िंयंत र्ु र्िंाथ करणे.

४. नागररकांनी सूिंना अजाजतील कोष्टक १ आलण २ नुसार कामािंा सांकेलतक क्रमांक नमूद करावा.
५. नागररकांनी सूिंना अजज भर्याआधी क्षेत्रीय कायाजलय / सारथी हेल्िं लाईन ( 8888006666) वर संिंकज

साधल्यास आिंल्या सूिंना अजाज संबंधी मौललक मालहती लमळ्यास मदत होऊ शकते.
क्षेत्रीय कायाजलयािंे नाव (ज्या मध्ये काम सुिंलवले आहे)
मतदार वाडज नांव व नंबर(ज्या मध्ये काम सुिंलवले आहे)

नागररकािंे नाव
संिंकाजिंा िंत्ता

मोबाईल क्रमांक (अलनवायज)
ई मेल ( असल्यास)
अ.क्र

आिंल्या िंररसरातील म न िंा संबंधी सुिंलवलेले
काम व रठकाण

या मुळे साध्य होणारा सावजजलनक हेतू

उदाहरण:- अ) लनगडी बस
स्थानकाजवळ मलहलांसाठी शौिंालय
बांधणे.
ब) मनिंा .........बागे मध्ये मुलांसाठी
खेळणी बसलवणे

अ)मलहलांना सावजजलनक
रठकाणी सोय होईल.

ददनांक

२०१९

ब)मुलांना बागेत खेळ्यािंा
आनंद लमळे ल

स्वाक्षरी

कामािंा
सांकेलतक
क्रमांक

१९

८
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पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाललका अंदाज िंत्रक सन २०२० - २०२१

नागररक सुिंना अजज िंोहिं िंावती
नागररकािंे नाव

ददनांक

अनुक्रमांक

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाललका,पिंिंरी – १८
सहभागी अंदाजिंत्रक नागररक सुिंना अजज २०२० – २०२१
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंाललका ही महाराष्ट्रातील एक िंुरोगामी महािंाललका आहे.
महानगरिंाललका हद्दीत राहणा-या नागररकांच्या सुलवधेसाठी
पिंिंरी पिंिंवड
महानगरिंाललके िंे िंुढील वषाजच्या अंदाजिंत्रकात नागररकांनी सुिंलवलेल्या रास्त कामािंा
समावेश कर्यािंा उिंक्रम हाती घेतला आहे.
कोष्टक / तक्ता :- १
नागररकांना स्थािं्य,लवद्युत आलण िंाणी िंुरवठा लेखालशषाज मध्ये खालील कामे सुिंलवता येतील (कृ िंया स्वतंत्र
अजज करावा)
कामािंे
सांकेलतक कामािंे स्वरूिं
सांकेलतक
कामािंे
सांकेलतक
स्वरूिं
क्र.
क्र.
स्वरूिं
क्र.
िंदिंथ
१
मालहती र्लक
६
इमारत दुरुस्ती
११
सायकल मागज
२
नामर्लक
७
सावजजलनक
१२
वािंनालय
रस्ता डांबरीकरण
३
बैठक व्यवस्था/बाक/िंार
८
िंाणीिंुरवठा
१३
रस्ते दुभाजक ककवा
४
रस््यावरील ददवे
९
मललन:सारण
१४
दुरूस्ती
बस स्थानके (बी
५
वाहतुक लनयंत्रक ददवे
१०
इतर
१५
आर र्ी सोडू न)
कोष्टक :- २
नागररकांना लोकारोग्य या लेखालशषाजमध्ये खालील कामे सुिंलवता येतील (कृ िंया स्वतंत्र अजज करावा)
कामािंे स्वरूिं
सांकेलतक
कामािंे स्वरूिं
सांकेलतक क्र. कामािंे
सांकेलतक
क्र.
स्वरूिं
क्र.
स्मशान भूमी
१६
किंराकुं ड्या
२०
सरर्े स गर्सज
२४
घार्
१७
किंराडेिंो
२१
गावठान गर्सज
२५
आरोग्य लनरीक्षक के लबन
१८
कोंडवाडा
२२
नाला ट्रेपनग
२६
संडास आलण मुता-या
१९
कत्तलखाना
२३
इतर
२७

