पुणे महानगर प्रदे श विकास प्राविकरण,पुणे
अवियाांविकी वििाग क्र. १
(वशरूर - खे ड ि हायपरलूप प्रकल्प)
मावहती अविकार अविवनयम, २००५
कलम ४ (१) खालीलमावहती
१)

२)

रचना, काये व कततव्ये नाांि : पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरण, पुणे
याांचा तपशील
पत्ता : पपपरी – पचचवड नवनगर ववकास प्रावधकरण, आकुडी रे ल्वे स्टे शन जवळ,
पुणे – ४४
कायालय प्रमुख :- श्री. ववक्रम कुमार , भा.प्र.से., महानगर आयुक्त तथा मुख्य
कायतकारी अवधकारी, पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरण, औांध, पुणे.
वििागप्रमुख :- श्री वववेक खरवडकर, मुख्य अवभयांता, पुणे महानगर प्रदे श ववकास
प्रावधकरण, पुणे.
अविनस्त मां िालयीन वििाग : नगरववकास ववभाग
कायय क्षेि:
शासन, नगरववकास ववभागाकडील अवधसूचना क्र.वटपीएस१८१५/प्र.क्र.३१३/१५/नवव-१३, वदनाांक १०/०२/२०१६ अन्वये घोवषत केलेली पुणे
महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरणाची सुधावरत हद्द.
विवशष्ट कायय / वििागाचे ध्ये यिोरण :- उक्त महानगराचा सवांवगण ववकास
होणे कवरता वनयोजनबद्ध ववकास योजना तयार करणे , नगर रचना योजना राबववणे ,
ववकास क्षेत्रात सवेक्षण करणे , सवत प्रकारच्या सोयी सुववधाांचे वनयोजन करणे .
महानगर पवरक्षेत्रात सुवनयांवत्रत ववकास साधणे . तसेच पायाभूत सुववधाांचे आवण
अन्य अवभयाांवत्रकी प्रकल्प राबववणे .
अवधकारी व कमतचारी मुख्य अवियां ता :- ववभागप्रमुख (१) पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरणाच्या
याांचे
अवधकार
व अवभयाांवत्रकी ववभाग क्र. २ अांतगत त हाती घेतलेल्या प्रकल्पाांचे वनयोजन करणे ,
कततव्य
ताांवत्रक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता व वनववदा ववषयक कामकाजाचे सवनयांत्रण
करणे . हायपरलूप प्रकल्पासाठी पद वनदे वशत अवधकारी म्हणून कामकाज पाहणे .
(२) अवभयाांवत्रकी ववभाग क्र. २ मधील कायतरत अधीक्षक अवभयांता अांतगत त
शाखाांच्या कामकाजाचे सवनयांत्रण करणे .
अिीक्षक अवियां ता :-– पुणे महानगर प्रदे श विकास प्राविकरणा अांतगयत –
(१) खेड व वशरूर तालुक्यातील पायाभूत सुववधाांच्या प्रकल्पाांचे वनयोजन
करणे ,
(२) ताांवत्रक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता व वनववदा ववषयक कामकाजाचे
सवनयांत्रण करणे .
(३) वनकषानुसार कामाांची तपासणी करणे . अिीक्षक अवियां ता पुणे महानगर
प्रदे श ववकास प्रावधकरणाच्या पुणे-मुांबई हायपरलूप प्रकल्पाचे सांवनयांत्रण
करणे .
कायय कारी अवियां ता :- पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरणा अांतगत त –
(१) खेड व वशरूर तालुक्यातील पायाभूत सुववधाांच्या प्रकल्पाांचे वनयोजन करणे ,
ताांवत्रक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता व वनववदा ववषयक कामकाजाचे सवनयांत्रण
करणे .
(२) वनकषानुसार कामावर पुणे-मुांबई हायपरलूप प्रकल्पाचे सांवनयांत्रण करणे .
उप अवियां ता :- (१) खेड व वशरूर तालुक्यातील पायाभूत सुववधाांच्या कामाांची
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अांदाजपत्रके तयार करणे , ताांवत्रक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता व वनववदा ववषयक
कामकाज करणे . वनकषानुसार कामावर दे खरे ख करणे , मोजमाप तपासणे व दे यक
तयार करणे .

