पण
ु े महानगर प्रदे ऴ वळकास प्राधिकरण,पण
ु े
अभभयाांत्रिकी वळभाग क्र. १
माहहती अधिकार अधिननयम, २००५
कऱम ४ (१) खाऱीऱ माहहती
१)

यचना,
कर्तव्मे
र्ऩळीर

कामे

ल नाांळ : ऩुणे भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण, ऩुणे

माांचा पत्ता : वऩांऩयी – धचांचलड नलनगय वलकाव प्राधधकयण, आकुडी ये ल्ले
स्टे ळन जलऱ, ऩुणे – ४४

कायााऱय प्रमुख :- श्री. वलक्रभ कुभाय , बा.प्र.वे., भशानगय आमुक्र्
र्था भुख्म कामतकायी अधधकायी, ऩुणे भशानगय प्रदे ळ वलकाव
प्राधधकयण, औांध, ऩण
ु े.

वळभागप्रमख
ु :- श्री चांद्रकाांर् जालऱे , भख्
ु म अभबमांर्ा, ऩण
ु े भशानगय
प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण, ऩण
ु े.

अधिनस्त मांिाऱयीन वळभाग : नगयवलकाव वलबाग
कायाऺेि:

ळावन,

नगयवलकाव

वलबागाकडीर

अधधवच
ू ना

क्र.टटऩीएव-१८१५/प्र.क्र.३१३/१५/नवल-१३, टदनाांक १०/०२/२०१६ अन्लमे

घोवऴर् केरेरी ऩण
ु े भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयणाची वध
ु ारयर्
शद्द.

वळभऴष्ट काया/ वळभागाचे ध्येयिोरण :- उक्र् भशानगयाचा वलाांधगण
वलकाव शोणेकरयर्ा ननमोजनफद्ध वलकाव मोजना र्माय कयणे,
नगय यचना मोजना याफवलणे, वलकाव षेत्रार् वलेषण कयणे, वलत
प्रकायच्मा वोमी वुवलधाांचे ननमोजन कयणे. भशानगय ऩरयषेत्रार्

वुननमांत्रत्रर् वलकाव वाधणे. र्वेच ऩामाबूर् वुवलधाांचे आणण अन्म

अभबमाांत्रत्रकी प्रकल्ऩ याफवलणे. ऩुणे जजल्शा प्रादे भळक मोजने अांर्गतर्
(अधधवूचना टद. २५/११/१९९७) भांजूय ऩुणे रयांग योड चे वलकवन
कयणे.
२)

अधधकायी
कभतचायी

ल मुख्य अभभयांता :-

ऩुणे भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयणाच्मा

माांचे अभबमाांत्रत्रकी वलबाग क्र. १ अांर्गतर् शार्ी घेर्रेल्मा ऩुणे रयांग योड

अधधकाय ल कर्तव्म

प्रकल्ऩाचे ननमोजन कयणे, र्ाांत्रत्रक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा,
वलवलध वलबागाकडून ऩयलानगी प्राप्र् कयणे ल ननवलदा वलऴमक
काभकाजाचे वननमांत्रण कयणे.

अिीऺक अभभयांता :-– ऩण
ु े भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयणाच्मा
अभबमाांत्रत्रकी वलबाग क्र. १ अांर्गतर् शार्ी घेर्रेल्मा ऩण
ु े रयांग योड

प्रकल्ऩाचे ननमोजन कयणे, र्ाांत्रत्रक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा,
वलवलध वलबागाकडून ऩयलानगी प्राप्र् कयणे ल ननवलदा वलऴमक
काभकाजाचे वननमांत्रण कयणे.

कायाकारी अभभयांता :- ऩण
ु े भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयणाच्मा
अभबमाांत्रत्रकी वलबाग क्र. १ अांर्गतर् शार्ी घेर्रेल्मा ऩण
ु े रयांग योड

प्रकल्ऩाचे ननमोजन कयणे, र्ाांत्रत्रक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा,
वलवलध वलबागाकडून ऩयलानगी प्राप्र् कयणे ल ननवलदा वलऴमक
काभकाजाचे वननमांत्रण कयणे.

