पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण, आककुडर, पिंकुणणे
भभूववभकाग क. 1
मकावहितरी अवधिककार अवधिवनयमकातरील कलम 4 नकुसकार पवसध्द करकावयकाचिंरी मकावहितरी
ककायर्यालयकाचिंरी रचिंनका, ककायर्य व कतर्यव्यणे यकायांचिंका तपिंशरील
वनयम 4 (ब) (एक)
1
ससारर्वजननिक पसानधिकरणसाचचे निसार
भभूनरभसाग क. 1, पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर नरकसास
पसानधिकरण
2
ससंपिंण
भू र्व पिंतसा
भभूनरभसाग क. 1, 1 लसा मजलसा, पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर
नरकसास पसानधिकरण, आककुडर्डी पिंकुणचे-44
3
कसारर्यालर पमकुख
मकुख्र कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी
4
कसारर्यालरसाचरी रचेळ आनण दकुरध्रनिरी
सकसाळरी 9.45 तचे ससारसं. 6.15 रसा.
कमसासंक
दकुरध्रनिरी क. 020-27652934/35
5
ससाप्तसानहिक सकुटरी आनण नरशचेष सचेरसासंचसा
शननिरसार र रनररसार ससाप्तसानहिक सकुटरी
कसालसारधिरी
6
मसंतसालरसाच्रसा ककोणत्रसा खसात्रसाच्रसा
निगरनरकसास नरभसाग
अनधिनिस्त कसारर्यालर आहिचे .
7
कसारर्वकचेत
पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण कचेत
(पिंचेठ क. 1 तचे 42)
वनयम 4 (ख) (ददोन)

अ.क.

ककायर्य व कतर्यव्यणे

1

भभूनरभसागसात एक नखडकरी रकोजनिचेअसंतगर्वत पसाप्त हिकोणसाऱ्रसा हिस्तसासंतरण, रसारसनिनोंद, निसार समसानरष्ट करणचे ,
निसा हिरकत दसाखलसा र 12.5% जमरीनि पिंरतसारसा इ. अजर्यारर कसारर्वरसाहिरी करणचे .

2

भभूससंपिंसादनिसानरषररी ककोट्र कचेसबसाबत न्रसारसालररीनि कसामकसाज / पिंतव्ररहिसार करणचे.

3

मसानहितरी अनधिकसार अजर्यारर कसारर्वरसाहिरी करणचे तसचेच रचेळकोरचेळरी अपिंरील सकुनिसारणरी घचे णचे .

4

नरनरधि परकोजनिसारर्व नरकसाम्रसा असणसाऱ्रसा (ननिरसासरी, शशैकनणक, व्रसापिंसाररी, दरसाखसानिसा, ससारर्वजननिक
सकुनरधिसा) भभूखसंडसाचरी ननिनरदसा पिंध्दतरीनिचे नरकरी / रसाटपिं करणचे तसचेच भसाडचे पिंटसा करणचेबसाबत पिंकुढरील
कसारर्वरसाहिरी करणचे .

5

निररीनि पशसासकरीर इमसारत र जकुनिरी पशसासकरीर इमसारतरीमधिरील जसागसा भसाडसानिचे दचे णचे र भसाडचे करसार करणचे .

6

पसानधिकरण कचेतसातरील मकोकळ्रसा जसागसा तसात्पिंकुरत्रसा स्ररूपिंसात नरनरधि करणसास्तर भसाडचे तत्रसारर दचे णचे .

