पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुडी, िंुणे
प्रशासन ववभाग
माविती अविकार अविवनयमातील कलम 4 नुसार प्रवसध्द करावयािंी माविती कायालयािंी
रिंना, कायय व कतयव्ये याांिंा तिंशील

वनयम 4 (ब) (एक)
1
2
3
4
5
6
7

सार्वजनिक प्रानिकरणाचे िार्

प्रशासि नर्भाग, पिंिंरी पचचर्ड िर्िगर नर्कास
प्रानिकरण
संिंूणव िंत्ता
प्रशासि नर्भाग, 2 रा मजला, पिंिंरी पचचर्ड
िर्िगर नर्कास प्रानिकरण, आकुडी , िंुणे - 44
कार्यालर्य प्रमुख
मुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी
कार्यालर्याची र्ेळ आनण दुरध्र्िी सकाळी 9.45 ते सार्यं. 6.15 र्ा.
क्रमांक
दूरध्र्िी क्रमांक 020-27166000
साप्तानिक सुट्टी आनण नर्शेष शनिर्ार र् रनर्र्ार साप्तानिक सुट्टी
सेर्ांचा कालार्िी
मंत्रालर्याच्र्या कोणत्र्या खात्र्याच्र्या िगरनर्कास नर्भाग
अनििस्त कार्यालर्य आिे .
कार्यवक्षेत्र
पिंिंरी पचचर्ड िर्िगर नर्कास प्रानिकरण क्षेत्र

वनयम 4 (ब) (दोन)

प्रशासन ववभागातील अविकारी व कमयिंाऱयाांिंी काये व कतयव्ये
अ. क्र.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

कायय व कतयव्ये
गट अ ते ड मिील अनिकारी / कमवचारी र्यांची सरळसेर्ा भरती
गट अ ते ड मिील अनिकारी / कमवचाऱर्यांिा िंदोन्नतीिे निर्युक्तत्र्या दे णे.

PCNTDA आस्थािंिेर्रील गट अ ते ड मिील अनिकारी / कमव चाऱर्यांिा निर्यमािुसार
बदल्र्या करणे .
निर्यत र्र्योमािािुसार, स्र्ेच्छा सेर्ानिर्ृत्तीचे दाखल अजािुसार सेर्ानिर्ृत्त करणे .
शासि निणवर्यािुसार अिुकंिंा तत्र्ार्र र्ारस कमव चाऱर्यांिा निर्युक्तत्र्या दे णे.
कार्यालर्यासाठी आर्श्र्यक असणाऱर्या िंदांची निमीती करणे .
सेर्ा नर्षर्यक निर्यम तर्यार करणे
गट अ ते ड मिील अनिकारी / कमवचारी र्यांचे गैर र्तवि र् नशस्तभंग नर्षर्यक संिंूणव
कामकाज करणे .
नर्भागाकडील अंदाजिंत्रकीर्य कामकाज
अनिकारी /कमवचारी रजानर्षर्यक संिंूणव काम
र्ािि कजव र् संगणक कजव मंजूरी नर्षर्य संिंूणव कामकाज
घरकजव नर्षर्यक संिंूणव कामकाज
पबदू िामर्ली (रोस्टर) अद्यार्त ठे र्णे / त्र्यांची िंडताळणी करुण घेणे
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शासिाकडील नर्नर्ि सनमत्र्यास मानिती उिंलब्ि करुि दे णे.

15
16
17
18
19
20
21
22
23

प्रानिकरण सभांच्र्या प्रशासि नर्भागासंदभातील ठरार्ांची अंमलबजार्णी करणे
अनिकारी / कमव चाऱर्यांचे प्रनशक्षण नर्षर्यक संिंण
ू व कामकाज
गट अ ते ड मिील अनिकारी / कमवचाऱर्यांची सेर्ाज्र्येष्ठता तर्यार करणे
गोिंिीर्य अिर्ाल संकनलत करणे र् जति करणे
सुिानरत सेर्ांतगवत आश्र्ानसत र्योजिेअंतगवत अनिकारी / कमव चारी र्यांिा लाभ दे णे.
कार्यालर्याचे िजेरी िंत्रक तिंासणे
प्रशासकीर्य तक्रारीिुसार तिंासणी करणे
संिंूणव जार्क टिंाल िंोस्टाकडे िंाठनर्णे /आर्क टिंाल र्ाटणे
कार्यालर्यातील अनिकारी/ कमव चाऱर्यांिा शासि निणवर्यािुसार, प्रानिकरण सभा
ठरार्ािुसार नर्नर्ि भत्ते मं जूर करणे

