पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुडी, िंुणे
भाांडार ववभाग
माविती अविकार अविवनयमातील कलम 4 नुसार प्रवसध्द करावयािंी माविती
कायालयािंी रिंना, कायय व कतयव्ये याांिंा तिंविल
वनयम 4 (ब) (एक)
1

सार्वजनिक प्रानिकरणाचे िार्

2

सांिंण
ू व िंत्ता

3
4

कार्यालर्य प्रमुख
कार्यालर्याची र्ेळ आनण दुरध्र्िी
क्रमाांक
साप्तानिक सुट्टी आनण नर्शेष सेर्ाांचा
कालार्िी
मांत्रालर्याच्र्या कोणत्र्या खात्र्याच्र्या
अनििस्त कार्यालर्य आिे .
कार्यवक्षेत्र

5
6
7

भाांडार नर्भाग, पिंिंरी पचचर्ड िर्िगर नर्कास
प्रानिकरण
भाांडार नर्भाग, 2 रा मजला, पिंिंरी पचचर्ड िर्िगर
नर्कास प्रानिकरण, आकुडी िंुणे-44
मुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी
सकाळी 10.00 ते सार्यां. 5.45 र्ा.
दुसरा र् चौथा शनिर्ार र् रनर्र्ार साप्तानिक सुट्टी
िगरनर्कास नर्भाग
पिंिंरी पचचर्ड िर्िगर नर्कास प्रानिकरण क्षेत्र

वनयम 4 (ब) (दोन)
भाांडार ववभागातील अविकारी व कमयिंा-याांिंी काये व कतयव्ये
अ.क्र.
1
2
3
4

कायय व कतयव्ये
कार्यालर्यातील कामकाजासाठी लेखिसामुग्री सानित्र्याची खरे दी करणे , नर्भागाांिा िंुरर्ठा
करणे .
कार्यालर्यीि र्ािंरासाठी खाजगी र्ाििे उिंलब्ि करुि घे णे.
प्रानिकरण कार्यालर्यातील र्ाििाांची दे खभाल दुरुस्तीची कामे करणे .
कार्यालर्यास आर्श्र्यक फॉमव, रनजस्टरसव, िंुस्तके र्याांची छिंाई करुि घे णे.

वनयम 4 ब (तीन)
निणवर्य घे ण्र्याच्र्या प्रनक्रर्येत अिुसरण्र्यात र्येणारी
कार्यविंध्दती, तसेच िंर्यवर्ेक्षण आनण उत्तरदानर्यत्र्
प्रणाली
वनयम 4 ब (िंार)
स्र्त:ची कार्ये िंार िंाडण्र्यासाठी कार्यालर्याकडू ि
ठरनर्ण्र्यात आलेली मािके

नर्भागास िेमि
ू नदलेल्र्या नर्षर्यासांबांिी
प्रकरणिंरत्र्े मुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी
प्रानिकरण सभा र्याांची मान्र्यता घे ऊि निणवर्य
घे ण्र्यात र्येतात.
आर्श्र्यकतेिस
ु ार कालमर्यादे त कामकाज िंार
िंाडले जाते.

वनयम 4 ब (िंािं)
कार्यालर्याकडे असलेले पकर्ा त्र्याच्र्या निर्यत्रणात
असलेले पकर्ा त्र्याची कार्ये िंार िंाडण्र्यासाठी
त्र्याच्र्या कमवचारीर्गाकडू ि र्ािंरण्र्यात र्येणारे
निर्यम, नर्निर्यम, सूचिा, निर्यमिंुस्स्तका आनण
अनभलेख
वनयम 4 ब (सिा)
कार्यालर्याकडे असलेल्र्या पकर्ा त्र्याच्र्या
निर्यांत्रणखाली असलेल्र्या दस्तऐर्जाांच्र्या प्रर्गाचे
नर्र्रण
वनयम 4 ब (सात)
आिंले िोरण तर्यार करण्र्याच्र्या पकर्ा त्र्याची
अांमलबजार्णी करण्र्याच्र्या सांबांिात, लोकाांशी
नर्चारनर्निमर्य करण्र्यासाठी पकर्ा लोकाांकडू ि
निर्ेदिे केली जाण्र्यासाठी अस्स्तत्र्ात असलेल्र्या
कोणत्र्यािी व्र्यर्स्थेचा तिंशील
वनयम 4 ब (आठ)
आिंला एक भाग म्िणूि पकर्ा सल्ला दे ण्र्याच्र्या
प्रर्योजिासाठी म्िणूि घनटत केलेल्र्या दोि पकर्ा
अनिक व्र्यक्तींच्र्या नमळू ि बिलेल्र्या मांडळाांचे,
िंनरषदाांचे, सनमत्र्याांचे आनण अन्र्य निकार्याांचे
नर्र्रण आनण त्र्या मांडळाांच्र्या, िंनरषदाांच्र्या,
सनमत्र्याांच्र्या आनण अन्र्य निकार्याांच्र्या बैठकी
लोकाांसाठी खुल्र्या आिे त पकर्ा कसे पकर्ा अशा
बैठकीची कार्यवर्त्त
ृ े जितेला िंािार्र्यास
नमळण्र्याजोगी आिे त पकर्ा कसे र्याबाबतचे
नर्र्रण
वनयम 4 ब (नऊ)
अनिका-र्याची आनण कमवचा-र्याांची निदे नशका