वनयम 4 ख (तरीन)
ननिणर्वर घचे ण्रसाच्रसा पनकरचेत अनिकुसरण्रसात
रचेणसाररी कसारर्वपिंध्दतरी , तसचेच पिंरर्वरचेकण आनण
उतरदसानरत्र पणसालरी
वनयम 4 ख (चिंकार)
स्रत:चरी कसारर्ये पिंसार
पिंसाडण्रसाससाठरी
त्रसाच्रसाकडभू नि ठरनरण्रसात आलचेलरी मसानिकचे

नरभसागसास निचेमनि
भू नदलचेल्रसा नरषरसाससंबसंधिरी पकरणपिंरत्रचे
उपिंमकुख्र कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी र मकुख्र कसारर्वकसाररी
अनधिकसाररी, पसानधिकरण सभसा रसासंचरी मसान्रतसा घचे ऊनि ननिणर्वर
घचे ण्रसात रचेतसात.
शसासनि कसारर्व ननिरमसारलरी आनण शसासनिसाच्रसा
कसामकसाजसाच्रसा कसारर्व पिंध्दतरीस अनिकुसरुनि कसामकसाज
चसालनरलचे जसातचे .
एक नखडकरी रकोजनिचेअसंतगर्वत सचेरसासंचसा तपिंनशल
खसालरीलपमसाणचे अ. सणवणचिंका
क. तपिंवशिल

वनयम 4 ख (पिंकाचिं)
त्रसाच्रसाकडचे असलचेलचे पकरसा त्रसाच्रसा
ननिरतणसात असलचेलचे पकरसा त्रसाचरी कसारर्ये पिंसार
पिंसाडण्रसाससाठरी त्रसाच्रसा कमर्वचसाररीरगर्याकडभू नि
रसापिंरण्रसात रचेणसारचे ननिरम , नरननिरम, सभूचनिसा,
ननिरमपिंकुसस्तकसा आनण अनभलचेख

पिंवरपिंभूणर्य
पस्तकावकानयांतर
सणवका
पिंकुरववण्यकाचिंरी
वववहित मकुदत

सणवका मकुदतरीत
न
पिंकुरववल्यकास
तककार
करकावयकाच्यका अवधिककाररी

1

हिस्तसासंतरण 45 नदरस
पस्तसार

मसा.मकुख्र
कसारर्वकसाररी
अनधिकसाररी र उपिंमकुख्र
कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी

2

रसारसनिनोंद
पस्तसार

30 नदरस

मसा.मकुख्र
कसारर्वकसाररी
अनधिकसाररी र उपिंमकुख्र
कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी

3

निसा हिरकत 21 नदरस
दसाखलसा

मसा.मकुख्र
कसारर्वकसाररी
अनधिकसाररी र उपिंमकुख्र
कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी

4

निसार
समसानरष्ट
करणचे

मसा.मकुख्र
कसारर्वकसाररी
अनधिकसाररी र उपिंमकुख्र
कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी

5

भभूनरभसाग 30 नदरस
मसानहितरी
अनधिकसारसा
तसंगर्वत पसाप्त
अजर्व

45 नदरस

पथम अनपिंलरीर
अनधिकसाररी :- उपिंमकुख्र
कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी

भभूरसाटपिं ननिरमसारलरी 1973 निकुससार, त्रसाचबरकोबर
महिसारसाष्ट्र शसासनिसाकडरील रचेळकोरचेळरीचचे ननिरम , शसासनि
ननिणर्वर, अनधिसभूचनिसा रसासंचचे पिंसालनि करण्रसात रचेतचे .

