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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी ४११ ०१८ 
पयावरण अिभयांि क  िवभाग 

मॅ युअल कॅ.१७  
इतर मािहती 

 
 घनकचरा व थापन या क पा अंतगतः-  

गांडुळखत क प, मेकॅिनकल कंपो टग क प, लॅ टीक पासून इंधन िन मती, 
जल, वायु, वनी दुषण रोखणे, नदी सुधार क प, मशानभुमीतील वायु 

दुषणासाठी उपाययोजना करणे इ यादी. 
 

 शांतता बोड लावले या ठकाणांची यादी 
 

अ. . बोड लावलेचे ठकाण 

  शाळा व महािव ालये 
१ िसटी इंटरनॅशल कुल, पपरी 
२ एस.एन.बी.पी. कुल, पपरी 
३ आय.टी.आय.मोरवाडी, पपरी 
४ जोतीबा कुल चचवड 
५ चाफेकर शाळा चचवड 
६ केशवनगर शाळा, चचवड 
७ जैन िव ामं दर, चचवड ाथिमक शाळा. 
८ पावतीबाई एस.एम.एस.हाय कुल. चचवड 
९ क डाबाई गोलांडे कुल चचवड 

१० सौ.सर वती गावडे कुल चचवड 
११ कै.चं कला गोयल िव ालय चचवड 
१२ चतामणी रा शाळा चचवड 
१३ ांतीवीर चाफेकर िव ालय चचवड 
१४ पी.बी.जोग िव ालय चचवड 
१५ यु इंि लश हाय कुल चचवड 
१६ मा यिमक िव ालय पपरीनगर (डेरीफाम जवळ) पपरी 
१७ जय ह द हाय कुल कॉलेज, पपरी  
१८ हदु थान अ टीबायोटी स, पपरी  
१९ युडीसन कुल, पपरी  
२० पदमभुषण वसंतदादा पाटील िव ालय, पपरी  
२१ संघवी केसरी कॉलेज, चचवड 
२२ गोदावरी हाय कुल आकुड  
२३ कै.वसंतदादा पाटील, पै.फक रभाई पानसरे, मौलाना अ दुल कलम आशद उदुशाळा, 

आकुड  
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अ. . बोड लावलेचे ठकाण 
२४ वामी िववेकानंद गु कुल ाथिमक शाळा काळभोरनगर चचवड 
२५ सुबोध िव ालय संभाजीनगर चचवड 
२६ कमलनयन बजाज हाय कुल चचवड 
२७ जयभवानी ाथिमक व.मा यिमक िव ालय मोहननगर चचवड 
२८ ीमती. िललावती खवसरा ाथिमक िव ालय 
२९ सट अ ुज कुल चचवड 
३० यशवंतराव च हाण ाथिमकशाळा थेरगांव 
३१ संचेती कुल थेरगांव 
३२ ल मीबाई बारणे कुल थेरगांव 
३३ कांतीलाल खवसरा कुल थेरगांव 
३४ नागु बारणे कुल थेरगांव 
३५ क पटे व ती पी.सी.एम.सी. कुल वाकड 
३६ वाकड मुले मुली शाळा 
३७ इं दरा कॉलेज वाकड 
३८ लोकमा य टळक िव ालय मोशी 
३९ भुमकर व ती शाळा . १०४ मोशी 
४० वा हेकरवाडी शाळा . 18/1/2 
४१ बबनराव भ डवे / ेरणा हाय कुल, थेरगांव 
४२ जयवंत ाथिमक व मा यिमक िव ालय, भोईरनगर चचवड 
४३ ी.गु  मै या भांकरजी कुल, पवनानगर चचवड 
४४ पी.सी.एम.सी.मा यिमक शाळा बापदेव महाराज कवळे 
४५ पी.सी.एम.सी. ाथिमकशाळा. (कै.बबनराव भ डव)े रावेत 
४६ पुनावळे क याशाळा 
४७ ताथवडे ाथिमक शाळा 
४८ सट उसुला हाय कुल, िनगडी 
४९ हाळसाकांत हाय कुल, आकुड  
५० प.िच.पॉलीटे क आकुड  
५१ आयुव दक कॉलेज िनगडी 
५२ िशवछ पती ाथिमक िव ामं दर, सधुनगर िनगडी 
५३ पी.सी.एम.सी. कुल िनगडी, अंकुश क डीबा बो-हाडे िव ालय, िनगडी 
५४ डी.वाय.पाटील इंि लश िमडीयम कुल, आकुड  
५५ सट अ स हाय कुल, ि वेणीनगर तळवडे 
५६ मॉडन हाय कुल यमुनानगर िनगडी 
५७ अमृतानंदमयी हाय कुल यमुनानगर िनगडी 
५८ ाथिमक शाळा यशवंतनगर, नेह नगर 
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अ. . बोड लावलेचे ठकाण 
५९ डा बोधनी िव ालय, (आ णासाहेब मगर टेिडयम जवळ) 
६० पंडीत.जवाहरलाल.नेह  ाथिमकव मा यिमक िव ालय व उदु ाथिमक िव ालय 

