
1 सार्वजननक प्रानधकरणाचे नार् पिंिंरी पचचर्ड महानगरिंानिका, अ -क्षेनिय कायाविय  स्थािंत्य

2 संिंुणव िंत्ता
अ -क्षेनिय कायाविय,संत ज्ञानेश्वर चौक, स्थािंत्य नतसरा मजिा , ननगडी  

िंुणे-४४

3 कायाविय प्रमुख श्री. निरीष िंोरेडी, कायवकारी अनभयंता

4 कोणत्या खात्याचा अंतगवत ह ेकायाविय आह े? पिंिंरी पचचर्ड महानगरिंानिका, पिंिंरी िंुणे-४११०१८

5
कामाचा अहर्ाि कोणत्या कायावियाकड ेसादर केिा जातो 

?
पिंिंरी पचचर्ड महानगरिंानिका, पिंिंरी िंुणे-४११०१८

6 कायवकक्षा : भौगोनिक
र्ॉडव कं्र १०,१४,१५, र्  १९  एकुण ४  प्रभाग ( सार्वनिक ननर्डणूक सन 

२०१७ प्रभागरचना नुसार)

7 ध्येय / धोरण
नागरीकांचे नहतासाठी  स्थािंत्य  नर्षयक कामे र् समस्या ननर्ारण करणे 

मानहती अनधकारीखािी मानहती दणेे.

8 साध्य
नागररकांच्या तक्रारीचे ननराकरण करुन 0 टके्क तक्रारी ठेर्ण्याच्या प्रयत्न 

करणे.

9 प्रत्यक्ष कायव
स्थािंत्य नर्षयक कामकाजाचे ननयोजन आनण मानांकनाप्रमाणे अमिात 

आणणे.

10 जनतेिा दते असिेल्या सेर्ांचा थोडक्यात

स्थािंत्य नर्षयक सर्व कामकाज  रस्ते, गटर, ड्रनेेज, गाडवन, फुटिंाथ, 

सार्वजननक र्ािंरासाठी स्र्चछता गृह बांधणे मनिंासाठी र् सार्वजननक 

र्ािंरसाठी इमारतीचे बांधकाम करणे जनतेसाठी मनिंाच्या इमारतीचे 

बांधकाम करणे.

11 स्थार्र मािमत्ता

मुख्य प्रिासकीय इमारत पिंिंरी, आय टी आय इमारत मोरर्ाडी, पिंिंरी 

कोटव, िोखंड ेसभागृह, सानर्िीबाई फुिे सभागृह, गुन्ह ेअन्रे्षण नर्भाग -३ 

युननट केएसबी चौक, मोरर्ाडी आरोग्य कायाविय/दर्ाखाना इमारत, 

तारांगण इमारत,सायन्स िंाकव ,मोरर्ाडी स्मिानभूमी, मोरर्ाडी दफनभूमी, 

मनिंा िाळा मोहननगर, मनिंा िाळा काळभोरनगर,मनिंा िाळा पचचर्ड 

स्टेिन ,मनिंा िाळा आकुडी, जुना मनिंा दर्ाखाना आकुडी, नर्ीन मनिंा 

दर्ाखाना आकुडी, मनिंा दर्ाखाना पचचर्ड स्टेिन, व्यािंारी संकुि ननगडी 

, सांस्कृनतक भर्न मोहननगर, सांस्कृनतक भर्न आकुडी, ब प्रभाग इमारत, 

रामकृष्ण मोरे नाट्यगृह, उद्योगनगर व्यायामिाळा, करसंकिन कायाविय 

पचचर्ड, रासने सभागृह सुदिवननगर, पिंिंरी भाजी मंडइ, भाटनगर 

दर्ाखाना, पहद ूस्मिानभूमी पिकरोड, मुस्िीम दफनभूमी पिकरोड, निश्चन  

दफनभूमी पिकरोड,र् ाडव सेंटर पचचर्ड स्टेिन, िंांडुरंग काळभोर सभागृह 

आकुडी गार्ठाण, अ प्रभाग कायाविय, आकुडी नाट्यगृह, कीती नर्द्यािय, 

हडेगेर्ार भर्न, ब टपमटन कोटव ननगडी, मनिंा िाळा ननगडी, 

ग.दद.माडगुळकर सभागृह इत्यादी.

12 प्रानधकरणाच्या संरचनेचा तक्ता --------

13 कायावियाची रे्ळ, दरुध्र्नी कं्रमाक
सकाळी ९.४५  ते  ०६.१५               

          +९१-०२०-२७६४६६२१

14 साप्तानहक सुट्टी आनण नर्िेष सेर्ांचा कािार्धी
सर्व िननर्ार र् सर्व रनर्र्ार आनण महाराष्ट्र िासनाने घोनषत केिेल्या 

सार्वजननक सुट्या र् स्थाननक सुट्या

manual-1

कें द्र िासनाचा मानहतीचा अनधकार अनधननयम २००५ किम 4(1) (ख)  अन्र्ये

पिंिंरी पचचर्ड महानगरिंानिका येथीि अ-क्षेनिय  कायाविय, स्थािंत्य ननगडी 

कायावियाचा तिंनिि, कामकाज आनण कतवव्ये


