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१. अभिलेख व्यवस्थापन  

 

मिाराष्ट्र साववजननक अभिलेख अधिननयम २००५ व पररपत्रक  

क्र.अभि/१/कावव/१४०/२०१२ हि.१३/७/२०१२ 

 

 
अन.ु
क्र. 

िस्तऐवजाचा प्रकार नस्ती / मस्टर / 
नोंिपुस्तक, व्िाउचर इ. 

वधगवकरण सुरक्षित ठेवण्याचा 
कालाविी 

1  अतंर्गत टपाल   क अदंाजे 5 वर्ग 
2 अधिकारी बौठक सभावतृतांत क अदंाजे 5 वर्ग 
3 लेखापररक्षण अहवाल क मनपाच ेमुलेप मार्ग त 

होणारे तसेच महालेखाकार 
मुंबई यांच ेमार्ग त होणारे 
लेखापररक्षण होईपयतं 
अदंाजे 5 वर्ग 

4 कमगचाजयांना नोटीस क अदंाजे 5 वर्ग 
5 साठा रजजस्टर क अदंाजे 5 वर्ग 
6 भववष्य ननवागह ननिी कजग क अदंाजे 5 वर्ग 
7 भववष्य ननवागह ननिी कजग वसूली क अदंाजे 5 वर्ग 
8 फर्रती अग्रीम   क अदंाजे 5 वर्ग 
9 महहन्याचा कामकाज र्ोर्वारा ड अदंाजे 1 वर्ग 
10 प्रशिक्षण व सांखखकी माहहती  ड अदंाजे 1 वर्ग 
11 अधिकारी प्रदान अ कायमस्वरुपी 
12 आदेि व पररपत्रके अ कायमस्वरुपी 
13 ननयम व उपवविी अ कायमस्वरुपी 
14 िासफकय ननयम अ कायमस्वरुपी 
15 सेवाननवतृती आदेि अ कायमस्वरुपी 
16 कमगचारी वाहन अग्रीम ब अदंाजे 30वर्ग 
17 कमगचारी संर्णक अग्रीम ब अदंाजे 30वर्ग 
18 कमगचारी घरासाठी अग्रीम ब अदंाजे 30वर्ग 
19 खातेननहाय चौकिी ब - १ अदंाजे १0वर्ग 
२० कमगचारी बदल्या व नेमणूक ब - १ अदंाजे १० वर्ग 
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अ
न.ु
क्र. 

िस्तऐवजाचा प्रकार नस्ती / 
मस्टर / नोंिपुस्तक, व्िाउचर 
इ. 

वधगवकरण सुरक्षित ठेवण्याचा कालाविी 

 

२१ 

ननववदा नस्ती कामकाज  ब मनपाचे मलेुप मार्ग त होणारे 
तसेच महालेखाकार मुबंई यांचे 
मार्ग त होणारे लखेापररक्षण 
होईपयतं अदंाजे 15 वर्ग 

२२ अदंाजपत्रक / बील नस्ती  ब अदंाजे 30 वर्ग 
२३ मोजमाप पसु्तक  ब अदंाजे 30 वर्ग 
२४ कॉन्रक्ट रजजस्टर  ब अदंाजे 30 वर्ग 
२५ अॅडव्हान्स रजजस्टर  ब अदंाजे 30 वर्ग 
२६ अदंाजपत्रफकय तरतदू रजजस्टर  ब अदंाजे 30 वर्ग 
२७ स्टॉक रजजस्टर क अदंाजे 5 वर्ग 
२८ तक्रार रजजस्टर ड अदंाजे 1 वर्ग 
२९ शमटर दरुुस्ती रजजस्टर ड अदंाजे 1 वर्ग 
३० आवक जावक रजजस्टर ड अदंाजे 1 वर्ग 
३१ बील अदायर्ी नस्ती ब1 अदंाजे 10 वर्ग 
३२ कामाची मोजमाप पसु्तके व 

बबलांच्या नस्तया 
ब1 अदंाजे 10 वर्ग 

३३ ववतरण व्यवस्था, पाण्याचे जलकंुभ 
यांचे नकाि े

ब1 अदंाजे 10 वर्ग 

३४ पाईप व प्लबंीर् साहहतय ब1 अदंाजे 10 वर्ग 
३५ नस्ती व सेवानोंद पसु्तक अ कमगचारी जोपयतं मनपा सवेेत 

आहे तोपयतं (मयत, बडतर्ग  
अथवा राजजनामा इ.बाबी वर्ळून) 

३६ जंर्म मालमतता रजजस्टर अ ननकामी साहहतय जमा करून 
नववन साहहतयाच्या अद्ययावत 
नोंदी ववभार् अजं स्ततवात 
असेपयतं 

 
३७ र्ी व िलु्क जमा  

झालेच्या सवग प्रकारच्या नोंदी 
आधथगक वर्ागप्रमाणे ठेवणे 

ब 30 वर् े
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३८ आवक-जावक रजजस्टर, स्थायी 
आदेि र्ाईल, िासन ननणगय व 
अजगदारांच्या अजाग सदंभागतील 
नस्ती 

ब 30 वर् े

३९ कमगचारी वेतन व भतत ेतसेच सवग 
प्रकारचे अग्रीम अदायर्ी नोंदवह्या 
व अदंाजपत्रक नोंदवही 

ब 30 वर् े

४० स्थायी अग्रीमिन नोंदवही ब-१  

१० वर् े

४१ मस्टर क  

 

५ वर्ग  

४२ ननववदा नस्ती  अ कायमस्वरुपी 
 

४३ र्णना पत्रक  ब ३० वर्ग  

 

४४ मोजमाप पसु्तक ब-१ १० वर्ग  

 

४५ कामाची देयक नस्ती  ब-१ ब-१ 

 

४६ कायागरंभ आदेि नोंद वही ब-१ ब-१ 

 

४७ तरतदू रजजस्टर ब-१ ब-१ 
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BPMC Act -1949 SEC 60 A  
२.माहिती प्रकटीकरण पध्ित  

इलेक्ट्रॉननक्ट्स स्वरुपात साठववलेली माहिती वेबसाईटवर प्रकाभित 
करणे  

 

कायागलयीन संपणुग माहहती खालील वेबसाईटवर 
प्रकाशित केली जाते.  

www.pcmcindia.gov.in  

http://www.pcmcindia.gov.in/
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BPMC Act -1949 SEC 60 A  
३.प्रकट करावयाची माहिती 

 

१ 
कायागलयाचे नाव वपपंरी धचचंवड महानर्रपाशलका, अ प्रभार् कायागलय     

पाणीपरुवठा ववभार् 

 

२ कायावलयाचा 
पत्ता  

सतं ज्ञानेश्वर, चौक से.क्र.२५, ननर्डी,                             
प्राधिकरण ननर्डी पणेु ४११०४४. 