वनयम 4 ब (दिा)
प्रत्र्येक अनिका-र्याला र् कमवचा-र्याला नमळणारे
मानसक र्ेति; तसेच प्रानिकरणाच्र्या नर्निर्यमाांमध्र्ये
तरतूद केल्र्याप्रमाणे िुकसाि भरिंाई दे ण्र्याची
िंध्दती
वनयम 4 ब (अकरा)

मिाराष्ट्र शासिाकडील र्ेळोर्ेळीचे निर्यम, शासि
निणवर्य, अनिसूचिा र्याांचे िंालि करण्र्यात र्येते.

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

अशी व्र्यर्स्था सद्यस्स्थतीत अस्स्तत्र्ात िािी.

मानिती अनिकार अनिनिर्यम अांतगवत दे र्य
असलेली मानिती अजवदाराच्र्या मागणीिुसार
उिंलब्ि करुि दे ण्र्यात र्येते.

1)श्रीमती आशाराणी िंाटील
उिं मुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी
दूरध्र्िी क्रमाांक - 02027166002
2) श्री. पशदे तुळशीराम
भाांडारिंाल (से.नि)
दूरध्र्िी क्रमाांक - 02027166000
सर्व अनिकारी र् कमवचा-र्याांिा शासिाच्र्या र्ेति
निर्यमािुसार र्ेति नदले जाते.

र्या नर्भागाकडू ि र्योजिा राबनर्ली जात िािी र् र्या

सर्व र्योजिाांचा तिंशील, प्रस्तानर्त खचव
दशवनर्णारा, प्रत्र्येक अनभकरणाला िेमि
ू नदलेला
अथवसांकल्िं आनण सांनर्तनरत केलेल्र्या रक्कमाांचा
अिर्ाल
वनयम 4 ब (बारा)
अथवसािाय्र्य कार्यवक्रमाच्र्या अांमलबजार्णीची रीत
तसेच र्ाटिं केलेल्र्या रकमा आनण अशा
कार्यवक्रमाांच्र्या लाभानिकाराांचा तिंशील
वनयम 4 ब (तेरा)
ज्र्या व्र्यक्तींिा सर्लती, िंरर्ािे पकर्ा प्रानिकारिंत्रे
नदलेली आिे त अशा व्र्यक्तींचा तिंशील
वनयम 4 ब (िंौदा)
इलेक्रॉनिक स्र्रुिंात त्र्यास उिंलब्ि असलेल्र्या
पकर्ा त्र्याच्र्याकडे असलेल्र्या मानितीच्र्या
सांबांिातील तिंशील
वनयम 4 ब (िंांिरा)
मानिती नमळनर्ण्र्यासाठी िागनरकाांिा उिंलब्ि
असणा-र्या सुनर्िाांचा तिंशील, तसेच सार्वजनिक
र्ािंरासाठी चालनर्ण्र्यात र्येत असलेल्र्या
ग्रांथालर्याच्र्या पकर्ा र्ाचिालर्याच्र्या कामकाजाच्र्या
र्ेळाांचा तिंशील
वनयम 4 ब (सोळा)
जि मानिती अनिका-र्याांची िार्े, िंदिामे आनण
इतर तिंशील

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

नर्भागाच्र्या निर्यांत्रणा खाली कोणतेिी क्षेत्रीर्य
कार्यालर्य िािी र्या नर्भागासाठी अथवसांकल्िंात
स्र्तांत्रिंणे तरतूद करण्र्यात र्येत िािी.
र्या नर्भागाकडू ि कोणतािी अथवसिाय्र्य कार्यवक्रम
राबनर्ला जात िािी. तसेच अिुदाि अथवसिाय्र्य
अथर्ा अर्थथक सर्लत नदली जात िािी.
र्या नर्भागाकडू ि कोणत्र्यािी सर्लती, िंरर्ािे,
अनिकार िंत्रे नदली जात िािीत.
कोणतीिी िािी.

र्या नर्भागामाफवत सार्वजनिक र्ािंरासाठी
र्ाचिालर्य चालनर्ण्र्यात र्येत िािी. नर्िीत
िमुन्र्यात मानिती मागणीचा अजव केल्र्यास मानिती
उिंलब्ि करुि दे ण्र्यात र्येते.

मानिती अनिकारी श्री. पशदे तुळशीराम
भाांडारिंाल (से. नि.)
दुरध्र्िी क्रमाांक - 02027166000
अनिंलीर्य अनिकारी श्रीमती आशाराणी िंाटील,
उिं मुख्र्य कार्यवकारी अनिकारी
दूरध्र्िी क्रमाांक - 02027166002
कािी िािी.

