पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण, आककुडर, पिंकुणणे
अवभियकायांवत्रिकरी ववभिकाग अ
मकावहितरी अवधिककार अवधिवनयमकातरील कलम 4 नकुसकार पवसध्द करकावयकाचिंरी मकावहितरी
ककायर्यालयकाचिंरी रचिंनका, ककायर्य व कतर्यव्यणे यकायांचिंका तपिंवशिल
वनयम 4 (ब) (एक)
वद. 29/01/2019
1

ससारर्वजननिक पसानधिकरणसाचचे निसार

2

सयांपिंण
पू र्व पिंतसा

3

कसायर्यालय पमकुख
नरभिसाग पमकुख
कसायर्यालयसाचकी रचेळ आनण दकुरध्रनिकी क्रमसायांक

4

5

ससाप्तसानहिक सकुटकी आनण नरशचेष सचेरसायांचसा
कसालसारधिकी
मयांत्रिसालयसाच्यसा ककोणत्यसा खसात्यसाच्यसा अनधिनिस्त
कसायर्यालय आहिचे .
कसायर्वक्षचेत्रि

6
7

अनभियसायांनत्रिककी नरभिसाग अ, पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर नरकसास
पसानधिकरण
अनभियसायांनत्रिककी नरभिसाग अ, 4 थसा मजलसा, पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर
नरकसास पसानधिकरण, आककुडर्डी पिंकुणचे-44
ई-मचेल :- eea@pcntda.org.in
मकुख्य कसायर्वकसारकी अनधिकसारकी
अनधिक्षक अनभिययांतसा / कसायर्वकसारकी अनभिययांतसा
सकसाळकी 10.00 तचे ससाययां. 5.45 रसा.
दकुरध्रनिकी क्रमसायांक :- 020-27166000 , 020-27166010
Ext. No. 1420
दकुसरसा र चचौथसा शननिरसार र रनररसार ससाप्तसानहिक सकुटकी
नरशचेष सचेरसा निसाहिकीत
निगरनरकसास नरभिसाग
पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण मधिकील पिंचेठ क्र. 1 तचे
22 (पिंचेठ क्र. 12 रगळपू नि) मधिकील क्षचेत्रि

वनयम 4 (ब) (ददोन)
अवभियकायांवत्रिकरी ववभिकागका अ मधिरील अवधिककाररी व कमर्य चिंकाऱ्यकायांचिंरी ककायर्ये व कतर्यव्यणे
अ.क.

ककायर्य व कतर्यव्यणे

1

पसानधिकरणसाच्यसा पिंचेठ क्र. 1 तचे 22 (पिंचेठ क्र. 12 रगळपू नि) क्षचेत्रिसामध्यचे पिंसायसाभिपूत सकुनरधिसा र नरकसास कसामसायांचचे मकुळ
बसायांधिकसाम करणचे.

2

पसानधिकरणसाच्यसा पिंचेठ क्र. 1 तचे 22 मधिकील पिंचेठ क्र. 12 रगळपू नि गगृहिपकल्पिं उयकोजनिसायांचचे बसायांधिकसाम करणचे .

3

ससाई चचौक यचेथकील उडसाणपिंकुलसाचचे बसायांधिकसाम करणचे .

4

पसानधिकरणसाच्यसा पिंचेठ क्र. 1 तचे 22 (पिंचेठ क्र. 12 रगळपू नि) अयांतगर्वत पगतकीपिंथसारर असणसाऱ्यसा स्थसापिंत्य नरषयक
कसामसायांबसाबत ननियकोजनि करणचे र दचे खरचे ख करणचे

वनयम 4 ब (तरीन)
ननिणर्वय घचे ण्यसाच्यसा पनक्रयचेत अनिकुसरण्यसात
यचेणसारकी कसायर्वपिंध्दतकी, तसचेच पिंयर्वरचेक्षण आनण
उतरदसानयत्र पणसालकी

नरभिसागसास निचेमनि
पू नदलचेल्यसा नरषयसासयांबयांधिकी पकरणपिंरत्रचे मकुख्य
कसायर्वकसारकी अनधिकसारकी, पसानधिकरण सभिसा यसायांचकी मसान्यतसा घचे ऊनि
ननिणर्वय घचे ण्यसात यचेतसात.
पसानधिकरण सभिसा
मकुख्य कसायर्वकसारकी अनधिकसारकी
अनधिक्षक अनभिययांतसा

कसायर्वकसारकी अनभिययांतसा अ
उपिं अनभिययांतसा 1 र (2+3)
शसाखसा अनभिययांतसा / कननिष्ठ अनभिययांतसा

