पपिपिपंररी चचिंचिंवड नवनगर पवककास पकापधिकरण, आककुडर, पिकुणणे - 44.
अपभियकापंपत्रिकरी पवभिकाग - 'अ'

मकापहितरी अपधिककार अपधिपनयमकातरील कलम 4 नकुसकार पपसध्द करकावयकाचिंरी मकापहितरी ककायर्यालयकाचिंरी
रचिंनका ककायर्य व कतर्यव्यणे यकापंचिंका तपिशरील.
पनयम 1 (4) (एक)
1

ससारर्वजननिक पसानधिकरणसाचचे निसार

अनभियसायांनत्रिककी नरभिसाग - 'अ', पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर
नरकसास पसानधिकरण.

2 सयांपिंपूणर्व पिंतसा

अनभियसायांनत्रिककी नरभिसाग - 'अ', नतिसरसा मजलसा,
पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण,
आककुडर्डी , पिंकुणचे - 44.
ई - मचेल :- eea@pcntda.org.in

3 कसायर्यालय पमकुख

मकुख्य कसायर्वकसारकी अनधिकसारकी

4 कसायर्यालयसाचकी रचेळ र दपूरध्रनिकी क्रमसायांक सकसाळकी 9.45 तिचे ससाययां 6.15 रसा.
दपूरध्रनिकी क्रमसायांक :- 020-27166000,020-27166010
Ext. No. 1420.
5 ससाप्तिसानहिक सकुटकी आनण नरशचेष
सचेरसाचसा कसालसारधिकी

शननिरसार र रनररसार ससाप्तिसानहिक सकुटकी

6 मयां त्रिसालयसाच्यसा ककोणत्यसा खसात्यसाच्यसा
अनधिनिस्ति कसायर्यालय असाहिचे .

निगर नरकसास नरभिसाग

7 कसायर्वकचेत्रि

पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण
पिंचेठ क्र. 1 तिचे 22 (पिंचेठ क्र. 12 रगळपू नि)
मधिकील कचेत्रि.

पनयम 4 (ब) (ददोन)
अपभियकापंपत्रिकरी पवभिकाग - 'अ' अपंतगर्यत अपधिककाररी व कमर्यचिंकाऱ्यकापंचिंरी ककायर्ये व कतर्यव्यणे
1

पप्राधधिकरणप्राच्यप्रा पपेठ क. 1 तपे 22(पपेठ क. 12 वगळळू न) कपेतप्रामध्यपे पप्रायप्राभत
ळू ससुधवधिप्रा व धवकप्रास
कप्रामप्रामांचपे मळूळ बप्रामांधिकप्राम करणपे .

2

पप्राधधिकरणप्राच्यप्रा पपेठ क. 1 तपे 22 मधिधील पपेठ क. 12 वगळळू न गगृहपकल्प ययोजनप्रामांचपे बप्रामांधिकप्राम करणपे .

3

पप्राधधिकरणप्राच्यप्रा पपेठ क. 1 तपे 12 (पपेठ क. 12 वगळळू न) अमांतगर्गत पगतधीपथप्रावर असणप्राऱ्यप्रा स्थप्रापत्य
धवषयक कप्रामप्रामांबप्राबत धनययोजन करणपे व दपे खरपे ख करणपे .

