
कें द्र शासनाचा माहितीचा अहिकार अहिहनयम 2005 हनयम 4 (1) (ब) नसुार मिाराष्ट्र राज्य 
रस्ते हिकास मिामंडळासंबंिी प्रहसध्द कराियाची माहिती. 
 

1) मिामंडळाची काये ि कततव्ये यांचा तपशील : 
महाराष्ट्र शासनाच्या दि.09.07.1996 च्या शासन दनर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते दवकास 
महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. दि.02.08.1996 रोजी महामंडळाची भारतीय 
कंपनी अदिदनयम, 1956 अंतर्णत Public Limited Company म्हर्नू नोिंर्ी करण्यात आली 
आहे. महामंडळाची मालकी महाराष्ट्र शासनाकडे असनू शासनाच्या सावणजदनक बांिकाम 
दवभार्ाच्या अखत्यादरत हे महामंडळ येते.  
 

राज्यातील काही दनवडक रस्ते, पलू, उड्डार्पलू, सार्री सेत ूइ. प्रकलपांचे दनयोजन, आराखडे 
बनवरे् व बांिकाम व िेखभालीची कामे इ. प्रकलप महामंडळास शासनाकडून सोपदवण्यात 
आली आहेत. यादशवाय अन्य पायाभतू सदुविांची कामेही महामंडळ पार पाडीत आहे. तसेच, 
2016 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मुंबई-परेु् द्रतूर्ती मार्ाच्या ितुर्फा असलेलया क्षेत्राचा 
दनयोजनबध्िदरत्या दवकास करण्याकरीता या महामंडळाची खालापरू व पनवेल तालकु्यातील 
71 र्ावांमिील 184 चौ.दक.मी. क्षेत्रासाठी ‘दवशेष दनयोजन प्रादिकरर्’ म्हर्नू दनयकु्ती केली. 
महामंडळामार्फण त अदतशय महत्वाकांक्षी अशा नार्परू-मुंबई दशघ्रसंचार द्रतूर्ती महामार्ाचे 
कामप्रर्तीपथावर असनू प्रस्तादवत द्रतूर्ती महामार्ालर्त (महाराष्ट्र समधृ्िी महामार्ण) एकूर् 
18 नोडस (नवनर्रे) दनश्चचत करण्यात आले आहेत. ही नवनर्रे दवकदसत करण्यासाठी या 
महामंडळास ‘नवनर्र दवकास प्रादिकरर्’ म्हर्नू घोदषत करण्यात आले आहे. तसेच पाटर्, 
जावळी व सातारा तालकु्यातील एकूर् 59 र्ावांचे क्षेत्र “नदवन महाबळेचवर दर्दरस्थान” म्हर्नू 
दवकदसत करण्यासाठी या महामंडळाला ‘दवशेष दनयोजन प्रादिकरर्’ म्हर्नू दनयकु्ती दिलेली 
आहे.  
 

महामंडळाने हाती घेतलेलया प्रकलपांना अथणपरुवठा करण्याच्या िषृ्ट्टीने पथकर, जदमनींचा 
व्यापारी िषृ्ट्टीकोनातनू दवकास करुन दनिी र्ोळा करण्याचे अदिकार महामंडळास प्रिान 
करण्यात आलेले आहेत. महामंडळामार्फण त कजणरोखे, कजण, पथकर, प्रकलप चालवण्याच्या 
बिलयात संबंदित कंत्राटिारांकडून उपलब्ि होर्ारी रक्कम व शासनाच्या अथणसंकलपातील 
तरतिुी (असलयास) इ. स्त्रोताव्िारे दवदवि प्रकलपांना  भांडवल उभारले जाते.  

