पिंिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववकिकास पिकाव्राधिकरण, आकरडड, िंरणुणे
अविक्रमण ववभिकाग
मिकावििरी अव्राधिकिकार अव्राधिवनयमिकािरील कलम 4 नरसिकार पवसधिध्द करिकावयिकाचिंरी मिकावििरी
किकाय्यालयिकाचिंरी रचिंनिका, किकायय व कियवयुणे यिकायांचिंिका ििंवपशिल
वनयम 4 (ब) (एक)
1

सार्वजननिक पानराधिकररणााचणाचे निार

2

संिंूरण्व िंता

3

कार्यालार पमरख
नरभाग पमरख
कार्यालारााचरी रणाचेळ आनरण दररधरनिरी क्रमांक

4
5
6
7

सापिानहिक सरटरी आनरण नरिशणाचेष सणाचेरांाचा
कालाारराधिरी
मंतालाराचरा का कोरणणतरा खाणतराचरा अनराधिनिअधिनसि
कार्यालार आहिणाचे.
कार्वकणाचेत

अनिक्रमरण नरभाग, पिंिंररी पाचाचरड निरनिगर नरकास
पानराधिकररण
अनिक्रमरण नरभाग, 1 लाा मजलाा, पिंिंररी पाचाचरड
निरनिगर नरकास पानराधिकररण, आकरडडी िंररणणाचे-44
मरखर कार्वकाररी अनराधिकाररी
उिंमरखर कार्वकाररी अनराधिकाररी
सकाळरी 10.00 िणाचे सारं. 5.45 रा
दूरधरनिरी क्रमांक - 02027166000.
दरसरा र ाचौथा िशननिरार र रनररार सापिानहिक सरटरी
नरिशणाचेष सणाचेरा निाहिरीि.
निगरनरकास नरभाग
पिंिंररी पाचाचरड निरनिगर नरकास पानराधिकररण कणाचेत

वनयम 4 (ब) (िध्दोन)
अविक्रमण ववभिकागिकािरील अव्राधिकिकाररी व कमयचिंिकााऱयिकायांचिंरी किकाय कार्ये व कियवयुणे
अ.क्र.
1
2

किकायय व कियवयुणे
अनिनराधिकृि बांराधिकामांनिा महिाराष्ट्र पादणाचेनिशक र निगराचनिा अनराधिननिरमायमानररणाचे निा कोे नोटरीसा दणाचेरणणाचे .
पानराधिकररण ननिरा कोजनि ननिरंतरण हि हदरीिरीला अनिनराधिकृि बांराधिकामांरर ननिषकासनि कारराई कररणणाचे .

वनयम 4 ब (िरीन)
ननिरण्वर घणाचेणराचरा पनक्ररणाचेि अनिरसरणराि रणाचेरणाररी
कार्विंधदिरी, िसणाचेाच िंर्वरणाचेकरण आनरण
उतरदानरणतर परणालारी
वनयम 4 ब (चिंिकार)
अधिनसरि:ाचरी कारर्ये िंार िंाडणरासासाठरी णतराचराकडूनि
साठरनरणराि आलाणाचेलारी मानिकणाचे
वनयम 4 ब (िंिकाचिं)
णतराचराकडणाचे असलाणाचेलाणाचे पकरा णतराचरा ननिरंतरणाि
असलाणाचेलाणाचे पकरा णतरााचरी कारर्ये िंार िंाडणरासासाठरी
णतराचरा कम्वाचाररीरग्याकडूनि रािंरणराि रणाचेरणारणाचे
ननिरम, नरननिरम, सूाचनिा, ननिरमिंरसअधिनसिका आनरण
अनभलाणाचेख