पनयम 4 ब (तरीन)
धवभप्रागप्रास नपेमन
ळू
धदलपेल्यप्रा धवषयप्रासमांबमांधिधी पकरणपरत्वपे
धनणर्गय घपे ण्यप्राच्यप्रा पधकयपेत अनसुसरण्यप्रात
मसुख्य कर्काकप्रारधी अधधिकप्रारधी , पप्राधधिकरण सभप्रा यप्रामांचधी मप्रान्यतप्रा
यपेणप्रारधी कप्रायर्गपध्दतधी तसपेच पयर्गवपेकण आधण घपे ऊन धनणर्गय घपे ण्यप्रात यपेतप्रात.
उत्तरदप्राधयत्व पणप्रालधी
पनयम 4 ब (चिंकार)
शप्रासन कप्रायर्ग धनयमप्रावलधी आधण शप्रासनप्राच्यप्रा कप्रामकप्राजप्राच्यप्रा
स्वत:चधी कप्रायर्ग पप्रार
पप्राडण्यप्रासप्राठधी
कप्रायर्गपध्दतधीस अनसुसरुन कप्रामकप्राज चप्रालधवलपे जप्रातपे .
त्यप्रामांच्यप्राकडळू न ठरधवण्यप्रात आलपेलधी मप्रानकपे
पनयम 4 ब (पिकाचिं)
त्यप्राच्यप्राकडपे असलपेलपे ककवप्रा त्यप्राच्यप्रा
धनयमांतणप्रात असलपेपेलपे ककवप्रा त्यप्राचधी कप्रायर्ग
पप्रार पप्राडण्यप्रासप्राठधी त्यप्रामांच्यप्रा कमर्गचप्रारधी
वगर्काकडळू न वप्रापरण्यप्रात यपेणप्रारपे धनयम,
धवधनयम, सळूचनप्रा, धनयमपसुसस्तकप्रा आधण
अधभलपे ख

अधधिकप्रारधी व कमर्गचप्राऱ्यप्राच्यप्रा आस्थप्रापनप्राधवषयक बप्राबधी
1) महप्रारप्राष्ट्र सप्रावर्गजधनक बप्रामांधिकप्राम धवभप्राग धनयम
2) पप्राधधिकरण लपेखप्रा समांधहतप्रा
3) रप्राज्य शप्रासनप्राकडधील वपेळयोवपेळधीचपे धनगर्गधमत हयोणप्रारधी
पधरपतकपे, धनयम , शप्रासन धनणर्गय, अधधिसळूचनप्रा
4) पप्राधधिकरण सभप्रा यप्रामांचपे वपेळयोवपेळधी धनगर्गधमत हयोणप्रारपे ठरप्राव
यप्रामांचपे पप्रालन करण्यप्रात यपेतपे.

पनयम 4 (ब) सहिका

धवभप्रागप्राकडधील दस्तऐवज अधभलपेख वगर्गीकरणप्राच्यप्रा अ
पध्दतधीनसुसप्रार ठपे वण्यप्रात यपेतपे.

पनयम क.4 (ब) सकात
आपलपे धियोरण तयप्रार करण्यप्राच्यप्रा ककवप्रा कपपरधी कचचवड पप्राधधिकरण हदधीतधील नप्रागधरकप्रामांच्यप्रा मळूळ
त्यप्राचधी अमांमलबजप्रावणधी करण्यप्राच्यप्रा
कप्रामप्रासप्राठधीच्यप्रा तकप्रारधीचपे धनवप्रारण करणपे .
समांबमांधिप्रात , लयोकप्रामांशधी धवचप्रारधवधनमय
करण्यप्रासप्राठधी ककवप्रा लयोकप्रामांकडळू न धनवपेदनपे
कपेलधी जप्राण्यप्रासप्राठधी असस्तत्वप्रात असलपेल्यप्रा
कयोणत्यप्राहधी व्यवस्थपेचप्रा तपशधील
पनयम 4(ब) आठ
यप्रा धवभप्रागप्रामप्रारर्गत कयोणतधीहधी सप्रावर्गजधनक स्वरुपप्राचधी सधमतधी
आपलप्रा एक भप्राग म्हणळून ककवप्रा सल्लप्रा अथवप्रा ममांडळ गठधीत करण्यप्रात आलपेलपे नप्राहधी.
दपे ण्यप्राच्यप्रा पययोजनप्रासप्राठधी म्हणळून घधटित
कपेलपे ल्यप्रा दयोन ककवप्रा अधधिक व्यक्ततींच्यप्रा
धमळळू न बनलपेल्यप्रा ममांडळप्रामांचपे , पधरषदप्रामांचपे,
सधमत्यप्रामांचपे आधण अन्य धनकप्रायप्रामांचपे धववरण
आधण त्यप्रा ममांडळप्रामांच्यप्रा , पधरषदप्रामांच्यप्रा ,
सधमत्यप्रामांच्यप्रा आसण्प्रा अन्य धनकप्रायप्रामांच्यप्रा
बबैठकधी लयोकप्रामांसप्राठधी खसुल्यप्रा आहपे त ककवप्रा
कसपे ककवप्रा अशप्रा बबैठकधीचधी कप्रायर्गवत्त
गृ पे
जनतपेलप्रा पप्राहप्रावयप्रास धमळण्यप्राजयोगधी आहपे त
ककवप्रा कसपे यप्राबप्राबतचपे धियोरण.

