पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण, आककुडर, पिंकुणणे
अवभियकायांवत्रिकरी ववभिकाग - ब
मकावहितरी अवधिककार अवधिवनयमकातरील कलम 4 नकुसकार पवसध्द करकावयकाचिंरी मकावहितरी
ककायर्यालयकाचिंरी रचिंनका, ककायर्य व कतर्यव्यणे यकायांचिंका तपिंवशिल
वनयम 4 (ब) (एक)
1
ससारर्वजननिक पसानधिकरणसाचचे निसार
अनभियसायांनत्रिककी नरभिसाग - ब, पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर
नरकसास पसानधिकरण
2
सयांपिंण
पू र्व पिंतसा
अनभियसायांनत्रिककी नरभिसाग - ब, 4 थसा मजलसा,
पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण,
आककुडर्डी पिंकुणचे-44
3
कसायर्यालय पमकुख
मकुख्य कसायर्वकसारकी अनधिकसारकी
4
कसायर्यालयसाचकी रचेळ आनण दकुरध्रनिकी
सकसाळकी 9.45 तचे ससाययां. 6.15 रसा.
क्रमसायांक
5
ससाप्तसानहिक सकुटकी आनण नरशचेष सचेरसायांचसा
शननिरसार र रनररसार ससाप्तसानहिक सकुटकी
कसालसारधिकी
6
मयांत्रिसालयसाच्यसा ककोणत्यसा खसात्यसाच्यसा
निगरनरकसास नरभिसाग
अनधिनिस्त कसायर्यालय आहिचे .
7
कसायर्वकचेत्रि
पपिंपिंरकी पचचरड निरनिगर नरकसास पसानधिकरण
पिंचेठ क्र.23 तचे 42

वनयम 4 (ब) (ददोन)
अवभियकायांवत्रिकरी ववभिकाग - ब अयांतगर्यत अवधिककाररी व कमर्य चिंकाऱ्यकायांचिंरी ककायर्ये व कतर्यव्यणे
अ.क.

ककायर्य व कतर्यव्यणे

1

पसानधिकरणसाच्यसा नरनरधि पिंचेठसायांमध्यचे नरकसास आरसाखडसानिकुससार रस्तचे र उडसाणपिंपूल बसायांधिणचे .

2

पसानधिकरणसाच्यसा नरनरधि पिंचेठसायांमध्यचे नरकसास आरसाखडसानिकुससार अभ्यसानसकसा , पसानधिकरण बझसार,
नररयां गळ
कु सा ककेंद्र इ. बसायांधिणचे.

3

पसानधिकरणसाच्यसा नरनरधि पिंचेठसायांमध्यचे मध्यम र लघकु उत्पिंन्नि गटसातकील निसागरकीकसायांससाठकी PMAY अयांतगर्वत
गगृहियकोजनिसायांचचे बसायांधिकसाम करणचे .

4

पसानधिकरणसाच्यसा नरनरधि पिंचेठसायांमध्यचे HIG र MIG ससाठकी गगृहियकोजनिसा रसाबनरणचे.

5

पसानधिकरणसाच्यसा नरनरधि पिंचेठसायांमधिकील स्थसापिंत्य, पिंसाणकीपिंकुररठसा र मलननि:ससारण इ. नरकसास नरषयक
कसामसायांबसाबत ननियकोजनि करणचे र दचे खरचे ख करणचे .

6

पसानधिकरणसाच्यसा निरकीनि पशसासककीय इमसारतकीचकी दचे खभिसाल र दकुरुस्तकीचकी कसामचे पिंहिसाणचे .

7

नत्रिरचेणकीनिगर यचेथकील स्पिंसाईनि रस्त्यसाचकी उरर्वनरत लसायांबकी नरकनसत करणचे .