भुख्म अभबमांर्ा माांचे भागतदळतनानुवाय काभकाज ऩाय ऩडणे.
उप अभभयांता :-

ऩुणे भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयणाच्मा

अभबमाांत्रत्रकी वलबाग क्र. १ अांर्गतर् शार्ी घेर्रेल्मा ऩुणे रयांग योड

प्रकल्ऩाचे ननमोजन कयणे, र्ाांत्रत्रक भान्मर्ा, प्रळावकीम भान्मर्ा,
वलवलध वलबागाकडून ऩयलानगी प्राप्र् कयणे ल ननवलदा वलऴमक
काभकाजाचे वननमांत्रण कयणे. भाभवक /वशाभाशी / लावऴतक

आलश्मक र्े वलत अशलार लरयष्ठ कामातरमाव वादय कयणे. वबा
प्रस्र्ाल र्माय कयणे, वबेचे इनर्लत्त
ृ र्माय कयणे. आऩरे वयकाय
ऩोटत र लयीर वांफांधधर् र्क्रायीांचे ननलायण कयणे.

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

कामतकायी अभबमांर्ा माांचे भागतदळतनानुवाय काभकाज ऩाय ऩडणे.
ऴाखा अभभयांता :-

रयांग योड वांफांधी काभाची र्ाांत्रत्रक भान्मर्ा,

प्रळावकीम भान्मर्ा, ननवलदा वलऴमक काभकाज कयणे .रयांग योड
प्रकल्ऩाांर्गतर् वलवलध वलबागाकडून ऩयलानगी प्राप्र् करून

घेणेफाफर्ची कामतलाशी कयणे, भाभवक /वशाभाशी / लावऴतक आलश्मक
र्े वलत अशलार लरयष्ठ कामातरमाव वादय कयणे. वबा प्रस्र्ाल
र्माय कयणे, वबेचे इनर्लत्त
ृ र्माय कयणे. टटऩण्मा र्माय कयणे,

ऩत्र व्मलशाय / अशलार र्माय कयणे. वलत्तीम भांजूयी आदे ळ र्माय
कयणे. आऩरे वयकाय ऩोटत र लयीर वांफांधधर् र्क्रायीांचे ननलायण

कयणे. फैठकीचे ननमोजन कयणे, काभाची वांमुक्र्् भोजणी करून

घेणे, काभालय दे खये ख कयणे, भोजभाऩ र्ऩावणे, भांत्रारमार् जाऊन
इकडीर कामातरमीन काभे कयणे, इर्य लेऱोलेऱी भा.अधधकायी लगत
नेभून दे र्ीर र्ी वलत काभे ऩाय ऩाडणे.

भऱपीक/सांगणक चाऱक – वांगणकीम वलत काभकाज कयणे, आलक
जालक नोंदलशी नोंदलणे , टटऩण्मा र्माय कयणे, ऩत्रव्मलशाय र्माय

कयणे,

अभबरेख / धारयका वुव्मलजस्थर् ठे लणे,

भेरलयीर वलत

काभकाज ऩाशणे, इर्य लेऱोलेऱी भा. अधधकायी लगत नेभून दे र्ीर
र्ी वलत काभे ऩाय ऩाडणे, इत्मादी

भऴपाई : मा वलबागाव वद्मजस्थर्ीर् भळऩाई उऩरब्ध नाशी.
३)

ननणतम

घेण्माच्मा

१) प्राधधकयणार्ीर वलवलध वलबागाांचे काभकाज चारवलण्मावाठी

प्रक्रक्रमेर्

प्रकयण भशानगय प्रादे भळक आणण नगय यचना अधधननमभ

अनुवयण्मार्

१९६६ ल भशायाष्र भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण

मेणायी कामतऩध्दर्ी,
र्वेच

ऩमतलेषण

आणण

उत्तयदामीत्ल

प्रणारी
४)

अध्मादे ळ २०१६ मा अधधननमभाांना अधीन याशून अांनर्भ
ननणतम प्राधधकयण वबेभध्मे घेर्रे जार्ार्.
२) भुख्म अभबमांर्ा, अभबमाांत्रत्रकी वलबाग क्र. १ माांच्मा
भागतदळतनानुवाय काभकाज ऩाय ऩाडणे.

