
1 सावजिनक ािधकरणाचे नाव पंपरी चंचवड महानगरपािलका, ब - ेि य कायालय  थाप य

2 संपुण प ा ब - ेि य कायालय, थाप य िवभाग, चंचवड  पुणे-३३

3 कायालय मुख ी.अिनल शंदे, कायकारी अिभयंता

4 कोण या खा याचा अंतगत हे कायालय आहे ? पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी पुणे-४११०१८

5
कामाचा अहवाल कोण या कायालयाकडे सादर केला जातो 
?

पंपरी चंचवड महानगरपािलका, पंपरी पुणे-४११०१८

6 कायक ा : भौगोिलक वॉड ं  १६,१७,१८, व २२  एकुण - ४  भाग

7 येय / धोरण
नागरीकांचे िहतासाठी  थाप य  िवषयक कामे व सम या िनवारण करणे 
मािहती अिधकारीखाली मािहती देण.े

8 सा य
नाग रकां या त ारीचे िनराकरण क न 0 ट े  त ारी ठेव या या य  
करणे.

9 य  काय
थाप य िवषयक कामकाजाचे िनयोजन आिण मानांकना माणे अमलात 

आणणे.

10 जनतेला देत असले या सेवांचा थोड यात

थाप य िवषयक सव कामकाज  र त,े गटर, ेनेज, गाडन, फुटपाथ, 
सावजिनक वापरासाठी वचछता गृह बांधणे मनपासाठी व सावजिनक 
वापरसाठी इमारतीचे बांधकाम करणे जनतेसाठी मनपा या इमारतीचे 
बांधकाम करण.े

11 थावर मालम ा

रावेत मशानभुमी, कवळे मशानभुमी, मामुड  मशानभुमी, कवळे शाळा, 
रावेत गावठाण शाळा, िवकासनगर शाळा, करसंकलन, कवळे गावठाण, 
आंगणवाडी, कवळे गावठाण, पो ट ऑ फस कवळे गावठाण, ायामशाळा 
कवळे गावठाण, योगा सटर, से.नं.२९, रावेत, ह केव ती, पा याची टाक , 

िबजलीनगर पा याची टाक , शंदेव ती पा याची टाक , पं पंग टेशन, 
वा हेकरवाडी, पं पंग टेशन, रावेत गावठाण, जे  नाग रक संघ, 
ह केव ती, िवरंगुळा क , से.नं.२९, रावेत, केशवनगर ाथिमक व 

मा यिमक शाळा चंचवड, महा मा फुले उदु शाळा, चंचवड, ता मा 
चापेकर शाळा, चंचवड, कृ णाजी चंचवडे अ यािसक, चंचवडगाव, 
िजजाऊ पयटन क , चंचवडगाव, द ा य मरळ उ ान, पवनानगर, 
चंचवड, चंचवड मशानभुमी, ऑि सजन पाक, ल मीनगर, मोरया 

गोसावी डांगण, चंचवड, माचु े हॉल/ केट ग कोट तालेरानगर, चंचवड, 
तालेरा हॉ पीटल, चंचवड , सािव ीबाई फुले हॉ पीटल,  गावडे जलतरण 
तलाव, तलाठी ऑ फस इमारत, चंचवड, िवरंगुळा क , दळवीनगर, इं जी 
मा यम शाळा, दळवीनगर, सावरकर उ ान, ेमलोक पाक, छ पती शा  
उ ान, िबजलीनगर, सोपानराव भोईर िवरंगुळा क , ेमलोक पाक, 
झोपडप ी िनमुलन व पुनवसन िवभाग ऑ फस चंचवड, चंचवड गाव भाजी 
मंडई चंचवड, काळेवाडी मराठी शाळा गावठाण, काळेवाडी उदु शाळा 
गावठाण, पवनानगर शाळा, ायामशाळा काळेवाडी, काळेवाडी 
मशानभुमी, योतीबा गाडन काळेवाडी, कचरा संकलन क , काळेवाडी, 

उदंचनगृह काळेवाडी

12 ािधकरणा या संरचनेचा त ा --------

13 कायालयाची वेळ, दुर वनी ं माक सकाळी 09.45 ते  06.15                ९९२२५०१४५६

14 सा ािहक सु ी आिण िवशेष सेवांचा कालावधी
सव शिनवार व सव रिववार आिण महारा  शासनाने घोिषत केले या 
सावजिनक सु ा व थािनक सु ा

manual-1

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम 4(1) (ख)  अ वये
पपरी चचवड महानगरपािलका येथील ब- ेि य  कायालय, थाप य चचवड

कायालयाचा तपिशल, कामकाज आिण कत े