वनयम 4 ब (तरीन)
ननिणर्वय घचे ण्यसाच्यसा पनक्रयचेत अनिकुसरण्यसात यचेणसारकी
कसायर्वपिंध्दतकी, तसचेच पिंयर्वरचेकण आनण उतरदसानयत्र
पणसालकी
वनयम 4 ब (चिंकार)
स्रत:चकी कसायर्ये पिंसार पिंसाडण्यसाससाठकी त्यसाच्यसाकडपू नि
ठरनरण्यसात आलचेलकी मसानिकचे
वनयम 4 ब (पिंकाचिं)
त्यसाच्यसाकडचे असलचेलचे पकरसा त्यसाच्यसा ननिययांत्रिणसात
असलचेलचे पकरसा त्यसाचकी कसायर्ये पिंसार पिंसाडण्यसाससाठकी
त्यसाच्यसा कमर्वचसारकीरगर्याकडपू नि रसापिंरण्यसात यचेणसारचे ननियम,
नरननियम, सपूचनिसा, ननियमपिंकुसस्तकसा आनण अनभिलचेख
वनयम 4 ब (सहिका)
त्यसाच्यसाकडचे असलचेल्यसा पकरसा त्यसाच्यसा ननिययांत्रिणखसालकी
असलचेल्यसा दस्तऐरजसायांच्यसा परगर्याचचे नरररण
वनयम 4 ब (सकात)
आपिंलचे धिकोरण तयसार करण्यसाच्यसा पकरसा त्यसाचकी
अयांमलबजसारणकी करण्यसाच्यसा सयांबयांधिसात, लकोकसायांशकी
नरचसारनरननिमय करण्यसाससाठकी पकरसा लकोकसायांकडपू नि
ननिरचेदनिचे कचेलकी जसाण्यसाससाठकी असस्तत्रसात असलचेल्यसा
ककोणत्यसाहिकी व्यरस्थचेचसा तपिंशकील
वनयम 4 ब (आठ)
आपिंलसा एक भिसाग म्हिणपूनि पकरसा सल्लसा दचे ण्यसाच्यसा
पयकोजनिसाससाठकी म्हिणपूनि घनटत कचेलचेल्यसा दकोनि पकरसा
अनधिक व्यक्ततींच्यसा नमळपू नि बनिलचेल्यसा मयांडळसायांचचे,
पिंनरषदसायांचचे, सनमत्यसायांचचे आनण अन्य ननिकसायसायांचचे नरररण
आनण त्यसा मयांडळसायांच्यसा, पिंनरषदसायांच्यसा, सनमत्यसायांच्यसा
आनण अन्य ननिकसायसायांच्यसा बबैठककी लकोकसायांससाठकी खकुल्यसा
आहिचे त पकरसा कसचे पकरसा अशसा बबैठककीचकी कसायर्वरत
गृ चे
जनितचेलसा पिंसाहिसारयसास नमळण्यसाजकोगकी आहिचे त पकरसा
कसचे यसाबसाबतचचे नरररण
वनयम 4 ब (नऊ)
आपिंल्यसा अनधिकसा-यसाचकी आनण कमर्वचसा-यसायांचकी
ननिदर्ये नशकसा

नरभिसागसास निचेमनि
पू नदलचेल्यसा नरषयसासयांबयांधिकी पकरणपिंरत्रचे
मकुख्य कसायर्वकसारकी अनधिकसारकी, पसानधिकरण सभिसा यसायांचकी
मसान्यतसा घचे ऊनि ननिणर्वय घचे ण्यसात यचेतसात.
शसासनि कसायर्व ननियमसारलकी आनण शसासनिसाच्यसा
कसामकसाजसाच्यसा कसायर्व पिंध्दतकीस अनिकुसरुनि कसामकसाज
चसालनरलचे जसातचे .
अनधिकसारकी र कमर्वचसा-यसाच्यसा आस्थसापिंनिसानरषयक
बसाबकी महिसारसाष्ट्र ससारर्वजननिक बसायांधिकसाम नरभिसाग ननियम
पिंकुसस्तकसाच्यसा तरतकुदकीनिकुससार हिसातसाळण्यसात यचेतसात.
त्यसाचबरकोबर महिसारसाष्ट्र शसासनिसाकडकील रचेळकोरचेळकीचचे
ननियम, शसासनि ननिणर्वय, अनधिसपूचनिसा यसायांचचे पिंसालनि
करण्यसात यचेतचे.
नरभिसागसाकडकील दस्तऐरज अनभिलचेख रगर्डीकरणसाच्यसा
अ ब क ड रगर्डीकरण पिंध्दतकीनिकुससार ठचे रण्यसात यचेतचे.
पपिंपिंरकी पचचरड पसानधिकरण हिदकीतकील निसागनरकसायांच्यसा
मपूळ कसामसाससाठकीच्यसा तक्रसारकीचचे ननिरसारण करणचे .

यसा नरभिसागसामसारर्वत ककोणतकीहिकी ससारर्वजननिक स्ररुपिंसाचकी
सनमतकी अथरसा मयांडळ गठकीत करण्यसात आलचेलचे निसाहिकी.