स्लर्:ची कामे ऩाय भशायाष्र प्रादे भळक ननमोजन ल नगययचना अधधननमभ, १९६६
ऩाडण्मावाठी

अन्लमे वलभळष्ट अळी भानके ठयवलण्मार् आरेरी नाशीर्.

ठयवलण्मार् आरेरी
भानके
५)

त्माच्माकडे

क्रकांला

अवरेरे

त्माच्मा ननमांत्रणार्
अवरेरे

क्रकांला

त्माची

कामे

१) भशायाष्र भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण अध्मादे ळ
२०१६ अांर्गतर् वलत र्यर्द
ु ी.

२) भशायाष्र नागयी वेला ननमभ अांर्गतर् वलत र्यर्द
ु ी.
३) अभबमाांत्रत्रकी वलबागार्ीर काभकाज शे

(अ) भशायाष्र वालतजननक फाांधकाभ ननमभालरी,

ऩायऩाडण्मावाठी
त्माच्मा

(फ) त्मा-त्मा लऴी प्रभवद्ध शोणायी दयवच
ू ी,

कभतचायी

लगातकडुन

लाऩयण्मार्

(क) यस्र्े ऩरयलशन ल भशाभागत भांत्रारम माांचे भानके
(ड) वालतजननक फाांधकाभ वलबाग, भांत्रारम, भुांफई माांचे

मेणाये

ननमभ,

वलननमभ,

वुचना,

ननमभ

ऩुजस्र्का

कडून लेऱोलेऱी प्रभवद्ध शोणाये ळावन ननणतम, माांचे आधाये
केरे जार्े.

त्मार् आलश्मकर्ेनुवाय वुधायणा करून प्राधधकयणाच्मा

आणण

कामतकायी वभभर्ीने भान्म केरेनुवाय

अभबरेख
६)

त्माांच्माकडे

क्रकांला

अवरेल्मा
त्माच्मा

अ.क्र.
१
२

ननमांत्रणाखारी
अवरेल्मा

दस्र्-

ऐलजाांच्मा

प्रलगाांचे

३
४
५

फाईऱचे नाळ
ऩुभप्रवलप्रा, ऩुणे रयांग योड (लऱण यस्र्ा)
Ring Road ऩत्रव्मलशाय
Ring Road बूवांऩादन

Ring Road फाांधकाभ कयणे
Ring Road शयकर्ी/वूचना

वललयण

६
७

Ring Road प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन वल्रागाय नेभणक
ू कयणे
Ring Road भांत्रीभांडऱ भान्मर्ा घेणे

८

Ring Road DPR वल्रागाय IIC-Monarch-IIIE धारयका

९

JICA धारयका

१०

भुद्राांक ळुल्क भाप कयणे फाफर्

११
१२

RR Financial Model A भांजुयी भभऱणे फाफर्

Ring Road धारयका (९० भी. रयांगयोडच्मा आखणीभध्मे
अांळर्् फदर कयणे फाफर्)

१३

शयी ओभ वेला वांस्था - Ring Road

१४

MIDC ऩत्रव्मलशाय

१५

रयांग योड Utility Shifting

१६

लायजे रयांग योड ऩुणे भनऩा

१७

रयांग योडच्मा आखणीवांदबातर्

MRTP करभ २०(४)

अन्लमे नकाळे नागरयकाांना उऩरब्ध करून दे णेफाफर्
१८

फाांधकाभ ऩयलानगी रयांग योड वांदबातर् अभबप्राम

१९

ऩण
ु े रयांग योड शा भशत्त्लाकाांषी नागयी ऩरयलशन प्रकल्ऩ

२०

अवरेफाफर् इयादा जाशीय कयणेफाफर्
Certificate of Incorporation

२१

भशायाष्र याज्म यस्र्े वलकाव भशाभांडऱ माांनी प्रस्र्ावलर्
केरेल्मा ११० भी. रां दीच्मा लऱण यस्त्माफाफर्

२२

वालतजननक फाांधकाभ वलबागाभापतर् भशायाष्र याज्म यस्र्े
वलकाव भशाभांडऱाच्मा रयांग योड फाफर् ननगतभभर् केरेल्मा