३)

वनणत य
घेण्याच्या
प्रवक्रयेत अनुसरण्यात
येणारी
कायतपध्दती,
तसेच पयतवेक्षण आवण
उिरदायीत्व प्रणाली

४)

स्वत:ची काये पार
पाडण्यासाठी
ठरववण्यात
आलेली
मानके
त्याच्याकडे
असलेले
पकवा
त्याच्या
वनयांत्रणात
असलेले
पकवा त्याची काये
पारपाडण्यासाठी
त्याच्या
कमतचारी
वगाकडु न वापरण्यात
येणारे वनयम, वववनयम,
सुचना, वनयम पुस्स्तका
आवण अवभलेख

५)

६)

त्याांच्याकडे असलेल्या
पकवा
त्याच्या
वनयांत्रणाखाली
असलेल्या
दस्तऐवजाांच्या
प्रवगांचे
वववरण

शाखा अवियां ता :- (१) खेड व वशरूर तालुक्यातील पायाभूत सुववधाांच्या कामाची
अांदाजपत्रके तयार करणे . ताांवत्रक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, वनववदा ववषयक
कामकाज करणे व कामावर दे खरे ख करणे , मोजमाप तपासणे .
वलपीक/सांगणक चालक – सांगणकीय सवत कामकाज करणे, आवक जावक
नोंदवही नोंदवणे , वटपण्या तयार करणे, पत्रव्यवहार / अहवाल तयार करणे, ववविय
मांजुरी आदे श तयार करणे , अवभलेख / धावरका सुव्यवस्स्थत ठे वणे, मावसक /
सहामावह / वार्षषक आवश्यक ते सवत अहवाल ववरष्ठ कायालयास सादर करणे,
मेलवरील सवत कामकाज पाहणे , इतर वेळोवेळी मा.अवधकारी वगत नेमून दे तील ती
सवत कामे पार पाडणे, इत्यादी
वशपाई : ववरष्ठ नेमून दे तील ती सवत कामे पार पाडणे.
१) प्रावधकरणातील ववववध ववभागाांचे कामकाज चालववण्यासाठी प्रकरण
महानगर प्रादे वशक आवण नगर रचना अवधवनयम १९६६ व महाराष्र
महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरण अध्यादे श २०१६ या अवधवनयमाांना
अधीन राहू न अांवतम वनणत य प्रावधकरण सभे मध्ये घेतले जातात.
२) मुख्य अवभयांता, अवभयाांवत्रकी ववभाग क्र. २ याांच्या मागत दशतनानुसार
कामकाज पार पाडणे .
महाराष्र प्रादे वशक वनयोजन व नगररचना अवधवनयम, १९६६ अन्वये वववशष्ट अशी
मानके ठरववण्यात आलेली नाहीत.

१) महाराष्र महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरण अध्यादे श २०१६ अांतगत त सवत
तरतुदी.
२) महाराष्र नागरी सेवा वनयम अांतगत त सवत तरतुदी.
३) अवभयाांवत्रकी ववभागातील कामकाज हे
(अ) महाराष्र सावतजवनक बाांधकाम लेखा सांवहता सन १९८४,
(ब) महाराष्र सावतजवनक बाांधकाम लेखा सांवहता १९८४,
(क) त्या-त्या वषी प्रवसद्ध होणारी दरसूची,
(ड) रस्ते पवरवहन व महामागत मांत्रालय याांचे मानके
(इ) सावतजवनक बाांधकाम ववभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचे कडू न वेळोवेळी
प्रवसद्ध होणारे शासन वनणत य, याांचे आधारे केले जाते.
अ.क्र.
१

२
३

४

±úÖ‡Ô»Ö“Öê ®ÖÖ¾Ö
वशरूर तालुक्यातील रस्ता चौफुला राज्य मागत ५५ फेबर कांपनी ते
तळे गाव ढमढे रे रस्ता इवजमा १५८ वकमी ०/० ते ९/०० ची सुधारणा
करणे .
पुणे – नावशक (रामा. ५०) (नव्याने घोवषत रामा. क्र. ६०) ते
वबरादवाडी – आांबेठाण, म्हाळुां गे (चाकण-तळे गाव रोड) ग्रामा ११ .
वशरूर तालुक्यातील रस्ता कोंढापुरी ते वनमगाव म्हाळुां गी रस्ता करणे
इवजमा १४२, ००/०० ते १/३६० वकमी. ता. वशरूर वजल्हा पुणे ची
सुधारणा करणे.
वशरूर तालुक्यातील रस्ता तळे गाव ढमढे रे ते पुणे नगर रोड बायपास
रस्ता धायकरवस्ती वक.मी . ता १८५ ग्रामा ८६०/४ ते ०/० .वशरूर
वजपुणे ची सुधारणा करणे ..
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५