िदक्रया कशी होईल :१. दद.०४/११/२०१९ िंासून दद.२५/११/२०१९ िंयंत नागररक हा अजज भरून कामे सुिंवू
शकतील.
२. नंतर शक्तय कामांिंी िंूवज-गणनिंत्रक (Estimates) तयार के ली जातील.
३. ्या नंतर समालवष्ट कामांिंी अंलतम यादी जाहीर कर्यात येईल.
 अनुषलं गक सूिंना :
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 वरील िकारिंी कामे सुिंलवताना जागेिंा ररतसर ताबा, िकल्िंांिंी लनकड व आवश्यक
बाबींिंी िंुतजता करणे शक्तय असेल अशािं कामांिंा समावेश अंदाजिंत्रकात के ला जाईल.
 मागणी के लेल्या कामांिंी तिंलशलवार मांडणी
के ली जावी. उदा:- कामािंा िकार,
कामािंा तिंलशल व रठकाण.
 अंदाजिंत्रकातील कोष्टका बाहेरील असलेल्या सूिंना ज्याकरीता अंदाजिंत्रकामध्ये िंैशािंी
तरतूद करणे आवश्यक नसते अशा सूिंना र्ाळाव्यात. उदा: कमजिंा-यांिंी लनयुक्ती
दकरकोळ दुरुस््या, स्वच्छता इ.
 सदर अजज सादर कर्यािंी अंलतम दद.२५/११/२०१९ िंयंत आहे. अंलतम तारखेनत
ं र सादर
के लेला अजज लविंारात घेतला जाणार नाही.
 सदर अजज क्षेलत्रय कायाजलये आलण www.pcmcindia.gov.in
(www.participatorybudgeting.in)

उिंलब्ध आहेत. नागररक

या संकेतस्थळावरून (online) सूिंना अजज करू

शकतात.
सूिंना अजज हे कू ठल्याही क्षेत्रीय कायाजलयासाठी सादर करून शकतात, यासाठी के वळ



संबलधत (म्हणजे ज्या कायाजलयाच्या अख्यारीतील काम आहे ्यािं) क्षेत्रीय कायाजलयात अजज
सादर करावा. इतर कोण्याही क्षेत्रीय कायाजलयात अजज सादर के ल्यास तो लनवड िदक्रयेत ग्राह्य
धरला जाणार नाही.
 आिंल्या अजाजिंा जो दाखल क्रमांक असेल ्यांच्या आधारे हे काम अंदाजिंत्रकात स्वीकारले गेले
ककवा नाही व नसल्यास ्याबाबतिंी कारणे कळू शकतील.

पिंिंरी-पिंिंवड महानगरिंाललका, पिंिंरी-१८
सहभागी अंदाजिंत्रक नागररक सुिंना अजज-२०२० – २०२१

पिंिंरी-पिंिंवड महानगरिंाललका ही महाराष्ट्रातील एक िंुरोगामी म न िंा आहे. म न िंा हद्दीत
राहणाऱ्या नागररकाच्या सुलवधे साठी पिंिंरी-पिंिंवड महानगरिंाललके िंे िंुढील वषाजच्या अंदाजिंत्रकात
नागररकांनी सुिंलवलेल्या रास्त कामािंा समावेश कर्यािंा उिंक्रम हाती घेतला आहे.