 

३ कायागलय प्रमखु 
  

१. सह िहर अशभयतंा पाणीपरुवठा ववभार् 

   वपपंरी धचचंवड महानर्रपाशलका, वपपंरी - ४११०१८ 
२. कायगकारी अशभयतंा (पाणीपरुवठा) तथा माहहती अधिकारी 
   वपपंरी धचचंवड महानर्रपाशलका, वपपंरी - ४११०१८ 

४. िासफकय ववभार्ाचे 
नाव  

नर्र ववकास ववभार् महाराष्र िासन  

५. कोणतया मतं्रालयातील  नर्र ववकास ववभार् 
६. कायगक्षेत्र / भोर्ोशलक 

क्षेत्र  
 

अ. क प्रिाग क्रमाांक पररसर 
 

१ १ रुपीनर्र तळवड े  

२ २ बत्रवेणीनर्र   

३ ३ धचखली  

४ ४ कृष्णानर्र   

५ ५ कुदळवाडी जािववाडी  

६ ८ ववद्यानर्र   

७ ९ संभाजीनर्र   

८ १० तुळजाईवस्ती, अजंठानर्र  

९ ११ यमुनानर्र   

१० १२ कै.मिकुर पवळे हायस्कुल  

११ १३ ननर्डी र्ावठाण   

१२ १४ भक्ती िक्ती उद्यान  

१३ १५ दततवाडी   

१४ १६ आकुडी र्ावठाण   

१५ १७ संत तुकाराम उद्यान  
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१६ २६ काळभोरनर्र   

 

७ ववभार्ाचे ववशिष्ट 
कायग  

 

१) नार्ररकांना स्वच्छ, िुध्द व पुरेस ेपेय जलाचा पुरवठा देणे. 

२) माहहतीच्या अधिकाराखली माहहती देणे. 
३) अधिकार क्षेत्रातील ववतरण व्यवस्था सुजस्थतीत राखण्यासाठी           
देखभाल दरुुस्ती करणे. 
४) कायगक्षेत्रातील भववष्यकाळातील र्रजांचा ववचार करुन ननयोजन 
बध्द (धचरंतन व धचरस्थायी) ववकास करणे. 
 ५) िासकीय योजनांचा पाठपुरावा करणे. 

 

८ ववभार्ाचे ध्येय १. िहरास २४ x  ७ पाणीपुरवठा करणे.  
 

९ ववभार्ाचे िोरण  १. नार्ररकांना प्रती माणसी प्रती हदन १५० शलटर पाणी  स्वच्छ, 

िुध्द जशमनीखालील टाकीमध्ये देणे 

 

१० कामकाजाचे स्वरुप 
कायगपध्दती - 

अ.
क्र. 

पिनाम कतवव्ये कोणत्या कायिा/ 
ननयम/ िासन 

ननणवय/ पररपत्रका 
नुसार 

अभिप्राय      

१ कायगकारी 
अशभयंता 

१) अ प्रभार्ातील 
पाणीपुरवठा ववतरण 
व्यवस्थेवर व ननयंत्रण 
ठेवणे.     
 २) प्रिासकीय कामकाज 
ववकासकामांसाठी ननववदे 
ववर्यक कामकाज व 
देखरेख 

३) माहहती 
अधिकाराबाबत 
कामकाजावर ननयंत्रण  
४) २५,००,०००/- रु.पयतंच े
अंदाजपत्रकास तांबत्रक 
मान्यता 
 

    वर्ग २ मिील अधिका-
यांच्या फकरकोळ रजा 
मंजूर करणे  
वर्ग 2 मिील कमगचा-

म.ना.से.रजा 
ननयम, वेतन 
ननयम, लेखासंहहता 
व बीपीएमसी 
अक्ट १९४९ 
मिील 
तरतूदीनुसार या 
अधिकाराचं े 
अंमलबजावणी 
करणे. 
बीपीएमसी अक्ट 
१९४९ ननयमानुसार 
मनपाने या 
संदभागत केलेले 
ननयम व 
उपवविीनुसार 

बीपीएमसी अक्ट 
1949 च ेकलम 
६९ मिील 
तरतूदीनुसार 
एमसीएसआर 
(वेतन) व लेखा 
संहहतानुसार 
काम 
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यांच्या 30 हदवसापेक्षा 
जास्त अजजगत रजा मंजूर 
करणेकामी शिर्ारस 
करणे.  
पुणग वेतने, अिग वेतने,  

परावतीत रजा मंजूर 
करणे. शिर्ारस करणे. 
र्ोपनीय अहवालाच े(वर्ग 
२ व ३) अनु.प्रनतवेदन व 
पुनगववलोकन पाठववणे. 
मोजमाप 
पुस्तके,देयके,ननववदा 
कामाच ेआदेि देणे. 
देयके मंजुर करणे 
इतयादी. 

२ उपअशभयं
ता 

आरहरण ववतरणा 
अधिकारी म्हणून  काम  
पहाणे (वेतन्न बीले, 
र्रक बीले, वैद्यफकय 
बीले, सहभतता बीले, रजा 
प्रवास भतता अदा करणेच े
संदभागत) वर्ग ३ व ४ 
कमगचा-यांच ेबाबतीत 
फकरकोळ रजा, वैक्लवपक 
रजा मंजूर करणे, ३० 
हदवसांपयतंच्या अजजगत 
रजा मंजूरीकामी शिर्ारस 
करणे, बेशिस्त 
वतगन्नाबाबत नोटीस 
,ज्ञापन्न याद्वारे खुलासा 
मार्ववणे, ताफकद देणे 
सेवानोंद पुस्ताकामध्ये 
रजा मंजूरी, वेतन्नवाढ 
,िास्ती इ.बाबत नोंद 
घेणे. अ प्रभार्ाच े
कायगक्षेत्रातील नार्ररकांना 
अिाग इंची , पाउणइंची 
एक इंची व्यासाच े
घरर्ुती,  बीर्र घरर्ुती 
नळकनेक्िन मंजुर 

मा.आयुक्त 
यांचकेडडल आदेि 
प्रिा/१/कावव/७७६/९
५, हदनाक 
२६.१०.१९९५  
अन्न्वये, 

मा.आयुक्त 
यांचकेडडल आदेि 
प्रिा/१/कावव/९२८/९
८ हदनांक 
४.१०.१९९७  
अन्न्वये  

बीपीएमसी अॅक्ट 
1949 च ेकलम 
69 मिील 
तरतूदीनुसार 
एमसीएसआर 
(वेतन) व लेखा 
संहहतानुसार 
काम 
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करणेकामी अशभप्राय देणे. 
पाणीपुरवठा ववर्यक 
तक्रारीच ेननवारण करणे. 
कननष्ठ अशभयंता व 
तांबत्रक कमगचारी यांचवेर 
ननयंत्रण ठेवणे प्रतयक्ष 
कामाच्या साईटवर जाऊन 
कामाच्या प्रर्तीची पहाणी 
करणे. सुचना देणे. 
अंदाजपत्रक तयार करणे. 
कामाच ेनकािे तपासणे 
कामाच ेआदेि देणे, देयके 
तयार करुन घेणे ऑडडट 
करुन घेणे. कामासंदभागत 
आवश्यक तो पत्रव्यवहार 
करणे इतयादी कामकाज. 
अ प्रभार्ाच ेकायगक्षेत्रातील 
नार्ररकांना अिाग इंची   ,
पाउणइंची एक इंची 
व्यासाच ेघरर्ुती,  बीर्र 
घरर्ुती नळकनेक्िन 
मंजुर करणेकामी अशभप्राय 
देणे. अ पाणीपुरवठा 
ववर्यक तक्रारीच ेननवारण 
करणे. कननष्ठ अशभयंता 
व तांबत्रक कमगचारी 
यांचवेर ननयंत्रण ठेवणे 
प्रतयक्ष कामाच्या साईटवर 
जाऊन कामाच्या प्रर्तीची 
पहाणी करणे. सुचना 
देणे. अंदाजपत्रक तयार 
करणे. कामाच ेनकािे 
तपासणे कामाच ेआदेि 
देणे, देयके तयार करुन 
घेणे ऑडडट करुन घेणे. 
कामासंदभागत आवश्यक 
तो पत्रव्यवहार करणे 
इतयादी कामकाज. 

