
कोण या मं ालयातील खा या या अिधन त नगरिवकास िवभाग मं ालय,मुंबई

कायालयाचे नाव िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका फ े ीय कायालय

प ा िपंपरी िचंचवड नवनगर िवकास ािधकरणाची जुनी इमारत, िटळक चौक, िनगडी, पुण-े  ४११ ०४४

कायालय मुख े ीय अिधकारी

िवभागाचे नाव "फ" े ीय  कायालय शासन िवभाग

काय े भाग  १, ११, १२, १३

• नाग रकां या िहतासाठी संगणक कृत एक िखडक  योजना राबिवणे

• भाग तरावरील चालणा-या कामकाजावर  शासक य िनयं ण ठेवण.े  ( शासन, आरो य, थाप य, 
िव ुत व पाणीपुरवठा, या िवभागांच)े

• मािहती अिधकार २००५ अंतगत नाग रकांना मािहती देणे

• भूिम आिण िजंदगी िवषयक यापारी गाळे, मनपा इमारत चे भाडे वसुल करण,े भाडे थक यास 
िनयमानुसार कारवाई करण.े

• फटाका टॉल, मंडप परवान,े रसवंतीगृह इ. साठी ा  अजावर यो य ती कायवाही क न ता पुर या 
परवान या देण.े

• नाग रकां या येणा-या त ारी संबं िधत खा याकडे पाठवून याबाबत पाठपुरावा क न त ारीचे िनवारण 
क न तसा अहवाल सादर करणे.

• थाप य,िव ुत व पाणीपुरवठा िवषयक िवकास कामांचे देखभाल दु ती या र कम पये १० लाख 
पयत या कामा या िनिवदा मागिवण,े िनिवदा उघडण,े लघु म दराची िनिवदा मंजूर करणे, करारनामा 
करण,े कामाचे आदेश देण,े िबले मंजूर करण.े• िववाह िनबंधक हणून िववाह न दणी संदभात ठरले या ि येनुसार कायवाही क न न दणी माणप  
देण.े

• काय े ातील अिनिधकृत फलक हटिवण,े शासक य शु क वसुली करण,े  अनिधकृत फलक न 
हटिवलेस गु हा दाखल करण.े

• भागातील साफसफाई कामे करण,े कचरा उचलण,े वाहतूक करणे

• फेरीवा यांची न दणी करण,े ा  अज पा - अपा  करण.े हॉकस थळे व मता  िनि ती करणे. ना 
फेरीवाले े  जाहीर करण.े

सव संबं िधत अिधकारी/कमचारी- शासन अिधकारी, लेखािधकारी, कायालय अिध क,  मु य िलपीक, लेखापाल,अित मण िन र क, 
िलपीक
सहा. आरो य अिधकारी, मु य आरो य िन र क, आरो य िन र क, मुकादम,िलपीक

िवभागाचे येय धोरण नाग रकांचे िहत जोपासण,े सम या िनवारण करण,े मािहती अिधकारांतगत देय मािहती देण,े

उपल ध सेवा दु र वनी, संगणक

मालम ेचा तपिशल- भाग कायालयाची वतं  मालम ा नाही

कायालयाचे सं रचना मक त याम ये 
काय े ाचे येक तरावरचे तपिशल

सोबत  जोडला आहे

कायालयीन दु र वनी ०२०-२७६५०३२४

कायालयीन वेळ सकाळी ०९:४५ ते सायंकाळी ०६:१५

सा ाहीक सु ी  सव  शिनवार व  रिववार
महारा  शासनाने घोिषत केले या सावजिनक सु ् या व मा. िज हािधकारी यांनी जािहर केले या 
थािनक सु ् या.

"फ" े ीय  कायालय,िनगडी, पुण-े ४४ ( शासन िवभाग)

िनगडी येथील "फ" े ीय  कायालयातील काय व कत ये यांचा तपशील

िपंपरी िचंचवड महानगरपािलका 

कलम ४(१) ब नुसार बाब .१

काय -
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