६
७
८

९

१०

११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

७)

८)

आपले धोरण तयार
करण्याच्या पकवा त्याची
अांमलबजावणी
करण्याच्या
सांबांधात
लोकाांशी
ववचार
वववनमय करण्यासाठी
पकवा
लोकाांकडू न
वनवेदने
केली
जाण्यासाठी अस्स्तत्वात
असलेल्या कोणत्याही
व्यवस्थे चा तपशील
आपला एक भाग
म्हणून पकवा सल्ला

Work of Annual Maintenance (खेड व वशरूर तालुका)

पुणे वजल्यातील खेड तालुक्यातील डाांबरी रस्त्याांची वनयतकालीन
दे खभाल व पुनःस्थापना करणे .
पुणे वजल्यातील वशरूर तालुक्यातील डाांबरी रस्त्याांची वनयतकालीन
दे खभाल व पुनःस्थापना करणे.
वरुडे ते ताांबेवाडी दरम्यान लहान पूल व जोड रस्ता लाांबी ००/०० ते
१/०६० वकमी खेड ता. वज. पुणे ची सुधारणा करणे .
वशरूर तालुक्यातील रस्ता वनमांगाव भोगी ते सोनेसाांगवी हद्द १.५
वकमी. रस्ता करणे , इवजमा १४६ लाांबी ००/०० ते ०१/३०० वकमी ता.
वशरूर वज. पुणे ची सुधारणा करणे .
माांजरी व वाघोली नगर रचना योजना :(१) ३६ मी. रुांदीचा १.७२० वकमी लाांब रस्ता करणे .
(२) २४ मी. रुांदीचा १.५२० वकमी लाांबीचा रस्ता करणे .
PMPML Bus Depot (Cam Commercial Complex at Wagholi) :(१) पुणे पवरवहन महामांडळासाठी वाघोली येथे बस टर्षमनल चे
बाांधकाम करणे . य
कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन
सल्लागाराची नेमणूक करणे.
पुणे – मुांबई हायपरलूप प्रकल्प
खाजगीकरणाांतगत त वविीय ववकल्प वापरणे बाबत नस्ती.
प्रावधकरण कायालयात IWMS प्रणाली ववकवसत करणे.
प्रावधकरण क्षेत्रातील येणा या रस्त्याांचा सवंकष-अभ्यास करून
प्रकल्प अहवाल तयार करणे. (CTTS)
प्रावधकरण कायालयात ववववध सल्लागाराचे Empanelment तयार
करणे.
R.P. रोडचे पुढील ३ वषासाठीचे वनयोजन करणे
पुणे महानगर प्रदे शासाठी Unified Metropolitan Transport
Authority ( UMTA) ची स्थापना करणे
वशक्रापूर एमआयडीसी प्रस्ताववत कामे :(१) जातेगाव ते कासारी इवजमा १७ रस्त्याची सुधारणा करणे
लाांबी ४.५ वकमी.
(२) जातेगाव ते करां दी फाटा इवजमा १५३ रस्त्याची सुधारणा
करणे लाांबी ३.५ वकमी.

अजतदार त्याांच्या या ववभागाकडे असलेल्या कोणत्याही कामकाजासाठी कायालय
प्रमुखाांच्या नावे थे ट अजत करु शकतात. अजत प्रास्तत नांतर तक्रारदाराला प्रत्यक्ष
बोलावून पकवा पत्राद्वारे त्याांच्या शांकाांचे/तक्रारींचे वनवारण करण्यात येते.

प्रावधकरण सभा
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९)