पनयम 4 ब (नऊ)
आपल्यप्रा अधधिकप्राऱ्यप्रामांचधी आधण
कमर्गचप्राऱ्यप्रामांचधी धनदर्दे धशकप्रा

शधीमतधी सप्रारधीकप्रा भसुजबळ
(प) कप्रायर्गकप्रारधी अधभयमांतप्रा
दळूरध्वनधी कमप्रामांक - 020 - 27166000

पनयम 4 ब (दहिका)
सवर्ग अधधिकप्रारधी व कमर्गचप्राऱ्यप्रामांनप्रा शप्रासनप्राच्यप्रा वपेतन धनयमप्रानस
सु प्रार
आपल्यप्रा पत्यपेक अधधिकप्राऱ्यप्रालप्रा
व वपेतन धदलपे जप्रातपे.
कमर्गचप्राऱ्यप्रालप्रा धमळणप्रारपे मप्राधसक वपेतन
तसपेच पप्राधधिकरणप्राच्यप्रा धवधनयमप्रामांमध्यपे
तरतळूद कपेल्यप्रापमप्राणपे नसुकसप्रान भरपप्राई
दपे ण्यप्राचधी पध्दतधी
पनयम क. ब (अकरका)
सवर्ग ययोजनप्रामांचप्रा तपशधील, पस्तप्राधवत खचर्ग
दशर्गधवणप्रारप्रा, आपल्यप्रा पत्यपेक
अधभकरणप्रालप्रा नपेमन
ळू धदलपेलप्रा अथर्गसमांकल्प
आधण समांधवतधरत कपेलपेल्यप्रा रक्कमप्रामांचप्रा
अहवप्राल.

पप्राधधिकरण सभपेच्यप्रा मप्रागर्गदशर्गनप्रानस
सु प्रार व मप्रान्यतपेनपे हयोणप्रारधी
धवकप्रास कप्रामपे.

पनयम 4 ब (बकारका)
अथर्ग सप्राहप्राय्य कप्रायर्गकमप्राच्यप्रा
अमांमलबजप्रावणधीचधी रधीत तसपेच वप्राटिप
कपेलपे ल्यप्रा रक्कमप्रा आधण अशप्रा
कप्रायर्गकमप्रामांच्यप्रा लप्राभधधिकप्रारप्रामांचप्रा तपशधील.

यप्रा धवभप्रागप्राकडळू न कयोणतप्राहधी अथर्गसहप्राय्य कप्रायर्गकम रप्राबधवलप्रा
जप्रात नप्राहधी. तसपेच अनसुदप्रान अथर्गसहप्राय्य अथवप्रा आरथक
सवलत धदलधी जप्रात नप्राहधी.