३ कननष्ठ 
अशभयंता 

पाणीपुरवठा दैनंहदन 
कामकाजावर व कमगचा-

कायगकारी अशभयंता 
पापु. यांचकेडील 
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/ 
स्थापतय 
अशभ.सहा
य्यक 

 

 

 

 

 

यांवर देखरेख, ननयंत्रण 
ठेवणे. पाणीपुरवठा 
ववर्यक तक्रारीच ेननवारण 
करणे. ववकास कामावर व 
देखरेख दरुूस्तीच्या 
कामावर देखरेख  कामाच े
मोजमाप घेऊन कामाची 
बबले तयार करणे. लेखा 
पररक्षणाबाबत आवश्यक 
ती नस्ती व मोजमाप 
पुस्तके उपलब्ि करून 
देणे व आक्षेपाचीं पुतगता 
करणे. अशभलेख 
कक्षामध्ये अ, ब, ब१, क, 

ड, इ. प्रमाणे रेकॉडग जमा 
करणे. बांिकाम परवानर्ी 
व पुणगतवासाठी 
पाण्याबाबत प्रतयक्ष 
जारे्वर पहाणी करून ना 
हरकत दाखला देणे, 

कायागलयीन कामकाज 
उदा.पत्रव्यवहार इ. 
अंदाजपत्रक तयार करणे 
व ननववदाबाबत कायगवाही 
करणे.  पंपासाठी 
आवश्यकतनुेसार डडझले 
इ. ची व्यवस्था करणे. अ 
प्रभार्ाच ेकायगक्षेत्रातील 
नार्ररकांना अिाग इंची , 
पाउणइंच,  एक इंची 
व्यासाच ेघरर्ुती/  बीर्र 
घरर्ुती नळकनेक्िन 
मंजुर करणेकामी 
अशभप्राय देणे. आवश्यक 
ती रजजस्टर अदयावत 
ठेवणे. देखभाल दरुुस्ती व 
नववन आवश्यक कामांच े
अंदाजपत्रक तयार 
करणे.कामाच ेनकािे 
तयार करणे,  स्टॉक मेंटेन 

आदेि 
क्र.ज.िु.कें ./८५८/०१
, हद.२/८/२००१ 



माहितीचा अधिकार   
 

  

करणे, देयके तयार करुन 
घेणे ऑडडट ननयमानुसार 
काम करणे. कामासंदभागत 
आवश्यक तो पत्रव्यवहार 
करणे इतयादी कामकाज. 

४ प्लंबर १) पाणी पुरवठा ववर्यक 
दैंनहदन तक्रारीच ेननवारण 
करणे २) मंजूर  झालेल्या 
प्रस्तावानुसार तया 
व्यासाच ेनळ जोड देणे  

४) आपआपल्या 
कायगक्षेत्रात पहाणी करून 
अनाधिकृत नळ जोड होत 
असल्यास तयावर कारवाई 
करणे. ५) म.न.पा.च्या 
िाळा, दवाखाने इ.मध्ये 
पाणीपुरवठा व्यवजस्थत, 

सुरळीत होत असलेबाबत 
खातरजमा करणे. ६) 
पाणी पुरवठा होत 
असलेल्या वेळेत 
आपापल्या कायगक्षेत्रात 
फर्रुन पाणी पुरवठा 
सुरळीत होत 
असल्याबाबत खातरजमा 
करणे.  
७) पाण्याच्या दाबाबर 
ननयंत्रण ठेवणे.  
८) वेळोवेळी पाण्याची 
लेवल चके करणे. 
९) पाणीर्ळती फकंवा 
ततसम   
पाणीपुरवठा बाबत 
प्लंबींर् कामकाज, 

देखभाल दरुुस्ती 
इ.वररष्ठांच ेसुचनेप्रमाणे 
करणे. 

कायगकारी अशभयंता 
पापु. यांचकेडील 
आदेि 
क्र.ज.िु.कें ./८५८/०१
, हद.२/८/२००१ 

      

५ मुख्य 
शलपीक 

१) प्रिासफकय व 
अस्थापना ववर्यक 
कामकाज व माहहती 

ननयंबत्रत अधिकारी 
यांच ेआदेिानुसार 

      



माहितीचा अधिकार   
 

  

अधिकाराबाबत 
पत्रव्यवहार    
२) शलपीक व शिपाई यांच े
वर ननयंत्रण  
सादर झालेल्या 
प्रकरणावर, प्रस्तावांवर 
कायदयातील तरतुदी 
ननयम नोदववणे. 
कायदयातील तरतुदीनुसार 
प्रकरणे प्रस्ताव बरोबर 
आहेत ववववि नाही याची 
तपासणी करणे. 
वररष्ठांच्या सूचनेनुसार 
काम करणे. 
लेखापररक्षणाबाबत सवग 
कामकाज करणे. 
 

६ शलवपक 

 

 प्रिासफकय व 
आस्थापनाववर्यक 
कामकाज (उदा.सवग 
प्रकारची बीले, रजा मंजुरी, 
प्रस्ताव, वैद्फकय 
समायोजन, अंदाजपत्रक 
ववर्यक कामकाज, आवक 
जावक पापु. येथील 
आस्थापना ववर्यक 
कामकाज, िासन ननणगय 
मनपा िोरण, आदेि, 

पररपत्रके, स्थायी आदेि 
ववचारात घेऊन 
ननयमानुसार ववहीत 
मुदतीत प्रस्ताव सादर 
करणे रेकोडग संभाळणे 
स्थायी अग्रीम िन , सवग 
कमगचा-यांच्या रजा मंजुरी, 
प्रकरणे, सवग प्रकारची बबले 
तयार करणे, वाहन इंिन 
पेरोल बबले तयार करणे. 
आयकराबाबतच ेकामकाज 
करणे, पुरवणी बबले तयार 

ननयंबत्रत अधिकारी 
यांच ेआदेिानुसार 

      



माहितीचा अधिकार   
 

  

करणे, वररष्ठांच े 
सूचनेनुसार  कामकाज 
करणे.प्रिासन 
ववभार्ाकडून मार्ववणेत 
आलेली माहहती वेळेत 
पुणग करणे.  
 

७ वाहन 
चालक 

अधिकारी यांच े
सुचनेप्रमाणे वाहन 
चालवून टँकरने आवश्यक 
तया हठकाणी पाणीपुरवठा 
करणे. 

       

८ मजूर १) पाण्याच्या टाक्या 
भरणे   

२) पाणी चालुबंद 
करणेसाठी वॉल सोडणे व 
बंद करणे.  

३) पाणीपुरवठा सुरळीत 
ठेवणेकामी प्लंबर 
कमगचाजयांना मदत करणे   
अधिकारी वर्ग व प्लंबर 
यांच ेसुचनेनुसार 
कामकाज करणे. 

       

९ पंप 
ऑपरेटर 

नेमुन हदलेल्या संपवर 
पंपीर् करणे, बबघाड 
झालेस तातकाळ 
वरीष्ठांिी संपकग  सािुन 
ववद्युत ववभार्ामार्ग त 
दरुूस्ती करणेबाबत 
पाठपुरावा करणे. 