दे ण्याच्या प्रयोजनासाठी प्रावधकरण सवमतीच्या सदस्याांची नावे –
घटीत केलेल्या दोन
१. मा.मुख्यमांत्री, महाराष्र राज्य (अध्यक्ष)
पकवा
अवधक
२. मा.मांत्री, नगर ववकास ववभाग
व्यक्क्तच्या
वमळू न
३. मा.मांत्री, गृहवनमाण ववभाग
बनलेल्या
मांडळाांचे,
४. मा.पालकमांत्री, पुणे वजल्हा
पवरषदाांचे,
सवमत्याांचे
५. मा.राज्यमांत्री, नगर ववकास ववभाग
आवण अन्य वनकायाांचे
६. महानगर क्षेत्रातील महानगर पावलकाांचे मा. महापौर (पदवसद्ध सदस्य)
वववरण; आवण त्या
७. महानगर क्षेत्रातील महानगर पावलकाांचे मा. स्थायी सवमतीचे अध्यक्ष
मांडळाांच्या, पवरषदाांच्या,
(पदवसद्ध सदस्य)
सवमत्याच्या आवण अन्य
८. राज्य शासनाकडू न चक्राकार पद्धतीने वनयुक्त महानगर क्षेत्रातील दोन
वनकायाांच्या
बैठकी
नगर पवरषदाांचे मा.नगराध्यक्ष
लोकाांसाठी
खुल्या
९. महानगर क्षेत्रातील वजल्हा पवरषदे चे मा. अध्यक्ष (पदवसद्ध सदस्य)
आहे त. पकवा कसे
१०. महानगर क्षेत्रातील अांशत: अथवा पूणतत: येणाऱ्या मतदार सांघातील
पकवा अश्या बैठकीची
प्रवतवनवधत्व करणाऱ्या महाराष्र ववधानसभे तील राज्य शासनाकडू न
कायतवृिे
जनतेला
वनयुक्त केलेले चार सदस्य
पहावयास वमळण्याजोगे
११. महाराष्र ववधानपवरषदे तील राज्य शासनाकडू न वनयुक्त केलेला एक
आहे त पकवा कसे
सदस्य
याबाबतचे वववरण
१२. मा. मुख्य सवचव, महाराष्र राज्य पकवा त्याांनी प्रावधकृत केलेला
सवचवाांच्या दजापेक्षा कमी नसलेला अवधकारी
१३. महानगर क्षेत्रातील महानगर पावलकाांचे आयुक्त
१४. सवचव, नगर ववकास ववभाग, महाराष्र राज्य
१५. सवचव, गृहवनमाण ववभाग, महाराष्र राज्य.
१६. प्रदे शामध्ये कमाल क्षेत्र समाववष्ट असलेल्या ववशेष वनयोजन प्रावधकरणाचे
मुख्य कायतकारी अवधकारी
१७. प्रावधकरण क्षेत्रातील ववभागीय आयुक्त व पोलीस आयुक्त
१८. महानगर आयुक्त पुणे महानगर प्रदे श ववकास प्रावधकरण (सदस्य सवचव)
अवधकाऱ्याांची आवण अ. पदनाम
नाांि
िगय
सांपकासाठी दूरध्िनी, फॅ क्स/
कमतचाऱ्याांची वनदे वशका
क्र.
मे ल आय – डी
१
मुख्य
श्री. वववेक अ
cepmrda@gmail.com
अवभयांता
खरवडकर
२
अधीक्षक
श्रीमती
अ
cepmrda@gmail.com
अवभयांता
वरनाज
9923078776
पठाण
३
४

कायतकारी
अवभयांता
उप अवभयांता

५

शाखा
अवभयांता

६

शाखा
अवभयांता
शाखा
अवभयांता

७
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श्री. शाम
कांु भार
श्रीमती
वदपाली
वाणी
श्री. बी.
आर.
कुसाळे
श्री. वजतेंद्र
पगार
श्री. सुवमत
यादव

अ
अ

cepmrda@gmail.com
9421204449
cepmrda@gmail.com
9423561288

सेवा
वनवृि

7498458938

कांत्राटी

8956869363

कांत्राटी

7020088391

८
९

१०)

आपल्या
प्रत्येक
अवधकाऱ्याला
व
कमतचाऱ्याला वमळणारे
मावसक वेतन; तसेच
प्रावधकरणाच्या
वववनयमाांमध्ये
तरतुद
केल्याप्रमाणे नुकसान
भरपाई दे ण्याची पध्दती

शाखा
अवभयांता
सांगणक
चालक

श्री. गजानन कांत्राटी
पाटील
कांत्राटी
श्रीमती
सववता
कामथे
श्री. अशोक कांत्राटी
पशदे

9552800206
9545051928

१०

वशपाई

अ.
क्र.