२३
२४

टद. ३०/११/२०१६ योजीच्मा अधधवूचनेफाफर्
In the High Court of Judicature at Bombay writ petition
No. 3745 of 2017 District Pune
कामात. आदे ळ क्र. ४ (अ) - ऩण
ु े प्रादे भळक मोजनेर्
वभावलष्ट अवरेल्मा रयांग योडच्मा प्रकल्ऩाव प्रळावकीम
भांजयु ी भभऱणेफाफर् भशानगय आमक्
ु र्ाांना अधधकाय
दे णेफाफर् ४ अ

२५

कामात. आदे ळ क्र. ४ (फ) - ऩुणे प्रादे भळक मोजनेर्

वभावलष्ट अवरेल्मा रयांग योड प्रकल्ऩाच्मा अांभरफजालणी
करयर्ा बूवांऩादन कयणेवाठी भशानगय आमुक्र्ाांना
अधधकाय दे णे फाफर् ४ फ
२६

कामात. आदे ळ क्र, ४ (क) - ऩुणे प्रादे भळक मोजनेर्

वभावलष्ट अवरेल्मा रयांग योडच्मा प्रकल्ऩार् ऩमातलयण
ना- शयकर् दाखरा प्राप्र् ल प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन
वल्रागायाची ननमक्
ु र्ी कयणेवाठी भशानगय आमक्
ु र्ाांना
अधधकाय दे णे फाफर् ४ क
२७

कामात. आदे ळ क्र. ४ (ड) - ऩुणे प्रादे भळक मोजनेर्

वभावलष्ट अवरेल्मा रयांगयोडच्मा प्रकल्ऩार् ऩमातलयण नाशयकर् दाखरा प्राप्र् ल प्रकल्ऩ व्मलस्थाऩन वल्रागायाची
ननमुक्र्ी कयणेवाठी भशानगय आमुक्र्ाांना अधधकाय
दे णेफाफर्. ४ ड
२८

ऩुणे प्रादे भळक मोजनेर् वभावलष्ट अवरेल्मा रयांगयोडच्मा
प्रकल्ऩार् ऩुयांदय भधीर प्रस्र्ावलर् आांर्ययाष्रीम

वलभानर्ऱ जोडणाया यस्र्ा रयांगयोड भधन
ू मथालकाळ
वलकभवर् कयण्माचे ननमोजन कयण्माचे भशानगय
२९
३०
३१
३२

आमुक्र्ाांना अधधकाय दे णे फाफर् इ४

रयांग योड वाठी Special Purpose Vehicle (SPV) च्मा
स्थाऩनेव भांजुयी भभऱणे फाफर्
Invitation of Lumpsum Quotation for Incorporation of
SPV for Ring Road Project
वलबागीम आमक्
ु र् फैठक बव
ू ांऩादनाफाफर्
ऩुणे (ऩुयांदय) वलभानर्ऱाच्मा बूवांऩादन ल रयांग योड

३३

ऩावूनच्मा जोडयस्त्माफाफर्
Monarch EIA & SIA Report

३४

रयांग योड धामयी मेथीर जुनी आखणी कामभ
कयण्माफाफर्

३५

वलधानवबा र्ायाांक्रकर् प्रश्न क्र. २०९१० - ऩुणे ल वऩांऩयी
धचांचलड ळशयार्ीर लाशर्ूक कोणची वभस्मा

वोडवलण्मावाठी रयांग योड र्माय कयण्माच्मा ननणतमाफाफर्.
३६
३७

भशायाष्र वलधानवबा ननमभ - १०५ अन्लमे रषलेधी
वच
ू ना क्र, ३०९७३/प

अॎड. जमदे ल गामकलाड, वल. ऩ. व. माांनी भाांडालमाचा
ठयाल

३८

वलधानऩरयऴद अर्ायाांक्रकर् ऩुण्मार्ीर लाशर्ूक वभस्मा
वोडलण्माफाफर्

३९

वलधानवबा अर्ायाांक्रकर् प्रश्न क्र. ६७२२७ ऩुणे मेथीर

प्रस्र्ावलर् रयांग योडरा वलयोध अवल्माफाफर्
४०

वलधान ऩरयऴद र्ायाांक्रकर् प्रश्न क्र. २७४८९ ऩण
ु े ळशयार्
रयांग योड उबायण्माफाफर्

