पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण, आककुडर, पिंकुणणे
लणेखका ववभकाग
मकावहितरी अवधिककार अवधिवनयमकातरील कलम 4 नकुसकार पवसध्द करकावयकाचिंरी मकावहितरी
ककायर्यालयकाचिंरी रचिंनका, ककायर्य व कतर्यव्यणे यकायांचिंका तपिंवशिल
वनयम 4 (ब) (एक)
1
ससारर्वजननिक पसानधिकरणसाचचे निसार
2

ससंपिंण
पू र्व पिंतसा

3
4

कसारर्यालर पमकुख
कसारर्यालरसाचरी रचेळ आनण दकुरध्रनिरी
क्रमसासंक
ससाप्तसानहिक सकुटरी आनण नरशचेष सचेरसासंचसा
कसालसारधिरी
मसंतसालरसाच्रसा ककोणत्रसा खसात्रसाच्रसा
अनधिनिस्त कसारर्यालर आहिचे .
कसारर्वकचेत

5
6
7

लचेखसा नरभसाग, पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर नरकसास
पसानधिकरण
लचेखसा नरभसाग, 6 रसा मजलसा, पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर
नरकसास पसानधिकरण, आककुडर्डी पिंकुणचे-44
मकुख्र कसारर्वकसाररी अनधिकसाररी
सकसाळरी 10.00 तचे ससारसं. 5.45 रसा.
दकुसरसा र चचौथसा शननिरसार र रनररसार ससाप्तसानहिक सकुटरी
निगरनरकसास नरभसाग
पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण कचेत

वनयम 4 (ब) (ददोन)

लणेखका ववभकागकातरील अवधिककाररी व कमर्य चिंकाऱ्यकायांचिंरी ककायर्ये व कतर्यव्यणे
अ.क.

ककायर्य व कतर्यव्यणे

1

रचेतनि दचे रकचे तरसार करणचे

2

जमसा/खचर्व लचेखचे तरसार करणचे

3

धननदद शनदनरद पदनन
अ) ककततटदतरतकचयत दद य रकमत
ब) वदतन

क) अ.भ.नन.नन.

ड) इकधन व वतहन दद रसतत
इ) इतर नकरककळ खरर
4

कतयरलय व कमररतरत यतकरद आयकर परतगणनत व ततमतनसक व वतररक नववरणपतद सतदर करणद

5

अ..भ.नन.नन.रत लदखत ठद वणद

6

सवर नवभतगतकचयत दद यकतकरत तपतसणत करणदद

7

असंदसाजपिंतक तरसार करणचे

8

सरर्व मपूदतठचे रवींचचे कसामकसाज पिंहिसाणचे (पसानधिकरण ननिधिरी, घससारसा ननिधिरी अ.भ.ननि.ननिधिरी)

9

लचेखसा पिंररीकण अहिरसालसाससंदभर्यात समन्ररसाचचे कसामकसाज करणचे .

10

लचेखसानरषरक ससंबसंनधित कसामकसाज पिंहिसाणचे

11

पपिंपिंररी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण कसारर्यालरसातरील लचेखसा र नरतनरषरक कसामकसाज पिंहिसाणचे .

वनयम 4 ब (तरीन)
ननिणर्वर घचे ण्रसाच्रसा पनक्ररचेत अनिकुसरण्रसात रचेणसाररी
कसारर्वपिंध्दतरी, तसचेच पिंरर्वरचेकण आनण उतरदसानरत्र पणसालरी
वनयम 4 ब (चिंकार)
स्रत:चरी कसारर्ये पिंसार पिंसाडण्रसाससाठरी त्रसाच्रसाकडपू नि ठरनरण्रसात
आलचेलरी मसानिकचे
वनयम 4 ब (पिंकाचिं)
त्रसाच्रसाकडचे असलचेलचे पकरसा त्रसाच्रसा ननिरसंतणसात असलचेलचे
पकरसा त्रसाचरी कसारर्ये पिंसार पिंसाडण्रसाससाठरी त्रसाच्रसा
कमर्वचसाररीरगर्याकडपू नि रसापिंरण्रसात रचेणसारचे ननिरम, नरननिरम,
सपूचनिसा, ननिरमपिंकुसस्तकसा आनण अनभलचेख

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

नरभसागसास निचेमनि
पू नदलचेल्रसा नरषरसाससंबसंधिरी पकरणपिंरत्रचे
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 .

¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ »ÖêÜÖÖ ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ 2009, ú ×¾Ö¢ÖßµÖ †×¬ÖÛúÖ¸ü
×®ÖµÖ´Ö ¯Öã×ÃŸÖÛúÖ 1978, ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖ ×¤ü.17 ‹×¯ÖÏ»Ö
2015 ŸÖÃÖê“Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×®ÖÝÖÔ×´ÖŸÖ ÆüÖêÞÖÖ¸êü ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ
ÃÖ³ÖÖ šü¸üÖ¾Ö ‡. †®¾ÖµÖê »ÖêÜÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÛú ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ¯ÖÖ¸ü
¯ÖÖ›ü»Öê •ÖÖŸÖê. त्रसाचबरकोबर महिसारसाष्ट्र शसासनिसाकडरील
रचेळकोरचेळरीचचे ननिरम, शसासनि ननिणर्वर, ¯Ö×¸ü¯Ö¡ÖÛêú
रसासंचचे पिंसालनि करण्रसात रचेतचे .
नरभसागसाकडरील दस्तऐरज अनभलचेख रगर्डीकरणसाच्रसा अ ब
क ड रगर्डीकरण पिंध्दतरीनिकुससार ठचे रण्रसात रचेतचे .
कसाहिरी निसाहिरी.