वनयम 4 ख (सहिका)
त्रसाच्रसाकडचे असलचेल्रसा पकरसा त्रसाच्रसा
ननिरसंतणखसालरी असलचेल्रसा दस्तऐरजसासंच्रसा
परगर्याचचे नरररण
वनयम 4 ख (सकात)
आपिंलचे धिकोरण तरसार करण्रसाच्रसा पकरसा त्रसाचरी
असंमलबजसारणरी करण्रसाच्रसा ससंबसंधिसात
,
लकोकसासंशरी नरचसारनरननिमर करण्रसाससाठरी पकरसा
लकोकसासंकडभू नि ननिरचेदनिचे कचेलरी जसाण्रसाससाठरी
असस्तत्रसात असलचेल्रसा ककोणत्रसाहिरी व्ररस्थचेचसा
तपिंशरील
वनयम 4 ख (आठ)
आपिंलसा एक भसाग म्हिणभूनि पकरसा सल्लसा
दचे ण्रसाच्रसा परकोजनिसाससाठरी म्हिणभूनि घनटत
कचेलचेल्रसा दकोनि पकरसा अनधिक व्रक्ततींच्रसा
नमळभू नि बनिलचेल्रसा मसंडळसासंचचे , पिंनरषदसासंचचे,
सनमत्रसासंचचे आनण अन्र ननिकसारसासंचचे नरररण
आनण त्रसा मसंडळसासंच्रसा ,
पिंनरषदसासंच्रसा,
सनमत्रसासंच्रसा आनण अन्र ननिकसारसासंच्रसा बशैठकरी
लकोकसासंससाठरी खकुल्रसा आहिचे त पकरसा कसचे पकरसा
अशसा बशैठकरीचरी कसारर्वरत
वृ चे जनितचेलसा पिंसाहिसाररसास
नमळण्रसाजकोगरी आहिचे त पकरसा कसचे रसाबसाबतचचे
नरररण
वनयम 4 ख (नऊ)
आपिंल्रसा अनधिकसा-रसाचरी आनण कमर्वचसा -रसासंचरी
ननिदर्ये नशकसा

लसागभू निसाहिरी.

रसा नरभसागसाकडभू नि जनितचेशरी ननिगडरीत
धिकोरणसात्मक ननिणर्वर घचे तलचे जसात निसाहिरीत.

ककोणतचेहिरी

रसा नरभसागसामसारर्वत ककोणतरीहिरी ससारर्वजननिक स्ररुपिंसाचरी
सनमतरी अथरसा मसंडळ गठरीत करण्रसात आलचेलचे निसाहिरी.

1) शरीमतरी मननिषसा कसंकु भसार
उपिं मकुख्र कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी
दभूरध्रनिरी कमसासंक – 020-27652934/35
2) शरीमतरी नरशसाखसा पचतल, (उपिंलचेखसापिंसाल तथसा मसानहितरी
अनधिकसाररी)
नरस्तसाररीत क. 1104
3) शरी. ससंजर जमदसाडचे , (कननिष्ठ नलपिंरीक)
नरस्तसाररीत क. 1110
4) शरी. व्हिरी. बरी. गसारकरसाड (सचे.ननि. सहिसाय्रक
कसारर्यालररीनि अनधिकक)
नरस्तसाररीत क. 1103
5) शरी. पिंरी. एम. उब्ररसाणरी (सचे. ननि. निसारब तहिनसलदसार)
नरस्तसाररीत क. 1105
6) शरी. जरी. पिंरी. थतचे (सचे.ननि. रनरष्ठ नलपिंरीक)
नरस्तसाररीत क. 1107
7) शरी. पिंरी. पिंरी. लकुसंपिंसाटकरी (सचे.ननि. रनरष्ठ नलपिंरीक)
नरस्तसाररीत क. 1108
8) शरी. डरी. डरी. बकोरकर (सचे.ननि. रनरष्ठ नलपिंरीक)

