पुणेमहानगरप्रदे शविकासप्राधिकरण,पुणे
अभियाांत्रिकीवििाग क्र.२
माहहतीअधिकारअधिननयम, २००५
कऱम४(१) खाऱीऱमाहहती
१)

यचना,

नाि :ऩुणेभशानगयप्रदे ळवलकावप्राधधकयण, ऩुणे

र

आकुडी ये ल्ले स्टे ळन जलऱ, ऩुणे– ४४

कामेलकर्तव्मेमाांचार्ऩळी पत्ता :वऩांऩयी – धचांचलड नलनगय वलकाव प्राधधकयण , इभायर्, ३या भजरा,
कायााऱयप्रमुख

:-

श्री. वलक्रभ कुभाय
बा.प्र.वे.,भशानगयआमुक्र्र्थाभुख्मकामतकायीअधधकायी,

,

ऩुणेभशानगयप्रदे ळवलकावप्राधधकयण, औांध, ऩुणे.

वििागप्रमुख :- श्रीवललेक खयलडकय, भुख्म अभबमांर्ा,अभबमाांत्रिकी वलबाग
क्र.२ ऩुणे भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण , ऩुणे.
अधिनस्तमांिाऱयीनवििाग : नगयवलकाववलबाग
कायाऺेि:

ळावन,

१८१५/प्र.क्र.३१३/१५/नवल-१३,

नगयवलकाववलबागाकडीरअधधवच
ू नाक्र.टटऩीएव-

टदनाांक १०/०२/२०१६अन्लमेघोवऴर्केरेरीऩुणेभशानगयप्रदे ळवलकावप्राधधकयणा
चीवध
ु ारयर्शद्द.

विभशष्टकाया/ वििागाचेध्येयिोरण :- उक्र् भशानगयाचा वलाांधगण वलकाव
शोणेकरयर्ा ननमोजनफद्ध वलकाव मोजना र्माय कयणे, नगय यचना

मोजना याफवलणे , वलकाव षेिार् वलेषण कयणे , वलत प्रकायच्मा वोमी

वुवलधाांचे ननमोजन कयणे . भशानगय ऩरयषेिार् वुननमांत्रिर् वलकाव वाधणे .
२)

र्वेच ऩामाबर्
ू ववु लधाांचे आणण अन्म अभबमाांत्रिकी प्रकल्ऩ याफवलणे .

अधधकायीलकभतचायीमाांचे मुख्य अभियांता :- वलबागप्रभुख (१)ऩुणेभशानगयप्रदे ळवलकावप्राधधकयणाच्मा
अधधकायलकर्तव्म

अभबमाांत्रिकी वलबाग क्र. २ अांर्गतर् शार्ी घेर्रेल्मा प्रकल्ऩाांचे ननमोजन
कयणे , र्ाांत्रिक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा ल ननवलदा वलऴमक
काभकाजाचे वननमांिण कयणे .

(२) अभबमाांत्रिकी वलबाग क्र. २ भधीर कामतयर् अधीषक अभबमांर्ा
अांर्गतर् ळाखाांच्मा काभकाजाचे वननमांिण कयणे .

अिीऺक अभियांता :-पुणेमहानगरप्रदे शविकासप्राधिकरणा अांतगात–

(१) शलेरी र्ारुक्मार्ीर ऩामाबूर् वुवलधाांच्मा प्रकल्ऩाांचे ननमोजन कयणे ,
र्ाांत्रिक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा ल ननवलदा वलऴमक काभकाजाचे
वननमांिण कयणे .

कायाकारी अभियांता :-ऩुणेभशानगयप्रदे ळवलकाव प्राधधकयणा अांर्गतर् – (१)
शलेरी र्ारुक्मार्ीर ऩामाबूर् वुवलधाांच्मा प्रकल्ऩाांचे ननमोजन कयणे ,

र्ाांत्रिक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा ल ननवलदा वलऴमक काभकाजाचे
वननमांिण कयणे .

उप अभियांता :-

(१)शलेरी र्ारुक्मार्ीर ऩामाबूर् वुवलधाांच्मा काभाांची

अांदाजऩिके र्माय कयणे, र्ाांत्रिक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा ल

ननवलदा वलऴमक काभकाज कयणे . ननकऴानुवाय काभालय दे खये ख कयणे ,
भोजभाऩ र्ऩावणे ल दे मक र्माय कयणे .