वनयम 4 ब (चिंकार)
स्रत:चकी कसायर्ये पिंसार पिंसाडण्यसाससाठकी
त्यसाच्यसाकडपू नि ठरनरण्यसात आलचेलकी मसानिकचे
वनयम 4 ब (पिंकाचिं)
त्यसाच्यसाकडचे असलचेलचे पकरसा त्यसाच्यसा
ननिययांत्रिणसात असलचेलचे पकरसा त्यसाचकी कसायर्ये पिंसार
पिंसाडण्यसाससाठकी त्यसाच्यसा कमर्वचसारकीरगर्याकडपू नि
रसापिंरण्यसात यचेणसारचे ननियम, नरननियम, सपूचनिसा,
ननियमपिंकुसस्तकसा आनण अनभिलचेख
वनयम 4 ब (सहिका)
त्यसाच्यसाकडचे असलचेल्यसा पकरसा त्यसाच्यसा
ननिययांत्रिणखसालकी असलचेल्यसा दस्तऐरजसायांच्यसा
परगर्याचचे नरररण
वनयम 4 ब (सकात)
आपिंलचे धिकोरण तयसार करण्यसाच्यसा पकरसा
त्यसाचकी अयांमलबजसारणकी करण्यसाच्यसा
सयांबयांधिसात, लकोकसायांशकी नरचसारनरननिमय
करण्यसाससाठकी पकरसा लकोकसायांकडपू नि ननिरचेदनिचे
कचेलकी जसाण्यसाससाठकी असस्तत्रसात असलचेल्यसा
ककोणत्यसाहिकी व्यरस्थचेचसा तपिंशकील
वनयम 4 ब (आठ)
आपिंलसा एक भिसाग म्हिणपूनि पकरसा सल्लसा
दचे ण्यसाच्यसा पयकोजनिसाससाठकी म्हिणपूनि घनटत
कचेलचेल्यसा दकोनि पकरसा अनधिक व्यक्ततींच्यसा
नमळपू नि बनिलचेल्यसा मयांडळसायांचचे, पिंनरषदसायांचचे,
सनमत्यसायांचचे आनण अन्य ननिकसायसायांचचे नरररण
आनण त्यसा मयांडळसायांच्यसा, पिंनरषदसायांच्यसा,
सनमत्यसायांच्यसा आनण अन्य ननिकसायसायांच्यसा
बबैठककी लकोकसायांससाठकी खकुल्यसा आहिचे त पकरसा
कसचे पकरसा अशसा बबैठककीचकी कसायर्वरत
गृ चे
जनितचेलसा पिंसाहिसारयसास नमळण्यसाजकोगकी आहिचे त
पकरसा कसचे यसाबसाबतचचे नरररण

कसारककुनि नमसस्त्रि/ कयांत्रिसाटकी अनभिययांतसा
शसासनि कसायर्व ननियमसारलकी आनण शसासनिसाच्यसा कसामकसाजसाच्यसा कसायर्व
पिंध्दतकीस अनिकुसरुनि कसामकसाज चसालनरलचे जसातचे . तसचेच पसानधिकरण
सभिसा, मकुख्य कसायर्वकसारकी अनधिकसारकी र अनधिक्षक अनभिययांतसा यसायांचचे
ननिदर्ये शसापमसाणचे कसामकसाज चसालनरलचे जसातचे .
अनधिकसारकी र कमर्वचसा-यसायांचकी कसायर्ये पिंसार पिंसाडण्यसाससाठकी
1) महिसारसाष्ट्र ससारर्वजननिक बसायांधिकसाम नरभिसाग ननियम
2) पसानधिकरण लचेखसा सयांनहितसा
3) रसाज्य शसासनिसाकडकील रचेळकोरचेळकीचचे ननिगर्वनमत हिकोणसारकी
पिंनरपिंत्रिकचे,ननियम, शसासनि ननिणर्वय, अनधिसपूचनिसा
4) पसानधिकरण सभिसा यसायांचचे रचेळकोरचेळकी ननिगर्वनमत हिकोणसारचे ठरसार
यसायांचचे पिंसालनि करण्यसात यचेतचे.
नरभिसागसाकडकील दस्तऐरज अनभिलचेख यसायांचकी सकुचकी पिंकुढचे पपिंत्रि 'अ'
मध्यचे दशर्वनरलकी आहिचे .