       

१० शिपाई १) टपाल, ने आण करणे 
व वरीष्ठांच्या सुचनेनुसार 
कामकाज करणे. 
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BPMC Act -1949 SEC 60 A  
४. अधिकारी कमवचारी ननिेभिका  

 

 

 

 

     
 

 

 

 मा.कायवकारी अभियांता 
   अ प्रिाग पाणीपरुवठा वविाग 

 

 

                              

  अ प्रिाग पाणीपरुवठा वविाग       
          

 

 

 

 

 

 

      कननष्ट्ठ अभियांता                       मखु्य 
भलवपक 
 

 

 

               भलवपक  

 

 

     मजूर          भिपाई 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 सि ििर अभियां सि ििर अभियांता व अवपभलय अधिकारी 
अवपभलय अधिकारी 
 

    मा.कायवकारी अभियांता 
अ प्रिाग पाणीपरुवठा वविाग 

 

        उपअभियांता  

अ प्रिाग पाणीपरुवठा वविाग 

कननष्ट्ठ 
अभियांता         

 मखु्य भलवपक 

  प्लांबर   भलवपक 

  मजूर 
  

  भिपाई 
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BPMC Act -1949 SEC 60 A  
५.सवलती परवानगी - प्राधिकारी नाव तपभिल  

 

 

सवलती व परवाने फकंवा प्राधिकार, पत्र ेदेणेचा तपशिल 

  
म.न.पा. तरे् जया नार्ररकांना सवलती 
हदल्या जातात तयासंबंिी सववस्तर 

तपशिल हदलेले  परवाना / परवानर्ी पत्र े
इ. सववस्तर तपशिल 

 

 

ननरंक 
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BPMC Act -1949 SEC 60 A  
६. प्रत्येक नतमािी लेखे प्रभसध्ि करणे  

मािे ऑगस्ट २०१२ अखेर  

 

वपपंरी धचचंवड महानर्रपाशलका, अ प्रभार् कायागलय, पाणीपुरवठा ववभार्.  
१. अदंाजपत्रकाच्या प्रतीचे प्रकािन.  
२. अनुदानाच्या ववतरणाच्या प्रतीच ेप्रकािन.  

 

अ.क्र. अदंाजपत्रकीय शिर्ागच े
वणगन(लेखाशिर्ग)  

अनुदान 
(तरतुद) 

खचागचा 
तपशिल  

अधिक 
अनुदान 
अपेक्षक्षत 
असल्यास 
रुपयात 

अशभप्राय  

१ स्थायी आस्थापना  ३,५८,००,०००/- १,४२,२४,६२१/-   

२ अस्थायी आस्थापना २,००,०००/- ४,७०८/-   

३ प्रवास भतता  १०,०००/- ---   

४ रजा प्रवास भतता  १,४०,०००/- १,३६,५००/-   

५ बोनस व सानुग्रह 
अनुदान  

३१,३७,०००/- २४,६२,९७३/-   

६ वाहन इंिन  ३,००,०००/- १,४४,०६४/-   

७ वाहन ननवागह १०,०००/- ----   

८ कायग आकजस्मत खचग  ६०,०००/- ---   

 (अ) र्णवेि शिलाई 
बील   

५०,०००/- ---   

 (ब) इतर खचग १०,०००/- १,०९७/-   

११ जनरेटर इंिन ७,००,०००/- ४,४४,५७८/-   

 

 

जया लेखा शिर्ागवर तरतुद कमी पडले तयावर मुंबई प्रानतक म.न.पा. अधिननयम १९४९ चे 
कलम १०३ (७) नुसार कायगवाही करण्यात येईल.  
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BPMC Act -1949 SEC 60 A  
७. सवव सेवा ििवववणारे वववरण पत्र 

 

 

 

 

१) नार्ररकांना स्वच्छ, िधु्द व परेुसे पेय जलाचा परुवठा देणे. 

२) माहहतीच्या अधिकाराखली माहहती देणे. 
३) अधिकार के्षत्रातील ववतरण व्यवस्था सजुस्थतीत राखण्यासाठी देखभाल दरुुस्ती           
करणे. 
४) कायगके्षत्रातील भववष्यकाळातील र्रजांचा ववचार करुन ननयोजन बध्द (धचरंतन व 
धचरस्थायी) ववकास करणे. 
५) िासकीय योजनांचा पाठपरुावा करणे. 

६) नार्ररकांच्या वपण्याच्या पाण्याच्या संदभागतील तक्रारीच ेननराकरण करणे.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



माहितीचा अधिकार   
 

  

 

 

 

 

 

 

BPMC Act -1949 SEC 60 A  
८.सवव योजनाचा तपभिल, अांिाजे खचव, प्रमुख सेवाांवर, अथवसिाय्य 

प्रत्यि तपभिल  

 

 

 

 

 

 

अ.क्र. योजना योजनाबाबतची माहिती  

१. ननरांक  ननरांक 
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BPMC Act -1949 SEC 60 A  
९. वैयक्क्ट्तक लािाांच्या योजना / तपभिल / ननवडीचे ननकर्व  

 

 

 

 

 

अ.क्र. योजना योजनाबाबतची माहिती 
१. ननरांक  ननरांक 
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BPMC Act -1949 SEC 60 A 
१०. ववकास आराखडा व इतर बिृत आराखड ेतपभिल 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्ततृ अनु.क्र.१० मिील माहिती ननरांक आिे.  
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BPMC Act -1949 SEC 60 A 
११. मोठया कामाच्या सांििावत माहिती  
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BPMC Act -1949 SEC 60 A 
१२. म.न.पा. (पाणीपुरवठा वविाग) उत्पन्न तपभिल 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र. लेखाभिर्व एकूण उत्पन्न 

१ ननरांक  ननरांक  
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BPMC Act -1949 SEC 60 A 
१३.प्रिाग ननिाय अांिाजपत्रकीय तरतुि 
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BPMC Act -1949 SEC 60 A 
१४.इतर ववहित माहिती- ननवविा तपभिल  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    BPMC Act -1949 SEC 60 A 
       ११. मोठया कामाच्या संदर्ाात माहिती  

    पपपंरी चचचंवड मिानगरपालिका, पपपंरी पुणे १८.  
सन २०११-१२ चे मुळ अदंाजपत्रक  

 अ प्रभाग पाणीपुरवठा ववभाग 

  
पाणीपुरवठा टप्पा १ जे.एन.एन.यु.आर.एम.अतंगात 
करावयाची  कामे (पाणीपुरवठा मुख्यािय) 

    

    

१७ 

अ प्रभागातील तळवड ेववभागाकडील पाणीपुरवठा 
व्यवस्थेचे मजबुतीकरण करणे (पाणीपुरवठा 
करणेकामी सल्लागारामार्फ त  डडझाईन नुसार पाईप 
लाईन टाकणे).  ( भाग 1 )  १,२,३ 

४८८३७००० ४५००००० १५००००० 

१८ 
अ प्रभागातील तळवड ेववभागाकडील पाणीपुरवठा 
व्यवस्थेचे ववतरण नललका टाकणे  (भाग २ )   १ 

३७८४७००० ५८२०००० २०००००० 

१९ 

अ प्रभागातील चचखली ववभागात पाणीपुरवठा 
व्यवस्थेचे मजबुतीकरण करणे( .पाणीपुरवठा 
करणेकामी सल्लागारामार्फ त  डडझाईन नुसार पाईप 
लाईन टाकणे).  ( भाग 1 )  ४,५,३८,३९,४२,४३ 

५४६११०००  ७५८२००० २०००००० 



२० 

अ प्रभागातील चचखली ववभागात पाणीपुरवठा 
करणेकररता ववतरण नललका टाकणे(.भाग -२ )
नवीन भागात पाईपलाईन टाकणे. 

