पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण, पुणे
अविशमन विभाग
मावहती अवधकार अवधवनयम, २००५
कलम ४ (१) खालील मावहती
१.

रचना कायय ि कतयव्ये
याांचा तपशील

नाांि :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण, अविशमन विभाग
पत्ता :- स.क्र.१५२-१५३, महाराज सयाजीराि गायकिाड उद्योग
भिन, ४ था मजला, औंध, पुणे-४११०६७.
कायायलय प्रमुख :- श्री. विक्रम कु मार भा.प्र.से., महानगर आयुक्त तथा
मुख्य काययकारी अवधकारी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण,
औंध, पुणे.
विभाग प्रमुख :- श्री. देिेंद्र पोटफोडे, मुख्य अविशमन अवधकारी,
(अविशमन विभाग)
अवधनस्त मांत्रालयीन विभाग :- नगर विकास विभाग -१
कायय क्षेत्र :- शासन, नगर विकास विभागाकडील अवधसूचना
क्र.टीपीएस-१८१५/प्र.क्र.३१३/१५/नवि-१३, ददनाांक १०/०२/२०१६
अन्िये घोवित के लेली पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरणाची
सुधाररत हद्द.
विवशष्ट कायय :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरणातील क्षेत्रात
अविशमन सेिा प्रदान करणे.
विभागाचे ध्येय धोरण :- ‘महाराष्ट्र आग प्रवतबांधक ि जीि सुरक्षा
अवधवनयम – २००६’ च्या ‘कलम २१’ नुसार स्थावनक प्रावधकरणाच्या
आवण वनयोजन प्रावधकरणाच्या अवधकार क्षेत्रातील विविध इमारती
मधील आगीचे धोके लक्ष्यात घेता आिश्यकते नुसार अविशमन कें द्राची
तरतुद करणे, ती अविशमन कें द्रे कायायवन्ित करणे ही कायदेशीर
जबाबदारी पार पाडणे, प्रावधकरणाच्या अवधकार क्षेत्रातील अविशमन
सेिेची गरज भागविणे, त्याच बरोबर :- ‘महाराष्ट्र आग प्रवतबांधक ि
जीि सुरक्षा अवधवनयम – २००६’ च्या ‘कलम ३’(२) ि अन्िये प्रदान

२.

अवधकारी ि कमयचारी
याांचे अवधकार ि कतयव्ये

करण्यात आलेल्या अवधकारास अधीन राहून पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र
विकास प्रावधकरणाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या सिय प्रकारच्या बाांधकाम
प्रस्तािाांना ि सिय उां च इमारतींना यापुढे प्रावधकरणामाफय त बाांधकाम
नकाशे मांजूर करण्यापूिी प्रावधकरणाच्या अविशमन विभागामाफय त
आिश्यक ते ‘अविशमन सेिा शुल्क’ आकारून अविशमन ना हरकत
प्रमाणपत्र प्रदान करणे.
मुख्य अविशमन अवधकारी (अविशमन विभाग) :-पुणे महानगर प्रदेश
विकास प्रावधकरणातील क्षेत्रात अविशमन प्राथवमक ि अांवतम ना-हरकत
प्रमाणपत्र अदा करणे
उप अविशमन अवधकारी (अविशमन विभाग) :-प्रावधकरण क्षेत्रातील
प्रस्तावित बाांधकामानी प्रस्तावित प्रकरणे तपासून मांजूर/नामांजुरीसाठी
सादर करणे.
वलवपक/सांगणक चालक (अविशमन विभाग) :-सांगणकीय सिय कामकाज
करणे, आिक जािक नोंदविणे, सभा प्रस्ताि तयार करून देणे, रटपण्या
तयार करणे, पत्रव्यिहार / अहिाल तयार करणे, अवभलेख / धाररका
सुव्यिस्था ठे िण,महावसक/सहमावह/िार्षिक आिश्यक ती सिय अहिाल
िररष्ठ कायायलयात सादर करणे, इतर िेळोिेळी मा.अवधकारी िगय नेमून
देतील ती सिय कामे पार पाडणे, इत्यादी.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