 
2) मिामंडळातील अहिकारी ि कमतचारी यांच्या अहिकार ि कततव्यांचा तपशील : 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक हे महामंडळाचे मखु्य अदिकारी असनू महामंडळाचे 
िैनंदिन कामकाज सरुळीत पार पाडण्याच्यािषृ्ट्टीने उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना 
संचालक मंडळाने अदिकार प्रिान केले आहेत. महामंडळातील सवण अदिकारी संचालक 
मंडळाने वेळोवेळी घेतलेलया दनर्णयांच्या चौकटीत राहून आपापले कामकाज पार पाडतात. 
त्यासाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे अदिदनस्त खालील महत्वाचे अदिकारी 
आहेत :  

 

 तांहिक हिभाग   
 सह व्यवस्थापकीय संचालक – 1 

 मखु्य अदभयंता 
 अिीक्षक अदभयंता 
 कायणकारी अदभयंता  

उप अदभयंता  



प्रशासन हिभाग   
सह व्यवस्थापकीय संचालक – 2 
महाव्यवस्थापक (प्रशासन)  
सहाय्यक व्यवस्थापक (मा.सं.)  
कक्ष अदिकारी 
जनसंपकण  अदिकारी 
िस्ताऐवज अदिकारी 
लघलेुखक / दलपीक संवर्ण 
 
लेखा ि हित्त हिभाग 
मखु्य दवत्तीय अदिकारी / मखु्य लेखा व दवत्त अदिकारी  
महाव्यवस्थापक (लेखा व दवत्त)  
व्यवस्थापक (लेखा)  
व्यवस्थापक (दवत्त)  
सहा. व्यवस्थापक (लेखा)  
सहा. व्यवस्थापक (दवत्त)  
लेखा अदिकारी  
दवभार्ीय लेखापाल  
लेखा सहाय्यक  
 
कंपनी सहचि हिभाग 
कंपनी सदचव  
उप कंपनी सदचव  
 
पयािरण हिभाग 
मखु्य महाव्यवस्थापक (पयावरर्)  
व्यवस्थापक (पयावरर्)  
 
हििी हिभाग 
महाव्यवस्थापक (दविी)  
दविी सहाय्यक  
 
माहिती ि तंिज्ञान हिभाग 
महाव्यवस्थापक (मादहती व तंत्रज्ञान)  
प्रर्ाली प्रशासक  
संर्र्क प्रर्ाली दवचलेषक  
 
िाहणज्य हिभाग 
महाव्यवस्थापक (प्रशासन)  
व्यवस्थापक (वादर्ज्य)  
सहा. व्यवस्थापक (वादर्ज्य)  



 
पथकर प्रशासन हिभाग  

मखु्य व्यवस्थापक (प.प्र.दव.)  
 
 
        व्यवस्थापक    व्यवस्थापक                              व्यवस्थापक  
(पथकर सामान्य प्रशासन)                    (पथकर पदरक्षर् व लेखा) (Operation & Incident Mgmt)  

                                                                                                      
 

      दविी सहाय्यक                      सहा. व्य (पथकर पदरक्षर् व लेखा)               सहा. व्यवस्थापक  
                                                                                                      (Operation & Incident Mgmt)  

                                                                                                          
 

               उप अदभयंता (ETC, ITMS & IT)  
 

भमूी हिभाग 
महाव्यवस्थापक (भमूी व सवेक्षर्)    महाव्यवस्थापक (नवनर्रे)  
उप महाव्यवस्थापक (भमूी व वादर्ज्य)    उप दजलहादिकारी तथा प्रशासक (नवनर्रे)  
भसंूपािन अदिकारी      सवेअर  
उप अिीक्षक (भमूी अदभलेख)  
तहदसलिार  
नायब तहदसलिार  
 
 

हिशेष हनयोजन प्राहिकरण 
मखु्य दनयोजनकार 
उप मखु्य दनयोजनकार 
सहयोर्ी दनयोजनकार 
सहा. दनयोजनकार 
दनयोजन सहाय्यक 
सव्हेअर  

- जी.आय.एस. दवचलेषक  
- आरेखक  
- कदनष्ट्ठ आरेखक  

 

 

अग्ननशमन हिभाग (मखु्यालय) 
अश्ननशमन सललार्ार 
सहा. कें द्र अदिकारी 
 
 
 

अनहिकृत बांिकाम प्रहतबंिक हिभाग 
मखु्य दनयंत्रक  
उप दनयंत्रक  
  



3) हनणतय प्रहियेतील पयतिेक्षण ि जबाबदारीने उत्तरदाहयत्ि हनग्चचत करण्याबाबतची  
        कायतपध्दती : 

