पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण, आककुडर, पिंकुणणे
गगृहययोजनका ववभकाग
मकावहतरी अवधिककार अवधिवनयमकातरील कलम 4 नकुसकार पवसध्द करकावयकाचिंरी मकावहतरी
ककायर्यालयकाचिंरी रचिंनका, ककायर्य व कतर्यव्यणे यकायांचिंका तपिंवशिल
वनयम 4 (ब) (एक)
1
ससारर्वजननिक पसानधिकरणसाचचे निसार
गगृहययोजनिसा नरभसाग, पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर नरकसास
पसानधिकरण
2
ससंपिंण
पू र्व पिंतसा
गगृहययोजनिसा नरभसाग, 2 रसा मजलसा, पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर
नरकसास पसानधिकरण, आककुडर्डी पिंकुणचे-44
3
कसायर्यालय पमकुख
मकुख्य कसायर्वकसाररी अनधिकसाररी
4
कसायर्यालयसाचरी रचेळ आनण दकुरध्रनिरी
सकसाळरी 9.45 तचे ससायसं. 6.15 रसा.
क्रमसासंक
5
ससाप्तसानहक सकुटरी आनण नरशचेष सचेरसासंचसा
शननिरसार र रनररसार ससाप्तसानहक सकुटरी
कसालसारधिरी
6
मसंतसालयसाच्यसा कयोणत्यसा खसात्यसाच्यसा
निगरनरकसास नरभसाग
अनधिनिस्त कसायर्यालय आहचे .
7
कसायर्वकचेत
पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण कचेत

वनयम 4 (ब) (दयोन)

गगृहययोजनका ववभकागकातरील अवधिककाररी व कमर्यचिंकाऱ्यकायांचिंरी ककायर्ये व कतर्यव्यणे
अ.क.

ककायर्य व कतर्यव्यणे

1

पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरणसानिचे बसासंधिलचेल्यसा सदननिकसासंचचे रसाटपिं अटरी र ननियमसानिकुससार 99
रषर्षे करसारसाच्यसा भसाडचे पिंटयसानिचे करणचे .

2

सदननिकसासंचचे हस्तसासंतरण करण्यसास पिंररसानिगरी दचे णचे.

3

कजर्याससाठरी निसा हरकत दसाखलसा दचे णचे.

4

रसारस निनोंद करणचे .

वनयम 4 ब (तरीन)
ननिणर्वय घचे ण्यसाच्यसा पनक्रयचेत अनिकुसरण्यसात यचेणसाररी
कसायर्वपिंध्दतरी, तसचेच पिंयर्वरचेकण आनण उतरदसानयत्र
पणसालरी
वनयम 4 ब (चिंकार)
स्रत:चरी कसायर्षे पिंसार पिंसाडण्यसाससाठरी कसायर्यालयसाकडपू नि
ठरनरण्यसात आलचेलरी मसानिकचे

नरभसागसास निचेमनि
पू नदलचेल्यसा नरषयसाससंबसंधिरी पकरणपिंरत्रचे
मकुख्य कसायर्वकसाररी अनधिकसाररी, पसानधिकरण सभसा यसासंचरी
मसान्यतसा घचे ऊनि ननिणर्वय घचे ण्यसात यचेतसात.
1) भसाडचे पिंटसा करणचे 30 नदरस
2) नमळकत हस्तसासंतरणचे 40 नदरस
3) रसारससाचचे निसार नमळकतरीस लसारणचे 30 नदरस