1) शकी. पभिसाकर रसईकर
कसायर्वकसारकी अनभिययांतसा
दपूरध्रनिकी क्रमसायांक - 02027166006
2) शकी. रसयांत निसाईक
उपिं अनभिययांतसा
दपूरध्रनिकी क्रमसायांक – 02027166042

वनयम 4 ब (दहिका)
आपिंल्यसा पत्यचेक अनधिकसा-यसालसा र कमर्वचसा-यसालसा
नमळणसारचे मसानसक रचेतनि; तसचेच पसानधिकरणसाच्यसा
नरननियमसायांमध्यचे तरतपूद कचेल्यसापमसाणचे निकुकससानि भिरपिंसाई
दचे ण्यसाचकी पिंध्दतकी
वनयम 4 ब (अकरका)
सरर्व यकोजनिसायांचसा तपिंशकील, पस्तसानरत खचर्व दशर्वनरणसारसा,
आपिंल्यसा पत्यचेक अनभिकरणसालसा निचेमनि
पू नदलचेलसा
अथर्वसयांकल्पिं आनण सयांनरतनरत कचेलचेल्यसा रक्कमसायांचसा
अहिरसाल
वनयम 4 ब (बकारका)
अथर्वससाहिसाय्य कसायर्वक्रमसाच्यसा अयांमलबजसारणकीचकी रकीत
तसचेच रसाटपिं कचेलचेल्यसा रकमसा आनण अशसा
कसायर्वक्रमसायांच्यसा लसाभिसानधिकसारसायांचसा तपिंशकील
वनयम 4 ब (तणेरका)
ज्यसा व्यक्ततींनिसा सरलतकी, पिंररसानिचे पकरसा पसानधिकसारपिंत्रिचे
नदलचेलकी आहिचे त अशसा व्यक्ततींचसा तपिंशकील
वनयम 4 ब (चिंचौदका)
इलचेक्ट्रट्रॉननिक स्ररुपिंसात त्यसास उपिंलब्धि असलचेल्यसा
पकरसा त्यसाच्यसाकडचे असलचेल्यसा मसानहितकीच्यसा सयांबयांधिसातकील
तपिंशकील
वनयम 4 ब (पिंयांधिरका)
मसानहितकी नमळनरण्यसाससाठकी निसागनरकसायांनिसा उपिंलब्धि
असणसा-यसा सकुनरधिसायांचसा तपिंशकील, तसचेच ससारर्वजननिक
रसापिंरसाससाठकी चसालनरण्यसात यचेत असलचेल्यसा
गयांथसालयसाच्यसा पकरसा रसाचनिसालयसाच्यसा कसामकसाजसाच्यसा
रचेळसायांचसा तपिंशकील

सरर्व अनधिकसारकी र कमर्वचसा-यसायांनिसा शसासनिसाच्यसा रचेतनि
ननियमसानिकुससार रचेतनि नदलचे जसातचे .

वनयम 4 ब (सदोळका)
जनि मसानहितकी अनधिकसा-यसायांचकी निसारचे, पिंदनिसामचे आनण इतर
तपिंशकील

मसानहितकी अनधिकसारकी शकी. रसयांत निसाईक
उपिं अनभिययांतसा
दकुरध्रनिकी क्रमसायांक - 02027166042
अनपिंलकीय अनधिकसारकी शकी. पभिसाकर रसईकर
कसायर्वकसारकी अनभिययांतसा
दपूरध्रनिकी क्रमसायांक - 02027166006

वनयम 4 ब (सतरका)
नरनहित करण्यसात यचेईल अशकी इतर मसानहितकी

पसानधिकरण सभिचेच्यसा मसागर्वदशर्वनिसानिकुससार र मसान्यतचेनिचे
हिकोणसारकी नरकसास कसामचे.

यसा नरभिसागसाकडपू नि ककोणतसाहिकी कसायर्वक्रम रसाबनरलसा जसात
निसाहिकी. तसचेच अनिकुदसानि अथर्वसहिसाय्य अथरसा अरथक
सरलत नदलकी जसात निसाहिकी.
यसा नरभिसागसाकडपू नि ककोणतसाहिकी कसायर्वक्रम रसाबनरलसा जसात
निसाहिकी. तसचेच अनिकुदसानि अथर्वसहिसाय्य अथरसा अरथक
सरलत नदलकी जसात निसाहिकी.
ककोणतकीहिकी निसाहिकी.

यसा नरभिसागसामसारर्वत ससारर्वजननिक रसापिंरसाससाठकी रसाचनिसालय
चसालनरण्यसात यचेत निसाहिकी. नरहिकीत निमकुन्यसात मसानहितकी
मसागणकीचसा अजर्व कचेल्यसास मसानहितकी उपिंलब्धि करुनि
दचे ण्यसात यचेतचे.

कसाहिकी निसाहिकी.

