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सेवा दशिवणारे िववरणप  

भूिम आिण जदगी िवभागामाफत खालील सेवा द या जातात 

 शै िणक सं थांना शाळा भाडेप ान ेदेण े
 

 इ छुक नागरीकांना भाजीमंडई /म छीमाकट गाळे भाडेप ान ेदेण े
 

 इ छुक नाग रकांना ापारी संकुलातील गाळे भाडेप ान ेदेण े
 

 िविवध मंडळांना गणेश उ सवात, नवरा ीत जागा उपल घ क न देण ेतसेच दवाळीत फटाका टॉलसाठी जागा 
देण े , रसवंतीगृह, िनरा िव  इ. साठी जागा उपल ध क न देणेयासाठी आव यक त ेधोरण िनि त क न भाग 
कायालयांना कायवाही करणेकामी सूिचत करण ेव यानुसार संबंिधत भाग कायालयामाफत पुढील कायवाही 
केली जात.े 
 

त ार िनवारण प दत 

या िवभागातील कमचा-या माफत यो य कारची व मुदतपुव कसे वा उपल ध क न दली जाईल. परंत ुतरीही 

िनि त केले या मानका माण ेसेवा उपल ध नझा यास खालील अिधका-याकड ेत ार दाखल कर यात यावी. 

अ.  अिधका-याच ेनाव व पदनाम मोबाईल मांक 

1 ी.  सिचन भानुदास ढोले  उप आयु  020 – 67331540 

2 ी . कोळप मुकेश खेमा , शासन अिधकारी 020 – 67331531 

 
नाग रकां या यो य या सूचनांचा आदर क न सदर सनदेम य ेआव यक त ेबदल करणेत येतील. 

 

सहा.आयु  
भूिमआिण जदगी 

                                                    पपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
   पपरी  ४११०१८ 
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       पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी- ४११०१८ 

नाग रकांची सनद 
   

 

१) िवभागाचे नांव :-  
२) िवषय:-   

 
 

३) आव यक कागदप  े:-  
४) अंितम िनणयासाठी लागणारा कालावधी :- 
५) मािहती / दाखल ेिमळ याचे ठकाण 
६) महारा  महानगरपािलका अिधिनयममधील 

या कलमांच ेआधारे काम करण ेआहे त े
कलम:-  

७) शासन िनणय, आदेश, प रप क, ठराव 
इ. :- 

भूिम आिण जदगी 
इ छुकनाग रकांना मनपा िमळकत च ेिनिवदा 
प दतीन ेभाडेप यानिेवतरण करण े
िनिवदा अटी शत  नुसार 
स म सिमती कवा सभे या अंितम मा यतेनंतर ७ दवस 
 
 
मनपा च ेसंकेत थळ 
महारा  महानगरपािलका अिधिनयम कलम ७९ 
नुसार 
 
 
 
 
िनरंक 
 

 

८) िनणय घेणारे अिधकारी :- 
तर पदनाम िनणयासाठी लागणारा कालावधी 

पिहला तर िलपीक ३ 
दुसरा तर कायालय अधी क २ 
ितसरा तर उप आयु  २ 
आदेश माणप  िनगिमत 
कर यास स म अिधकारी 

अित र आयु   
२ 

 

 

 
९) आव यक फ  व यांच ेप रप क :-   
१०) फ  भर याची प दत 

 
११) अंितम िनणय िविहत कालावधीम य ेन घेतला 

गे यास यांना जबाबदार धरायचे यांच ेनावं व 
पदनाम  :-  

१२) सेवा िविहत कालावधीत पुरिवली न गे यास 
यां याकडे त ार करता येईल तो अिधकारी व 
याचा दुर वनी मांक 

 

 

 

 
िनिवदेत नमूद केलेनुसार 
िनिवदेत नमूद केलेनुसार 
 
या तरावर िवलंब झाला असेल या तरावरील 

कमचारी/अिधकारी 
 
 
सहा.आयु , भूिम आिण जदगी िवभाग 
तळघर, मनपा मु य़ शासक य इमारत 
०२०- ६७३३१५४०, ६७३३१५३१ 

 

सहा.आयु  
भूिम आिण जदगी 

पपरी चचवड महानगरपािलका, 
पपरी ४११ ०१८. 
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     पपरी चचवडमहानगरिलका 

     भूिम आिण जदगी िवभाग 

                               नाग रकांची सनद 
 

 

अ. . िवषय पानांक 
1 मनपा िमळकत चे िनिवदा प दतीने 

भाडेप यान ेिवतरण करणे 
1 

 
 
 