ऺेिीय अभियांता :- (१)शलेरी र्ारक्
ु मार्ीर ऩामाबर्
ू ववु लधाांच्मा काभाची

अांदाजऩिके र्माय कयणे. र्ाांत्रिक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा, ननवलदा
वलऴमक काभकाज कयणे ल काभालय दे खये ख कयणे , भोजभाऩ र्ऩावणे .
भऱपीक/सांगणकचाऱक–वांगणकीमवलतकाभकाजकयणे,
आलकजालकनोंदलशीनोंदलणे,

टटऩण्मार्मायकयणे,

ऩिव्मलशाय/अशलारर्मायकयणे, वलविम भांजुयी आदे ळ र्माय कयणे ,
अभबरेख/धारयकावुव्मलस्स्थर्ठे लणे,

भाभवक/वशाभाटश/लावऴतकआलश्मकर्ेवलतअशलारलरयष्ठकामातरमाववादयकयणे,
भेरलयीर वलत काभकाज ऩाशणे ,

इर्यलेऱोलेऱीभा.अधधकायीलगतनेभूनदे र्ीरर्ीवलतकाभेऩायऩाडणे, इत्मादी
३)

ननणतमघेण्माच्माप्रक्रक्रमे

र्अनुवयण्मार्मेणायीका
मतऩध्दर्ी,

र्वेचऩमतलेषणआणणउि
यदामीत्लप्रणारी

४)

१) प्राधधकयणार्ीर वलवलध वलबागाांचे काभकाज चारवलण्मावाठी

प्रकयण भशानगय प्रादे भळक आणण नगय यचना अधधननमभ १९६६
ल भशायाष्र भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण अध्मादे ळ २०१६
मा अधधननमभाांना अधीन याशून अांनर्भ ननणतम प्राधधकयण
वबेभध्मे घेर्रे जार्ार्.

२) भुख्म अभबमांर्ा, अभबमाांत्रिकी वलबाग क्र. २ माांच्मा
भागतदळतनानव
ु ाय काभकाज ऩाय ऩाडणे.

स्लर्:चीकामेऩायऩाडण्मा भशायाष्रप्रादे भळकननमोजनलनगययचनाअधधननमभ,
वाठीठयवलण्मार्आरेरी
भानके

५)

भशपाई:लरयष्ठनेभूनदे र्ीरर्ीवलतकाभेऩायऩाडणे.

१९६६अन्लमेवलभळष्टअळीभानकेठयवलण्मार्आरेरीनाशीर्.

त्माच्माकडेअवरेरेक्रकां

१) भशायाष्र भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण अध्मादे ळ २०१६

वरेरेक्रकांलात्माचीकामेऩा

२) भशायाष्र नागयी वेला ननमभ अांर्गतर् वलत र्यर्द
ु ी.

लात्माच्माननमांिणार्अ

यऩाडण्मावाठीत्माच्माक
भतचायीलगातकडुनलाऩय
ण्मार्मेणाये ननमभ,
वलननमभ,

वुचना,

ननमभऩस्ु स्र्काआणणअ
भबरेख

अांर्गतर् वलत र्यर्द
ु ी.

३) अभबमाांत्रिकी वलबागार्ीर काभकाज शे

(अ) भशायाष्र वालतजननक फाांधकाभ रेखा वांटशर्ा वन १९८४,
(फ) भशायाष्र वालतजननक फाांधकाभ रेखा वांटशर्ा १९८४,

(क) त्मा-त्मा लऴी प्रभवद्ध शोणायी वालतजननक फाांधकाभ याज्म
दयवच
ू ी,

(ड) यस्र्े ऩरयलशन ल भशाभागत भांिारम माांचे भानके

(इ) वालतजननक फाांधकाभ वलबाग, भांिारम, भुांफई माांचे कडून

लेऱोलेऱी प्रभवद्ध शोणाये ळावन ननणतम , माांचे आधाये केरे जार्े .