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

वनयम 4 ब (दहिका)
आपिंल्रसा पत्रचेक अनधिकसा-रसालसा र कमर्वचसा-रसालसा नमळणसारचे मसानसक रचेतनि; तसचेच पसानधिकरणसाच्रसा
नरननिरमसासंमध्रचे तरतपूद कचेल्रसापमसाणचे निकुकससानि भरपिंसाई दचे ण्रसाचरी पिंध्दतरी
रसाबसाबतचरी मसानहितरी खसालरीलपमसाणचे अ.क. अधधकनरर/कररचनरर यनयचद ननव

पदननर

वदतन

गदड वदतन

1

शरी. भगरसानि दतसातर घसाडगचे
दपूरध्रनिरी क्रमसासंक - 02027166007

मकुख्र लचेखसा र नरत
अनधिकसाररी

31090/-

6600/-

2

शरीमतरी नदपिंसालरी बकोऱ्हिसाडचे
लचेखसानधिकसाररी
दपूरध्रनिरी क्रमसासंक – 02027166067

17150/-

4600/-

3

शरी गकोपरद कसंकु भसार

16400/-

4400/-

सहिसाय्रक लचेखसानधिकसाररी

4

शरी बळरसंत मसंडलचे

उपिंलचेखसापिंसाल

15400/-

4200/-

5

शरीमतरी भपूनमकसा दचे शमकुख

रनरष्ठ नलनपिंक

10130/-

2400/-

6

शरी कसामसाजरी हिरसाळचे

सचेरसाननिरवृत (लचेखसानधिकसाररी) 28100/-

--

7

शरीमतरी सनरतसा भसासंगचे

मजदपूर

8110/-

1600/-

8

शरी गकोपरद कसासंदळकर

मजदपूर

9850/-

1600

सरर्व अनधिकसाररी र कमर्वचसा-रसासंनिसा शसासनिसाच्रसा रचेतनि ननिरमसानिकुससार रचेतनि र भतचे नदलचे जसातसात.
वनयम 4 ब (अकरका)
सरर्व रकोजनिसासंचसा तपिंशरील, पस्तसानरत खचर्व दशर्वनरणसारसा,
आपिंल्रसा पत्रचेक अनभकरणसालसा निचेमनि
पू नदलचेलसा
अथर्वससंकल्पिं आनण ससंनरतनरत कचेलचेल्रसा रक्कमसासंचसा
अहिरसाल
वनयम 4 ब (बकारका)
अथर्वससाहिसाय्र कसारर्वक्रमसाच्रसा असंमलबजसारणरीचरी ररीत
तसचेच रसाटिपिं कचेलचेल्रसा रकमसा आनण अशसा
कसारर्वक्रमसासंच्रसा लसाभसानधिकसारसासंचसा तपिंशरील
वनयम 4 ब (तणेरका)
ज्रसा व्रक्तवींनिसा सरलतरी, पिंररसानिचे पकरसा पसानधिकसारपिंतचे
नदलचेलरी आहिचे त अशसा व्रक्तवींचसा तपिंशरील
वनयम 4 ब (चिंचौदका)
इलचेक्ट्रट्रॉननिक स्ररुपिंसात त्रसास उपिंलब्धि असलचेल्रसा
पकरसा त्रसाच्रसाकडचे असलचेल्रसा मसानहितरीच्रसा ससंबसंधिसातरील
तपिंशरील
वनयम 4 ब (पिंयांधिरका)
मसानहितरी नमळनरण्रसाससाठरी निसागनरकसासंनिसा उपिंलब्धि
असणसा-रसा सकुनरधिसासंचसा तपिंशरील, तसचेच ससारर्वजननिक
रसापिंरसाससाठरी चसालनरण्रसात रचेत असलचेल्रसा
गसंथसालरसाच्रसा पकरसा रसाचनिसालरसाच्रसा कसामकसाजसाच्रसा
रचेळसासंचसा तपिंशरील

पसानधिकरण सभचेच्रसा मसागर्वदशर्वनिसानिकुससार र मसंजरपू
करण्रसात आलचेल्रसा अथर्वससंकल्पिंसासानिकुससार .

वनयम 4 ब (सदोळका)
जनि मसानहितरी अनधिकसा-रसासंचरी निसारचे, पिंदनिसामचे आनण इतर
तपिंशरील

मकावहितरी अवधिककाररी शरीमतरी नदपिंसालरी बकोऱ्हिसाडचे
लचेखसानधिकसाररी
दकुरध्रनिरी क्रमसासंक -02027166067
अवपिंलरीय अवधिककाररी शरी. भगरसानि दतसातर घसाडगचे
दपूरध्रनिरी क्रमसासंक - 02027166007
कसाहिरी निसाहिरी.

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

रसा नरभसागसाकडपू नि ककोणतसाहिरी कसारर्वक्रम रसाबनरलसा जसात
निसाहिरी. तसचेच अनिकुदसानि अथर्वसहिसाय्र अथरसा अरथक
सरलत नदलरी जसात निसाहिरी.
रसा नरभसागसाकडपू नि ककोणतसाहिरी कसारर्वक्रम 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.