पनयम 4 ब (तणेरका)
यप्रा धवभप्रागप्राकडळू न कयोणतप्राहधी अथर्गसहप्राय्य कप्रायर्गकम रप्राबधवलप्रा
ज्यप्रा व्यक्ततींनप्रा सवलतधी , परवप्रानपे ककवप्रा
जप्रात नप्राहधी. तसपेच अनसुदप्रान अथर्गसहप्राय्य अथवप्रा आरथक
पप्राधधिकप्रारपतपे धदलपेलधी आहपे अशप्रा व्यक्ततींचप्रा सवलत धदलधी जप्रात नप्राहधी.
तपशधील
पनयम क. 4 ब (चिंचौदका)
इलपे क्ट्रट्रॉधनक स्वरुपप्रात त्यप्रास उपलब्धि
असलपे ल्यप्रा ककवप्रा त्यप्राच्यप्राकडपे असलपेल्यप्रा
मप्राधहतधीच्यप्रा समांबमांधिप्रातधील तपशधील

कयोणतधीहधी नप्राहधी.

पनयम 4 ब (पिपंधिरका)
यप्रा धवभप्रागप्रामप्रारर्गत सप्रावर्गजधनक वप्रापरप्रासप्राठधी वप्राचनप्रालय
मप्राधहतधी धमळधवण्यप्रासप्राठधी नप्रागधरकप्रामांनप्रा
चप्रालधवण्यप्रात यपेत नप्राहधी. धवहधीत नमसुन्यप्रात मप्राधहतधी मप्रागणधीचप्रा
उपलब्धि असणप्राऱ्यप्रा ससुधवधिप्रामांचप्रा तपशधील , अजर्ग कपेल्यप्रास मप्राधहतधी उपलब्धि करुन दपे ण्यप्रात यपेतपे.
तसपेच
सप्रावर्गजधनक
वप्रापरप्रासप्राठधी
चप्रालधवण्यप्रात यपेत असलपेल्यप्रा गमांथप्रालयप्राच्यप्रा
ककवप्रा वप्राचनप्रालयप्राच्यप्रा कप्रामकप्राजप्राच्यप्रा
वपेळप्रामांचप्रा तपशधील

पनयम 4 ब (सदोळका)
मप्राधहतधी अधधिकप्रारधी
जनमप्राधहतधी अधधिकप्राऱ्यप्रामांचधी नप्रावपे , पदनप्रामपे शधीमतधी सप्रारधीकप्रा भसुजबळ
आधण इतर तपशधील
सहप्रा.अधभयमांतप्रा, शपेणधी -1
दळूरध्वनधी कमप्रामांक - 0202716600
अधपलधीय अधधिकप्रारधी
शधीमतधी सप्रारधीकप्रा भसुजबळ
(प) कप्रायर्गकप्रारधी अधभयमांतप्रा
दळूरध्वनधी कमप्रामांक - 020 - 27166010
पनयम 4 ब (सतरका)
धवहधीत करण्यप्रात यपेईल अशधी इतर मप्राधहतधी

पनयम 4 ब (नऊ)
आपल्यप्रा अधधिकप्राऱ्यप्रामांचधी आधण
कमर्गचप्राऱ्यप्रामांचधी धनदर्दे धशकप्रा

पनयम 4 ब (दहिका)
आपल्यप्रा पत्यपेक अधधिकप्राऱ्यप्रालप्रा
व
कमर्गचप्राऱ्यप्रालप्रा धमळणप्रारपे मप्राधसक वपेतन

कप्राहधी नप्राहधी.

अ.
क.

अपधिककाररी / कमर्यचिंकाररी
नकाव

पिदनकाम

ददूरध्वनरी कमकापंक

1

शधीमतधी सप्राधरकप्रा भसुजबळ (प) कप्रायर्गकप्रारधी अधभयमांतप्रा

020-27166010

2

शधीमतधी सप्राधरकप्रा भसुजबळ सहप्रा. अधभयमांतप्रा, शपेणधी -1

020-2716600
(1304)

3

शधी. दत्तप्रातय पवप्रार

शप्राखप्रा अधभयमांतप्रा

020-2716600
(1314)

4 शधी. अमयोल कप्रामांबळपे

सहप्रा. लपेखप्राधधिकप्रारधी

020-2716600
(1305)

5

शधी मकहदर लप्रालप्रा

शप्राखप्रा अधभयमांतप्रा (सपे.धन.)

