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कायाालयाच ेनाि   - नागरी सुविधा कें द्र       

पत्ता    -  पपपरी पचचिड महानगरपावलका,          

                                                       पपपरी – ४११ ०१८. 

कायाालय प्रमखु   -    .     

कोणत्या मांत्रालयातील  - नगर विकास विभाग मांत्रालय, मुांबई  

खात्याच्या अवधनस्त  

कायाक्षते्र    - पपपरी पचचिड मनपा सिा विभाग (क्षेत्रीय कायाालयाांसह) 

भौगोवलक   - पपपरी पचचिड महानगरपावलका. 

कायाानरुूप   - खाजगी तत्त्िािरील नागरी सुविधा कें द्रामार्ा त  

नागररकाांना सेिा ददल्या जातात. 

विवशष्ट काय े   - १) पपपरी पचचिड महानगरपावलका हद्दीमधील नागररकाांना  

त्याांचे नजीकचे रिकाणी महानगरपावलकेच्या सेिा, सुविध 

िराविक मुदतीत उपलब्ध करून दणेे 

     2) मावहती अवधकार अांतगात काम करणे 

     3) लोकशाही ददनाबाबत काम करणे 

     4) नागररकाांच्या तक्रारींचे वनिारण  

विभागाच ेध्यये  / धोरण -       नागररकाांच ेवहतासािी नागररक वहत जोपासणे, नागररकाांच्या  

                                 तक्रार / समस्या वनिारण करणे, मावहतीचे अवधकाराखाली   

                                 मावहती दणेे 

सिा सांबांवधत कमाचारी  -          सांगणकीकृत काम करणे, सदरचे कामकाज एकूण ९४ रिकाणी   

                                                      खाजगी नागरी सुविधा कें द्र स्थावपत करुन दणेेत आले आह.े   

                                                      लोकशाही ददन ि मावहती अवधकारात मावहती दणेे 

काय े    - अजा वस्िकारणे, विभागाांना वितरीत करणे,  

कामाच ेविस्ततृ स्िरूप              विभागातून आलेले दाखले ि परिाने दणेे नागरी  

                                 सुविधा चालकाांना दणेे नागररकाांकडून प्राप्त झालेले डी.डी.  

                                लेखाविभागाकड ेजमा करणे तसेच मनपा हद्दीमध्ये प्रचवलत  

पद्धतीनुसार नागरी सुविधा कें द्राांची स्थापना करणे. मावहती  

अवधकार अवधवनयम २००५, अांतगात मनपाच्या सिा  

विभागाांकडून मावसक ि िार्षिक अहिाल प्राप्त करून घेऊन  
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शासनास अहिाल पािविणे तसेच मनपाच्या सिा विभागाांसािी 

जन मावहती अवधकारी ि प्रथम अवपलीय अवधकारी याांना 

पदवनदशेीत करणे.                                        

मालमत्तचेा तपशील  -  वनरांक 

उपलब्ध सिेा   - सांगणक ि दरुध्िनी  

तक्तत्यामध्य ेकायाक्षते्राच ेप्रत्यके      प्रशासकीय बाबी 

स्तरािरच ेतपशील 

कायाालयीन दरुध्िनी ि िळेा - 67331529 / 33 

     स. 9.45 ते 1.30 ि द.ु 2.00 ते 6.15 

(1.30 ते 2.00 जेिणाची सटु्टी) 

ई – मले आयडी  -   cfc@pcmcindia.gov.in   

साप्तावहक सटु्टी ि विवशष्ट सिेसेािी िरविलले्या िेळा -      शवनिार,        ि अन्य जाहीर सुट्टया 

िगळून 
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कायाालयाची रचना 

     

 

 

अवत.आयकु्त     

 

 

   . आयकु्त 

(प्रथम अवपलीय अवधकारी) 

 

 

मावहती ि तांत्रज्ञान अवधकारी 

(जन मावहती अवधकारी) 

 

 

उपलखेापाल  

 

 

मखु्य वलवपक 

       

 

 

सिा वलवपक ि सिा कॉम्पयटुर ऑपरेटर 

 

 

वशपाई 
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नागरी सवुिधा कें द्र विभागातील             पद       

 

पदनाम पदसांख्या 

   आयुक्त १ 

   .आयुक्त १ 

मावहती ि तांत्रज्ञान अवधकारी १ 

उपलेखापाल १ 

मुख्य वलवपक ० 

वलवपक ४ 

          १ 

कॉम््युटर ऑपरेटर २ 

वशपाई २ 

एकुण १३ 

 