नरभागास निणाचेमूनि नदलाणाचेलरा नरषरासंबंराधिरी पकररणिंरणतरणाचे मरखर कार्वकाररी
अनराधिकाररी पानराधिकररण सभा रांाचरी मायमानरिा घणाचेऊनि ननिरण्वर घणाचेणराि
रणाचेिाि.
िशासनि कार्व ननिरमारलारी आनरण िशासनिाचरा कामकाजाचरा कार्व
िंधदिरीस अनिरसरुनि कामकाज ाचालानरलाणाचे जािणाचे.
अनराधिकाररी र कम्वाचाऱरांाचरी कारर्ये िंार िंाडणरासासाठरी
1) महिाराष्ट्र पादणाचेनिशक निगरराचनिा र अनराधिननिरम
1966 अयमानररणाचे
2) महिाराष्ट्र िशासनिाकडरीला रणाचेळा कोरणाचेळरीाचणाचे ननिरम,
िशासनि ननिरण्वर, अनराधिसूाचनिा रांाचणाचे िंालानि करणराि
रणाचेिणाचे.

वनयम 4 ब (सििका)
णतराचराकडणाचे असलाणाचेलरा पकरा णतराचरा
ननिरंतरणखालारी असलाणाचेलरा दअधिनसिऐरजांचरा
परग्यााचणाचे नररररण
वनयम 4 ब (सिकाि)
आिंलाणाचे राधिा कोररण िरार करणराचरा पकरा णतरााचरी
अंमलाबजाररणरी करणराचरा संबंराधिाि, लाा कोकांिशरी
नराचारनरननिमर करणरासासाठरी पकरा
लाा कोकांकडूनि ननिरणाचेदनिणाचे कणाचेलारी जाणरासासाठरी
असअधिनसिणतराि असलाणाचेलरा का कोरणणतराहिरी  वररअधिनसथणाचेाचा
ििंिशरीला
वनयम 4 ब (आठ)
आिंलाा एक भाग महिरणूनि पकरा सललाा
दणाचेणराचरा परा कोजनिासासाठरी महिरणूनि घने नोटि कणाचेलाणाचेलरा
दा कोनि पकरा अनराधिक  वरकिक्तींचरा नमळूनि
बनिलाणाचेलरा मंडळांाचणाचे, िंनरषदांाचणाचे, सनमणतरांाचणाचे
आनरण अयमानर ननिकारांाचणाचे नररररण आनरण णतरा
मंडळांचरा, िंनरषदांचरा, सनमणतरांचरा आनरण
अयमानर ननिकारांचरा बबैसाठकरी लाा कोकांसासाठरी खरलरा
आहिणाचेि पकरा कसणाचे पकरा अिशा बबैसाठकरीाचरी
कार्वरृतणाचे जनििणाचेलाा िंाहिाररास नमळणराजा कोगरी
आहिणाचेि पकरा कसणाचे राबाबिाचणाचे नररररण
वनयम 4 ब (नऊ)
आिंलरा अनराधिका-रााचरी आनरण कम्वाचा-रांाचरी
ननिदर्येनिशका

नरभागाकडरीला दअधिनसिऐरज अनभलाणाचेख रगडीकररणाचरा अ ब क ,ड
रगडीकररण िंधदिरीनिरसार साठणाचेरणराि रणाचेिणाचे.

रा नरभागाकडूनि का कोरणिणाचेहिरी राधिा कोररणाणतमक ननिरण्वर घणाचेिलाणाचे जाि निाहिरी.

रा नरभागामार्वि का कोरणिरीहिरी सार्वजननिक अधिनसररुिंााचरी सनमिरी अथरा
मंडळ गसाठरीि करणराि आलाणाचेलाणाचे निाहिरी.

अ.क्र.

अव्राधिकिकाररी/पशििकाखिका
अवभययांििका यिकायांचिंुणे निकाव

1

शरीमिरी मवनषिका करयांभिकार

उिंमरखय किकाययकिकाररी
अव्राधिकिकाररी

020-27166001

2

शरीमिरी. रष्या िंरार

िहिनसलादार(अनिक्रमरण
ननिषकासनि)

020-27166008

3

शरी. निा.हि.िंरार

रनरषसाठ नलािंरीक (सणाचे.ननि)

----

4

शरी. बरी.एनि. पिंजरण

मजदरर

----

िंिध्दनिकाम

िध्दररधवनरी क्र.