वनयम 4 (ब) (तीन)
निणवर्य घेण्र्याच्र्या प्रनक्रर्येत अिुसरण्र्यात र्येणारी
कार्यविंध्दती, तसे च िंर्यवर्ेक्षण आनण उत्तरदानर्यत्र्
प्रणाली
वनयम 4 (ब) (िंार)
स्र्त:ची कार्ये िंार िंाडण्र्यासाठी त्र्याच्र्याकडू ि
ठरनर्ण्र्यात आलेली मािके

नर्भागास िेमूि नदलेल्र्या नर्षर्यासंबंिी प्रकरणिंरत्र्े
मुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी प्रानिकरण सभा र्यांची
मान्र्यता घेऊि निणवर्य घेण्र्यात र्येतात.

वनयम 4 (ब) (िंािं)
त्र्याच्र्याकडे असलेले पकर्ा त्र्याच्र्या निर्यंत्रणात
असलेले पकर्ा त्र्याची कार्ये िंार िंाडण्र्यासाठी
त्र्याच्र्या कमवचारी र्गाकडू ि र्ािंरण्र्यात र्येणारे
निर्यम, नर्निर्यम, सुचिा, निर्यमिंुस्स्तका आनण
अनभलेख
वनयम 4 (ब) (सिा)
त्र्याचकडे
असलेल्र्या
पकर्ा
त्र्याच्र्या
निर्यंत्रणाखली
असलेलर्या
दस्तऐर्जांच्र्या
प्रर्गाचे नर्नर्रण

अनिकारी र् कमवचाऱर्यांच्र्या आस्थािंिानर्षर्यक बाबी
मिाराष्र िागरी सेर्ा निर्यमातील तरतुदीिुसार
िाताळण्र्यात
र्येतात.
त्र्याचबरोबर
मिाराष्र
शासिाकडील र्ेळोर्ेळीचे निर्यम, शासि निणवर्य,
अनिसुचिा र्यांचे िंालि करण्र्यात र्येते.

वनयम 4 (ब) (सात)
आिंले िोरण तर्यार करण्र्याच्र्या पकर्ा त्र्याची
अंमलबजार्णी करण्र्याच्र्या संबंिात, लोकांशी
नर्चारनर्निमर्य करण्र्यासाठी पकर्ा लोकांकडू ि
निर्ेदिे केली जाण्र्यासाठी अस्स्तत्र्ात असलेल्र्या
कोणत्र्यािी व्र्यर्स्थे चा तिंशील
वनयम 4 (ब) (आठ)
आिंला एक भाग म्िणूि पकर्ा सल्ला
दे ण्र्याच्र्या प्रर्योजिासाठी म्िणूि गठीत केलेल्र्या

र्या नर्भागाकडू ि जितेशी निगडीत
िोरणात्मक निणवर्य घेतले जात िािीत.

शासि
कार्यव निर्यमार्ली
आनण शासिाच्र्या
कामकाजाच्र्या कार्यविंध्दतीस अिुसरुि कामकाज
चालनर्ले जाते.

नर्भागाकडील दस्तऐर्ज अनभलेख र्गीकरणाच्र्या
अ ब क ड र्गीकरण िंध्दतीिुसार ठे र्ण्र्यात र्येते.

कोणतेिी

र्या नर्भागामार्वत कोणतीिी सार्वजनिक स्र्रूिंाची
सनमती अथर्ा मंडळ गठीत करण्र्यात आलेले िािी.

