
पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी ४११० १८ 
नगरसिचव कायालय 

क शासन मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ 
कलम ४ (१) (b) (I) 

बाब .१ 

कायालयाचा तपिशल, कामकाज आिण कत े 
१ सावजिनक ािधकरणाचे नाव पपरी चचवड महानगरपािलका, नगरसिचव कायालय 
२ संपुण प ा पपरी चचवड महानगरपािलका, 3 रा मजला,  

मुंबई पुणे र ता, पपरी ४११ ०१८. 
३ कायालय मुख नगरसिचव 
४ कोण या खा या या अंतगत हे 

कायालय आहे ? 
पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११०१८ 

५  कामाचा अहवाल कोण या 
कायालयाकडे सादर केला जातो  

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी ४११०१८. 

६ कायक ा – भौगोिलक पपरी चचवड महानगरपािलका मु य इमारत. 

७ येय / धोरण नाग रकांचे सोईसाठी मनपा या होणा-या सव सभांचे वृतांत 
मनपा या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर 

िस द  कर यात येतात. मािहती अिधकाराखाली 
मािगतलेली मािहती देणे. 

८ सा य - 
९ य  काय मा.महापौर िनवडणुक घेणे, मा. थायी सिमती सभापती 

िनवडणुक घेणे, िवषय सिम यांचे सद य व सभापती 
िनवडणुक घेणे, मा.महापािलका सभा, मा. थायी सिमती 
सभा व इतर िवषय सिमती सभांची िवषयप े ि वकारणे, 
कायपि का तयार करणे, सभावृतांत तयार करणे  
कायपि का व सभावृतांताचे सद यांना वाटप करणे ते 
मनपाचे वेबसाईट वर िस द करणे 

१० जनतेला देत असले या सेवांचा 
थोड यात तपिशल 

जनते या सोईसाठी मनपा या होणा-या सव सभांचे वृतांत 
मनपा या www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटवर 

िस द  कर यात येतात. मािहती अिधकाराखाली 
मािगतलेली मािहती देणे. 

११  थावर मालम ा  नगरसिचव कायालयाची वतं  मालम ा नाही. 
१२  ािधकरणा या संरचनेचा त ा सोबत जोडला आह े
१३ कायालयाची वेळ, दुर वनी 

मांक 
सकाळी ९.४५ ते सायं ६.१५ दुर वनी मांक 
६७३३१३१३/ १३१४ 

१४ सा ािहक सु ी आिण िवशेष 
सेवांचा कालावधी 

सव शिनवार व रिववार तसेच महारा  शासनाने घोिषत 
केले या सावजिनक सु ा. 
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