वनणयय घेण्याच्या
प्रदक्रयेत अनुसरण्यात
येणारी काययपद्धती तसेच
पययिेक्षण आवण
उत्तरदायीत्ि प्रणाली.
स्ितःची काये पार
पडण्यासाठी ठरविण्यात
आलेली मानके .
त्याच्याकडे असलेले
ककिा वनयांत्रणात
असलेले ककिा त्याची
काये पार पडण्यासाठी
त्याच्या कमयचारी
िगायकडू न िापरण्यात
येणारे वनयम, विवनयम,
सूचना, वनयम पुवस्तका
आवण अवभलेक
त्याच्याकडे असलेले
ककिा वनयांत्रणाखाली
असलेल्या दस्तएिजाांच्या
प्रिगायचे विविरण
आपले धोरण तयार
करण्याच्या ककिा त्याची
अांमलबजािणी
करण्याच्या सांबांधात
लोकाांशी विचारविवनयम
करण्यासाठी ककिा
लोकाांकडू न वनिेदने के ली
जाण्यासाठी अवस्तत्िात
असलेल्या कोणत्याही
व्यिस्थेचा तपशील
आपला एक भाग म्हणून
ककिा सल्ला देण्याच्या
प्रयोजनासाठी घातीत
के लेल्या दोन ककिा
अवधक व्यक्तींच्या वमळू न
बनलेल्या मांडळाचे
पररिदाांचे, सवमत्याांचे
आवण अन्य वनकायाांचे
वििरण; आवण त्या
मांडळाांच्या, पररिदाांच्या,
सवमत्या आवण अन्य
वनकायाांच्या बैठकीत
लोकाांसाठी खुल्या आहेत.

वशपाई (अविशमन विभाग) :- िररष्ठ जे काम नेमून देतील ती सिय कामे
पार पाडणे.
मा.मुख्य अविशमन अवधकारी (अविशमन विभाग) याांच्या
मागयदशयनानुसार सिय कामकाज पार पाडणे.

‘महाराष्ट्र आग प्रवतबांधक ि जीि सुरक्षा ि वनयम – २००६’अन्िये
विवशष्ठ अशी मानके ठरविण्यात आलेली नाहीत.
१) विकास वनयांत्रण ि प्रोस्ताहन वनयमािली, २००६
२) राष्ट्रीय बाांधकाम सांवहता – NBC
३) महाराष्ट्र आग प्रवतबांधक ि जीि सुरक्षा अवधवनयम – २००६
४) महाराष्ट्र महीचा अवधकार अवधवनयम, २००५

सोबत यादी जोडलेली आहे.

अजयदार त्याांच्या या विभागाकडे असलेल्या कोणत्याही कामकाजासाठी
कायायलय प्रमुखाांच्या नािे थेट अजय करू शकतात. अजय प्रवत नांतर
तक्रारदाराला सुनािणी देऊन असलेल्या शांकाचे/तक्रारींचे वनिारण
करण्यात येते.

सांबांवधत नाही.

ककिा कसे ककिा अश्या
बैठकीची काययिृत्ते
जनतेला पहाियास
वमळण्याजोगे आहेत
ककिा कसे या बाबतचे
वििरण
९.
अवधकाऱ्याांची आवण
कामायच्याांची वनदेवशका
१०. आपल्या प्रत्येक
अवधकाऱ्याला ि
कमयचाऱ्याला वमळणारे
मावसक िेतन; तसेच
प्रावधकरणाच्या
विवनयमाांमध्ये तरतुद
के ल्या प्रमाणे नुकसान
भरपाई देण्याची पद्धती

अ.क्र.

पदनाम

नाि

१.

मुख्य
अविशमन
अवधकारी,
(अविशमन
विभाग)

श्री.
देिेंद्र
पोटफोडे

अ

अांदाजे
वनव्िळ
िेतन
१२/०४/२०१७ ९७,७२५/-

२.

उप
अविशमन
अवधकारी
(अविशमन
विभाग)
सांगणक
चालक

सुवजत
पाटील

ब

०१/०६/२०१७ ३५,०००/-

प्रमोद
बेल्हेकर

क

०१/०६/२०१७ १२,०००/-

सांगणक
चालक

चांद्रकाांत
सपकाळे

क

२०/११/२०१७ १२,०००/-

३.

४.

िगय

रुजू ददनाांक

११. सिय योजनाांचा तपशील,
प्रस्थावित खचय
३० कोटी – महसूल खचायसाठी
दशयविणारा आपल्या
२०१७-२०१८ :प्रत्येक अवभकारणाला
२० कोटी – भाांडिली खचायसाठी
नेमून ददलेला अथयसांकल्प
आवण सांवितरीत के लेल्या
रकमाांचा अहिाल
१२. अथय सहाय्यक
या विभागाकडे स्ितांत्र अशा व्यवक्तगत लाभाथीच्या योजना नाहीत.
काययक्रमाच्या
अांमलबजािची रीत
तसेच िाटप के लेल्या
रकमा आवण अशा
काययक्रमाांच्या
लाभावधकाऱ्याचा
तपशील
१३. ज्या व्यक्तींना सिलती,
सांबवधत नाही.
परिाने ककिा प्रवधकार
पत्रे ददलेली आहेत अशा
व्यक्तींचा तपशील

१४. इलेक्ट्रोवनक स्िरुपात
त्यास उपलब्ध असलेल्या
ककिा त्याच्याकडे
असलेल्या मावहतीच्या
सांबांधातील तपशील
१५. मावहती वमळविण्यासाठी
नागररकाांना उपलब्ध
असणाऱ्या सुविधाांचा
तपशील, तसेच
साियजवनक िापरासाठी
चालविण्यात येत
असलेल्या ग्रांथालयाच्या
ककिा िाचनालयाच्या
कामकाजाच्या िेळाांचा
तपशील

१६. जनमावहती
अवधकाऱ्याचे नाांि
पदनािे आवण इतर
तपशील
१७. विवहत करण्यात येईल
अशी इतर मावहती

पुणे
ददनाांक : ०१.०४.२०१९

सांबवधत नाही.