 ४,५,६,७,८ 

७२१४१०००  ७२५४००० ४०००००० 

   एकूण   ० १३७५०००० ५०००००० 

                                        
 

                                      पपपंरी चचचंवड मिानगरपालिका, पपपंरी पुणे १८.  
सन २०११-१२ चे मुळ अदंाजपत्रक 

                                                    अ प्रर्ाग कायाािय   

      

अ.क्र. लेखालिर्फ  वाडफ क्र. 
कामाची 

अदंाजपत्रकीय 
रक्कम 

सन २०१२ - १३ 
चा सुधाररत अदंाज  

सन २०१३-
१४ चा 
अदंाज  

१ २ ३ ४ ५ ६ 

  
पाणीपुरवठा टप्पा २ जे.एन.एन.यु.आर.एम.अतंगात 
करावयाची  कामे (पाणीपुरवठा मुख्यािय) 

        

२ 

से,क्र.२३ पासुन गवळीमाथा संप पयतं मुख्य 
गुरुत्वनललका टाकणे व से.क्र.१० येथे ३ दिलक्ष 

लीटर व से.२० येथे १ दिलक्ष लीटर क्षमतेचे संप 
बांधणे(.मुख्य जलवाहिनीची व्यास व कायफक्षमता 

वाढववणे. ३,८,४५,४७ व ४९ 

२१०८२७८३६ २७५१०००० ३२२००००० 



२६ 

से,क्र.२३ पासुन एस-२ टाकीपयतं पंपीग मेन टाकणे 
व से.२० जाधववाडी उंच टाकी व खंडोबामाळ उंच 
टाकी बांधणे(.टाकी भरणेसाठी पाईपलाईन टाकणे) 

४,४५,४७ व ४९ 

८४०८३००० २६०००००० १०५००००० 

   एकूण   २९४९१०८३६ ५३५१०००० ४२७००००० 

  

 

 पुि व प्रकल्प पवर्ाग )बी.एस.यु.पी(  
जे.एन.एन.यु.आर.एम.     

    

१ 

वपपरी चचचवड मिानगरपाललकेच्या ववववध 
झोपडपट्टी पुनफवसन योजनेसाठी पाणीपुरवठा 
व्यवस्था व अग्ननिामक व्यवस्था करणे  २७,४३,४५,४६,४७,

६१,६३ व ७० 

५०६००६७६ २६५००००० ३६५००००० 

२ 

से.क्र.२२ननगडी येथे वपपरी चचचवड 
मिानगरपाललकेचे पुनफवसफन योजनेसाठी 
जी.आर.बांधणे पंवपग मलिनरी व २० लाख ललटर 
क्षमतेची ई.एस.आर बांधणे व एम.एस.पाईप लाईन 
टाकणे.  ४५,४६ व ४७ 

३४१२९०५० १००००० १७५००००० 



३ 

से.क्र.२२ ननगडी येथे वपपरी चचचवड 
मिानगरपाललकेचे पुनफवसफन योजनेसाठी पंवपग 
मलिनरी बसववणे.  

१२ 

१००००००० ४०००००० ६०००००० 

            

  एकूण -   ९४७२९७२६ ४४८८०३०८१ २९७९०००१२ 

 

 

 

 



BPMC Act -1949 SEC 60 A 

१३.प्रभाग निहाय अंदाजपत्रकीय तरतुद 

पपपंरी चचचंवड महािगरपालिका, पपपंरी पुणे १८.  
सि २०१२-१३ चे सुधाररत व सि २०१३-१४ च ेमुळ अदंाजपत्रक  

                       अ प्रभाग कायाािय   

   
           ( भाग २ भाांडवली खर्च अांदाजपत्रक क) 

अ.क्र. लेखाशिर्च  वाडच क्र. 
कामार्ी 

अांदाजपत्रकीय 
रक्कम 

सन २०११  - १२ र्ा 
सुधाररत अांदाज  

सन २०१२-१३ र्ा 
अांदाज  

१ २ ३ ४ ५ ६ 

  पाणीपुरवठा योजिा निधी          

१ 

से.क्र.२० मधील पाण्याच्या टाकीला कां पाऊां ड वॉल 
बाांधणे,वॉर्मन क्वाटचर बाांधणे व स्थापत्य ववर्यक कामे 
करणे. 

४ ८६०००० ४०००००० ४०००००० 

२ 
से.क्र.२० मधील त्रत्रवेणीनगर च्या आवारात कॉके्रट ब्लॉक 
बसववणे व इतर आकस्स्मत कामे करणे.  

२ २३००००० ११००००० ० 

३ 

वाडच क्रमाांक ४१ काळभोरनगर व रामनगर ववभागातील 
पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करणेसाठी जलवाहिनी 
पुरववणे व टाकणे  

२६ ४२००००० २००००० ० 



४ 

अ प्रभागातील आवश्यकतनेुसार हठकहठकाणी पाईप 
लाईन टाकणे व इतर आकस्स्मत कामे करणे. (पाईप 
लाईन टाकलेनांतर तातडीने रस्ता दरुूस्त करणे 
आवश्यक आिे.  

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

५०००००० २००००० ० 

५ 

अ प्रभागातील सांभाजीनगर िािुनगर तळवड ेचर्खली 
इ.भागात आवश्यकतेनुसार हठकहठकाणी पाईप लाईन 
टाकणे व इतर आकस्स्मत कामे करणे) .पाईप लाईन 
व्दारे सुमारे २५०० नागरीकाांना फायदा),  

९ ५०००००० ४५००००० ० 

६ 

अ प्रभागातील ननगडी प्राचधकरण आकुडी भागात 
आवश्यकतेनुसार हठकहठकाणी पाईप लाईन टाकणे व 
इतर आकस्स्मत कामे कामे करणे.  

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

५०००००० ४६००००० ० 

७ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/१मधील से.क्र.२३ ते २५  भागातील 
नव्याने ववकशसत िोणा-या इमारतीसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

१४ ४६००००० २८००००० २७००००० 

८ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/१मधील से.क्र.२६ ते २८ भागातील 
नव्याने ववकशसत िोणा-या इमारतीसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

१७ ४४००००० २८००००० २५००००० 

९ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/१मधील ननगडी प्राचधकरण भागात 
समान पाणी ववतरण करणेसाठी आवश्यक कामे करणे.  

१४ व १७ ४२००००० २८००००० २१००००० 



१० 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/३ मधील रुपीनगर भागात पाणी 
पुरवठा सुधारणाकरणेसाठी पाईपलाईन टाकणे.  

१ ५०००००० २०००००० २९००००० 

११ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/३ मधील तळवड ेगाांवठाण भागात 
पाणी पुरवठा सुधारणाकरणेसाठी पाईपलाईन टाकणे.  

१ ४९००००० ३४००००० १७००००० 

१२ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/३ मधील  त्रत्रवेणीनगर भागात पाणी 
पुरवठा सुधारणाकरणेसाठी पाईपलाईन टाकणे.  

१ ५०००००० २३००००० ३२००००० 

१३ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/४ मधील  मोरेवस्ती,रामदासनगर 
भागात पाणी पुरवठा सुधारणाकरणेसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

३ ४५००००० ३०००००० २१००००० 

१४ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/४ मधील  पाटीलनगर,चर्खली 
गाांवठाण भागात पाणी परुवठा सुधारणाकरणेसाठी 
पाईपलाईन टाकणे.  

३ ५०००००० २६००००० १६००००० 

१५ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/४ मधील  कुदळेवाडी भागात पाणी 
पुरवठा सुधारणाकरणेसाठी पाईपलाईन टाकणे.  

५ ३७३४८०९ २०००००० २८००००० 

१६ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/५  भागात पाणी पुरवठा 
सुधारणाकरणेसाठी पाईपलाईन टाकणे.  

४ व 9 ४५००००० २०००००० ११००००० 



१७ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/६ मधील मोिननगर पररसरात व 
इतर  भागात पाणी पुरवठा सुधारणाकरणेसाठी 
पाईपलाईन टाकणे.  

२६ ४६६८५९२ १५००००० २६००००० 

१८ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/६ मधील मोिननगर पररसरात 
समान पाणी व्यवस्थेसाठी आवश्यक कामे करणे.  