पदनाम

नाांि

िगय

रुजू वदनाांक

१

मुख्य
अवभयांता

श्री. वववेक
खरवडकर

अ

०४/१२/२०१५

२

अधीक्षक
अवभयांता
कायतकारी
अवभयांता

श्रीमती
वरनाज पठाण
श्री. शाम
कांु भार

अ

०६/०७/२०१८

अ

२५/०६/२०१८

१,१६,३४४/
९२,६५३/-

४

उप अवभयांता

अ

१७/०७/२०१८

९७,३१७/-

५

शाखा
अवभयांता

श्रीमती
वदपाली वाणी
श्री. बी. आर.
कुसाळे

सेवा
वनवृ
ि

०१/०२/२०१९

३७,८०८/-

६

शाखा
अवभयांता

श्री. वजतेंद्र
पगार

कांत्रा
टी

०१/०७/२०१८

३७,३४९/-

७

शाखा
अवभयांता
शाखा
अवभयांता
सांगणक
चालक

श्री. सुवमत
यादव
श्री. गजानन
पाटील
श्रीमती
सववता
कामथे
श्री. अशोक
पशदे

कांत्रा
टी

०१/०२/२०१८

३३,२४९/-

कांत्रा
टी

०१/०६/२०१८

४२,७४९/-

कांत्रा
टी

२३/०७/२०१८

१४,१२९/-

कांत्रा
टी

२५/०३/२०१९

१८,०००/-

३

८
९

१०

वशपाई

8007390334

११)

सवत योजनाांचा तपशील,
प्रस्थाववत
खचत
दशतववणारा
आपल्या
प्रत्येक अवभकरणाला
नेमुन
वदलेला
अथत सांकल्प
आवण
सांववतवरत
केलेल्या
रकमाांचा अहवाल

१२)

अथत सहाय्यक
कायतक्रमाच्या
या ववभागाकडे स्वतांत्र अशा व्यस्क्तगत लाभाथीच्या योजना नाहीत.
अांमलबजाववणची रीत
तसेच वाटप केलेल्या
रकमा आवण अशा

अांदाजे
वनव्िळ
िेतन
१,६०,१९७/-

या ववभागामाफतत पुणे महानगर प्रदे शातील काही भागा कवरता नगररचना योजना
हाती घेण्यात आलेल्या आहे त. या सवत योजनाांसाठी वववशष्ट अशी खचाची रक्कम
स्वतांत्रवरत्या ववतरीत करण्यात आलेली नाही. सवत दे यके लेखा व ववि अवधकाऱ्या
माफतत अदा केले जातात.
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कायतक्रमाांच्या
लाभावधकाऱ्याांचा
तपशील
१३)

ज्या व्यक्क्तना सवलती,
परवाने पकवा प्रावधकार
पत्रे वदलेली आहे त अशा सांबांवधत नाही
व्यक्क्तचा तपशील

१४) इलेक्रोवनक स्वरुपात
त्यास
उपलब्ध सांबांवधत नाही
असलेल्या
पकवा
त्याच्याकडे असलेल्या
मावहतीच्या सांबांधातील
तपशील
१५) मावहती वमळववण्यासाठी सुववधे चा प्रकार
कायतपध्दतीचे जबाबदार
तक्रार वनवारण
नागवरकाांना
उपलब्ध
वठकाण
व्यक्ती
असणाऱ्या सुववधाांचा मावहती
आवक
सांबांवधत
तपशील,
तसेच अवधकाराांतगत त अजत ववभाग
वलपीक
सावतजवनक वापरासाठी करणे
उप अवभयांता
चालववण्यात
येत कलम ४ (१) (ख)
आवक
सांबांवधत
असलेल्या ग्रां थालयाच्या (१)
ववभाग
वलपीक
पकवा वाचनालय याच्या मध्येनमूदसेवाांबाबत
कामकाजाच्या वेळाांचा मावहतीप्राततकरणे
तपशील
कायालयीन वेळ : सकाळी १०.०० ते सायांकाळ ५.४५
मवहन्याच्या प्रत्येक रवववारी तसेच दुसरा व चौथा शवनवार कायालय बांद राहील.
शासनाने वेळोवेळी जावहर केलेल्या सावतजवनक सुटयाांच्या वदवशी कायालय बांद
रावहल.
१६) जनमावहती
१) श्रीमती वदपाली वाणी, उप अवभयांता – जन मावहती अवधकारी
अवधकाऱ्याांचे
नावे,
२) श्री. शाम कांु भार, कायतकारी अवभयांता – अवपवलय अवधकारी
पदनामे आवण इतर
तपशील
१७)

वववहत करण्यात येईल -----अशी इतर मावहती

(श्रीमती वदपाली वाणी)
उप अवभयांता
जन मावहती अवधकारी

(श्री. शाम कांु भार)
कायतकारी अवभयांता
अवपवलय अवधकारी
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