महामंडळाच्या दनर्णय प्रदियेत संचालक मंडळ हे सवोच्च असनू संचालक मंडळाकडून 
महामंडळाचे अध्यक्ष आदर् महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना प्रशासकीय 
व आर्थथक अदिकार सोपदवलेले आहेत. ज्या मलूभतू स्वरुपाच्या अथवा िोरर्ात्मक 
प्रकरर्ांमध्ये अथवा आर्थथक प्रकरर्ी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना अदिकार 
प्रिान करण्यात आलेले नसलयास त्याबाबतचे दनर्णय संचालक मंडळाकडून घेतले जातात. 
महामंडळाकडे सोपदवण्यात आलेले दवदवि प्रकलप पार पाडण्याकरीता खाली िशणदवलयाप्रमारे् 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांचे अदिनस्थ अदिकाऱयांची नेमर्कू करण्यात आली 
असनू हे अदिकारी त्यांना नेमनू िेण्यात आलेलया दवषयावर पढुील कायणवाही कररे् / दनर्णय घेरे् 
इ.प्रदिया त्यांचे स्तरावर पार पाडतात. 

 
                 उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक 
 

             सह व्य. सं. (अदभयांदत्रकी)                        सह व्य. सं. (भाप्रसे) 
 

     मखु्य अदभयंता   - मखु्य दवत्तीय अदिकारी / मखु्य लेखा व दवत्त अदिकारी 
 - महाव्यवस्थापक (भमूी) 
   अिीक्षक अदभयंता - महाव्यवस्थापक (प्रशासन) 
 - महाव्यवस्थापक (लेखा व दवत्त) 
    कायणकारी अदभयंता - कंपनी सदचव 
 - मखु्य महाव्यवस्थापक (पयावरर्) 
       उप अदभयंता - महाव्यवस्थापक (प.प्र.दव.) 

 - महाव्यवस्थापक (नवनर्रे) 
 - मखु्य दनयोजनकार (दव.दन.प्रा.) 
 - मखु्य दनयंत्रक (अनदिकृत बांिकामे) 
  
 
4) मिामंडळाची काये पार पाडण्याकरीता हनिाहरत केलेली प्रमाणके : 

महामंडळाकडे सोपविण्यात आलेल्या कामाचे स्िरुप ि एकूण आिाका विचारात घेिून ते पार 
पाडण्यासाठीच्या यंत्रणेमध्ये ि त्यासाठीच्या प्रमाणकांमध्ये िेळोिेळी फेरबदल करण्यात येतात. 
यासाठी संचालक मंडळाच्या मान्यतेने िेळोिेळी धोरणात्मक वनणणय घेण्यात येतात. तसेच 
शासनाचे वनयम / धोरण इ. ची सांगड घालनू त्याप्रमाणे त्या त्या प्रकरणी अंवतम वनणणय सक्षम 
अवधकाऱयांकडून घेतले जातात.  
 

5) मिामंडळ पार पाडीत असलेल्या कामांच्या संदभातील हनयम, सचूनापिके, माहितीपिके 
तसेच जतन करण्यात येत असलेली अन्य कागदपिे : 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना भारतीय कंपनी अवधवनयमा अंतगणत झालेली 
असल्याने या अवधवनयमाव्दारे विवहत करण्यात आलेल्या कायणपध्दतीस अनसुरुन संचालक 
मंडळाच्या बैठका घेणे, महामंडळाचा नफा / तोटा दशणविणारे वििरणपत्र, ताळेबंद तयार करुन 



तो सादर करणे, इ. कामे पार पाडण्यात येतात. तसेच महामंडळासाठी Memorandum & 
Articles of Association अस्स्तत्िात आहे. 
 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ शासनाच्या मालकीची कंपनी असल्याने कंपनी 
अवधवनयमाच्या कलम 619 (3) (बी) क (4) नसुार भारताच्या वनयंत्रक ि 
महालेखापरीक्षकांव्दारे लेखापरीक्षा करुन घेणे त्यास बंधनकारक आहे.  
 