दोि पकर्ा अनिक व्र्यक्ततींच्र्या नमळू ि
बिर्लेल्र्या मंडळांचे, िंनरषदांचे, सनमत्र्यांचे
आनण अन्र्य निकार्यांचे नर्र्रण आनण त्र्या
मंडळांच्र्या, िंनरषदांच्र्या, सनमत्र्यांच्र्या
आनण
अन्र्य निकार्यांच्र्या बैठकी लोकांसाठी खुल्र्या
आिे त पकर्ा कसे अशा बैठकीची कार्यवर्ृत्ते
जितेला िंािार्र्यास नमळण्र्याजोगी आिे त पकर्ा
कसे र्याबाबतचे नर्र्रण
वनयम 4 (ब) (नऊ)
1) श्री. अनभषेक दे शमुख
आिंल्र्या अनिकाऱर्यांची आनण कमवचाऱर्यांची उिंमुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी
निदे नशका
दूरध्र्िी क्रमांक - 020 27166000
2) श्री. िंांडुरंग आदीिाथ मिुरकर
कनिष्ठ नलिंीक/ प्र. सिार्यक कार्यालर्य अनिक्षक
दूरध्र्िी क्रमांक - 020 27166000
वनयम 4 (ब) (दिा)
सर्व अनिकारी र् कमवचाऱर्यांिा शासिाच्र्या र्ेति
आिंल्र्या प्रत्र्येक अनिकाऱर्याला र् कमव चाऱर्याला निर्यमािुसार र्ेति नदले जाते.
नमळणारे मानसक र्ेति, तसेच प्रानिकरणाच्र्या
नर्निर्यमांमध्र्ये तरतुद केल्र्याप्रमाणे िुकसाि
भरिंाई दे ण्र्याची िंध्दती
वनयम 4 (ब) (अकरा)
र्या नर्भागाकडू ि कोणतीिी र्योजिा राबनर्ली जात
सर्व र्योजिांचा तिंशील, प्रस्तानर्त खचव िािी र् र्या नर्भागाच्र्या निर्यंत्रणाखाली कोणतेिी क्षेनत्रर्य
दशवनर्णारा, आिंल्र्या प्रत्र्येक अनभकरणाला कार्यालर्य िािी. र्या नर्भागासाठी अथव संकल्िंात
िेमूि नदलेला अथव संकल्िं आनण संनर्तनरत स्र्तंत्रिंणे तरतुद करण्र्यात र्येत िािी.
केलेल्र्या रक्तकमांचा अिर्ाल
वनयम 4 (ब) (बारा)
र्या नर्भागाकडू ि कोणतािी कार्यवक्रम राबनर्ला जात
अथव सािाय्र्य कार्यवक्रमाच्र्या अंमलबजार्णीची िािी. तसेच अिुदाि अथवसिाय्र्य अथर्ा आर्थथक
रीत तसेच र्ाटिं केलेल्र्या रकमा आनण अशा सर्लत नदली जात िािी.
कार्यवक्रमांच्र्या लाभानिकारांचा तिंशील
वनयम 4 (ब) (तेरा)
र्या नर्भागाकडू ि कोणतािी कार्यवक्रम राबनर्ला जात
ज्र्या व्र्यक्ततींिा सर्लती, िंरर्ािे पकर्ा िािी. तसेच अिुदाि अथवसिाय्र्य अथर्ा आर्थथक
प्रानिकारिंत्रे नदलेली आिे त अशा व्र्यक्ततींचा सर्लत नदली जात िािी.
तिंशील
वनयम 4 (ब) (िंौदा)
कोणतीिी िािी
इलेक्तरॉनिक स्र्रुिंात त्र्यास उिंलब्ि असलेल्र्या
पकर्ा
त्र्याच्र्याकडे
असलेल्र्या मानितीच्र्या
संबंिातील तिंशील
वनयम 4 (ब) (िंां िरा)
र्या नर्भागामार्वत सार्वजनिक
र्ािंरासाठी
मानिती नमळनर्ण्र्यासाठी िागनरकांिा उिंलब्ि र्ाचिालर्य चालनर्ण्र्यात र्येत िािी. नर्िीत िमुन्र्यात
असणाऱर्या
सुनर्िांचा
तिंशील,
तसेच मानिती मागणीचा अजव केल्र्यास मानिती उिंलब्ि

सार्वजनिक र्ािंरासाठी चालनर्ण्र्यात र्येत
असलेलर्या ग्रंथालर्याच्र्या पकर्ा र्ाचिालर्याच्र्या
कामकाजाच्र्या र्ेळांचा तिंशील
वनयम 4 (ब) (सोळा)
जि मानिती अनिकाऱर्यांची िार्े, िंदिामे आनण
इतर तिंशील

वनयम 4 (ब) (सतरा)
नर्नित करण्र्यात र्येईल अशी इतर मानिती

करुि दे ण्र्यात र्येते.

1) मानिती अनिकारी
श्री. िंांडुरंग आनदिाथ मिुरकर
कनिष्ठ नलिंीक/प्र. सिार्यक कार्यालर्य अनिक्षक
दूरध्र्िी क्रमांक - 020 27166000
2) अनिंलीर्य अनिकारी
श्री. अनभषेक आ. दे शमुख
उिंमुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी
दूरध्र्िी क्रमांक - 020 27166000
कािी िािी.