कोष्टक / तक्ता : १

नागररकाना स्थािं्य,लवद्यूत आलण िंाणी िंुरवठा लेखालशषाज मध्ये खालील कामे सुिंलवता येतील ( कृ िंया स्वतंत्र अजज करावा)
कामािंे स्वरुिं
िंदिंथ
सायकल मागज
रस्ता डांबरीकरण
रस्ते दुभाजक ककवा दुरुस्ती
बस स्थानके (बीआरर्ी बस
स्थानक सोडू न )

कोष्टक क्र.: २

सांकेलतक
क्रमांक
१
२
३
४
५

कामािंे स्वरुिं
मालहतीर्लक
नामर्लक
बैठक व्यवस्था /बाक / िंार
रस््यावरील ददवे
वाहतुक लनयंत्रण ददवे

सांकेलतक
क्रमांक
६
७
८
९
१०

कामािंे स्वरुिं
इमारत दुरुस्ती
सावजजलनक वािंनालय
िंाणी िंुरवठा
मललन:सारण
इतर

सांकेलतक
क्रमांक
११
१२
१३
१४
१५
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नागररकाना लोकारोग्य या लेखालशषाज मध्ये खालील कामे सुिंलवता येतील ( कृ िंया स्वतंत्र अजज करावा)
कामािंे स्वरुिं
स्मशान भूमी
घार्
आरोग्य लनरीक्षक के लबन
संडास आलण मुता-या

सांकेलतक
क्रमांक
१६
१७
१८
१९

कामािंे स्वरुिं
किंराकुं डया
किंराडेिंो
कोंडवाडा
कत्तलखाना

सांकेलतक
क्रमांक
२०
२१
२२
२३

कामािंे स्वरुिं
सरर्े स गर्सज
गावठाण गर्सज

सांकेलतक
क्रमांक
२४
२५

नाला ट्रेपनग
इतर

२६
२७

िदक्रया कशी होईल १. दद.०४/११/२०१९ िंासून दद.२५/११/२०१९ िंयंत नागररकांनी हा अजज भरून कामे सुिंवू शकतील.
२. नंतर शक्तय कामांिंी िंूव-ज गणनिंत्रक (Estimates) तयार के ली जातील.
३. ्या नंतर समालवष्ट कामांिंी अंलतम यादी जाहीर कर्यात येईल.

अनुषंलगक सूिंना:
१. कु िंया एका कामा साठी एकिं अजज भरावा. एक व्यक्ती अलधक अजज भरू शकते.
२. वरील िकारिंी कामे लनवडताना िस्तालवत कामाच्या जागेिंा ररतसर ताबा, खिंज इ. आवश्यक बाबींिंा

िंूतजता करूनिं कामांिंा समावेश अंदाजिंत्रकात के ला जाईल.
३. अंदाजिंत्रकातील कोष्टका बाहेरील सूिंना ज्याकरीता अंदाजिंत्रका मध्ये िंैशािंी तरतूद करणे आवश्यक नसते,

अशा सूिंना र्ाळाव्यात. उदा: कमजिंा-यांिंी लनयुक्ती दकरकोळ दुरुस््या, स्वच्छता इ.
४. सदर अजज सादर कर्यािंी दद.२५/११/२०१९ िंयंत आहे. अंलतम तारखेनत
ं र सादर के लेले अजज लविंारात

घेतले जाणार नाहीत.
५.

सदर अजज क्षेत्रीय कायाजलये आलण www.pcmcindia.gov.in येथे उिंलब्ध आहेत.

६. नागररक सूिंना अजज हे कु ठल्याही क्षेत्रीय कायाजलयासाठी सादर करू शकतात, यासाठी के वळ

संबलधत (म्हणजे ज्या कायाजलयाच्या अख्यारीतील काम आहे ्यािं) क्षेत्रीय कायाजलयात अजज सादर करावा.
इतर कोण्याही क्षेत्रीय कायाजलयात अजज सादर के ल्यास तो लनवड िदक्रयेत ग्राह्य धरला जाणार नाही.
७. आिंल्या अजाजिंा जो दाखल क्रमांक असेल ्यांच्या आधारे हे काम अंदाजिंत्रकात स्वीकारले गेले ककवा नाही व

नसल्यास ्याबाबतिंी कारणे कळू शकतील.