महामंडळाचे दैनंवदन कामकाज संचालक मंडळाने िेळोिेळी घेतलेल्या वनणणयांच्या चौकटीत 
राहून पार पाडण्यात येते ि त्यासाठी कमणचा-यांना मागणदशणन करण्यासाठी िेळोिेळी काढण्यात 
आलेल्या सचूना /पवरपत्रके संग्रवहत करण्यात येतात.  
 

 महामंडळातील अवधकारी / कमणचारी यांचेसाठी सेिाशती, ितणणकू, वशस्त ि अपील आवण रजा 
वनयम तसेच विविध पदांचे सेिा प्रिेश वनयम तयार केले असनू त्यानसुार प्रशासकीय कायणिाही 
पार पाडली जाते. जेथे महामंडळाचे ससु्पष्ट्ट असे स्ितंत्र आदेश / वनयम अस्स्तत्िात नाही अशा 
बाबतीत राज्य शासनाकडील धोरणात्मक आदेश, प्रथा, कायणपध्दती यांचा अिलंब केला जातो. 
 

 सोबत  -  Memorandum & Articles of Association  
- सेिाशती, ितणणकू, वशस्त ि अपील आवण रजा वनयम      स्ितंिहरत्या जोडल ेआिे.  
- विविध पदांचे सेिा प्रिेश 

 
6) कायालयात जतन करण्यात येत असलेल्या दस्ताऐिजांची िगतिारी : 

 

 महामंडळात प्रकल्पांनरुुप कायणपध्दती अिलंवबण्यात येते. प्रत्येक प्रकल्पासाठी त्या क्षेत्रातील 
तज्ांव्दारे अथिा महामंडळातीलच अवधका-यांव्दारे शक्याशक्यता  अहिाल (Feasibility 
Report) बनविण्यात येतो. त्यानंतर कामांचे अंदाजपत्रक बनविण्यात येऊन ते कामे त्यासाठी 
नेमण्यात आलेल्या कंत्राटदारामाफण त अथिा सल्लागारांमाफण त पार पाडण्यात येतात. 
महामंडळाकडून राबविण्यात येणा-या प्रकल्पांच्या दषृ्ट्टीने महत्िाचे ठरतील असे दस्ताऐिज 
सिणसाधारणपणे खालील प्रमाणे आहेत:-  

1. संचालक मंडळाची मान्यता /वनणणय (जेथे लाग ूअसतील तेथे) याबाबतचे कागदपत्र.  
2. महामंडळातील सक्षम अवधका-यांनी वदलेल्या मान्यतेसंबंधीची कागदपत्र.  
3. प्रकल्पासाठीचा शक्याशक्यता अथिा तत्सम अहिाल.  
4. आिश्यक असल्यास पयािरणविषयक मान्यता ि त्याच्याशी संबंवधत कागदपते्र.  
5. कंत्राटदार, सल्लागार अथिा अन्य संस्थेची नेमणकू करण्यासंदभातील वनविदा पते्र.  
6. कामांची / देयकांची सद्य:स्स्थती दशणविणारे वििरणपत्र.  
7. काम पणूण झाल्याचा अहिाल.  
8. शासन वनणणय शासनाकडून प्राप्त झालेले आदेश / शासन वनणणय.  
9. कंपनी अवधवनयमाप्रमाणे आिश्यक असलेला नफा /तोटा दशणविणारा ताळेबंद.   

