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पपरी चचवड महानगरपािलका, नागरव ती िवकास योजना िवभाग
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संपुण प ा

पपरी चचवड महानगरपािलका, तळ मजला, मुंबई पुणे र ता,
पपरी ४११ ०१८.
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कायालय मुख

४

कोण या खा या या अंतगत हे

उप आयु
पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११०१८

कायालय आहे ?
५

कामाचा अहवाल कोण या
कायालयाकडे सादर के ला
जातो

पपरी चचवड महानगरपािलका
पपरी ४११०१८.
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कायक ा – भौगोिलक

पपरी चचवड महानगरपािलका प रसर

७

८
९

येय / धोरण

सा य
य काय

महापािलका ह ीतील नाग रकांचे उ तीसाठी िविवध क याणकारी योजना
राबिवणे.
िविवध क याणकारी योजनांचा
नाग रकांना लाभ देणे.

चार व

सार क न जा तीत जा त

१) िविवध क याणकारी योजना तयार करणे.
२) योजनां या अटी व शत िनि त करणे.
३) प रसरातील नाग रकांकडू न अज मागवुन योजनेचे अटी व शत नुसार
अज पा / अपा करणे.
४) पा अजदारांना

१०

य लाभ देणे.

५) पा / अपा लाभा या या या ा मनपाचे संकेत थळावर िस द करणे
जनतेला देत असले या सेवांचा जनते या सोईसाठी नागरव ती िवभागातील सव योजनांचे अज मनपा या
थोड यात तपिशल
संकेत थळावर िस के ले जातात. पा / अपा या ा मनपा या
www.pcmcindia.gov.in या वेब साईटवर िस द कर यात येतात.
मािहती अिधकाराखाली मािगतलेली app िवषयी मािहती दे यात येते.
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बाब १

थावर मालम ा

नागरव ती िवकास योजना िवभागाची वतं मालम ा नाही.

ािधकरणा या
संरचनेचा सोबत जोडला आहे
त ा
कायालयाची वेळ, दु र वनी सकाळी ९.४५ ते ६.१५ दु र वनी
मांक
६७३३१५२६ / ६७३३१५२९

मांक ०२०- ६७३३१५०५ /

सा ािहक सु ी आिण िवशेष सव शिनवार व रिववार तसेच महारा शासनाने घोिषत के ले या सावजिनक
सेव ांचा कालावधी
व थािनक सु
ा.
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नागरव ती िवकास योजना िवभाग
संरचनेचा त ा
-------------------------------------------------------------------------------------उप आयु

समाज िवकास अिधकारी

सहा. स. िव. अिधकारी

मु य िलपीक / समाज सेवक
िलिपक/ समुह संघटक

बाब १

कायालय अिध क

िलिपक

उपलेखापाल

िलिपक/ कॉ युटर ऑपरेटर

