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करसंकलन िवभागीय 
कायालयाचे नाव

कायालायीन प ा दूर वनी मांक
सहायक मंडलािधकारी तथा 

जनमािहती अिधकारी
मोबाईल मांक

शासन अिधकारी तथा 
अिपलीय अिधकारी

मोबाईल मांक ई मेल

1 िनगडी - ािधकरण
डॉ. हेडगेवार भवन, से टर नंबर 26, िनगडी ािधकरण, पुणे - 
411 044.

27657870 ी. रमेश सुयवंशी 9922994759 ी. ीकांत कोळप 9922502405 nigdi.tax@pcmcindia.gov.in

2 आकुड
पांडुरंग काळभोर सभागृह, पांढारकरनगर, आकुड  गांव, 
पुणे - 411 035.

27653298 ी. राज  कंुभार 9922502122 ी. ीकांत कोळप 9922502405 akurdi.tax@pcmcindia.gov.in

3 चचवड
गावडे कॉलनी, लोकमा य हॉि पटल समोर, चचवड,  
पुणे - 411 033.

27453310 ी. रमेश चोरघे 9922502650 ी. राजाराम सरगर 9657756591 chinchwad.tax@pcmcindia.gov.in

4 थेरगाव
पपरी चचवड महानगरपािलका शाळेसमोर, ग ेि य 

कायालयाजवळ, थेरगांव,पुणे- 411033
7447421014 ी.  िसताराम मंुढे 9922502063 ी. ीकांत कोळप 9922502405 thergaon.tax@pcmcindiag.vo.in

5 सांगवी गजानन महाराज मं दरासमोर,  सांगवी,  पुणे - 411027. 27280023 ीम. जय ी साने 9922902271 ी. राजाराम सरगर 9657756591 sangvi.tax@pcmcindia.gov.in 

6 पपरी वाघेरे
भारतर  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बा  ं णालय 
इमारत,िशवाजी पुतळा चौक, पपरी,पुणे-411 017

ी. उ हास देवच े 7057012348 ी. ीकांत कोळप 9922502405 pwaghire.tax@pcmcindia.gov.in

7 पपरी नगर
पपरी नगर सां कृितक भवन,  एच.बी.16/8, साई चौक 

जवळ,  पपरी - 411017.
27413782 ी. ल मण डगळे 9922502539 ी. ीकांत कोळप 9922502405 pnagar.tax@pcmcindia.gov.in

8 मनपा भवन
संत तुकारामनगर भाजी मंडई इमारत, फायर ि गेड इमारती 
समोर,  संत तुकारामनगर, पपरी - 411018.

27422462 ी. संतोष कोराड 8308973427 ी. ीकांत कोळप 9922502405 mnp.tax@pcmcindia.gov.in

9 फुगेवाडी - दापोडी
भाजी मंडई इमारत, पिहला मजला, बँक ऑफ महारा ा या 
माग,े पुणे मंुबई र यालगत, कासारवाडी,  पुणे - 411 034.

27145255 ीमती सुचेता कुलकण 9922502124 ी. राजाराम सरगर 9657756591 phugewadi.tax@pcmcindia.gov.in

10 भोसरी पी.सी.एम.टी. डेपो समोर,  भोसरी, पुणे - 411039. ी. िवजयकुमार बाठे 9922932553 ी. नाना मोरे 9552598472 bhosari.tax@pcmcindia.gov.in

11 च-होली
पो ट ऑ फस समोर, च-होली बु.ता.हवेली, िज हा-पुणे, पुणे- 
412105.

7447421016 ीमती दा बोड 8805538300 ी. नाना मोरे 9552598472 charoli.tax@pcmcindia.gov.in 

12 मोशी
नागे र मं दराजवळ, मोशी गाव, ता.हवेली, िज हा-पुणे,  पुणे 
- 412005.

7447421015 ी. कशोर ढगे 9881314212 ी. नाना मोरे 9552598472 moshi.tax@pcmcindia.gov.in

13 िचखली रोहन कॉ पले स, साने चौक, भाजी मंडई शेजारी, िचखली 9552578738 ी. संजय लांडगे 7020434155 ी. नाना मोरे 9552598472 chikhali.tax@pcmcindia.gov.in

14 तळवडे
ी. वामी समथ सां कृितक भवन, से टर नंबर 21,िशवभूमी 

िव ालया जवळं,  यमुनानगर, िनगडी, पुणे - 411 044.
27660434 ी. संजय तळपाडे 9760319570 ी. नाना मोरे 9552598472 talwade.tax@pcmcindia.gov.in 

15 कवळे
पपरी चचवड महानगरपािलका ाथिमक शाळेजवळ, 

मु.पो. कवळे, ता.हवेली, िज हा-पुणे, पुणे-412101.
27670107 ी. अिभिजत देवकर 9922504489 ी. राजाराम सरगर 9657756591 kiwale.tax@pcmcindia.gov.in

16 दघी - बोपखेल
पपरी चचवड महानगरपािलकेचे ाथिमक शाळेजवळ, दघी 

गावठाण दघी  िज हा-पुणे, पुणे-411015.
7722060944 ी. रमेश मलये 9881798331 ी. नाना मोरे 9552598472 dighi.tax@pcmcindia.gov.in

17 वाकड
वाकड गावठाण, हातोबा मं दर रोड, नवीन मा ती मं दर 
समोर, वाकड, पुणे - 411057

ी. जयवंत िनरगुडे 9011488957 ी. राजाराम सरगर 9657756591 wakad.tax@pcmcindia.gov.in

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी - 411 018
कर आकारणी व कर संकलन िवभाग

िवभागीय कायालयाची मािहती