वनयम 4 ब (पिंकाचिं)
त्यसाच्यसाकडचे असलचेलचे पकरसा त्यसाच्यसा ननियसंतणसात
असलचेलचे पकरसा त्यसाचरी कसायर्षे पिंसार पिंसाडण्यसाससाठरी
त्यसाच्यसा कमर्वचसाररीरगर्याकडपू नि रसापिंरण्यसात यचेणसारचे ननियम,
नरननियम, सपूचनिसा, ननियमपिंकुसस्तकसा आनण अनभलचेख
वनयम 4 ब (सहका)
कसायर्यायलयसाकडचे असलचेल्यसा पकरसा त्यसाच्यसा
ननियसंतणखसालरी असलचेल्यसा दस्तऐरजसासंच्यसा परगर्याचचे
नरररण
वनयम 4 ब (सकात)
आपिंलचे धियोरण तयसार करण्यसाच्यसा पकरसा त्यसाचरी
असंमलबजसारणरी करण्यसाच्यसा ससंबसंधिसात, लयोकसासंशरी
नरचसारनरननिमय करण्यसाससाठरी पकरसा लयोकसासंकडपू नि
ननिरचेदनिचे कचेलरी जसाण्यसाससाठरी असस्तत्रसात असलचेल्यसा
कयोणत्यसाहरी व्यरस्थचेचसा तपिंशरील
वनयम 4 ब (आठ)
आपिंलसा एक भसाग म्हणपूनि पकरसा सल्लसा दचे ण्यसाच्यसा
पययोजनिसाससाठरी म्हणपूनि घनटत कचेलचेल्यसा दयोनि पकरसा
अनधिक व्यक्ततींच्यसा नमळपू नि बनिलचेल्यसा मसंडळसासंचचे ,
पिंनरषदसासंचचे, सनमत्यसासंचचे आनण अन्य ननिकसायसासंचचे नरररण
आनण त्यसा मसंडळसासंच्यसा , पिंनरषदसासंच्यसा, सनमत्यसासंच्यसा
आनण अन्य ननिकसायसासंच्यसा बबैठकरी लयोकसासंससाठरी खकुल्यसा
आहचे त पकरसा कसचे पकरसा अशसा बबैठकरीचरी कसायर्वरत
गृ चे
जनितचेलसा पिंसाहसारयसास नमळण्यसाजयोगरी आहचे त पकरसा
कसचे यसाबसाबतचचे नरररण
वनयम 4 ब (नऊ)
आपिंल्यसा अनधिकसाऱ्यसासंचरी आनण कमर्वचसाऱ्यसासंचरी
ननिदर्षे नशकसा

4) ककुटकुसं बसातरील व्यक्तरीचचे निसार नमळकतरीस लसारणचे
30 नदरस
5) कजर्याससाठरी निसा हरकत दसाखलसा दचे णचे 21 नदरस
भपूरसाटपिं ननियमसारलरी 1973, MRTP ACT 1966
त्यसाचबरयोबर महसारसाष्ट्र शसासनिसाकडरील रचेळयोरचेळरीचचे
ननियम, शसासनि ननिणर्वय, अनधिसपूचनिसा यसासंचचे पिंसालनि
करण्यसात यचेतचे.
नरभसागसाकडरील दस्तऐरज अनभलचेख रगर्डीकरणसाच्यसा
अ ब क ड रगर्डीकरण पिंध्दतरीनिकुससार ठचे रण्यसात यचेतचे.

अशरी व्यरस्थसा सद्यसस्थतरीत असस्तत्रसात निसाहरी.

मसानहतरी अनधिकसार अनधिननियम असंतगर्वत दचे य असलचेलरी
मसानहतरी अजर्वदसारसाच्यसा मसागणरीनिकुससार उपिंलब्धि करूनि
दचे ण्यसात यचेतचे.

1) शरीमतरी आशसारसाणरी पिंसाटरील
उपिं मकुख्य कसायर्वकसाररी अनधिकसाररी
दपूरध्रनिरी क्रमसासंक - 02027166002
2) शरीमतरी सयोनिसारलचे भसारतरी
सहसाय्यक कसायर्यालय अनधिकक
दपूरध्रनिरी क्रमसासंक - 02027166000
सरर्व अनधिकसाररी र कमर्वचसाऱ्यसासंनिसा शसासनिसाच्यसा रचेतनि
ननियमसानिकुससार रचेतनि नदलचे जसातचे .

