
D/कोलते सर  Budget/२०१५-२०१६ 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी - ४११०१८ 

:- जािहर िनवेदन  :- 
शु दीप क 

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका सन २०२३ - २०२४  चे 
अंदाजप कात नाग रकांचा सहभाग 

 
मनपा अंदाजप काम ये नागरीकानंी सहभाग घेणेकामी सव े ीय कायालय तरावर अज ि वकृती 

िद.१५/१२/२०२२ पयत ठेवणेत आलेली होती. परंत ु नागरीकां या मागणीनुसार सदर या अज ि वकृती 
िद.३१/१२/२०२२ पयत वाढिवणेत येत आह.े  

 
सही/- 

( शेखर िसंह ) 
आयु  

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 
िपंपरी 

 
 
 . लेखा/२९/कािव/४१९/२०२२ 
 िद. १६/१२/२०२२ 
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D/कोलते सर  Budget/२०१५-२०१६ 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी - ४११०१८ 

 
                     :- जािहर िनवेदन  :- 

  
 पपरी चचवड महानगरपािलका सन २०२३ - २०२४  च े

 अंदाजप कात नाग रकांचा सहभाग  
 

सव ेि य सिमतीम य ेसन २०२३-२०२४ चे अंदाजप क तयार करताना नाग रकांनी सुचिवलेली 
कामे िवचारात घे याबाबतचा िनणय घे यात आला आहे. यानुसार नाग रकांना यां या ेि य 
कायालयातील/वॉडातील कामे सुचिव याबाबत जािहर कटना ारे कळिव यात येत ेक , आप या प रसरा या 
गरजेनुसार आव यक व यो य  कामांचा समावेश अंदाजप कात कर यासाठी नाग रक सुचना क  
शकतील. यासाठी िवहीत नमु यातील "नाग रक सुचना अज " येक ेि य कायालयात कायालयीन वेळेम य ेिव
नामु य वाटपाकरीता उपल ध आहेत. तसेच म.न.पा. वेबसाईट www.pcmcindia.gov.in वर उपल ध आहे. 
सदर नाग रकांच ेसुचना अज द.१५/१२/२०२२ रोजी साय ं५.०० वाजेपयत  संबंिधत ेि य  कायालयात तसेच 
खालील ई-मेलवरही  ि वकार यात येतील. संबंिधत ेि य अिधकारी व कायकारी अिभयंता हे 
सुचिवले या कामांची शहािनशा क न िवकास कामांचा समावेश अथसंक पात करतील. याची सव 
नाग रकांनी न द यावी.  

A Zone  azone@pcmcindia.gov.in 
B Zone  bzone@pcmcindia.gov.in 
C Zone  czone@pcmcindia.gov.in 
D Zone  dzone@pcmcindia.gov.in 
E Zone  ezone@pcmcindia.gov.in 
F Zone  fzone@pcmcindia.gov.in 
G Zone  gzone@pcmcindia.gov.in 
H Zone  hzone@pcmcindia.gov.in 
Civil  civil@pcmcindia.gov.in 
Electric  elecrical@pcmcindia.gov.in 
Water   water@pcmcindia.gov.in                   

                
          
  

सही/- 
( शेखर सह ) 

आयु  
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी 
 

 
 . लेखा/२९/कािव/३६२/२०२२ 
 द. १५/११/२०२२ 
 



D/कोलते सर  Budget/२०१५-२०१६ 

    पपरी- चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ 
सहभागी अंदाजप क             नाग रक सुचना अज - २०२३-२०२४ 

                 अज भरताना खालील बाब ची िवशेष काळजी यावी. 
१. सूचना अजात कामे सुचिवताना जस ेपूल, उ ाणपुल, नवे र त,े भवन बांधकाम इ. मोठी कामे सुचवू नयेत. या उप मात 

काम सुचिव याची मयादा ही केवळ १० लाखाची आहे याची न द यावी. वरील त याम ये दले या कामा ं ित र  

कवा १० लाख पया या वरील कामे े ीय कायालयामाफत संबंिधत खा यास अ ेिषत केली जातील. सूचना अज 
कोण या मु य खा यास आिण कोण या कारणाने अ ेिषत कर यात आला आहे याची मािहती अजदारास े ीय कायालया 
माफत दे यात येईल अशा अ ेिषत कामांची अंमलबजावणीसाठी संबंिधत े ीय कायालयाकडे पाठपुरावा कर याची 
जबाबदारी संबंिधत अजदाराची असेल. 

२. सुि म कोटान ेअवैध ठरिवलेली कामे कर याबाबत या सूचना महानगरपािलकेला वीकारता येणार नाहीत. 
३.  नाग रक सूचना म य ेकामाच े व प व थान अचूकपण ेिलहावे. उदा:- ध रावेत र यावर धपुल ते साई चौका पयत 

फुटपाथ करण.े  
४. नाग रकानंी सूचना अजातील को क १ आिण २ नुसार कामाचा सांकेितक मांक नमूद करावा.  
५. नाग रकांनी सूचना अज भर याआधी े ीय कायालय / सारथी हे प लाईन ( 8888006666) वर संपक साध यास 

आप या सूचना अजा संबंधी मौिलक मािहती िमळ यास मदत होऊ शकते. 
े ीय कायालयाचे  नाव ( या म ये काम सुचिवले आहे)   

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

नाग रकाच े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) मनपा .........बागे म ये मुलांसाठी 
खेळणी बसिवणे    

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

१९ 
 
 

८  

    

दनांक :-   /      /२०२२                  वा री :- --------------- 
पपरी चचवड महानगरपािलका अंदाज प क सन २०२३ - २०२४ 