६)

त्माांच्माकडेअवरेल्माक्रकां
लात्माच्माननमांिणाखा
रीअवरेल्मादस्र्-

ऐलजाांच्माप्रलगाांचवे ललय
ण

अ.क्र.

±úÖ‡Ô»Ö“Öê ®ÖÖ¾Ö

१

मेयलडामेथे PMRDAच्मा भुख्म कामातरमाच्मा१०

२

ऩुणे स्जल््मार्ीर शोऱकयलाडी र्ा.शलेरी मेथीर

३
४
५

भजरी इभायर्ीचे फाांधकाभ कयणे

नगय यचना मोजना क्र.४ भधीर अांर्गतर् यस्त्माांची
वध
ु ायणा कयणे .

शोऱकयलाडी र्ा.शलेरी मेथीर नगय यचना मोजना
क्र.५ भधीर अांर्गतर् यस्त्माांची वुधायणा कयणे .
शोऱकयलाडी र्ा.शलेरी मेथीर नगय यचना क्र.५
भधीर २४ भी. रां दीचा C- यस्र्ा कयणे .

शलेरी र्ारुक्मार्ीर भौजे शोऱकयलाडी (भशादे ल
भांटदय) र्े काननपनाथ भांटदय ऩामथा (रयांगयोड)

प्रस्जभा १३५ क्रकभी ०/०० र्े २/०० ची वुधायणा
६

कयणे. र्ा.शलेरी, स्ज.ऩुणे.

या.भा.११५ र्े वाडेवर्यानऱी जोड यस्र्ा भाांजयी फु ||
अन्वायी पाटा र्े इरयगेळन कॉरनी ग्रा.भा.२२९
क्रकभी ०/०० र्े १/६०० ची वुधायणा कयणे .

७

८

९

१०

र्ा.शलेरी, स्ज.ऩण
ु े.

ऩुणे स्जल््मार्ीर शलेरी र्ारुक्मार्ीर बालडी पाटा
र्े MSH-5 इस्जभा १३८ क्रकभी १७/६०० र्े २१/५००
ची वध
ु ायणा कयणे . र्ा.शलेरी, स्ज.ऩण
ु े

क्रकयकटलाडी र्े नाांदोळी वणवनगय भुख्म यस्र्ा
कयणे. वा.क्र.०/७०० र्े २/७१० ग्रा.भा.४११

(भजफर्
ु ीकयण ल डाांफयीकयण) र्ा.शलेरी, स्ज.ऩण
ु े.

लाघोरी र्े फकोयी यस्र्ा कयणे . इस्जभा १३४ क्रकभी
०/६५० र्े ३/४१० ल वा.क्र.०/०० वांगभस्थानाची
वध
ु ायणा कयणे . र्ा.शलेरी, स्ज.ऩण
ु े.

यानलाया शॉटे र (कोल्शे लाडी) र्े खडकलावरा
र्ा.शलेरी.

११

शलेरी र्ारुक्मार्ीर यस्त्माची दे खबार दर
ु स्र्ी

१२

शोऱकयलाडी र्े उरऱी दे लाची र्े ळेलाऱलाडी यस्र्ा

कयणे. र्ा.शलेरी.

ग्रा.भा.१६२ यस्र्ा वध
ु ायणा कयणे . (उरऱी दे लाची
मेथीर भशात्भा पुरे नगय र्े शोऱकयलाडी भळल

यस्र्ा मेथीर फाजीयाल ळांकय फांगरा प्राधधकयण ,
१३

रयांगयोड ऩमांर्) र्ा.शलेरी.

लडगाल ळेयी र्े आव्शाऱलाडी ऩुणे भनऩा

षेिाफाशे यीर यस्र्ा. (आव्शाऱलाडी र्े BAIF कांऩनी

भागे) र्ा.शलेरी.
१४

१५

१६

१७

७)

आऩरेधोयणर्मायकय

ण्माच्माक्रकांलात्माचीअांभ

ऩुणे स्जल््मार्ीर शलेरी र्ारुक्मार्ीर या.भ.९

रोणी काऱबोय र्े याईरकय शॉस्स्ऩटर जोडयस्र्ा
र्माय कयणे. वा.क्र.०/०० र्े ०/५०० ग्रा.भा.११८
इस्जभा १२९ (न-शे) र्े अभबनल कॉरेज यस्र्ा
कयणे. (ग्रा.भा.३९७) क्रकभी ०/०० र्े १/५००
र्ा.शलेरी, स्ज.ऩुणे.