नरभिसागसाच्यसा धिकोरण पकरसा अमलबजसारणकी करण्यसाच्यसा सयांदभिर्यात
ननिरचेदनिचे टपिंसालसाव्दसारचे पकरसा मचेल व्दसारचे ससादर करण्यसात यसारकी र
त्यसाबसाबत नरभिसागसाकडपू नि यकोग्य तकी कसायर्वरसाहिकी हिकोऊनि अनभिपसाय
ससादर करण्यसात यचेतकील

यसा नरभिसागसामसारर्वत ककोणतकीहिकी ससारर्वजननिक स्ररुपिंसाचकी सनमतकी
अथरसा मयांडळ गठकीत करण्यसात आलचेलचे निसाहिकी.

वनयम 4 ब (नऊ)
आपिंल्यसा अनधिकसा-यसाचकी आनण कमर्वचसायसायांचकी ननिदर्ये नशकसा

वनयम 4 ब (दहिका)
आपिंल्यसा पत्यचेक अनधिकसा-यसालसा र कमर्वचसायसालसा नमळणसारचे मसानसक रचेतनि; तसचेच
पसानधिकरणसाच्यसा नरननियमसायांमध्यचे तरतपूद
कचेल्यसापमसाणचे निकुकससानि भिरपिंसाई दचे ण्यसाचकी
पिंध्दतकी

अ.
क.

अवधिककाररी/ कमर्य चिंकाररी
नकाव

पिंदनकाम

दकुरध्वनरी क.

1

शरी. सयांदरीपिं खलकाटणे

ककायर्य ककाररी अवभिययां तका

020-27166010

2

शरीमतरी सकावरकका
भिकुजबळ

सहिका.अवभिययां तका,शणेणरी 1

020-2716600 (1304)

3

शरी. दतकात्रिय पिंवकार

शिकाखका अवभिययां तका

020-2716600 (1314)

4

शरी. सवचिंन घकुबणे

शिकाखका अवभिययां तका

020-2716600 (1307)

5

शरी. अमदोल ककायांबळणे

सहिका. लणेखकावधिककाररी

020-2716600 (1305)

6

शरी. मपहिदर लकालका

शिकाखका अवभिययां तका (सणे.वन.) 020-2716600 (130)

7

शरी. वगररीष पिंकुजकाररी

लणेखकावधिककाररी (सणे.वन.)

020-2716600 (1306)

8

शरी. अच्यकुत उदकावयांत

लणेखकावधिककाररी (सणे.वन.)

020-2716600 (130)

9

शरी. वन. हिरी. वदवणे

ककारककू न वमससत्रि

020-2716600 (1308)

10

शरी. ववशिकाल खकानणेकर

मजदकूर

-----

11

शरी. जकानणेश्वर
भिकायांडवलकर

मजदकूर

-----

12

शरी. तकानकाजरी भिभोंडवणे

मजदकूर

-----

सरर्व अनधिकसारकी र कमर्वचसा-यसायांनिसा शसासनिसाच्यसा रचेतनि ननियमसानिकुससार
रचेतनि नदलचे जसातचे . सहिसाव्यसा रचेतनि आयकोगसाच्यसा रचेतनि शचेणकी निकुससार
कमर्वचसाऱ्यसायांचचे एकपूण रचेतनि, कमर्वचसाऱ्यसायांनिसा ननियमसापमसाणचे लसागपू
असलचेलचे भितचे र महिसागसाई भितसा यसाबसाबत शसासनिसानिचे रचेळकोरचेळकी
ननिगर्वनमत कचेलचेल्यसा ननिदर्ये शसानिकुससार अदसा करण्यसात यचेतचे. कमर्वचसाऱ्यसायांचचे
मकुळ रचेतनि र गचेड पिंचे खसालकीलपमसाणचे आहिचे .
अ.
क.

अवधिककाररी/ कमर्य चिंकाररी
नकाव

पिंदनकाम

मकुळ वणेतन गणेड पिंणे

1

शरी. सयांदरीपिं खलकाटणे

ककायर्य ककाररी अवभिययां तका

29440

6600

2

शरीमतरी सकावरकका भिकुजबळ सहिका.अवभिययां तका,शणेणरी 1

17550

5400

3

शरी. दतकात्रिय पिंवकार

शिकाखका अवभिययां तका

21580

5400

4

शरी. सवचिंन घकुबणे

शिकाखका अवभिययां तका

26480

5400

5

शरी. अमदोल ककायांबळणे

सहिका. लणेखकावधिककाररी

14450

4400

6

शरी. मपहिदर लकालका

शिकाखका अवभिययां तका (सणे.वन.)

