
1 सावजिनक ािधकरणाचे नाव पपरी चचवड महानगरपािलका, ह- ेि य कायालय िवदयुत िवभाग

2 संपुण प ा
 ह े ीय कायालय,मिहला आय टी आय इमारत, कासारवाडी पुणे 411 
034

3 कायालय मुख कायकारी अ भयता ( िवदयुत )

4
कोण या खा याचा अंतगत ह े
कायालय आह े?

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी, पुण-े411018

5
कामाचा अहवाल कोण या 
कायालयाकड ेसादर केला 
जातो ?

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी, पुण-े411018

6 कायक ा : भौगोिलक भाग मांक 20, 30, 31 व 32 एकुण 4 भाग व 16 नगरसद य

र यावरील दवाब ी बसवण/ेदखेभाल दु ती करणे अंदाजप क तयार 
करणे, िनिवदा मागवणे, काम क न घेण,े िनयं ण ठेवण,े
र यावरील चौकाम ये वाहतूक िनयं क दवे बसवणे/दखेभाल दु ती 

बाबी १
कलम 4(1) (b)

पपरी चचवड महानगरपािलका येथील ह- ेि य  कायालय कासारवाडी
या सावजिनक ािधकरणा या कामांचा आिण कत ांचा तपशील 

7 येय / धोरण

र यावरील चौकाम ये वाहतूक िनयं क दवे बसवणे/दखेभाल दु ती 
करणे, र ता ंदीकरणात येणारे महािवतरणाचे काम काढणे,
म न पा चे कायालय, इमारती इ. करीता CCTV यं णा वायरलेस 
यं णा सेवा अंतगत दरू वनी यं णा, मोबाईल सेवा, वायरलेस 3G/4G 
ड गल सुिवधा पुरवणे व दखेभाल दु ती करण.े                       मनपा 
इमारती व र यावरील  दवाब ी व था करणे.

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

9 य  काय

र यावरील दवाब ी बसवण/ेदखेभाल दु ती करणे अंदाजप क तयार 
करणे, िनिवदा मागवणे, काम क न घेण,े िनयं ण ठेवण,े
र यावरील चौकाम ये वाहतूक िनयं क दवे बसवणे/दखेभाल दु ती 
करणे, र ता ंदीकरणात येणारे महािवतरणाचे काम काढणे,
म न पा चे कायालय, इमारती इ. करीता CCTV यं णा वायरलेस 
यं णा सेवा अंतगत दरू वनी यं णा, मोबाईल सेवा, वायरलेस 3G/4G 
ड गल सुिवधा पुरवणे व दखेभाल दु ती करण.े                       मनपा 
इमारती व र यावरील  दवाब ी व था करणे.मािहती अिधकार 
अिधिनयन 2005 अंतगत मािहती दणेे.



10
जनतेला दते असले या 
सेवांचा थोड यात

िव ुत िवभागा माफ़त पुरिव या जाणा या सेवा 1) पपरी चचवड 
म.न.पा. ह े ीय कायालय काय े ातील र यावर दवाब ी व था 
करणे व िव ुत िवभागा माफ़त पुरिव या जाणा या सेवा 1) पपरी 
चचवड म.न.पा. ह ीतील र यावर दवाब ी व था करणे व याची 

दखेभाल दु ती करण.े 2) पपरी चचवड म.न.पा. या सव इमारतीत 
आव यकते माण ेसब टेशन, जनरेटस, वातानुकुिलत यं णा व िवदयुत 

व था करणे व याची दखेभाल दु ती करण.े 3)र ता ंदीकरणात 
अडथळा ठरणा  या उप कर वािह या भुिमगत करणे. 4) पपरी चचवड 
म.न.पा. े ात वाहतुक िनयं क दवे उभारणी क न याची दखेभाल व 
दु ती करण.े 5) भाग कायालयांतगत कायालये, हॉि पटल येथे दरू वनी 
यं णा उभारणे व चालन दखेभाल दु ती करण.े 6) भाग 
कायालयांतगत िविवध ठकाणी सीसीटी ही यं णा उभारणे व चालन 
दखेभाल दु ती करण.े 7) भाग कायालयांतगत िविवध ठकाणी डोअर 

े म मेटल िडटे टर यं णा उभारणे व दखेभाल दु ती करण.े

11 थावर मालम ा ेि य कायालयाची वतं  मालम ा नाही.

12 ािधकरणा या संरचनेचा 
त ा

सोबत जोडला आह.े12
त ा

सोबत जोडला आह.े

13
कायालयाची वेळ, दरु वनी 
ं माक

सकाळी 10.00 ते  5.45  फोन- 020-27142503

14
सा ािहक सु ी आिण िवशेष 
सेवांचा कालावधी

दसुरा चौथा शिनवार व सव रिववार आिण महारा  शासनाने घोिषत 
केले या सावजिनक सु ा व थािनक सु ा