४१
४२

वलधानवबा र्ायाांक्रकर् प्रश्न क्र. ३९०२५
ऩुणे ल वऩांऩयी ळशयार् रयांग योड वलकभवर् कयण्माफाफर्

भा. आभदाय, श्री. वांजम बेगडे, वलधानवबा वदस्म माांनी
वलधानवबेभध्मे उऩजस्थर् केरेल्मा औधचत्माच्मा

४३
४४
४५

भुद्द्मालय त्लरयर् कामतलाशी कयणेफाफर्

वलधानवबा अर्ायाांक्रकर् प्रश्न क्र. १०९०३१ ऩुणे मेथीर
रयांगयोडच्मा काभाफाफर्
H. H. Shri. Mataji Nirmaladevi Pratishtan Pune

४६

Road Realignment Proposal
Proposed file for road realignment proposal of Bhugaon
plot s.no. 255(p) and 257/1(p) Taluka Mulshi, dist.
Pune.
NHAI - Ring Road

४७

प्रस्र्ावलर् ऩुणे रयांगयोडलय टी. ऩी. स्कीभच्मा वांमुक्र्

भोजणी नकाळे ल वललयणऩत्र जभा कयणेफाफर् [ TPS No.
2, 3, 4, 5 ल भाांजयी, (नकाळे ल इर्य कागदऩत्रे)]
४८
४९

PRR Project Management Consultant (PMC)/IE ची
ननमुक्र्ी कयणे (ननवलदा वूचना क्र. ४) वन २०१७-१८

ऩुभप्रवलप्रा, ऩुणे अांर्गतर् रयांग योड फाधीर् वले नां./गट नां.
ल वांफांधधर् फाफी (जजल्शा अधधकायी ल भशानगय
ननमोजनकाय माांना कऱवलणे)

५०

प्रकयण लगत कयणेफाफर् - गेया डेव्शरऩवत प्रा. भर. च्मा
इांवऩरयमभ याईज प्रकल्ऩ, प्रॉट नां. १ फ, वलप्रो चौक,
पेज-२, टशांजलडी (Writ Petition No. 7910 of 2018)

५१

भौजे लायजे, भळलणे, भाांगडेलाडी, बांडायायोड आखणी
भधीर फदराांचा प्रस्र्ाल

५२

अस्थाऩना वलबाग (PRR)

५३

भाटशर्ीचा अधधकाय

५४
५५

भाभवक प्रगर्ी अशलार
Fund Resource

५६

बव
ू ांऩादनाफाफर् जभीन ल भारभत्ता वलबागाळी झारेरा
ऩत्रव्मलशाय

५७

जाटशयार् दे मके

५८
५९

रयांग योडरा छे डणाया याज्मभागातलय भाटशर्ी परक
CPGRAMD (Grievance on Portal)

६०

रयांग योड बूवांऩादनावांफांधी फैठक

६१
६२

आऩरे वयकाय ऩोटत रलयीर र्क्रायीवांफांधी
ऩुणे प्रादे भळक मोजनेभध्मे प्रस्र्ावलर् अवरेल्मा रयांग

योडच्मा फाांधकाभावाठी ऩमातलयण वलबागाची ऩयलानगी
६३
६४
६५

६६

प्राप्र् करून घेणे
No Objection Certificate and Approval to GAD
regarding crossing of 110 wide Ring Road to NHAI
roads
No objection certificate and approval to GAD regarding
crossing of 110 wide Ring Road NH roads
Approval of GAD for the construction of ROB km
206/1 on Pune - Solapur railway line and other two
railway line Mumbai - Pune (155/6) and Pune - Miraj
(15/0) Railway line for the construction of Ring Road
around Pune City.
ऩुणे षेत्र प्रादे भळक मोजनेभधीर प्रस्र्ावलर् ऩुणे रयांग
योडवाठी लन जभभनीर्न
ू जाणाऱ्मा ११० भी. रां द

यस्त्मावाठी बव
ू ांऩादनाफाफर् लन जभभनीचा २३.६३ शे क्टय
प्रस्र्ाल वादय कयणेफाफर्
६७
६८