020-2716600
(13)

6

शधी. धगरधीष पसुजप्रारधी

लपेखप्राधधिकप्रारधी (सपे.धन.)

020-2716600
(1306)

7 शधी.अच्यसुत उदप्रावमांत

लपेखप्राधधिकप्रारधी (सपे.धन.)

020-2716600
(130)

8

शधी. धन.धह.धदवपे

कप्रारकसुन धमस्तधी

020-2716600
(1308)

9

शधी. धवशप्राल खप्रानपेकर

मजदळूर

---

10 शधी. जप्रानपेश्वर भप्रामांडवलकर मजदळूर

---

11 शधी.तप्रानप्राजधी भभोंडवपे

---

मजदळूर

सवर्ग अधधिकप्रारधी व कमर्गचप्राऱ्यप्रामांनप्रा शप्रासनप्राच्यप्रा वपेतन धनयमप्रानस
सु प्रार वपेतन
धदलपे जप्रातपे. सहप्राव्यप्रा वपेतन आययोगप्राच्यप्रा वपेतन शपेणधीनसुसप्रार कमर्गचप्राऱ्यप्रामांचपे
एकळूण वपेतन, कमर्गचप्राऱ्यप्रामांनप्रा धनयमप्रापमप्राणपे लप्रागळू असलपेलपे भत्तपे व

तसपेच पप्राधधिकरणप्राच्यप्रा धवधनयमप्रामांमध्यपे महप्रागप्राई भत्तप्रा यप्राबप्राबत शप्रासनप्रानपे वपेळयोवपेळधी धनगर्गधमत कपेलपेल्यप्रा
तरतळूद कपेल्यप्रापमप्राणपे नसुकसप्रान भरपप्राई धनदर्दे शकप्रानस
सु प्रार अदप्रा करण्यप्रात यपेतपे . कमर्गचप्राऱ्यप्रामांचपे मळूळ वपेतन व
दपे ण्यप्राचधी पध्दतधी
गपेड पपे खप्रालधीलपमप्राणपे आहपे .
अ.
क.

अपधिककाररी /
कमर्यचिंकाररी नकाव

पिदनकाम

मदूळ वणेतन

गणेड पिणे

1

शधीमतधी सप्राधरकप्रा भसुजबळ (प) कप्रायर्गकप्रारधी अधभयमांतप्रा

29440

6600

2

शधीमतधी सप्राधरकप्रा भसुजबळ सहप्रा. अधभयमांतप्रा, शपेणधी - 1 17550

5400

3

शधी. दत्तप्रातय पवप्रार

शप्राखप्रा अधभयमांतप्रा

21580

5400

4

शधी. अमयोल कप्रामांबळपे

सहप्रा. लपेखप्राधधिकप्रारधी

14450

4400

5

शधी मकहदर लप्रालप्रा

शप्राखप्रा अधभयमांतप्रा (सपे.धन.) 29300

6

शधी. धगरधीष पसुजप्रारधी

लपेखप्राधधिकप्रारधी (सपे.धन.)

23700

7

शधी.अच्यसुत उदप्रावमांत

लपेखप्राधधिकप्रारधी (सपे.धन.)