सिी/उिंमुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी
प्रशासि

सिी/मुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी

पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुडी, िंुणे-411 044
मुख्य काययकारी अविकारी
बन्सी गवळी
अभियाां भिकी भििाग

भियोजि भििाग

अभिक्षक अभियांता, प्र
(श्री. िसईकार)

अभियाांभिकी अ

काययकारी अभियांता
(श्री. िसईकर)

उप अभियांता

कभिष्ठ
अभियांता

स्थापत्य
अभियाांभिकी
सहायाक
भलपीक

अभियाांभिकी ब

काययकारी अभियांता
(श्री. िसईकर)

उप अभियांता
कभिष्ठ अभियांता
स्थापत्य
अभियाांभिकी
सहायाक

मुख्य रचिाकार , प्र
श्री. काां बळे

भिद्युत भििाग

काययकारी अभियांता
(श्री. िसईकर)

उप अभियांता
कभिष्ठ अभियांता

इलेक्ट्रॉभिक
याांभिकी

तारतांिी
भलपीक
भलपीक

िगय 4
मिील
कमयचारी

िगय 4 मिील
कमयचारी

िगय 4 मिील
कमयचारी

िगर रचिाकार ,
श्री. प्र.ज. थोरात

सहा. िगर रचिाकार
श्रीम. गायििी

भियोजि सहायक
श्री. िीरज प्रिू
मुख्य आरे खक
श्री. गायकिाड

ले खा भििाग
मुख्य लेखा ि भित्त अभिकारी

श्री. िगिाि घाडगे

प्रशासि भििाग
उपमुख्य काययकारी अभिकारी
श्री. अभिषेक दे शमुख

िूभििाग -1
लेखाभिकारी
सहायक
लेखाभिकारी
उपलेखापाल
िभरष्ठ
भलपीक

भलपीक

PIECCभििाग

िू- भििाग

प्र. सहायक
कायालय अभिक्षक
श्री. पाां. आ.मिुरकर

कभिष्ठ भलपीक
श्री. पाां. आ.मिुरकर

िगय 4
मिील
कमयचारी

उपमुख्य काययकारी
अभिकारी
श्रीम. मभिषा कांु िार

िूभििाग -2
उपमुख्य काययकारी
अभिकारी
श्री. अभिषेक दे शमुख

कभिष्ठ आरे खक
प्रमुख िुमापक
पभररक्षा िुमापक

िुमापक

भलपीक
िगय 4 मिील
कमयचारी

काययकारी
अभियांता

उप अभियांता
सहायक कायालय
अभिक्षक

उपलेखापाल

िभरष्ठ भलपीक

सहायक कायालय
अभिक्षक

उपलेखापाल

िभरष्ठ भलपीक

सहा. आरे खक
िगय 4 मिील
कमयचारी

अभिक्षक अभियांता
प्र. श्री. िसईकर

भलपीक
िगय 4 मिील
कमयचारी

भलपीक

िगय 4 मिील
कमयचारी

कभिष्ठ अभियांता

उपसांचालक
िगररचिा
िगर
रचिाकार
सहायक िगर
रचिाकार

िगय 4 मिील
कमयचारी

मुख्य लेखा ि भित्त
अभिकारी
श्री. िगिाि घाडगे

उपमुख्य काययकारी अभिकारी
श्री. अभिषेक दे शमुख

िगय 4 मिील

गृहयेाजिा भििाग
उपमुख्य काययकारी
अभिकारी
श्रीमती आशाराणी पाटील

तहभसलदार अभतक्रमण
िभरष्ठ लेखा अभिकारी
सहायक
लेखाभिकारी

उप अभियांता

कभिष्ठ अभियांता
कमयचारी

भलपीक

अभतक्रमण भििाग

िगय 4 मिील
कमयचारी

भलपीक

िगय 4 मिील
कमयचारी

सहायक कायालय
अभिक्षक

भलपीक

िगय 4 मिील
कमयचारी

िाांडार भििाग
उपमुख्य काययकारी
अभिकारी
श्रीमती आशाराणी पाटील

सहायक कायालय
अभिक्षक

भलपीक

िगय 4 मिील
कमयचारी

माभहती ि जिसांपकय
भििाग
माभहती ि जिासांपकय
अभिकारी
श्री. अभिषेक दे शमुख

उपलेखापाल

भलपीक

िगय 4 मिील
कमयचारी