लन जभभनीचा ऩत्रव्मलशाय
Online Submission Forest Department

६९

रयांग योडच्मा फाांधकाभालेऱी जुना भुठा कारला रयांग योड
वाखऱी क्र. ६२.५०५ नलीन भुठा उजला कारला क्रकभी

वाखऱी रयांग योड वाखऱी क्र. ६२.८५० (क्रकभी ३२.१००) ल
भुठा उजला कारला रयांग योड वाखऱी क्र. ८७.८५० मा
टठकाणी शोणाऱ्मा कॎनॉर क्रॉभवांग फाफर् ना-शयकर्
७०

प्रभाणऩत्र ल GAD भांजुयीफाफर्
River View (kadamwak-wasti)

७१

कऩार् वच
ू ना वलभानर्ऱाव यस्र्े जोड वीभेची कामतलाशी

७२
७)

आऩरे
र्माय
क्रकांला

धोयण अजतदाय

कयणेफाफर्
Defence
त्माांच्मा

मा

वलबागाकडे

अवरेल्मा

कोणत्माशी

कयण्माच्मा काभकाजावाठी कामातरम प्रभुखाांच्मा नाले थेट अजत कर ळकर्ार्.
त्माची अजत प्राजप्र् नांर्य र्क्रायदायारा प्रत्मष फोरालून क्रकांला ऩत्राद्लाये

अांभरफजालणी

त्माांच्मा ळांकाांच/े र्क्रायीांचे ननलायण कयण्मार् मेर्.े

कयण्माच्मा
वांफांधार्

रोकाांळी

वलचाय

वलननभम

क्रकांला

कयण्मावाठी

रोकाांकडून ननलेदने
केरी

जाण्मावाठी

अजस्र्त्लार्
अवरेल्मा
कोणत्माशी
व्मलस्थेचा र्ऩळीर
८)

आऩरा एक बाग प्राधधकयण वबा

क्रकांला प्राधधकयण वभभर्ीच्मा वदस्माांची नाले –

म्शणून
वल्रा

दे ण्माच्मा

प्रमोजनावाठी
घटीर्

२. भा. भांत्री, नगय वलकाव वलबाग

केरेल्मा

दोन क्रकांला अधधक

व्मजक्र्ांच्मा भभऱून
फनरेल्मा भांडऱाांच,े
ऩरयऴदाांचे,
आणण
ननकामाांचे

वललयण; आणण त्मा
भांडऱाांच्मा,

खल्
ु मा
क्रकांला

५. भा. याज्मभांत्री, नगय वलकाव वलबाग
६. भशानगय षेत्रार्ीर भशानगय

ऩाभरकाांचे भा. भशाऩौय

७. भशानगय षेत्रार्ीर भशानगय ऩाभरकाांचे भा. स्थामी
वभभर्ीचे अध्मष (ऩदभवद्ध वदस्म)
८. याज्म ळावनाकडून चक्राकाय ऩद्धर्ीने ननमुक्र् भशानगय
९. भशानगय षेत्रार्ीर जजल्शा ऩरयऴदे चे भा. अध्मष (ऩदभवद्ध

वभभत्माच्मा आणण
फैठकी

४. भा. ऩारकभांत्री, ऩुणे जजल्शा

षेत्रार्ीर दोन नगय ऩरयऴदाांचे भा.नगयाध्मष

ऩरयऴदाांच्मा,
अन्म

३. भा. भांत्री, गश
ृ ननभातण वलबाग

(ऩदभवद्ध वदस्म)

वभभत्माांचे
अन्म

१. भा. भुख्मभांत्री, भशायाष्र याज्म (अध्मष)

ननकामाांच्मा
रोकाांवाठी

आशे र्.
कवे

क्रकांला

अश्मा

फैठकीची

कामतलत्त
ृ े

जनर्ेरा

ऩशालमाव
भभऱण्माजोगे

वदस्म)
१०. भशानगय षेत्रार्ीर अांळर्: अथला ऩण
त : मेणाऱ्मा भर्दाय
ू र्
वांघार्ीर प्रनर्ननधधत्ल कयणाऱ्मा भशायाष्र वलधानवबेर्ीर
याज्म ळावनाकडून ननमक्
ु र् केरेरे चाय वदस्म