झोन क्र. 1
5

शरीमिरी सिकावरकिका
भरजबळ

सििकाययक अवभययांििका/
कुणेतरीय अव्राधिकिकाररी, झोन
क्र. 1

020-27166031

6

शरी. एस.एस.घरबणाचे

िशाखा अनभरंिा

020-27166033

7

शरी. एम.े नोटरी लाालाा,
(सणाचे.ननि.)

िशाखा अनभरंिा

8

शरी. बाळू िरळरणाचे,

मजदूर

020-27166034
----

झोन क्र. 2
9

शरीमिरी सिकावरकिका
भरजबळ

(अविवरकि किकाययभिकार)
सििकाययक अवभययांििका/
कुणेतरीय अव्राधिकिकाररी, झोन
क्र. 2

020-27166031

10

शरी. डरी. डरी. िंरार,

िशाखा अनभरंिा

020-27166036

11

शरी. रघरनिाथ झा कोरणाचे

मजदूर

----

12

शरी. डरी.डरी. ाच वहिारण

मजदूर

----

झोन क्र. 3
13

शरी. विरी.डरी.निकाईक

(अविवरकि किकाययभिकार)
उिं अवभययांििका/ कुणेतरीय
अव्राधिकिकाररी, झोन क्र. 3

020-27166042

14

शरी. एाच.डरी. गारकराड

िशाखा अनभरंिा

020-27166044

15

शरी. छगनि खबैरनिार

मजदूर

----

झोन क्र. 4
16

शरी. विरी.डरी.निकाईक

उिं अवभययांििका/ कुणेतरीय
अव्राधिकिकाररी, झोन क्र. 4

020-27166042

17

शरी. अिशा कोक िंाे नोटरीला

िशाखा अनभरंिा(सणाचे.ननि)

020-27166045

18

शरी. एस.एाच.कांबळणाचे

िशाखा अनभरंिा

----

19

शरी. भानिरदास नाचरणाचे

मजदूर

----

झोन क्र. 5
20

वनयम 4 ब (िध्दििका)
आिंलरा पणतरणाचेक अनराधिकाऱरालाा र
कम्वाचाऱरांनिा नमळरणारणाचे मानसक रणाचेिनि; िसणाचेाच
पानराधिकररणाचरा नरननिरमांमधरणाचे िरिूद
कणाचेलरापमारणणाचे निरकसानि भरिंाई दणाचेणरााचरी िंधदिरी
वनयम 4 ब (अकरिका)
सर्व रा कोजनिांाचा ििंिशरीला, पअधिनसिानरि खाच्व
दिश्वनररणारा, आिंलरा पणतरणाचेक अनभकररणालाा
निणाचेमूनि नदलाणाचेलाा अथ्वसंकलिं आनरण संनरिनरि
कणाचेलाणाचेलरा रककमांाचा अहिराला
वनयम 4 ब (बिकारिका)
अथ्वसाहिायर कार्वक्रमाचरा अंमलाबजाररणरीाचरी
ररीि िसणाचेाच राे नोटिं कणाचेलाणाचेलरा रकमा आनरण अिशा
कार्वक्रमांचरा लााभानराधिकारांाचा ििंिशरीला
वनयम 4 ब (िुणेरिका)
जरा  वरकिक्तींनिा सरलािरी, िंररानिणाचे पकरा
पानराधिकारिंतणाचे नदलाणाचेलारी आहिणाचेि अिशा  वरकिक्तींाचा
ििंिशरीला
वनयम 4 ब (चिंौिध्दिका)
इलाणाचेक्ट्रट्रॉननिक अधिनसररुिंाि णतरास उिंला उपलबराधि
असलाणाचेलरा पकरा णतराचराकडणाचे असलाणाचेलरा
मानहििरीचरा संबंराधिािरीला ििंिशरीला
वनयम 4 ब (िंयां्राधिरिका)
मानहििरी नमळनरणरासासाठरी निागनरकांनिा उिंला उपलबराधि
असरणाऱरा सरनरराधिांाचा ििंिशरीला, िसणाचेाच
सार्वजननिक रािंरासासाठरी ाचालानरणराि रणाचेि
असलाणाचेलरा गंथालाराचरा पकरा रााचनिालाराचरा
कामकाजाचरा रणाचेळांाचा ििंिशरीला

