
 

 

    

अमरावती महानगरपािलका अमरावतीअमरावती महानगरपािलका अमरावतीअमरावती महानगरपािलका अमरावतीअमरावती महानगरपािलका अमरावती    

जनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभाग    

((((2020202020202020----21212121))))    

मा�हतीचा अिधकार अिधिनयम मा�हतीचा अिधकार अिधिनयम मा�हतीचा अिधकार अिधिनयम मा�हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005200520052005    

कलम कलम कलम कलम 4444((((1111) ) ) ) संबंधीत मा�हतीसंबंधीत मा�हतीसंबंधीत मा�हतीसंबंधीत मा�हती        

    

    

1111    



    



    

    



 

अमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलका, , , , अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        

जनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभाग        
    

 

 

 

  

 

अमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  �वभाग काया�लयाचे मंजुर अमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  �वभाग काया�लयाचे मंजुर अमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  �वभाग काया�लयाचे मंजुर अमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  �वभाग काया�लयाचे मंजुर 

अंदाजपऽक व खचा�चा तपशील याची �वः तृअंदाजपऽक व खचा�चा तपशील याची �वः तृअंदाजपऽक व खचा�चा तपशील याची �वः तृअंदाजपऽक व खचा�चा तपशील याची �वः ततृ मा�हतीत मा�हतीत मा�हतीत मा�हती    

 

 

  

महसलुी खच� महसलुी खच� महसलुी खच� महसलुी खच�         

अंअंअंअं....बबबब....    लेखािशष�लेखािशष�लेखािशष�लेखािशष�    

    

तरतुद तरतुद तरतुद तरतुद ((((0000....लाखातलाखातलाखातलाखात))))    

1111    जा�हरात खच� जा�हरात खच� जा�हरात खच� जा�हरात खच�     
    

77770 0 0 0 ल2ल2ल2ल2    

एकुणएकुणएकुणएकुण    
    

77770 0 0 0 ल2ल2ल2ल2    

 

 

 

    

4444        

    

कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb))))    ((((xixixixi))))    

सन सन सन सन 2020202020202020----21 21 21 21 मधील अंदाजपऽक5य तरतुदमधील अंदाजपऽक5य तरतुदमधील अंदाजपऽक5य तरतुदमधील अंदाजपऽक5य तरतुद    

 



    



अमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलका, , , , अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        

जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग     
    

 

 

 

  

    

अमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  काया�लयातील काय6 व कत�7 येअमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  काया�लयातील काय6 व कत�7 येअमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  काया�लयातील काय6 व कत�7 येअमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  काया�लयातील काय6 व कत�7 ये यांचा  यांचा  यांचा  यांचा 

तपशीलतपशीलतपशीलतपशील....    

1111. . . . काया�लयाचे नाव काया�लयाचे नाव काया�लयाचे नाव काया�लयाचे नाव         ::::---- जनसंपक�  �वभाग  

2222. . . . प8 ताप8 ताप8 ताप8 ता                    ::::---- महानगरपािलका अमरावती, राजकमल चौक,  

                            अमरावती  

3333. . . . काया�लय ूमखु काया�लय ूमखु काया�लय ूमखु काया�लय ूमखु         ::::---- जनसंपक�  अिधकार<  

4444. . . . �वभागाचे = ये�वभागाचे = ये�वभागाचे = ये�वभागाचे = येय व धोरण य व धोरण य व धोरण य व धोरण     ::::---- --------------  

5555. . . . कामाचे �वः तृकामाचे �वः तृकामाचे �वः तृकामाचे �वः ततृ ः वत ः वत ः वत ः व0प 0प 0प 0प     ::::----        

अंअंअंअं....बबबब....    कामाचे ः वकामाचे ः वकामाचे ः वकामाचे ः व0प0प0प0प    

1. अमरावती महानगरपािलके? या सव� �वभागातील जा�हराती शासन 

िनण�यानसुार ूिस= द करणे.  

2. अमरावती महानगरपािलके? या सव� �वभागातील ूिस= द<पऽक ूिस= द 

करणे. 