११. भशायाष्र वलधानऩरयऴदे र्ीर याज्म ळावनाकडून ननमक्
ु र्
केरेरा एक वदस्म

१२. भा. भख्
ु म वधचल, भशायाष्र याज्म क्रकांला त्माांनी प्राधधकृर्
केरेरा वधचलाांच्मा दजातऩेषा कभी नवरेरा अधधकायी

१३. भशानगय षेत्रार्ीर भशानगय ऩाभरकाांचे आमुक्र्

आशे र् क्रकांला कवे

१४. वधचल, नगय वलकाव वलबाग, भशायाष्र याज्म

माफाफर्चे वललयण

१५. वधचल, गुजननभातण वलबाग, भशायाष्र याज्म.

१६. प्रदे ळाभध्मे कभार षेत्र वभावलष्ट अवरेल्मा वलळेऴ
ननमोजन प्राधधकयणाचे भख्
ु म कामतकायी अधधकायी

१७. प्राधधकयण षेत्रार्ीर वलबागीम आमक्
ु र् ल ऩोरीव आमक्
ु र्
१८. भशानगय आमक्
ु र् ऩण
ु े भशानगय प्रदे ळ वलकाव प्राधधकयण
(वदस्म वधचल)

९)

अधधकाऱ्माांची
आणण कभतचाऱ्माांची
ननदे भळका

अ.

पदनाम

नाांळ

ळगा

क्र.
१

२

भुख्म

श्री.

अभबमांर्ा

चांद्रकाांर्

(प्र)

जालऱे

अधीषक

श्री.

अभबमांर्ा

चांद्रकाांर्

सांपकाासाठी दरू ध्ळनी,

अ

फॅक्स/ मेऱ आय – डी
cepmrda@gmail.com

अ

cepmrda@gmail.com

अ

cepmrda@gmail.com

अ

cepmrda@gmail.com

अ

cepmrda@gmail.com

जालऱे
३

४
५

कामतकायी

श्री.

अभबमांर्ा

वांजमकुभाय

उऩ

भन
ु धगरलाय
श्री. याजेंद्र

अभबमांर्ा

रोखांडे

उऩ

श्रीभर्ी

अभबमांर्ा

याजश्री
टदलाण

५

ळाखा

श्री.

अभबमांर्ा

वलष्णुदाव

कांत्राटी

आलाड

६
७
८

ळाखा

श्री. भांदाय

अभबमांर्ा

जगर्ाऩ

ळाखा

श्रीभर्ी

अभबमांर्ा

वाधना धणे

वांगणक

कु. अांक्रकर्ा

चारक

गामकलाड

कांत्राटी
कांत्राटी
कांत्राटी

१०) आऩल्मा

प्रत्मेक

अधधकाऱ्मारा

ल

कभतचाऱ्मारा
भभऱणाये

भाभवक

लेर्न;

र्वेच

प्राधधकयणाच्मा
वलननमभाांभध्मे
र्यर्द
ु केल्माप्रभाणे
नक
ु वान

बयऩाई

अ.

पदनाम

नाांळ

ळगा

क्र.

रुजू हदनाांक

अांदाजे
ननव्ळल
ळेतन

१
२
३

दे ण्माची ऩध्दर्ी
४
५

भख्
ु म

श्री. चांद्रकाांर्

अ

०४/०३/२०१६ १,२७,९१०

अभबमांर्ा

जालऱे

अधीषक

श्री. चांद्रकाांर्

अ

०४/०३/२०१६ १,२७,९१०

कामतकायी

श्री.