२६ ४४८१५६६ १५००००० ३५००००० 

१९ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/७ मधील आकुडी गाांवठाण व इतर 
भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

15 व 16 ४६००००० २५००००० २२००००० 

२० 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/७ मधील काळभोरनगर,चर्ांर्वड 
स्टेिन भागात पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठी 
पाईपलाईन टाकणे.  

२६ ४१०७९७१ १८००००० २७००००० 

२१ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/७ मधील आकुडी भागात समान 
पाणी ववतरण करणेकामी आवश्यक कामे करणे.  

15 व 16 ४२००००० २१००००० २९००००० 

२२ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/८ मधील ननगडी गावठाण भागात 
पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठी  पाईपलाईन टाकणे.  

१३ ४४००००० २२००००० २०००००० 

२३ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/८ मधील ननगडी गावठाण भागात 
पाणीपुरवठा सुधारणा करणेसाठी  पाईपलाईन टाकत 
ववतरण करणेसाठी आवश्यक कामे करणे.  

१३ ४२००००० २१००००० ३२००००० 



२४ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/८ मधील यमुनानगर भागात समान 
पाणी ववतरण करणेसाठी  आवश्यक कामे करणे.  

११ ४६००००० ३३००००० २२००००० 

२५ 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/९ मधील सचर्न से.क्र.२० भागात  

पाणी पुरवठा सुधारणा करणेसाठी  पाईपलाईन टाकणे.  
४ ४६००००० २१००००० ३५००००० 

२६ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/१ मधील से.क्र.२३ ते २५  भागातील 
नव्याने ववकशसत िोणा-या इमारतीसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

१४ ५०००००० ० १५००००० 

२७ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/१ मधील से.क्र.२६ ते २८  भागातील 
नव्याने ववकशसत िोणा-या इमारतीसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

१७ ५०००००० ० १५००००० 

२८ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/८ मधील यमुनानगर  भागातील 

नव्याने ववकशसत िोणा-या इमारतीसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

११ ५०००००० ० १२००००० 

२९ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/८ मधील ननगडी गावठाण भागातील 
नव्याने ववकशसत िोणा-या इमारतीसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

१३ ५०००००० ० १३००००० 

३० 
जलक्षेत्र क्रमाांक अ/७ मधील आकुडी भागातील नव्याने 
ववकशसत िोणा-या इमारतीसाठी पाईपलाईन टाकणे.  

१६ ५०००००० ० १३००००० 



३१ 

जलक्षेत्र क्रमाांक अ/७ मधील तुळजाईवस्ती भागातील 
नव्याने ववकशसत िोणा-या इमारतीसाठी पाईपलाईन 
टाकणे.  

१० ५०००००० ० १५००००० 

३२ 
से.क्र.२३ जलिुध्दीकरण कें द्र जे.वप.चर्.पॉशलकननक पयतं 
३०० मी.मी .व्यासार्ी पाईप लाईन टाकणे. 

१४ व १७ १००००००० ० ४०००००० 

३३ 

से.क्र.२५ भेळर्ौक से.क्र.२७ अ ते से.क्र.२८ रेल्वे 
उड्डाणपुल दरम्यान पयतं ३०० मी.मी. व्यासार्ी पाईप 
लाईन टाकणे. 

१४ व १७ १००००००० ० ४०००००० 

३४ 
से.क्र.२२ येथील उांर् पाण्याच्या टाकीव्दारे ववतरीत 
िोणा-या भागात आवश्यक हठकाणी पाईपलाईन टाकणे. 

१२ २५००००० ० १०००००० 

३५ 

जलक्षेत्र क्र.अ/४ मधील मोरेवस्ती,रामदासनगर,चर्खली 
व कुदळेवाडी भागात आवश्यक हठकाणी पाईप लाईन 
टाकणे.  

३ व ५ ३०००००० ० १२००००० 

३६ 
जलक्षेत्र क्र.अ/४ मधील रुपीनगर,त्रत्रवेणीनगर व तळवड े
भागात आवश्यक हठकाणी पाईप लाईन टाकणे.  

१ व २ २५००००० ० १२००००० 

३७ 

जलक्षेत्र क्र.अ/५ जाधववाडी, िािूनगर, कुदळवाडी, 
फुलेनगर, जी-ब्लॉक, पुणाचनगर इ .भागात आवश्यक 
हठकाणी पाईपलाईन टाकणे. 

४, ५, ९ ३०००००० ० १३००००० 



३८ 
जलक्षेत्र क्र.अ/६  मोिननगर, रामनगर, ववद्यानगर 

इ.भागात आवश्यक हठकाणी पाईप लाईन टाकणे.   
८ व २६  ४८५०००० ० १२००००० 

३९ 
जलक्षेत्र क्र.अ/९ कृष्णानगर, सचर्न कॉलनी से.क्र.२० इ .
भागात आवश्यक हठकाणी पाईपलाईन टाकणे. 

४ २५००००० ० १०००००० 

४० 
चर्खली येथील गायरान मध्ये २५ लाख क्षमतेर्ी उांर् 
पाण्यार्ी टाकी बाांधणे. 

३ १००००००० ० १३००००० 

 एकूण  १९४१४२९३८ ५९४००००० ७,६०,००,००० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सि २०१२-१३ चे सुधाररत व सि २०१३-१४ च ेमुळ अदंाजपत्रक  

                                                       अ प्रभाग कायाािय   

             ( भाग २ भाांडवली खर्च अांदाजपत्रक क) 

अ.क्र. लेखाशिर्च  वाडच क्र. 
कामार्ी 

अांदाजपत्रकीय 
रक्कम 

सन २०१२ - १३ र्ा 
सुधाररत अांदाज  

सन २०१३-१४ र्ा 
अांदाज  

१ २ ३ ४ ५ ६ 

  पाणीपुरवठा ककरकोळ दरुूस्ती व  स्थापत्य पवषयक कामे          

१ 
अ प्रभागातील आकुडी ननगडी ववभागातील पाण्याच्या 
टाकीर् ेव आवारातील देखभाल दरुूस्तीर्ी कामे करणे. 

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

५०००००० ० १०००००० 

२ 
से.क्र.२० मधील पाण्याच्या टाकीर् ेव आवारातील देखभाल 
दरुूस्तीर्ी कामे करणे. 

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

२५००००० ० १०००००० 

३ 
अ प्रभागातील  पाण्याच्या टाकीर् ेिास्त्रीय पध्दतीन े
साफसफाई करणे. 

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

२०००००० ० १०००००० 

४ 

अ प्रभागातील त्रत्रवेणीनगर, कृष्णानगर, पाण्याच्या 
टाक्यावरून पाणी पुरवठा व्यवस्थापन करणेकरीता मजूर 
पुरववणे .सन २०१२-१३ 

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

२०००००० २१४००० १०००००० 

५ 

अ प्रभागातील   भागातील उांर् पाण्याच्या टाक्यावरून 
पाणीपुरवठा व्यवस्थापन करणेकरीता मजूर कमचर्ारी 
पुरववणे वर्च २०११-१२ 

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

२०००००० १३११००० ७००००० 



६ 
ननगडी प्राचधकरण भागात पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेत 
सुधारणा करणे ककरकोळ दरुूस्त्र्ी कामे करणे 

१४ व १७  ५०००००० ० १०००००० 

७ 
यमुनानगर भागात पाणीपरुवठा ववतरण व्यवस्थेत 
सुधारणा करणे व ककरकोळ दरुूस्तीर्ी कामे करणे  

११ ५०००००० ० १२००००० 

८ 
मोिननगर भागात पाणीपरुवठा ववतरण व्यवस्थेत 
सुधारणा करणे व ककरकोळ दरुूस्तीर्ी कामे करणे.  