नेह नगर पपरी  
६१ खराळवाडी उदु ाथिमक शाळा 
६२ आय िव ामं दर पपरी 
६३ सट रामानंद इंि लशन िमडीयम हाय कुल, पपरी  
६४ इं दरागांधी हाय कुल, पपरी 
६५ कमला नेह  ाथिमकशाळा, हदी ाथिमक शाळा, पपरीनगर 
६६ इं दरा गांधी हाय कुल, चचवड 
६७ योती इंि लश िमडीयम कुल, पपरी 
६८ पोदार इंटरनॅशनल कुल, पपरी 
६९ एस.एस.अजमेरा कुल, पपरी 
७० नॅशनल अ लो उदु कुल, खराळवाडी, पपरी  
७१ मा यिमक िव ालय खराळवाडी, पपरी  
७२ बी.टी.मेमो रयल इंि लश िमिडयम. कुल काळेवाडी पुलाजवळ, काळेवाडी 
७३ सट अ फा सो इंि लश िमिडयम.हाय कुल काळेवाडी 
७४ काळेवाडी मुले, मुली. ाथिमक शाळा 56/1,56/2 
७५ कै.भाऊसाहेब ताप कर ाथिमक, सौ.ल मीबाई तापक र ाथिमक हाय कुल 

काळेवाडी 
७६ एम.एम.िव ामं दर, काळेवाडी, पपरी 
७७ बा.रा.घोलप हाय कुल, सांगवी 
७८ युरो हॉ पीटल िपसीएमसी. ाथिमकशाळा, ध सांगवी 
७९ पी.सी.एम.सी.५३ ाथिमक शाळा, ध पो ट 
८० ल मीबाई नांदगुडे कुल, पपळे िनलख 
८१ िव ािवनय िनकेतन, पपळे िनलख 
८२ सांगवी ाथिमकशाळा मुले मुली . ४९, ५० 
८३ नृ सह हाय कुल सांगवी 
८४ जनता िश ण सं था, यशवंत ट णु हाय कुल कवडेनगर,सांगवी 
८५ ाथिमक शाळा पपळे गुरव (शाळा .५४) 
८६ मा यिमक शाळा पपळे गुरव 
८७ ीमती शेवंताबाई जगताप ाथिमक शाळा 58/1,58/2 सांगवी 
८८ आ णासाहेब मगर पी.सी.एम.सी.िव ालय . ५१ पपळे सौदागर 
८९ रहाटणी पी.सी.एम.सी.मुले, मुली शाळा . ५५, ५५१ 
९० कुदळेवाडी ाथिमकशाळा . ८९ 
९१ हे ेवाडी पी.सी.एम.सी. ाथिमकशाळा . ९२ 
९२ सर वती इंि लश िमिडयम कुल आकुड  
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अ. . बोड लावलेचे ठकाण 
९३ नेवाळे व ती ाथिमकशाळा . ८८ िचखली 
९४ िचखली ाथिमकशाळा मुले, मुली 
९५ ानसागर इंि लश िमिडयम कुल 
९६ आय.टी.आय.कासारवाडी 
९७ मा यिमकिव ालय कासारवाडी 
९८ भारतीय जैन संघटना संत तुकारामनगर 
९९ संत तुकारामनगर मुले मुली ाथिमकशाळा 