शरी. एस.एस.घरबुणे

(अविवरकि किकाययभिकार)
पभिकाररी उिं अवभययांििका
िथिका
कुणेतरीय अव्राधिकिकाररी, झोन
क्र. 5,8 व 12

020-27166033

21

शरी. डरी.डरी.िंरार

िशाखा अनभरंिा (िंणाचेसाठ
क्र.5 र 8)

020-27166036

22

शरीमिरी. एम.एम.
कणाचेळकर

सहिायरक अनभरंिा (िंणाचेसाठ
क्र.12)

020-27166046

23

शरी. ननििरीनि लाा कोहिकरणाचे

मजदूर

---

ननिरमानिरसार

रा नरभागाकडूनि का कोरणिरीहिरी रा कोजनिा राबनरलारी जाि निाहिरी र रा
नरभागाचरा ननिरंतरणा खालारी का कोरणिणाचेहिरी कणाचेतरीर कार्यालार निाहिरी रा
नरभागासासाठरी अथ्वसंकलिंाि अधिनसरिंतिंरणणाचे िरिूद करणराि रणाचेि निाहिरी.

लाागू निाहिरी.

लाागू निाहिरी.

लाागू निाहिरी.

रा नरभागामार्वि सार्वजननिक रािंरासासाठरी रााचनिालार ाचालानरणराि
रणाचेि निाहिरी.

वनयम 4 ब (सोळिका)
जनि मानहििरी अनराधिका-रांाचरी निारणाचे, िंदनिामणाचे
आनरण इिर ििंिशरीला

जनिमानहििरी अनराधिकाररी 1) शरीमिरी सानरका भरजबळ, सहिायरक अनभरंिा
िथा कणाचेतरीर अनराधिकाररी, झा कोनि क्र.1
(िंणाचेसाठ क्र. 1 िणाचे 10)
दररधरनिरी क्रमांक - 020-27166031
2) शरीमिरी सानरका भरजबळ, सहिायरक अनभरंिा
िथा कणाचेतरीर अनराधिकाररी, झा कोनि क्र.2
(अविवरकि किकाययभिकार)
(िंणाचेसाठ क्र. 11 िणाचे 22)
दररधरनिरी क्रमांक - 020-27166031
3) शरी.  वहिरी.डरी. निाईक, उिंअनभरंिा
िथा कणाचेतरीर अनराधिकाररी, झा कोनि क्र.3
(अविवरकि किकाययभिकार)
(िंणाचेसाठ क्र. 23 िणाचे 33)
दररधरनिरी क्रमांक - 020-27166042
4) शरी.  वहिरी.डरी. निाईक, उिंअनभरंिा
िथा कणाचेतरीर अनराधिकाररी, झा कोनि क्र.4
(िंणाचेसाठ क्र. 34 िणाचे 42)
दररधरनिरी क्रमांक - 020-27166042
5) शरी. एस.एस. घरबणाचे, पभाररी उिंअनभरंिा
िथा कणाचेतरीर अनराधिकाररी, झा कोनि क्र.5
(िंणाचेसाठ क्र. 5, 8 र 12)
दररधरनिरी क्रमांक - 020-27166033

अविंलरीय अव्राधिकिकाररी यिकायांचिंुणे निकाव व िंिध्दनिकाम -

अनिंलारीर अनराधिकाररी शरीमिरी मननिषा करंभार,
उिंमरखर कार्वकाररी अनराधिकाररी
दूरधरनिरी क्रमांक - 020-27166001
ननिरंक.

वनयम 4 ब (सिरिका)
नरनहिि करणराि रणाचेईला अिशरी इिर मानहििरी