ऩुणे स्जल््मार्ीर शलेरी र्ारुक्मार्ीर या.भा.११६

रोणीकाऱबोय र्े यामलाडी जोड यस्र्ा ग्रा.भा.१३२
मा यस्त्माची वुधायणा कयणे .

ऩण
ु े स्जल््मार्ीर शलेरी र्ारक्
ु मार्ीर

“लडाची

लाडी र्े ऩेठ यस्र्ा र्माय कयणे . “वा.क्र.०/२०० र्े
१/२०० ची वुधायणा कयणे .

अजतदायत्माांच्मामावलबागाकडेअवरेल्माकोणत्माशीकाभकाजावाठीकामातरमप्रभु
खाांच्मानालेथेटअजतकरळकर्ार्.अजतप्रास्तर्नांर्यर्क्रायदायाराप्रत्मष

रफजालणीकयण्माच्मावां फोरालून,दयू ध्लनीद्लाये क्रकांला ऩिाद्लाये त्माांच्मा
फांधार्रोकाांळीवलचायवल

ननभमकयण्मावाठीक्रकांला

ळांकाांच/े र्क्रायीांचने नलायणकयण्मार्मेर्.े

रोकाांकडूनननलेदनेकेरी

जाण्मावाठीअस्स्र्त्लार्

अवरेल्माकोणत्माशीव्म
८)

लस्थेचार्ऩळीर

आऩराएकबागम्शणन
ू

क्रकांलावल्रादे ण्माच्माप्र
मोजनावाठीघटीर्केरे

ल्मादोनक्रकांलाअधधकव्म

स्क्र्ांच्माभभऱूनफनरेल्मा
भांडऱाांच,े

ऩरयऴदाांच,े

वभभत्माांचआ
े णणअन्मनन
कामाांचवे ललयण;

आणणत्माभांडऱाांच्मा,
ऩरयऴदाांच्मा,

वभभत्माच्माआणणअन्म
ननकामाांच्माफैठकीरोकाां
वाठीखल्
ु माआशे र्.

क्रकांलाकवेक्रकांलाअश्माफैठ
कीचीकामतलि
ृ ेजनर्ेराऩ
शालमावभभऱण्माजोगे

प्राधधकयण वबा

प्राधधकयण वभभर्ीच्मा वदस्माांची नाले–

१. भा.भुख्मभांिी,भशायाष्र याज्म (अध्मष)
२. भा.भांिी, नगय वलकाव वलबाग
३. भा.भांिी, गश
ृ ननभातण वलबाग
४. भा.ऩारकभांिी,ऩुणे स्जल्शा

५. भा.याज्मभांिी, नगय वलकाव वलबाग

६. भशानगय षेिार्ीर भशानगय ऩाभरकाांचे भा. भशाऩौय (ऩदभवद्ध
वदस्म)

७. भशानगय षेिार्ीर भशानगय ऩाभरकाांचे भा. स्थामी वभभर्ीचे
अध्मष (ऩदभवद्ध वदस्म)

८. याज्म ळावनाकडून चक्राकाय ऩद्धर्ीने ननमुक्र् भशानगय
षेिार्ीर दोन नगय ऩरयऴदाांचे भा.नगयाध्मष

९. भशानगय षेिार्ीर स्जल्शा ऩरयऴदे चे भा. अध्मष (ऩदभवद्ध
वदस्म)

आशे र्क्रकांलाकवेमाफाफर्

१०. भशानगय षेिार्ीर अांळर्: अथला ऩूणर्
त : मेणाऱ्मा भर्दाय

चेवललयण

वांघार्ीर प्रनर्ननधधत्ल कयणाऱ्मा भशायाष्र वलधानवबेर्ीर याज्म
ळावनाकडून ननमुक्र् केरेरे चाय वदस्म

११. भशायाष्र वलधानऩरयऴदे र्ीर याज्म ळावनाकडून ननमुक्र् केरेरा
एक वदस्म

१२. भा. भुख्म वधचल, भशायाष्र याज्म क्रकांला त्माांनी प्राधधकृर् केरेरा
वधचलाांच्मा दजातऩेषा कभी नवरेरा अधधकायी
१३. भशानगय षेिार्ीर भशानगय ऩाभरकाांचे आमुक्र्
१४. वधचल, नगय वलकाव वलबाग, भशायाष्र याज्म
१५. वधचल, गश
ृ ननभातण वलबाग, भशायाष्र याज्म.