२६ ५०००००० २५००००० २०००००० 

९ 
आकुडी  भागात पाणीपुरवठा ववतरण व्यवस्थेत सुधारणा 
करणे व ककरकोळ दरुूस्तीर्ी कामे करणे.  

१५ व १६ ५०००००० ३०००००० २१००००० 

१० 

अ प्रभागातील  ननगडी प्राचधकरण  आकुडी भागातील उांर् 
पाण्याच्या टाक्यावरून पाणीपुरवठा व्यवस्थापन 
करणेकरीता मजूर कमचर्ारी पुरववणे) .सन २०१२-१३) 

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

२०००००० ० १०००००० 

११ 
अ प्रभागातील प्राचधकरण यमुनानगर आकुडी  इ.भागात 
नवीन व्िॉल्व्ि बसववणे  

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

४००००००  १०००००० 

१२ 

अ प्रभागातील कुदळवाडी, चर्खली, सांभाजीनगर, िािूनगर, 
त्रत्रवेणनगर, काळभोरनगर, रामनगर, तळवड ेइ .भागात 
नववन व्िॉल्व्ि बसववणे व व्िॉल्व्ि दरुूस्ती करणे  

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

४००००००  १०००००० 

      ४३५००००० ७०२५००० १४०००००० 

 



पपपंरी चचचंवड महािगरपालिका, पपपंरी पुणे १८.  
सि २०१२-१३ चे सुधाररत व सि २०१३-१४ च ेमुळ अदंाजपत्रक  

अ प्रभाग कायाािय 

( अ प्रभाग पाणीपुरवठा ववभाग) 
              ( भाग २ भाांडवली खर्च अांदाजपत्रक क) 

      

  पाणीपुरवठा ककरकोळ दरुूस्ती          

१ अ प्रभागात नव्याने समाववष्ट िोणा-या गावासाठी बोअरवेल्स घेणे. 
अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

० २७००००० ० 

२ कुदळवाडी सांप येथे व पांप दरुूस्तीांर्ी कामे करणे  ५ ४८२५४० ० ३५००००० 

३ 
अ प्रभागत आवश्यकतनेुसार हठकहठकाणी पाणीपुरवठा देखभाल 
दरुुस्तीसाठी पाईपलाईन टाकणे व व्िॉल्वि बसववणे. 

अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

४९९००० १९५००० २००००० 

४ 
रुपीनगर,त्रत्रवेणीनगर तळवड ेपररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

१,२ १०००००० १६५००० ० 

५ 
आकुडी व चर्ांर्वड स्टेिन पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक 
ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

१६ व १५ १०००००० ३५८००० ० 

६ 
ननगडी प्राधीकरण पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

१४ व १७ १०००००० १५२००० ० 

७ 
जाधववाडी, चर्खली  पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

५ १०००००० १९४००० ० 

८ 
िािुनगर,सांभाजीनगर पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

४,९ १०००००० १५७००० ० 



९ 
मोिननगर,काळभोरनगर पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

८ व २६ १०००००० १७२००० ० 

१० अ प्रभाग कायाचलयातील कायचक्षेत्रात टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करणे. 
अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

१०००००० ४००००० ६००००० 

११ अ प्रभागामध्ये आवश्यकतेनूसार हठकहठकाणी बोअरवेल्स घेणे 
अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

१०००००० ४००००० ३००००० 

१२ 
तळवड ेपररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुुस्तीर्ी कामे 
करणे. 

१ १०००००० ३००००० ४३०००० 

१३ 
रुपीनगर पररसरात पाणीपरुवठा ववर्यक ककरकोळ दरुुस्तीर्ी कामे 
करणे. 

१ १०००००० ५००००० २३०००० 

१४ 
त्रत्रवेणीनगर पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुुस्तीर्ी कामे 
करणे. 

२ १०००००० ५००००० २७०००० 

१५ 
मोिननगर,काळभोरनगर पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

८ व २६ १०००००० ५००००० ४२६००० 

१६ 
चर्खली गाांवठाण पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुुस्तीर्ी 
कामे करणे. 

३ १०००००० ५००००० ३३१००० 

१७ 
तुळजाईवस्ती,आकुडी पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

१० व १६ १०००००० ५००००० ३००००० 

१८ 
ननगडी प्राधीकरण वॉडच क्र.१७ पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक 
ककरकोळ दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

१७ १०००००० ७३६००० १२४००० 

१९ 
यमुनानगर,से.क्र.२२ वॉडच क्र.१७ पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक 
ककरकोळ दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

११ व १२ १०००००० ५००००० ३७०००० 

२० 
िािुनगर,सांभाजीनगर पररसरात पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

९ १०००००० ५००००० ३४०००० 



२१ 
 मोरेवस्ती,रामदासनगर,चर्खली,कुदळवाडी  पररसरामध्ये पाणीपुरवठा 
ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

३ १०००००० ५००००० ३४९००० 

२२ 
 चर्खली,कुदळवाडी  पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 

दरुूस्तीर् ेकामे करणे  
५ १०००००० ५००००० २४९००० 

२३ 
जाधववाडी, चर्खली  पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

५ १०००००० ५००००० २५२००० 

२४ 
आकुडी व चर्ांर्वड स्टेिन पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक 
ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

१६ व २५ १०००००० ५००००० ४२६००० 

२५ 
ननगडी प्राधीकरण वॉडच क्र.१४ व १७ पररसरामध्ये पाणीपुरवठा 
ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

१४ व १७ १०००००० ४६४००० ३९६००० 

२६ 
ननगडी गाांवठाण पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ 
दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

१३ १०००००० ५३७००० २९५००० 

२७ 
जलक्षेत्र क्र.अ/१ ननगडी प्राचधकरण से.क्र.२३ ते २८ पररसरामध्ये 
पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

१४ व १७ १०००००० ० ३७५००० 

२८ 
जलक्षेत्र क्र.अ/२ से.क्र.२२ ननगडी पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक 
ककरकोळ दरुुस्तीर्ी कामे करणे. 

१३ १०००००० ० ३७५००० 

२९ 
जलक्षेत्र क्र.अ ३ रुपीनगर तळवड ेत्रत्रवेणीनगर पररसरामध्ये 
पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

१ व २ १०००००० ० ३७५००० 

३० 
जलक्षेत्र क्र.अ ४ मोरेवस्ती,रामदासनगर,कुदळेवाडीव चर्खली 
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

३ व ५ १०००००० ० ३७५००० 

३१ 
जलक्षेत्र क्र.अ/५ जाधववाडी, िािूनगर, फुलेनगर, जी-ब्लॉक 
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर्ी कामे करणे. 