नरस्तसाररीत क. 1109
वनयम 4 ख (दहिका)
आपिंल्रसा पत्रचेक अनधिकसा -रसालसा र कमर्वचसा रसालसा नमळणसारचे मसानसक रचेतनि ; तसचेच
पसानधिकरणसाच्रसा नरननिरमसासंमध्रचे तरतभूद
कचेल्रसापमसाणचे निकुकससानि भरपिंसाई दचे ण्रसाचरी पिंध्दतरी
वनयम 4 ख (अकरका)
सरर्व रकोजनिसासंचसा तपिंशरील , पस्तसानरत खचर्व
दशर्वनरणसारसा, आपिंल्रसा पत्रचेक अनभकरणसालसा
निचेमनि
भू नदलचेलसा अथर्वससंकल्पिं आनण ससंनरतनरत
कचेलचेल्रसा रक्कमसासंचसा अहिरसाल
वनयम 4 ख (बकारका)
अथर्वससाहिसाय्र कसारर्वकमसाच्रसा असंमलबजसारणरीचरी
ररीत तसचेच रसाटपिं कचेलचेल्रसा रकमसा आनण
अशसा कसारर्वकमसासंच्रसा लसाभसानधिकसारसासंचसा तपिंशरील
वनयम 4 ख (तणरका)
ज्रसा व्रक्ततींनिसा सरलतरी , पिंररसानिचे पकरसा
पसानधिकसारपिंतचे नदलचेलरी आहिचे त अशसा व्रक्ततींचसा
तपिंशरील
वनयम 4 ख (चिंचौदका)
इलचेक्ट्रट्रॉननिक स्ररुपिंसात त्रसास उपिंलब्धि
असलचेल्रसा पकरसा त्रसाच्रसाकडचे असलचेल्रसा
मसानहितरीच्रसा ससंबसंधिसातरील तपिंशरील
वनयम 4 ख (पिंयांधिरका)
मसानहितरी नमळनरण्रसाससाठरी निसागनरकसासंनिसा
उपिंलब्धि असणसा-रसा सकुनरधिसासंचसा तपिंशरील ,
तसचेच ससारर्वजननिक रसापिंरसाससाठरी चसालनरण्रसात
रचेत
असलचेल्रसा गसंथसालरसाच्रसा पकरसा
रसाचनिसालरसाच्रसा कसामकसाजसाच्रसा रचेळसासंचसा
तपिंशरील
वनयम 4 ख (सदोळका)
जनि मसानहितरी अनधिकसा -रसासंचरी निसारचे , पिंदनिसामचे
आनण इतर तपिंशरील

वनयम 4 ख (सतरका)
नरनहित करण्रसात रचेईल अशरी इतर मसानहितरी

सरर्व अनधिकसाररी र कमर्वचसा -रसासंनिसा शसासनिसाच्रसा रचेतनि
ननिरमसानिकुससार रचेतनि नदलचे जसातचे .

रसा नरभसागसाकडभू नि ककोणतरीहिरी रकोजनिसा रसाबनरलरी जसात निसाहिरी
र रसा नरभसागसाच्रसा ननिरसंतणसा खसालरी ककोणतचेहिरी कचेतरीर
कसारर्यालर निसाहिरी रसा नरभसागसाससाठरी अथर्वससंकल्पिंसात
स्रतसंतपिंणचे तरतभूद करण्रसात रचेत निसाहिरी.
रसा नरभसागसाकडभू नि ककोणतसाहिरी कसारर्वकम रसाबनरलसा जसात
निसाहिरी. तसचेच अनिकुदसानि अथर्वसहिसाय्र अथरसा अरथक
सरलत नदलरी जसात निसाहिरी.
रसा नरभसागसाकडभू नि ककोणतसाहिरी कसारर्वकम रसाबनरलसा जसात
निसाहिरी. तसचेच अनिकुदसानि अथर्वसहिसाय्र अथरसा अरथक
सरलत नदलरी जसात निसाहिरी.
ककोणतरीहिरी निसाहिरी.

रसा नरभसागसामसारर्वत ससारर्वजननिक रसापिंरसाससाठरी रसाचनिसालर
चसालनरण्रसात रचेत निसाहिरी. नरहिरीत निमकुन्रसात मसानहितरी
मसागणरीचसा अजर्व कचेल्रसास मसानहितरी उपिंलब्धि करुनि दचे ण्रसात
रचेतचे.

मसानहितरी अनधिकसाररी शरीमतरी नरशसाखसा पचतल
मसानहितरी अनधिकसाररी तथसा उपिंलचेखसापिंसाल
दकुरध्रनिरी कमसासंक - 020-27652934/35
अनपिंलरीर अनधिकसाररी शरीमतरी मननिषसा कसंकु भसार
उपिं मकुख्र कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी
दभूरध्रनिरी कमसासंक - 020-27652934/35
कसाहिरी निसाहिरी.