१६. प्रदे ळाभध्मे कभार षेि वभावलष्ट अवरेल्मा वलळेऴ ननमोजन
प्राधधकयणाचे भुख्म कामतकायी अधधकायी

१७. प्राधधकयण षेिार्ीर वलबागीम आमुक्र् ल ऩोरीव आमुक्र्
१८. भशानगय आमुक्र् ऩुणे भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण
९)

अधधकाऱ्माांचीआणणकभत
चाऱ्माांचीननदे भळका

(वदस्म वधचल)

अ.
क्र.
१

ऩदनाभ

नाल

लगत

वांऩकातवाठी दयू ध्लनी,

पॅक्व/ भेर आम – डी
cepmrda@gmail.com
9689931381

भुख्म

श्री. वललेक

अ

अधीषक

श्री.एभ.एव.

अ

cepmrda@gmail.com
982330058

३

कामतकायी

श्रीभर्ी.

अ

cepmrda@gmail.com
9822362637

४

उऩ

श्री.क्रक.फ.

अ

cepmrda@gmail.com
9168354455

षेिीम

श्री.स्लरूऩ

कांिाटी

7798370721

षेिीम

श्री. सानेश्लय

कांिाटी

8975907754

षेिीम

श्री.अस्जांक्म

कांिाटी

8806784830

षेिीम

श्रीभर्ी. ऋर्ज
ु ा

कांिाटी

9975697573

९

वांगणकचा

श्रीभर्ी. चारर्ा

कांिाटी

8698026843

१०

भळऩाई

श्री.क्रकयण कदभ कांिाटी

9765709420

२

५
६
७
८

अभबमांर्ा
अभबमांर्ा
अभबमांर्ा
अभबमांर्ा
अभबमांर्ा
अभबमांर्ा
अभबमांर्ा
अभबमांर्ा
रक

खयलडकय
फोंगाऱे

ऩ.य.वोनलणे
गयु ल

भळयगुतऩे
आर्कये

जगर्ाऩ
भोगणे

काभळद

१०)

आऩल्माप्रत्मेकअधधकामारा

लकभतचा-मारा

भभऱणाये भाभवकलेर्न;

र्वेचप्राधधकयणाच्मावल
ननमभाांभध्मेर्यर्द
ु के

ल्माप्रभाणेनुकवानबयऩा
ईदे ण्माचीऩध्दर्ी

अ.

क्र.
१

गत

रजूटदनाांक

अांदाजे

ननव्लऱ
लेर्न

अ

०४/१२/२०१५

१,६०,१९७/-

अधीषक

श्री.एभ.एव.

अ

०५/०७/२०१८

१,२५,२४५/-

३

कामतकायी
अभबमांर्ा

श्रीभर्ी.

ऩ.य.वोनलणे

अ

२०/०६/२०१८

७९,४४४/-

४

उऩ

श्री.क्रक.फ.

अ

२५/०५/२०१६

८०,३१०/-

षेिीम

श्री.स्लरूऩ

कां

२

७

८

९

१०

प्रस्र्ावलर्खचतदळतवलणा

ल

श्री. वललेक

६

वलतमोजनाांचार्ऩळीर,

नाल

भुख्म

५

११)