५ व ९ १०००००० ० ३७५००० 



३२ 
जलक्षेत्र क्र.अ/६ काळभोरनगर,मोिननगर, रामनगर, ववद्यानगर 
पररसरामध्ये पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

८ व २६ १०००००० ० ३७५००० 

३३ 
जलक्षेत्र क्र.अ।७ आकुडी, चर्ांर्वड  स्टेिन पररसरामध्ये पाणीपुरवठा 
ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

१६ व २५ १०००००० ० ३७५००० 

३४ 
जलक्षेत्र क्र.अ।८ ननगडी गावठाण, यमुनानगर  पररसरामध्ये 
पाणीपुरवठा ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

१८ व १३ १०००००० ० ३७५००० 

३५ 
जलक्षेत्र क्र.अ।९ कृष्णानगर,से.क्र.२ पररसरामध्ये पाणीपुरवठा 
ववर्यक ककरकोळ दरुूस्तीर् ेकामे करणे  

४ १०००००० ० ३७७००० 

३६ अ प्रभागामध्ये आवश्यकतेनूसार हठकहठकाणी बोअरवेल्स घेणे 
अ प्रभाग 
एकत्रत्रत  

१०००००० २००००० ३८५००० 

   एकूण   ३३९८१५४० १०००००००० १०००००००० 

 



BPMC Act -1949 SEC 60 A 

       १४. इतर विहित माहिती निविदा तपशिल 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
अ प्रभाग पाणीपुरवठा पवभाग 

अ.क्र. कामाच ेिाि 
सि २०१२-१३ ची अंदाजपत्रकीय 

तरतुद 

१ 
जिके्षत्र क्रमािंक अ/१ मधीि से.क्र.२३ त े२५  भागातीि नव्याने पवकलसत होणा-
या इमारतीसाठी पाईपिाईन टाकणे.  १५००००० 

२ 
जिके्षत्र क्रमािंक अ/१ मधीि से.क्र.२६ त े२८  भागातीि नव्याने पवकलसत होणा-
या इमारतीसाठी पाईपिाईन टाकणे.  १५००००० 

३ 
जिके्षत्र क्रमािंक अ/८ मधीि यमनुानगर  भागातीि नव्याने पवकलसत होणा-या 
इमारतीसाठी पाईपिाईन टाकणे.  १२००००० 

४ 
जिके्षत्र क्रमािंक अ/८ मधीि ननगडी गावठाण भागातीि नव्यान ेपवकलसत होणा-
या इमारतीसाठी पाईपिाईन टाकणे.  १३००००० 

५ 
जिके्षत्र क्रमािंक अ/७ मधीि आकुडी भागातीि नव्याने पवकलसत होणा-या 
इमारतीसाठी पाईपिाईन टाकणे.  १३००००० 



६ 
जिके्षत्र क्रमािंक अ/७ मधीि तळुजाईवस्ती भागातीि नव्याने पवकलसत होणा-या 
इमारतीसाठी पाईपिाईन टाकणे.  १५००००० 

७ 
से.क्र.२३ जिशधु्दीकरण कें द्र जे.पप.चच.पॉलिकननक पयतं ३०० मी.मी. व्यासाची 
पाईप िाईन टाकणे. ४०००००० 

८ 
से.क्र.२५ भेळचौक से.क्र.२७ अ त ेसे.क्र.२८ रेल्वे उड्डाणपिु दरम्यान पयतं ३०० 
मी.मी. व्यासाची पाईप िाईन टाकणे. ४०००००० 

९ 
जिके्षत्र क्र.अ/४ मधीि मोरेवस्ती,रामदासनगर,चचखिी व कुदळेवाडी भागात 
आवश्यक ठठकाणी पाईप िाईन टाकणे.  १२००००० 

१० 
जिके्षत्र क्र.अ/४ मधीि रुपीनगर,त्रत्रवेणीनगर व तळवड ेभागात आवश्यक 
ठठकाणी पाईप िाईन टाकणे.  १२००००० 

११ 
जिके्षत्र क्र.अ/५ जाधववाडी, शाहूनगर, कुदळवाडी, फुिेनगर, जी-ब्िॉक, पणुाानगर 
इ. भागात आवश्यक ठठकाणी पाईपिाईन टाकणे. १३००००० 

१२ 
जिके्षत्र क्र.अ/६  मोहननगर, रामनगर, पवद्यानगर इ.भागात आवश्यक ठठकाणी 
पाईप िाईन टाकणे.   

१२००००० 

१३ 
जिके्षत्र क्र.अ/९ कृष्णानगर, सचचन कॉिनी से.क्र.२० इ. भागात आवश्यक 
ठठकाणी पाईपिाईन टाकणे. १०००००० 

१४ 
अ प्रभागातीि आकुडी ननगडी पवभागातीि पाण्याच्या टाकीच ेव आवारातीि 
देखभाि दरुूस्तीची कामे करणे. १०००००० 



१५ 
ननगडी प्राचधकरण भागात पाणीपरुवठा पवतरण व्यवस्थेत सधुारणा करणे 
ककरकोळ दरुूस््ची कामे करणे 

१०००००० 

१६ 
यमनुानगर भागात पाणीपरुवठा पवतरण व्यवस्थेत सधुारणा करणे व ककरकोळ 
दरुूस्तीची कामे करणे  

१२००००० 

१७ 
अ प्रभागातीि  ननगडी प्राचधकरण  आकुडी भागातीि उिंच पाण्याच्या टाक्यावरून 

पाणीपरुवठा व्यवस्थापन करणेकरीता मजूर कमाचारी परुपवणे. १०००००० 

१८ अ प्रभागातीि प्राचधकरण यमनुानगर आकुडी  इ.भागात नवीन व्हॉल्व्ह बसपवणे  १०००००० 

१९ 

अ प्रभागातीि कुदळवाडी, चचखिी, सिंभाजीनगर, शाहूनगर, त्रत्रवेणनगर, 
काळभोरनगर, रामनगर, तळवड ेइ. भागात नपवन व्हॉल्व्ह बसपवणे व व्हॉल्व्ह 
दरुूस्ती करणे  

१०००००० 

२० 
अ प्रभागातीि त्रत्रवीनगर, कृष्णानगर पाण्याच्या टाकीवरून पाणी परुवठा 
व्यवस्थापन करणेकरीता मजूर परुपवणे (सन २०१२-१३ साठी)  १२९९००० 

२१ 
जिके्षत्र क्र.अ/१ ननगडी प्राचधकरण से.क्र.२३ त े२८ पररसरामध्ये पाणीपरुवठा 
पवषयक ककरकोळ दरुुस्तीची कामे करणे. ३७५००० 

२२ 
जिके्षत्र क्र.अ/२ से.क्र.२२ ननगडी पररसरामध्ये पाणीपरुवठा पवषयक ककरकोळ 
दरुुस्तीची कामे करणे. ३७५००० 

२३ 
जिके्षत्र क्र.अ ३ रुपीनगर तळवड ेत्रत्रवेणीनगर पररसरामध्ये पाणीपरुवठा पवषयक 
ककरकोळ दरुूस्तीच ेकामे करणे  

३७५००० 



२४ 
जिके्षत्र क्र.अ ४ मोरेवस्ती,रामदासनगर,कुदळेवाडीव चचखिी पररसरामध्ये 
पाणीपरुवठा पवषयक ककरकोळ दरुूस्तीच ेकामे करणे  

३७५००० 

२५ 
जिके्षत्र क्र.अ/५ जाधववाडी, शाहूनगर, फुिेनगर, जी-ब्िॉक पररसरामध्ये 
पाणीपरुवठा पवषयक ककरकोळ दरुूस्तीची कामे करणे. ३७५००० 

२६ 
जिके्षत्र क्र.अ/६ काळभोरनगर,मोहननगर, रामनगर, पवद्यानगर पररसरामध्ये 
पाणीपरुवठा पवषयक ककरकोळ दरुूस्तीच ेकामे करणे  

३७५००० 

२७ 
जिके्षत्र क्र.अ।७ आकुडी, चचिंचवड  स्टेशन पररसरामध्ये पाणीपरुवठा पवषयक 
ककरकोळ दरुूस्तीच ेकामे करणे  

३७५००० 

२८ 
जिके्षत्र क्र.अ।८ ननगडी गावठाण, यमनुानगर  पररसरामध्ये पाणीपरुवठा पवषयक 
ककरकोळ दरुूस्तीच ेकामे करणे  

३७५००० 

२९ 
जिके्षत्र क्र.अ।९ कृष्णानगर,से.क्र.२ पररसरामध्ये पाणीपरुवठा पवषयक ककरकोळ 
दरुूस्तीच ेकामे करणे  

३७७००० 

एकुण 
३३०७६००० 

  
 

 