3. थोर महाप0ुषां? या जयंती / पAु यितथी शासन िनण�याूमाणे साजर< 

करणे.  

    

    

6666    

    

कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb))))    ((((iiii))))    



अमरावती अमरावती अमरावती अमरावती महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका, , , , अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        

जनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभाग        
    

 

 

 

1111. . . . अिधकार< व कम�चार< यांचा संपक�  तपशील अिधकार< व कम�चार< यांचा संपक�  तपशील अिधकार< व कम�चार< यांचा संपक�  तपशील अिधकार< व कम�चार< यांचा संपक�  तपशील ::::----        

    

अंअंअंअं....बबबब....    नावनावनावनाव    पदनामपदनामपदनामपदनाम    फोनफोनफोनफोन    फॅD सफॅD सफॅD सफॅD स    

1. ौी. भषुण स.ु पसुतकर जनसंपक�  

अिधकार< 

7030922880 -- 

2. ौी. ूमोद �व. मोहोड किनं ठ िलपीक 9373890959 -- 

3. ौी. अशोक शे. डKगरे िशपाई 9850754095 -- 

  

 

 

    

    

7777    

    



अमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलका, , , , अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        

जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग     
    

 

 
 

 

अिधकार< व कम�चार< यांची कत�7 येअिधकार< व कम�चार< यांची कत�7 येअिधकार< व कम�चार< यांची कत�7 येअिधकार< व कम�चार< यांची कत�7 ये व अिधकार  व अिधकार  व अिधकार  व अिधकार ::::----        

अंअंअंअं....बबबब....    अिधकार< अिधकार< अिधकार< अिधकार< / / / / 

कम�चार<कम�चार<कम�चार<कम�चार<    

कत�7 येकत�7 येकत�7 येकत�7 ये    / / / / जबाबदाजबाबदाजबाबदाजबाबदा----यायायाया    

1. जनसंपक�  

अिधकार<  

• अमरावती महानगरपािलके? या सव� �वभागातील 

जा�हराती शासन िनण�यानसुार ूिस= द करणे.  

• अमरावती महानगरपािलके? या सव� �वभागातील 

ूिस= द<पऽक ूिस= द करणे.  

• थोर महाप0ुषां? या जयंती / पAु यितथी शासन 

िनण�याूमाणे साजर< करणे.  

2. किनं ठ िलपीक  • अमरावती महानगरपािलके? या सव� �वभागातील 

जा�हराती तयार करणे.  

• अमरावती महानगरपािलके? या सव� �वभागातील 

ूिस= द<पऽक तयार करणे.  

• थोर महाप0ुषां? या जयंती / पAु यितथी शासन 

िनण�याूमाणे िनमंऽण पऽीका तयार क0न सव� 

�वभाग ूमखु व सM मा.पदािधकार< / सदः यांना 

�वतर<त करणे.  

3. िशपाई  • काया�लयीन टपाल वाटप  

• काया�लया? या फाईल तयार करणे.  

    

8888    

    

कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb))))    ((((iiii) ) ) ) नमनुा नमनुा नमनुा नमनुा ((((अअअअ))))    



 

 

 



अमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलका, , , , अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        

जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग जनसंपक�  �वभाग     
    

 

 
 

 

काया�लयीन िनण�य ू�बयेतील काय�प= दकाया�लयीन िनण�य ू�बयेतील काय�प= दकाया�लयीन िनण�य ू�बयेतील काय�प= दकाया�लयीन िनण�य ू�बयेतील काय�प= दतीतीतीती, , , , पय�वे2ण व जबाबदार< पय�वे2ण व जबाबदार< पय�वे2ण व जबाबदार< पय�वे2ण व जबाबदार< 

प= दप= दप= दप= दतततत    

अंअंअंअं....बबबब....    कामाचे कामाचे कामाचे कामाचे नाव नाव नाव नाव / / / / ः वः वः वः व0प0प0प0प    जबाबदार अिधकार< जबाबदार अिधकार< जबाबदार अिधकार< जबाबदार अिधकार< / / / / 

कम�चार<कम�चार<कम�चार<कम�चार<    
1. • अमरावती महानगरपािलके? या सव� 

�वभागातील जा�हराती शासन 

िनण�यानसुार ूिस= द करणे.  
• अमरावती महानगरपािलके? या सव� 

�वभागातील ूिस= द<पऽक ूिस= द करणे.  
• थोर महाप0ुषां? या जयंती / पAु यितथी 

शासन िनण�याूमाणे साजर< करणे.  