ऩदनाभ

अभबमांर्ा
अभबमांर्ा

अभबमांर्ा
अभबमांर्ा
षेिीम

अभबमांर्ा
षेिीम

अभबमांर्ा
षेिीम

अभबमांर्ा
वांगणकचा
रक

भळऩाई

खयलडकय
फोंगाऱे

गयु ल

भळयगुतऩे

िा
टी

श्री. सानेश्लय कां
आर्कये

िा

श्री.अस्जांक्म

कां

जगर्ाऩ
श्रीभर्ी.
ऋर्ज
ु ा
भोगणे

श्रीभर्ी
चारर्ा

काभळद
श्री.क्रकयण
कदभ

टी
िा
टी
कां

िा
टी
कां

िा

०१/०२/२०१८

२७,७४४/-

०१/०६/२०१८

३१,७०४/-

०१/०६/२०१८

३४,६७४/-

०१/०६/२०१८

३१,७२७/-

१८/०४/२०१६

१४,११९/-

२२/०३/२०१९

८,०००/-

टी
कां

िा
टी

मावलबागाभापतर्ऩण
ु ेभशानगयप्रदे ळार्ीरकाशीबागाकरयर्ानगययचनामोजनाशा
र्ीघेण्मार्आरेल्माआशे र्.

याआऩल्माप्रत्मेकअभबक मावलतमोजनाांवाठीवलभळष्टअळीखचातचीयक्कभस्लर्ांिरयत्मावलर्यीर्कयण्मार्आ
यणारानेभन
ु टदरेराअथत
वांकल्ऩआणणवांवलर्रयर्
केरेल्मायकभाांचाअशला
र

रेरीनाशी. वलतदेमके रेखालवलिअधधका-माांभापतर्अदाकेरेजार्ार्.

१२)

अथतवशाय्मककामतक्रभा

च्माअांभरफजालणणचीयी

मावलबागाकडेस्लर्ांिअळाव्मस्क्र्गर्राबाथीच्मामोजनानाशीर्.

र्र्वेचलाटऩकेरेल्मायक
भाआणणअळाकामतक्रभाां

च्माराबाधधकाऱ्माांचार्ऩ
ळीर

१३)

ज्माव्मस्क्र्ांनावलरर्ी,

ऩयलानेक्रकांलाप्राधधकायऩ
िेटदरेरीआशे र्अळाव्म

वांफांधधर्नाशी

स्क्र्ांचार्ऩळीर
१४)

इरेक्रोननकस्लरऩार्

त्मावउऩरब्धअवरेल्मा वांफांधधर्नाशी
क्रकांलात्माच्माकडेअवरे

ल्माभाटशर्ीच्मावांफांधार्ी
१५)

रर्ऩळीर

भाटशर्ीभभऱवलण्मावाठी

वुवलधेचाप्रकाय

कामतऩध्दर्ीचे

जफाफदाय

णाऱ्मावुवलधाांचार्ऩळीर

भाटशर्ीअधधकायाांर्

आलकवलबाग

वांफांधधर्भर

र्वेचवालतजननकलाऩया

करभ४(१)

आलकवलबाग

वांफांधधर्भर

नागरयकाांनाउऩरब्धअव
,

वाठीचारवलण्मार्मेर्अ

वरेल्माग्रांथारमाच्माक्रकां
लालाचनारम

माच्माकाभकाजाच्माले
ऱाांचार्ऩळीर

गतर्अजतकयणे

(१)

(ख)

भध्मेनभूदवेलाांफाफ

टठकाण

व्मक्र्ी
ऩीक

र्क्रायननलायण

उऩ अभबमांर्ा

ऩीक

र्भाटशर्ीप्रातर्कयणे
.

कामातरमीनलेऱ : वकाऱी१०.००र्ेवामांकाऱ५.४५

भटशन्माच्माप्रत्मेकयवललायीर्वेचदव
ु यालचौथाळननलायकामातरमफांदयाशीर.ळाव
१६)

जनभाटशर्ीअधधकामाांचेनाले,

ऩदनाभेआणणइर्यर्ऩळी

नानेलेऱोलेऱीजाटशयकेरेल्मावालतजननकवुटमाांच्माटदलळीकामातरमफांदयाटशर
.
१) श्री.क्रक.फ.गुयल, उऩ अभबमांर्ा – जन भाटशर्ी अधधकायी

२) श्री. ऩ.य.वोनलणे, कामतकायी अभबमांर्–ा अवऩभरम अधधकायी

र
१७)

वलटशर्कयण्मार्मेईरअ
ळीइर्यभाटशर्ी

----------

(ऩ.य.वोनलणे)
कामतकायी अभबमांर्ा
ऩण
ु े भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण,
ऩुणे