अ

२४/०७/२०१८ १,१८,९८९

अभबमांर्ा

वांजमकुभाय

अ

२८/०९/२०१८ १,०९,९५८

अ

०७/०३/२०१८ ७७,६८२

अभबमांर्ा

उऩ

जालऱे

भुनधगरलाय
श्री. याजेंद्र

अभबमांर्ा

रोखांडे

उऩ

श्रीभर्ी

अभबमांर्ा

याजश्री
टदलाण

५

ळाखा
अभबमांर्ा

६
७
८

आलाड

ळाखा

श्री. भांदाय

अभबमांर्ा

जगर्ाऩ

ळाखा

श्रीभर्ी

अभबमांर्ा

वाधना धणे

वांगणक

कु. अांक्रकर्ा

चारक
११) वलत

श्री. वलष्णुदाव कांत्राटी ०१/०१/२०१८ ३५,५००
कांत्राटी ०१/०८/२०१८ ३३,०००
कांत्राटी ०१/०६/२०१८ ३९,६२५
कांत्राटी ०६/०८/२०१८ १४,११९

गामकलाड

मोजनाांचा

र्ऩळीर, प्रस्थावलर् मोजनाांवाठी वलभळष्ट अळी खचातची यक्कभ स्लर्ांत्ररयत्मा वलर्यीर्
खचत

दळतवलणाया कयण्मार् आरेरी नाशी. वलत दे मके रेखा ल वलत्त अधधकाऱ्मा भापतर्

आऩल्मा

प्रत्मेक अदा केरे जार्ार्.

नेभुन

टदरेरा

अभबकयणारा
अथतवांकल्ऩ

आणण

वांवलर्रयर् केरेल्मा
यकभाांचा अशलार
१२) अथतवशाय्मक
कामतक्रभाच्मा

मा वलबागाकडे स्लर्ांत्र अळा व्मजक्र्गर् राबाथीच्मा मोजना नाशीर्.

अांभरफजालणणची
यीर्

र्वेच

लाटऩ

केरेल्मा

यकभा

आणण

अळा

कामतक्रभाांच्मा
राबाधधकाऱ्माांचा
र्ऩळीर
१३) ज्मा

व्मजक्र्ांना वांफांधधर् नाशी

वलरर्ी,

ऩयलाने

क्रकांला प्राधधकाय ऩत्रे
टदरेरी आशे र् अळा
व्मजक्र्ांचा र्ऩळीर
१४) इरेक्रोननक

वांफांधधर् नाशी

स्लरऩार्

त्माव

उऩरब्ध अवरेल्मा
क्रकांला

त्माच्माकडे

अवरेल्मा
भाटशर्ीच्मा
वांफांधार्ीर र्ऩळीर
१५) भाटशर्ी

सवु ळिेचा प्रकार

भभऱवलण्मावाठी
नागरयकाांना
उऩरब्ध अवणाऱ्मा
ववु लधाांचा र्ऩळीर,
र्वेच

वालतजननक

लाऩयावाठी

भाटशर्ी

जबाबदार

तक्रार

हठकाण

व्यक्ती

ननळारण

अधधकायाांर्गतर् आलक वलबाग

वांफांधधर्

अजत कयणे

भरऩीक

उऩ

करभ ४ (१) (ख) (१) आलक वलबाग

वांफांधधर्

अभबमांर्ा

भध्मे नभूद वेलाांफाफर्

भरऩीक

भाटशर्ी प्राप्र् कयणे

चारवलण्मार्

मेर् कामातरमीन लेऱ : वकाऱी १०.०० र्े वामांकाऱ ५.४५

अवरेल्मा

भटशन्माच्मा

ग्रांथारमाच्मा क्रकांला कामातरम
लाचनारम

कायापध्दतीचे

प्रत्मेक

फांद

यवललायी

याशीर.

र्वेच

ळावनाने

दव
ु या

लेऱोलेऱी

ल

माच्मा वालतजननक वुटमाांच्मा टदलळी कामातरम फांद याटशर.

चौथा

ळननलाय

जाटशय

केरेल्मा

काभकाजाच्मा

लेऱाांचा र्ऩळीर
१६) जनभाटशर्ी
अधधकाऱ्माांचे

१) श्रीभर्ी याजश्री टदलाण, उऩ अभबमांर्ा – जन भाटशर्ी
नाले,

अधधकायी

ऩदनाभे

आणण

इर्य र्ऩळीर
१७) वलटशर्
मेईर
भाटशर्ी

२) श्री. वांजमकुभाय भुनधगरलाय, कामतकायी अभबमांर्ा –
अवऩभरम अधधकायी

कयण्मार् रयांग योड करभ २०(४) अांर्गतर् प्रभवध्द नकाळे ल अधधवच
ू ना

अळी

इर्य