जनसंपक�  अिधकार< 

2. • अमरावती महानगरपािलके? या सव� 

�वभागातील जा�हराती तयार करणे.  
• अमरावती महानगरपािलके? या सव� 

�वभागातील ूिस= द<पऽक तयार करणे.  
• थोर महाप0ुषां? या जयंती / पAु यितथी 

शासन िनण�याूमाणे िनमंऽण पऽीका 

तयार क0न सव� �वभाग ूमखु व 

सM मा.पदािधकार< / सदः यांना �वतर<त 

करणे.  

किनं ठ िलपीक 

    

    

10101010        

 

कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb))))    ((((iiiiiiiiiiii))))    



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



अमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलकाअमरावती महानगरपािलका, , , , अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        

जनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभागजनसंपक�  �वभाग        
    

 

 
 

 

अमरावती महानगरपािलका येथील जनसंपक�  �वभाग काया�लयातील शासक5य 

मा�हती अिधकार< / अ�पलीय ूािधकार< (तेथील लोक ूािधकार<? या काय�2ेऽातील) 

यांची �वः ततृ मा�हती ूकाशीत करणे.  

 

 

 

मा�हती अिधकार< मा�हती अिधकार< मा�हती अिधकार< मा�हती अिधकार<     

अंअअंंअं....बबबब....    नावनावनावनाव    पदनामपदनामपदनामपदनाम    RTI RTI RTI RTI नुसार मा�हती नुसार मा�हती नुसार मा�हती नुसार मा�हती 

अिधकाअिधकाअिधकाअिधका----यांचे अिधकार यांचे अिधकार यांचे अिधकार यांचे अिधकार 

2ेऽ2ेऽ2ेऽ2ेऽ    

प8 ताप8 ताप8 ताप8 ता व  व  व  व टेलीफोन नंटेलीफोन नंटेलीफोन नंटेलीफोन नं....    

1. ौी. ूमोद 

�व. मोहोड 

किनं ठ 

िलपीक 

जनसंपक�  �वभाग, 

महानगरपािलका 2ेऽ 
अमरावती 

महानगरपािलका, 

जनसंपक�  �वभाग, 

राजकमल चौक 

अमरावती 
 

अ�पलीय अिधकार< अ�पलीय अिधकार< अ�पलीय अिधकार< अ�पलीय अिधकार<     

अंअअंंअं....बबबब....    नावनावनावनाव    पदनामपदनामपदनामपदनाम    RTI RTI RTI RTI नुसार अ�पलीय मा�हती नुसार अ�पलीय मा�हती नुसार अ�पलीय मा�हती नुसार अ�पलीय मा�हती     
अिधकाअिधकाअिधकाअिधका----यांचे अिधकार 2ेऽयांचे अिधकार 2ेऽयांचे अिधकार 2ेऽयांचे अिधकार 2ेऽ    

प8 ताप8 ताप8 ताप8 ता व टेलीफोन  व टेलीफोन  व टेलीफोन  व टेलीफोन 

नंनंनंनं....    

1. ौी. भुषण 

सु. पुसतकर 

जनसंपक�  

अिधकार< 

जनसंपक�  �वभाग, 

महानगरपािलका 2ेऽ 
अमरावती 

महानगरपािलका, 

जनसंपक�  �वभाग, 

राजकमल चौक 

अमरावती 

18181818        

    

कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb))))    ((((xvixvixvixvi))))    

मा�हती अिधकार< व अ�पलीय अिधकार< मा�हती अिधकार< व अ�पलीय अिधकार< मा�हती अिधकार< व अ�पलीय अिधकार< मा�हती अिधकार< व अ�पलीय अिधकार< 

यांचा तपशीलयांचा तपशीलयांचा तपशीलयांचा तपशील    

 



 

 