नाग रक सुचना अज पोहच पावती 
नाग रकाच े नाव दनांक अनु मांक 
 
 

  



D/कोलते सर  Budget/२०१५-२०१६ 

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – १८ 
सहभागी अंदाजप क नाग रक सुचना अज २०२३ – २०२४ 

पपरी चचवड महानगरपािलका ही महारा ातील एक पुरोगामी महापािलका आहे. 
महानगरपािलका ह ीत राहणा-या नाग रकां या सुिवधेसाठी  पपरी चचवड 
महानगरपािलकेचे पुढील वषा या अंदाजप कात नाग रकांनी सुचिवले या रा त कामाचा 
समावेश कर याचा उप म हाती घेतला आहे. 
को क / त ा :- १ 
नाग रकांना थाप य,िव ुत आिण पाणी पुरवठा लेखािशषा म ये खालील काम ेसुचिवता येतील (कृपया वतं  
अज करावा) 
कामाचे 
व प 

सांकेितक 
. 

कामाचे व प सांकेितक 
. 

कामाचे 
व प 

सांकेितक 
. 

पदपथ १ मािहती फलक ६ इमारत दु ती ११ 
सायकल माग २ नामफलक ७ सावजिनक 

वाचनालय 
१२ 

र ता डांबरीकरण ३ बैठक व था/बाक/पार ८ पाणीपुरवठा १३ 
र ते दुभाजक कवा 
दु ती 

४ र यावरील दवे ९ मलिन:सारण १४ 

बस थानके (बी 
आर टी सोडून) 

५ वाहतुक िनयं क दवे १० इतर १५ 

 को क :- २  
नाग रकांना लोकारो य या लेखािशषाम ये खालील कामे सुचिवता येतील (कृपया वतं  अज करावा) 
कामाचे व प सांकेितक 

. 
कामाचे व प सांकेितक . कामाचे 

व प 
सांकेितक 

. 
मशान भूमी १६ कचराकंु ा २० सरफेस गटस २४ 

घाट १७ कचराडेपो २१ गावठान 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.१६/११/२०२२ पासून द.१५/१२/२०२२ पयत नाग रक 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 : 
 वरील कारची कामे सुचिवताना जागेचा रतसर ताबा, क पांची िनकड व आव यक 

बाब ची पुतता करणे श य असेल अशाच कामांचा समावेश अंदाजप कात केला जाईल. 
 मागणी केले या कामांची तपिशलवार मांडणी  केली जावी. उदा:- कामाचा कार, 

कामाचा तपिशल व ठकाण. 



D/कोलते सर  Budget/२०१५-२०१६ 

 अंदाजप कातील को का बाहेरील असले या सूचना याकरीता अंदाजप काम ये पैशाची  
तरतूद करणे आव यक नसत े अशा सूचना टाळा ात. उदा: कमचा-यांची िनयु  
करकोळ दु या, व छता इ. 

 सदर अज सादर कर याची अंितम द.१५/१२/२०२२ पयत आह.े अंितम तारखेनंतर सादर 
केलेला अज िवचारात घेतला जाणार नाही. 

 सदर अज ेि य कायालये आिण www.pcmcindia.gov.in येथे उपल ध आहेत.  
 नाग रक सूचना अज हे कूठ 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 के यास तो िनवड येत ा  
धरला जाणार नाही. 

 आप या अजाचा जो दाखल मांक असेल यां या आधारे हे काम अंदाजप कात वीकारले गेले 
कवा नाही व नस यास याबाबतची कारणे कळू शकतील.  
 

पपरी- चचवड महानगरपािलका, पपरी-१८ 
सहभागी अंदाजप क             नाग रक सुचना अज-२०२३ – २०२४ 

 
 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.      
को क / त ा : १ 
नाग रकाना थाप य,िव ूत आिण पाणी पुरवठा लेखािशषा म ये खालील कामे सुचिवता येतील ( कृपया वतं  अज करावा) 
कामाचे  व प सांकेितक 

मांक 
कामाचे व प सांकेितक 

मांक 
कामाचे व प सांकेितक 

मांक 
पदपथ  १ मािहतीफलक ६ इमारत दु ती   ११ 
सायकल माग २ नामफलक ७ सावजिनक वाचनालय १२ 
र ता डांबरीकरण  ३ बैठक व था /बाक / पार  ८ पाणी पुरवठा १३ 
र ते दुभाजक कवा दु ती ४ र यावरील दव े ९ मलिन:सारण १४ 
बस थानके (बीआरटी बस 
 थानक   सोडून )  

५ वाहतुक िनयं ण दव े १० इतर १५ 

को क .: २ 

नाग रकाना  लोकारो य या लेखािशषा म ये खालील  कामे सुचिवता येतील ( कृपया वतं  अज करावा)  
कामाचे  व प सांकेितक 

मांक 
कामाचे व प सांकेितक 

मांक 
कामाचे 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 
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या कशी होईल -   

१. द. १६/११/२०२२  पासून द. १५/१२/२०२२  पयत नाग रकांनी हा अज भ न कामे सुचवू शकतील.  
२. नंतर श य  कामाचंी 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 ची 

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 छता इ.      

४. सदर अज सादर कर याची द.१५/१२/२०२२ पयत आह.े अंितम तारखेनंतर सादर केललेे  अज िवचारात 

घेतले जाणार नाहीत. 
५.  सदर अज े ीय कायालये 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 के यास तो िनवड येत ा  धरला जाणार नाही. 
७. आप या अजाचा जो दाखल मांक असेल यां या आधारे ह ेकाम अंदाजप कात वीकारल ेगेले कवा नाही व  

नस यास याबाबतची कारण ेकळू शकतील.  