१०० मा यिमकिव ालय संत तुकारामनगर 
१०१ यु िमलीिनयम इंि लश िमिडयम कुल, सांगवी 
१०२ वामी िववेकानंद िव ामं दर दापोडी 
१०३ दापोडी मुले, मुली ाथिमकशाळा . ३७,७६,१३१,३१,५३,७३,९३ उद ु
१०४ लोकमा य बाळ गंगाधर टळक मुले, मुली ाथिमक शाळा, फुगेवाडी 
१०५ वामी समथ िव ालय भोसरी 
१०६ िजजामाता मा यिमक िव ालय भोसरी 
१०७ ह द मा यिमक िव.शेवंता िब ड ग, भोसरी 
१०८ सािव ीबाई फुले ाथिमकशाळा मुले मुली, भोसरी 
१०९ उद ु ाथिमकशाळा लांडेवाडी 
११० आदश बाल मं दर िश ण सं था, दघीरोड, भोसरी 
१११ िस दे र हाय कुल भोसरी 
११२ ि यदशनी कुल भोसरी 
११३ छ पती िशवाजी महाराज ाथिमकव मा यिमक िव ालय, भोसरी 
११४ महा मा फुले जागृती मंडळ शाळा, भोसरी 
११५ पो ार हाय कुल चचवड 
११६ लालबहा दुर शा ी मा यिमकिव ालय इं ायणीनगर  
११७ ि यदशनी कुल इं ायणीनगर 
११८ वंडर कडस कुल, इं ायणीनगर 
११९ मा यिमक िव ालय पीनगर 
१२० पीनगर मुले, मुली मनपा शाळा 
१२१ पीनगर दवाखाना 
१२२ भणगे शाला कृ णानगर 
१२३ माता रमाबाई िभमराव आंबेडकर कुल 
१२४ आय.टी.आय. पपरी िचचंवड मोरवाडी पपरी 
१२५ िव ािनकेतन क या शाळा, पपळे सौदागर 
१२६ िमकनगर मनपा शाळा 
१२७ नवमहारा  मा यिमकिव ालय, पपरीगांव 
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अ. . बोड लावलेचे ठकाण 
१२८ मा यिमकिव ालय फुगेवाडी 
१२९ िव ािनकेतन पपळे सौदागर 
१३० म.पी.जागृती मंडळ भोसरी 
१३१ ेरणा हाय कुल वा हेकरवाडी 
१३२ यु इंि लश कुल चचवड 
१३३ जनता िश ण सं था, कवडेनगर 
१३४ मुक बधीर शाळा, िनगडी ािधकरण 
१३५ ान बोधनी िव ालय, िनगडी ािधकरण 
१३६ िसटी ाईड हाय कुल, िनगडी ािधकरण 
१३७ ेरणा कुल कॅ प ए युकेशन, िनगडी ािधकरण 
१३८ गुड शेफड कुल िबजलीनगर 
१३९ इंि लश कुल िबजलीनगर 
१४० िड.वाय.पाटील कॉलेज आकुड  
१४१ गीता माता इंि लश िमिडयम कुल चचवडेनगर िबजलीनगर जवळ 
१४२ धा जे हाय कुल थेरगांव 
१४३ ेरणा िश ण सं था थेरगांव 
१४४ सी.एम.एस.हाय कुल, िनगडी ािधकरण 
१४५ ि यदशनी कुल नेह नगर 

  हॉ पीटल 
१ लोकमा य हॉ पी. चचवड 
२ िबला हॉ पीटल, चचवड 
३ तालेरा हॉ पीटल, चचवड 
४ डी.वाय.पाटील हॉ पीटल, संत तुकारामनगर 
५ वाय.सी.एम.हॉ पीटल, संत तुकारामनगर 
६ लोकमा य हॉ पीटल िनगडी 
७ ओम वामी समथ हॉ पीटल पवनानगर 
८ डॉ.पानवलकर हॉ पीटल, पवनानगर 
९ िनरामय हॉ पीटल, चचवड 