 
 
 
 
 



7) मिामंडळाच्या िोरणासंदभात अथिा िोरण राबहिण्यासंदभात जनसामान्यांशी   
        सल्लामसलत करण्याबाबत कािी व्यिस्था असल्यास त्याचा तपशील : 

महामंडळाचे कामकाज प्रामखु्याने प्रकलपांशी दनर्डीत आहे. सिर प्रकलप राबदवताना त्यांच्याशी 
संबंदित त्या त्या सक्षम प्रादिकाऱयाकडून जसे कें द्र व राज्य शासनाचे सावणजदनक बांिकाम 
दवभार् / पयावरर् व वन दवभार् / दवत्त दवभार् / महसलू दवभार् तसेच दनयोजन दवभार्, नर्र 
दवकास दवभार् इत्यािी यांचेकडून शासन िोरर् / दनयमानसुार मान्यता प्राप्त करण्यात येतात. 
सिर दवभार्ांच्या मार्णिशणक सचूनांनसुार आवचयक त्या प्रकरर्ी खलुी सनुावर्ी 
महामंडळामार्फण त घेऊन जनतेकडून सचूना / हरकती प्राप्त करण्यात येतात व त्याबाबत सक्षम 
अदिकाऱयांकडून उदचत दनर्णय घेतले जातात.  
 

8) मिामंडळाच्या कामकाजाचा भाग म्िणनू अथिा त्यासंदभात सल्ला देण्यासाठी दोन  
        अथिा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तीचा समािेश असलेल्या मंडळ, पहरषद  सहमती ि अन्य   
        यंिणा इ. चा तपशील या मंडळ, पहरषद, सहमती ि अन्य यंिणांच्या बैठका जनतेसाठी  
        खलु्या असतात का ?  अथिा या बैठकांचे इहतितृ्त जनतेसाठी उपलब्ि असतात काय ? 

महामंडळाच्या दनर्णय प्रदियेमध्ये संचालक मंडळ हेच सवोच्च आहे. मा. मंत्री, सावणजदनक 
बांिकाम (सावणजदनक उपिम) हे या संचालक मंडळाचे पिदसध्ि अध्यक्ष असतात. उपाध्यक्ष व 
व्यवस्थापकीय संचालक, सह व्यवस्थापकीय संचालक हे संचालक मंडळावरचे महत्त्वाचे 
अदिकारी असनू या व्यदतदरक्त शासकीय व अशासकीय सिस्य संचालक मंडळावर कायणरत 
आहेत. सिर संचालक मंडळ हे महामंडळाच्या कामकाजाबाबतचे सवण िोरर्ात्मक दनर्णय घेत 
असते. कंपनी कायद्यातील तरतिुीनसुार एक मदहला सिस्य िेखील संचालक मंडळावर 
असतात.  
 

9) मिामंडळाच्या अहिकारी / कमतचारी यांची यादी : 
           महामंडळात कायणरत असलेल्या अवधकारी / कमणचा-यांची यादी स्वतंत्रदरत्या जोडली आहे.  

(मािे ऑगस्ट, 2022)   
 

10) मिामंडळाच्या अहिकारी / कमतचारी यांस हमळणारे िेतन ि त्यास भरपाई देण्यासंबंिात  
        हनयमात असलेल्या तरतदुी : 

सिणसाधारणपणे राज्य शासनाचे िेतन ि भते्त विषयक आदेश महामंडळात अंमलात आणले 
जातात. प्रवतवनयकु्तीने येणा-या अवधका-याचे िेतन राज्य शासनाकडील त्यांची िेतनश्रेणी/ िेतन 
त्यािरील अवतवरक्त िेतन (प्रवतवनयकु्ती भत्त्याऐिजी) यािर आधावरत असते. सातव्या िेतन 
आयोगांच्या वशफारशी राज्य शासनाने स्स्िकारल्यानंतर महामंडळातील पदांच्या िेतनश्रेणी त्या 
अनषंुगाने सधुावरत करण्यात आलेल्या आहेत. महामंडळाच्या वनयवमत कमणचारीिगाचे िेतन या 
सधुावरत िेतनश्रेणीनसुार देण्यात येते. कंत्राटी स्िरुपात वनयकु्त केलेल्या अवधकारी / कमणचारी 
यांना एका ठोक रक्कमेचे िेतन मानधनाच्या स्िरुपात देण्यात येते.  
 