सुविधेचा
काययपद्धतीचे
जबाबदार व्यक्ती तक्रार वनिारण
प्रकार
रठकाण
मावहती
आिक विभाग सांबवधत वलवपक मुख्य अविशमन
अवधकाराांतगयत
अवधकारी
अजय करणे
कलम ४(१)
आिक विभाग सांबवधत वलवपक
(ख) (१) मध्ये
नमूद
सेिाांबाबत
मावहती प्राप्त
करणे
कायायलयीन िेळ :- सकाळी १०.०० ते सायांकाळ ५.४५
मवहन्याच्या प्रत्येक रवििारी तसेच दुसरा ि चौथा शवनिार कायायलय
बांद राहील. शासनाने िेळोिेळी जाहीर के लेल्या साियजवनक सुट्ट्ाांच्या
ददिशी कायायलय बांद राहील.
१. मुख्य अविशमन अवधकारी (अविशमन विभाग) हे प्रथम
अवपलीय अवधकारी.
२. उप अविशमन अवधकारी तथा, जनमावहती
अवधकार,(अविशमन विभाग)
---

कलम-४(१) (ख) (सहा)
कायायलयातील असलेल्या ककिा कायायलयाच्या वनयांत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐिजाांच्या
प्रिागायने वििरण

अविशमन विभाग
अ.क्र.

फाईलचा वििय

कालािधी
पासुन
पयंत
सन २०१८-१९

१.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण अविशमन प्राथवमक ि अांवतम

सन २०१८

ना –हरकत प्रमाणपत्र नस्त्या.
२.
३.
४.
५.

६.
७.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण अविशमन विभागात प्राप्त
झालेल्या मावहती अवधकार २००५ अन्िये प्राप्त झालेले अजय.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण अविशमन विभाग प्राप्त झालेले
विविध अजय तसेच इतर कायायलयीन अजय
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण अविशमन विभागाची सांवक्षप्त
मावहती
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरण अविशमन दलातील
अविशामक विमोचक,चालक यांत्र चालक, तसेच उप अविशमन
अवधकारी या पदािर कां त्राटी पद्धतीने वनयुक्ती बाबत
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरणातील कायायवन्ित करण्यात
येणाऱ्या अविशमन कें न्द्राच्या करारनामा
शासनाचा सन २०१८ पािसाळ्यातील १३ कोटी िृक्ष लागिडीच्या
काययक्रमाां अतगयत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरणाच्या क्षेत्राांत
िृक्ष लागिडीचा काययक्रम राबविणे

८.

:- ¯ÖãÞÖê ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü ¯ÖÏ¤êü¿Ö õÖê¡Ö ×¾ÖÛúÖÃÖ ¯ÖÏÖ×¬ÖÛú¸üÞÖ õÖê¡ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖî•Öê ¾ÖÖ‘ÖÖê»Öß

सन २०१८
सन २०१८
सन २०१८
१४/०५/.२०१८

१५/०५/२०१८
३०/०५/२०१८

२२/०६/२०१८

µÖê£Öß»Ö ÝÖ™ü ®ÖÓ. 1455/1454/1/1454/2 ÆüÖ ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ õÖê¡ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
ˆ¾ÖÔ¸üßŸÖ ³ÖãÜÖÓ›ü †×Ý®Ö¿Ö´Ö®Ö ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ Ûëú¦üÖÃÖÖšüß ¸üÖÜÖß¾Ö šêü¾ÖÞÖê
²ÖÖ²ÖŸÖ....
९.

पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्रावधकरणात अविशमन सेिा विना
शुल्क दूरध्िनी क्रमाांक १०१ बाबत...
१०. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरणास खासदार वनधीतून
रुग्णिावहका वमळणेबाबत.....
११. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्रावधकरणात प्रस्तावित बाांधकामाांना
अविशमन परिानगी प्रदान करताना आकारण्यात येणारे अविशमन
सेिा फी ची शासकीय राजपत्रात अवधसूचना जारी करणेबाबत...
१२ पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्रावधकरण अविशमन सेिेसाठी
अविशमन िाहने ि उपकरणे खरे दी करण्याच्या प्रस्तािास
प्रशासदकय मान्यता वमळणेबाबत
१३. पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्रावधकरण अविशमन बांदोबस्त.

१७/०७/२०१८
१५/०८/२०१८
०५/०९/२०१८

०४/०१/२०१९

२०१८

शेरा