29300

7

शरी. वगररीष पिंकुजकाररी

लणेखकावधिककाररी (सणेवकावनववृत)

23700

8

शरी. अच्यकुत उदकावयांत

लणेखकावधिककाररी (सणेवकावनववृत)

29500

शिकासन वनणर्यय
क. सयांकरीणर्य –
2715/प.क.1
00/13 वद.
17/12/16
नकुसकार
एकवत्रित वणेतन

9

शरी. वन. हिरी. वदवणे

ककारककू न वमससत्रि

13600

2750

10

शरी. ववशिकाल खकानणेकर

मजदकूर

6230

1300

11

शरी. जकानणेश्वर
भिकायांडवलकर

मजदकूर

9590

1300

12

शरी. तकानकाजरी भिभोंडवणे

मजदकूर

10230

1900

वनयम 4 ब (अकरका)
सरर्व यकोजनिसायांचसा तपिंशकील, पस्तसानरत खचर्व
दशर्वनरणसारसा, आपिंल्यसा पत्यचेक अनभिकरणसालसा
निचेमनि
पू नदलचेलसा अथर्वसयांकल्पिं आनण सयांनरतनरत
कचेलचेल्यसा रक्कमसायांचसा अहिरसाल
वनयम 4 ब (बकारका)
अथर्वससाहिसाय्य कसायर्वक्रमसाच्यसा
अयांमलबजसारणकीचकी रकीत तसचेच रसाटपिं
कचेलचेल्यसा रकमसा आनण अशसा कसायर्वक्रमसायांच्यसा
लसाभिसानधिकसारसायांचसा तपिंशकील
वनयम 4 ब (तणेरका)
ज्यसा व्यक्ततींनिसा सरलतकी, पिंररसानिचे पकरसा
पसानधिकसारपिंत्रिचे नदलचेलकी आहिचे त अशसा व्यक्ततींचसा
तपिंशकील
वनयम 4 ब (चिंचौदका)
इलचेक्ट्रट्रॉननिक स्ररुपिंसात त्यसास उपिंलब्धि
असलचेल्यसा पकरसा त्यसाच्यसाकडचे असलचेल्यसा
मसानहितकीच्यसा सयांबयांधिसातकील तपिंशकील
वनयम 4 ब (पिंयांधिरका)
मसानहितकी नमळनरण्यसाससाठकी निसागनरकसायांनिसा
उपिंलब्धि असणसा-यसा सकुनरधिसायांचसा तपिंशकील,
तसचेच ससारर्वजननिक रसापिंरसाससाठकी चसालनरण्यसात
यचेत असलचेल्यसा गयांथसालयसाच्यसा पकरसा
रसाचनिसालयसाच्यसा कसामकसाजसाच्यसा रचेळसायांचसा
तपिंशकील
वनयम 4 ब (सदोळका)
जनि मसानहितकी अनधिकसा-यसायांचकी निसारचे, पिंदनिसामचे
आनण इतर तपिंशकील

वनयम 4 ब (सतरका)
नरनहित करण्यसात यचेईल अशकी इतर मसानहितकी

नरभिसागसाचसा रषर्व 2018 - 2019 सकुधिसारकीत अयांदसाज र 2019 2020 चसा अयांदसाज दशर्वनरणसाऱ्यसा अथर्वसयांकल्पिंसाचकी पत सकोबत पपिंत्रि
'ब' मध्यचे पिंकुढचे ससादर

यसा नरभिसागसाकडपू नि ककोणतसाहिकी अथर्वसहिसाय्य कसायर्वक्रम रसाबनरलसा जसात
निसाहिकी. तसचेच अनिकुदसानि अथर्वसहिसाय्य अथरसा अरथक सरलत नदलकी
जसात निसाहिकी.

यसा नरभिसागसाकडपू नि ककोणतसाहिकी अथर्वसहिसाय्य कसायर्वक्रम रसाबनरलसा जसात
निसाहिकी. तसचेच अनिकुदसानि अथर्वसहिसाय्य अथरसा अरथक सरलत नदलकी जसात
निसाहिकी.

ककोणतकीहिकी निसाहिकी.

यसा नरभिसागसामसारर्वत ससारर्वजननिक रसापिंरसाससाठकी रसाचनिसालय
चसालनरण्यसात यचेत निसाहिकी. नरहिकीत निमकुन्यसात मसानहितकी मसागणकीचसा अजर्व
कचेल्यसास मसानहितकी उपिंलब्धि करुनि दचे ण्यसात यचेतचे.

मसानहितकी अनधिकसारकी शकीमतकी ससानरकसा भिकुजबळ
सहिसा. अनभिययांतसा, शचेणकी 1
दकुरध्रनिकी क्रमसायांक - 02027166000
अनपिंलकीय अनधिकसारकी शकी. सयांदकीपिं खलसाटचे
कसायर्वकसारकी अनभिययांतसा
दपूरध्रनिकी क्रमसायांक – 020-27166010
कसाहिकी निसाहिकी.