सोबत – मिामंडळात सध्या कायतरत असलेल्या अहिकारी / कमतचारी यांच्या िेतनाचा 
तपहशल स्ितंिहरत्या जोडला आिे. (मािे ऑगस्ट, 2022)   

 
 
 



11) मिामंडळासाठी करण्यात आलेली अथतसंकल्पीय तरतूद, मिामंडळाच्या योजना ि  
        त्यासाठी हितहरत करण्यात आलेला हनिी ि त्यािर िोणारा संभाव्य खचत : 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते दवकास महामंडळाच्या प्रकलपासाठी ठोस अशी अथणसंकलपीय तरतिू 
करण्यात येत नाही. यासाठी खलुया बाजारातनू दनिी उभारून अथणपरुवठा करण्यात येतो व 
त्यानसुार त्या त्या वेळी महामंडळाच्या ताळेबंिात याबाबत नमिू करण्यात येते.  

 
 

12) मिामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या अनदुान िाटपाची कायतपध्दती, िाटण्यात आलेल े 
        अनदुान ि त्याचे लाभाथी यांचा तपशील : 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते दवकास महामंडळ हे दवदवि पायाभतू सदुविांचे प्रकलप राबदवत असनू  
दवशेष दनयोजन प्रादिकरर्ातंर्णत नवनर्रांचा दवकास करण्यासाठी कामकाज पार पाडले जाते. 
यासाठी महामंडळाकडून कोर्त्याही प्रकारचे अनिुान वाटप करण्यात येत नाही. 

 
13) मिामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या सिलती, परिाने, अहिग्राह्यता यांचे लाभाथी : 

महामंडळाचे दवशेष दनयोजन प्रादिकरर्ांतर्णत अजणिारांना दनयमानसुार दवदवि दवकासाच्या 
परवाननया जसे दनष्ट्कासन परवानर्ी (Demolition Permissions), प्रारंभ प्रमार्पत्र 
(Commencement Certificate), जोता तपासर्ी प्रमार्पत्र (Plinth Completion 
Certificate), भोर्वटा प्रमार्पत्र (Occupancy Certificate) इत्यािी प्रमार्पते्र िेण्यात येतात.   
 

14) मिामंडळासंबंिीच्या इलेक्रॉहनक स्िरुपात साठहिलेल्या माहितीचा तपशील : 
महामंडळासंबंदिची आवचयक ती मादहती महामंडळाच्या www.msrdc.in या संकेतस्थळावर 
(वेबसाईट) प्रदसध्ि करण्यात आलेली असनू ही वेबसाईट वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येते. 
त्याखेरीस सवण दनदविांची मादहतीही महामंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रदसध्ि करण्यात येत असते. 
यादशवाय महामंडळातील प्रमखु अदभलेख्यांचे संर्र्कीकरर् करण्यात आले असनू सिर 
अदभलेख महामंडळाच्या गं्रथालय दवभार्ांतर्णत असलेलया अदभलेख कक्षात  (Record Room) 
दडजीटल स्वरुपात जतन करण्यात येतो.  

 
15) मिामंडळासंबंिीची माहिती प्राप्त करण्यासाठी नागहरकांना उपलब्ि असलेल्या सहुििा  
        तसेच नागहरकांसाठी िाचनालय अग्स्तत्िात असल्यास त्याच्या कामाच्या िेळा यांचा  
        तपशील : 

महामंडळासंबंिीची आवचयक ती मादहती दनदविापत्रांच्या तपशीलासह महामंडळाच्या 
महामंडळाच्या www.msrdc.in या संकेतस्थळावर (वबेसाईट) नार्दरकांसाठी उपलब्ि आहे. 
यादशवाय महामंडळामध्ये नार्दरकांच्या सोयीसाठी वाचनालयाची सोय करण्यात आली असनू 
वाचनालयाची वेळ ही कायालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10.00 ते संध्याकाळी 6.00 
अशी आहे. 

 
16) मिामंडळातील माहिती अहिकाऱ्यांची नािे, पदनामे ि इतर तपशील : 
     सिाय्यक माहिती अहिकारी, जन माहिती अहिकारी ि प्रथम अहपलीय अहिकारी यांची  
        यादी स्ितंिहरत्या जोडली आिे.  
 
17) मिामंडळासंबंिी कािी जादा माहिती असल्यास : 

दनरंक 

http://www.msrdc.in/