वनयम 4 ब (दहका)
आपिंल्यसा पत्यचेक अनधिकसाऱ्यसालसा र कमर्वचसा-यसालसा
नमळणसारचे मसानसक रचेतनि; तसचेच पसानधिकरणसाच्यसा
नरननियमसासंमध्यचे तरतपूद कचेल्यसापमसाणचे निकुकससानि भरपिंसाई
दचे ण्यसाचरी पिंध्दतरी
वनयम 4 ब (अकरका)
यसा नरभसागसाकडपू नि ययोजनिसा रसाबनरलरी जसात निसाहरी र यसा
सरर्व ययोजनिसासंचसा तपिंशरील, पस्तसानरत खचर्व दशर्वनरणसारसा, नरभसागसाच्यसा ननियसंतणसाखसालरी कयोणतचेहरी कचेनतय

आपिंल्यसा पत्यचेक अनभकरणसालसा निचेमनि
पू नदलचेलसा
अथर्वससंकल्पिं आनण ससंनरतनरत कचेलचेल्यसा रक्कमसासंचसा
अहरसाल
वनयम 4 ब (बकारका)
अथर्वससाहसाय्य कसायर्वक्रमसाच्यसा असंमलबजसारणरीचरी ररीत
तसचेच रसाटपिं कचेलचेल्यसा रकमसा आनण अशसा
कसायर्वक्रमसासंच्यसा लसाभसानधिकसारसासंचसा तपिंशरील
वनयम 4 ब (तणेरका)
ज्यसा व्यक्ततींनिसा सरलतरी , पिंररसानिचे पकरसा पसानधिकसारपिंतचे
नदलचेलरी आहचे त अशसा व्यक्ततींचसा तपिंशरील
वनयम 4 ब (चिंचौदका)
इलचेक्ट्रट्रॉननिक स्ररुपिंसात त्यसास उपिंलब्धि असलचेल्यसा
पकरसा त्यसाच्यसाकडचे असलचेल्यसा मसानहतरीच्यसा ससंबसंधिसातरील
तपिंशरील
वनयम 4 ब (पिंयांधिरका)
मसानहतरी नमळनरण्यसाससाठरी निसागनरकसासंनिसा उपिंलब्धि
असणसाऱ्यसा सकुनरधिसासंचसा तपिंशरील , तसचेच ससारर्वजननिक
रसापिंरसाससाठरी चसालनरण्यसात
यचेत
असलचेल्यसा
गसंथसालयसाच्यसा पकरसा रसाचनिसालयसाच्यसा कसामकसाजसाच्यसा
रचेळसासंचसा तपिंशरील

कसायर्यालय निसाहरी यसा नरभसागसाससाठरी अथर्वससंकल्पिंसात
स्रतसंतपिंणचे तरतपूद करण्यसात यचेत निसाहरी.
यसा नरभसागसाकडपू नि कयोणतसाहरी अथर्वसहसाय्य कसायर्वक्रम
रसाबनरलसा जसात निसाहरी . तसचेच अनिकुदसानि अथर्वसहसाय्य
अथरसा अरथक सरलत नदलरी जसात निसाहरी.
यसा नरभसागसाडपू नि कयोणत्यसाहरी सरलतरी , पिंररसानिचे ,
अनधिकसार पिंतचे नदलरी जसात निसाहरीत.
कयोणतरीहरी निसाहरी.

यसा नरभसागसामसारर्वत ससारर्वजननिक रसापिंरसाससाठरी रसाचनिसालय
चसालनरण्यसात यचेत निसाहरी. नरहरीत निमकुन्यसात मसानहतरी
मसागणरीचसा अजर्व कचेल्यसास मसानहतरी उपिंलब्धि करूनि
दचे ण्यसात यचेतचे.

वनयम 4 ब (सयोळका)
मसानहतरी अनधिकसाररी जनि मसानहतरी अनधिकसाऱ्यसासंचरी निसारचे , पिंदनिसामचे आनण इतर शरीमतरी सयोनिसारलचे भसारतरी
तपिंशरील
सहसाय्यक कसायर्यालय अनधिकक
दकुरध्रनिरी क्रमसासंक - 02027166000
अनपिंलरीय अनधिकसाररी शरीमतरी आशसारसाणरी पिंसाटरील,
उपिंमकुख्य कसायर्वकसाररी अनधिकसाररी
दपूरध्रनिरी क्रमसासंक - 02027166002
वनयम 4 ब (सतरका)
कसाहरी निसाहरी.
नरनहत करण्यसात यचेईल अशरी इतर मसानहतरी

