
 
 यॅ युअल १५ मा हती ा  कर यासाठ  नाग रकांना उपल ध असले या सु वधांचा तपिशल 

यात जनते या वापरासाठ  वाचनालय अथवा ंथालय चाल वले जात असेल तर या या 
कामाची वेळ अंतभूत आहे.  

 
 
 
 
कायालयाचा प ा  पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
    मुंबई-पुणे रोड, पपंर -१८ 

    मु य कायालय  

    पाणीपुरवठा व जलिन:सारण वभाग. 

    प हला मजला 
 
कायालयीन कामाची वेळ  सकाळ  १०.०० ते सं या ५.४५  

    शास कय सु ट चे दवस सोडून 
 

फोन नंबर   02067333333 EXTN. 1403 

02067333333 EXTN. 1402. 
 

वेब साईट   www.pcmcindia.gov.in 
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अिधक मा हतीसाठ   ी. वण व ठल लडकत  मो.न.ं 9922501527 

    कायकार  अिभयंता व वभाग मुख 

    तथा 
    अ पलीय अिधकार  

    पाणीपुरवठा वभाग. 
 

                           ी.रामदास गणपतराव तांबे.    मो.न.ं 9922501525 

    सह शहर अिभयंता 
    तथा 
    अ पलीय अिधकार  

    जलिन:सारण वभाग. 
 
 
 

 
 
 
 
 



पं.िचं.म.न.पा. येथील पाणीपुरवठा वभागा या कायालया या प रनामकारक कामासाठ  
जनसामा यांशी स ला मसलत कर याची यव था. 

 
अ.  स ला मसलीतीचा 

वषय 
काय णालीचे वसृत वणन कोण या अिधिनयमा/िनयमा/ 

प रप का दारे  
पुनरावृ ीकाल 

1 महानगरपािलका 
लोकशाह  दन 

नागर कां या सम या वर त िनवारण 

होणेसाठ  मनपा लोकशाह  दन येक 

म ह या या प ह या सोमवार  आयो जत 

केला जातो. पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पर सरातील कोण याह  नागर कास सम या 
िनमाण झा यास याची पूतता करणे तसेच 

अिधकार  व कमचार  यांसमवेत नागर कां या  
काय णालीम य ेसमावेश क न घेणे या 
उ ेशान ेमहानगरपािलका जनह त ल ात 

घेऊन लोकशाह  दन राब वला जातो.  

शासन प रप क . 

महालो1007/272/ /53/07/18 

द.7/11/2007. 

येक म ह या या 
प ह या सोमवार  

2 माह ती अिधकार 
2005 

क शासनान ेजाह र केले या काय ानुसार 

या नाग रकांना /सं थेला अथवा कोणासह  

माह ती यावयाची असेल तर वह त 

नमु यातील अज व यावर र.  10 चे कोट फ  

टप लावून आव यक ती माह ती माग वता 
येते. असा अज ा  झालेनंतर यासंबधी 
माह ती संबिधत अजदाराला वेळेत देणेत येते. 

क शासनान ेजाह र केलेला माह ती 
अिधकार 2005 
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