१० कांतीलाल खवसरा नर सग पाटील, णालय थेरगांव 
११ पंदन हॉ पीटल थेरगांव 
१२ ग हाणे हॉ पीटल, थेरगांव 
१३ कामत हॉ पीटल, चचवडगांव 
१४ सुपरटेक हॉ पीटल, चचवडगांव 
१५ मोरया हॉ पीटल, चचवडगांव 
१६ मेिडकेअर हॉ पीटल, टे कोरोड 
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अ. . बोड लावलेचे ठकाण 
१७ युिनक हॉ पीटल चचवड ट.े 
१८ आकुड  हॉ पीटल 
१९ यमुनानगर दवाखाना 
२० आयुव दक हॉ पीटल 
२१ लाईफ केअर हॉ पीटल मोरवाडी 
२२ डी.वाय.पाटील आयुद क हॉ पीटल, संत तुकारामनगर 
२३ सांगवी हॉ पीटल 
२४ ीश  हॉ पीटल पपळे सौदागर 
२५ ई.एस.आय.सी. ध हॉ पीटल, धरोड 
२६ आशा करण युबली हॉप सटर, चचवड 
२७ वािभमान हॉ पीटल, पपरी 
२८ िजजामाता णालय, पपरी 
  कोट 
१ मोरवाडी कोट, पपरी 
२ आकुड  कोट 

 
 मैलाशु दीकरण क ाबाबतची मािहतीः-  
 

.  मलशु दीकरण 
क ाचे नाव 

मता   
(MLD) 

तं ान  मलशु दीकरण क ाचा प ा  

१ िचखली पा १  १६ 

ए.एस.पी.  १६ द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 
साई संकृती भवन संभाजी नगर,  िचखली, 
िनगडी-भोसरी पाईन रोड या मागे, पुणे-
४४ 

२ िचखली पा २  १६ 

ए.एस.पी  १६ द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 
साई संकृती भवन संभाजी नगर,  िचखली, 
िनगडी-भोसरी पाईन रोड या मागे, पुणे-
४४ 

३ भाटनगर 
चचवड  

३० 
ए.एस.पी  ३० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

चचवड भाटनगर, लकरोड, पपरी 
पुलाजवळ, पपरी, पुणे -१८ 

४ 
कासारवाडी 
ट पा १  

४० 
ए.एस.पी  ४० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

कासारवाडी रे वे टेशन मागे, कासारवाडी, 
पुणे- ३४ 

५ 
कासारवाडी 
ट पा २  

४० 
ए.एस.पी  ४० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

कासारवाडी रे वे टेशन मागे, कासारवाडी, 
पुणे- ३४ 

६ 
कासारवाडी 
ट पा ३  

४० 
एस.बी.आर.  ४० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

कासारवाडी रे वे टेशन मागे, कासारवाडी, 
पुणे- ३४ 

७ सांगवी  १५ 
फॅब  १५ द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

मशानभूिम  जवळ, जुनी सांगवी, पुणे-२७ 

८ पपळे िनलख  २० 
बायोटॉवर  २० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

साठे ीक फॅ टरी जवळ, यु बाणेर रोड, 
पपळे िनलख पुणे-७  

९ रावेत  २० 
एस.बी.आर.  २० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

MIDC  पंप ग सेटेशन जवळ, रावेत, पुणे-
४१२१०१ 

१० 
लकरोड 
चचवड  

३० 
एस.बी.आर.  ३० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

गावडे पे ोल पंपाजवळ, लक रोड, 
चचवड, पुणे 

११ आकुड  ३० 
एस.बी.आर.  ३० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

आकुड  पंप हाऊस, पांढारकर नगर, बीना 
इंि लश िमडीयम कूल जवळ, आकुड  पुणे -   
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 पयावरण स ि थती अहवाल - पपरी चचवड महानगरपािलके या  
www.pcmcindia.gov.in या वेब साईटवर उपल ध आहे. तसेच या िवभागाशी 
संबंिधत मािहती सारथी या हे प लाईनम ये अ. . १७ पान . ७६ वर उपल ध 
आह.े   

 या िवभागाशी संबंिधत त ारी व सुचना environment@pcmcindia.gov.in या 
मेलवर पाठिवणेत या ात.  

सही/- 
कायकारी अिभयंता (पयावरण) 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

पपरी ४११ ०१८ 

१२ सांगवी फेज २  २० 

एस.बी.आर.  २० द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 
सावजिनक बांधकाम खाते ST महामंडळ 
वक शॉप जवळ, दापोडी, जुनी सांगवी रोड, 
पुणे-१२  

१३ च-होली  २१ 
एस.बी.आर.  २१ द.ल.िल. मतेचे मैलाशु दीकरण क , 

िनरगुडी रोड, िहरामाता मं दराजवळ च-
होली, पुणे - ४१२१०५ 