29500

8

शधी. धन.धह.धदवपे

कप्रारकसुन धमस्तधी

13600

2750

9

शधी. धवशप्राल खप्रानपेकर

मजदळूर

6230

1300

10 शधी. जप्रानपेश्वर
भप्रामांडवलकर

मजदळूर

9590

1300

11 शधी.तप्रानप्राजधी भभोंडवपे

मजदळूर

10230

1900

शप्रासन
धनणर्गय क.
समांकधीणर्ग2715/प.
क.100/13
धद
.17/12/1
6 नसुसप्रार
एकधतत
वपेतन

पनयम क. ब (अकरका)
सवर्ग ययोजनप्रामांचप्रा तपशधील, पस्तप्राधवत खचर्ग
दशर्गधवणप्रारप्रा, आपल्यप्रा पत्यपेक
अधभकरणप्रालप्रा नपेमन
ळू धदलपेलप्रा अथर्गसमांकल्प
आधण समांधवतधरत कपेलपेल्यप्रा रक्कमप्रामांचप्रा
अहवप्राल.

धवभप्रागप्राचप्रा वषर्ग 2018- 2019 ससुधिप्राधरत अमांदप्राज व 2019-2020 चप्रा
अमांदप्राज दशर्गधवणप्राऱ्यप्रा अथर्गसमांकल्पप्राचधी पत सयोबत पपत ब मध्यपे पसुढपे
सप्रादर.

धनयम 4 ब (बप्रारप्रा)
अथर्ग सप्राहप्राय्य कप्रायर्गकमप्राच्यप्रा
अमांमलबजप्रावणधीचधी रधीत तसपेच वप्राटिप
कपेलपे ल्यप्रा रक्कमप्रा आधण अशप्रा
कप्रायर्गकमप्रामांच्यप्रा लप्राभधधिकप्रारप्रामांचप्रा तपशधील.

यप्रा धवभप्रागप्राकडळू न कयोणतप्राहधी अथर्गसहप्राय्य कप्रायर्गकम रप्राबधवलप्रा जप्रात
नप्राहधी. तसपेच अनसुदप्रान अथर्गसहप्राय्य अथवप्रा आरथक सवलत धदलधी जप्रात
नप्राहधी.

धनयम 4 ब (तपेरप्रा)
यप्रा धवभप्रागप्राकडळू न कयोणतप्राहधी अथर्गसहप्राय्य कप्रायर्गकम रप्राबधवलप्रा जप्रात
ज्यप्रा व्यक्ततींनप्रा सवलतधी , परवप्रानपे ककवप्रा
नप्राहधी. तसपेच अनसुदप्रान अथर्गसहप्राय्य अथवप्रा आरथक सवलत धदलधी जप्रात
पप्राधधिकप्रारपतपे धदलपेलधी आहपे अशप्रा व्यक्ततींचप्रा नप्राहधी.
तपशधील

धनयम क. 4 ब (चचौदप्रा)
इलपे क्ट्रट्रॉधनक स्वरुपप्रात त्यप्रास उपलब्धि
असलपे ल्यप्रा ककवप्रा त्यप्राच्यप्राकडपे असलपेल्यप्रा
मप्राधहतधीच्यप्रा समांबमांधिप्रातधील तपशधील

कयोणतधीहधी नप्राहधी.

पनयम 4 ब (पिपंधिरका)
यप्रा धवभप्रागप्रामप्रारर्गत सप्रावर्गजधनक वप्रापरप्रासप्राठधी वप्राचनप्रालय चप्रालधवण्यप्रात
मप्राधहतधी धमळधवण्यप्रासप्राठधी नप्रागधरकप्रामांनप्रा
यपेत नप्राहधी. धवहधीत नमसुन्यप्रात मप्राधहतधी मप्रागणधीचप्रा अजर्ग कपेल्यप्रास मप्राधहतधी
उपलब्धि असणप्राऱ्यप्रा ससुधवधिप्रामांचप्रा तपशधील , उपलब्धि करुन दपे ण्यप्रात यपेतपे.
तसपेच
सप्रावर्गजधनक
वप्रापरप्रासप्राठधी
चप्रालधवण्यप्रात यपेत असलपेल्यप्रा गमांथप्रालयप्राच्यप्रा
ककवप्रा वप्राचनप्रालयप्राच्यप्रा कप्रामकप्राजप्राच्यप्रा
वपेळप्रामांचप्रा तपशधील

