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अमरावती महानगरपािलका अमरावतीअमरावती महानगरपािलका अमरावतीअमरावती महानगरपािलका अमरावतीअमरावती महानगरपािलका अमरावती                                                                    
कायालय कायालय कायालय कायालय ––––    मिहला व बालिवकास िवभागमिहला व बालिवकास िवभागमिहला व बालिवकास िवभागमिहला व बालिवकास िवभाग    
जा  – अमनपा/ मबािव/ माअ/ 85  /2020    
दनांक – 24/09/2020    

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

ित ित ित ित     
िस टीम मनॅजेर  िस टीम मनॅजेर  िस टीम मनॅजेर  िस टीम मनॅजेर  ,,,,    
महानगरपािलका अमरावतीमहानगरपािलका अमरावतीमहानगरपािलका अमरावतीमहानगरपािलका अमरावती....    
 

िवषय िवषय िवषय िवषय ::::----         मािहतीचा  अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत  कलम 4 (1) ची 
मािहती िस  कर याबाबत . 
 
सदंभ सदंभ सदंभ सदंभ ::::----     प   अमनपा/उपा( शा)/स.ंिव./87/2020 , दनांक 15.07.2020 

    

                                         उपरो   सदंभ य िवषयानुसार   मिहला िवकास िवभागासंबंधी सन 2020-21 ची   
मािहती तयार कर यात आलेली  असनु सोबत hard copy व  soft copy सह संल   आह.े  

करीता  आपले पु ढल आव यक कायवाही करीता. 

सहप  सहप  सहप  सहप  ::::----            मािहतीच ेमािहतीच ेमािहतीच ेमािहतीच े    या प ासह या प ासह या प ासह या प ासह एकुण एकुण एकुण एकुण     21 21 21 21     पजेपजेपजेपजे    

 
( नर  वानखडे ) 

मिहला व बाल  िवकास अिधकारी 
तथा िवशेष काय अिधकारी   
महानगरपािलका अमरावती 

तीलीपीतीलीपीतीलीपीतीलीपी::::----        
               मा. उपायु  शा.,महानगरपािलका अमरावती यांचे माहीतीस सिवनय सादर 
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अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    महानगरपािलका अमरावतीमहानगरपािलका अमरावतीमहानगरपािलका अमरावतीमहानगरपािलका अमरावती 
मिहला व बाल व िवकास िवभागमिहला व बाल व िवकास िवभागमिहला व बाल व िवकास िवभागमिहला व बाल व िवकास िवभाग    

 

 

 

 

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

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम मािहतीचा अिधकार अिधिनयम मािहतीचा अिधकार अिधिनयम मािहतीचा अिधकार अिधिनयम ––––    2005 2005 2005 2005 अंतगत  अंतगत  अंतगत  अंतगत  

कलम कलम कलम कलम 4444    ((((1111) ) ) ) सबंंधीत मािहतीसबंंधीत मािहतीसबंंधीत मािहतीसबंंधीत मािहती    
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                         अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            

      मिहला व बाल िवकास िवभागाची सवसाधारण रचना
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

क िलपीक

कु. ि यंका सा

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका        अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            मिहमिहमिहमिहलालालाला    व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग

    
व बाल िवकास िवभागाची सवसाधारण रचना   

 

    मिहमिहमिहमिहलालालाला    व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग 

    मिहला व बाल िवकास अिधकारी 

                                ीीीी. . . . नर  वानखडेनर  वानखडेनर  वानखडेनर  वानखडे 

क िलपीक 

ि यकंा सा. रघुवशंी 

क िलपीक 

ी. अमोल साकुरे 

िशपाई 

------ 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती.... 

व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग    
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                           अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

       अमरावती महानगरपािलका येथील मिहला व बाल क  या

    

                                                    

अअअअ....     सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे    नावनावनावनाव    

1111    मिहला व बाल 
क  याण सिमती 

 सूनंदािवनोद खरड
सभापती

2222     माधुरी सुहास ठाकरे
उपसभापती

3333     नुतन धनंजय भुजाडे
सिमती सद  या

4444     सोनाली सितश करेसीया
सिमती सद  या

5555     संगीता सुर  बुरंगे
सिमती सद  या

6666     हफ जाबी नुर खॉ
सिमती सद  या

7777     शोभा र व   
सिमती सद  या

8888     बीना तब समु हा न अली
सिमती सद  या

9999     बचना  बडुं धामणे
सिमती सद  या

                 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका        अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            मिहमिहमिहमिहलालालाला    व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग

    

अमरावती महानगरपािलका येथील मिहला व बाल क  याण सिमतीची यादी काशीत करणे

सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे        सद  यसद  यसद  यसद  य    
    
    

सिमतीचेसिमतीचेसिमतीचेसिमतीचे    उ ी  टेउ ी  टेउ ी  टेउ ी  टे

सूनंदािवनोद खरड 
सभापती 

मिहला व बाल क  याण करीता 
िविवध योजना राबिव  या
 येय धोरण ठरिवणे 

माधुरी सुहास ठाकरे 
उपसभापती 
नुतन धनंजय भुजाड े
सिमती सद  या 

 

सोनाली सितश करेसीया 
सिमती सद  या 

 

संगीता सुर  बुरंग े
सिमती सद  या 
हफ जाबी नुर खॉ 
सिमती सद  या 

 

शोभा र व   िशद े
सिमती सद  या 

 

बीना तब समु हा न अली 
सिमती सद  या 

 

बचना  बडुं धामणे 
सिमती सद  या 

 

                 कलमकलमकलमकलम    ((((4) (1) (b) (viii)4) (1) (b) (viii)4) (1) (b) (viii)4) (1) (b) (viii) 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती.... 

व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग    

ण सिमतीची यादी काशीत करणे                                             

उ ी  टेउ ी  टेउ ी  टेउ ी  टे    सिमतीचासिमतीचासिमतीचासिमतीचा    
अहवाल सादर अहवाल सादर अहवाल सादर अहवाल सादर 

केला काकेला काकेला काकेला का????    

ण करीता 
िविवध योजना राबिव  याकरीता  

----    

----    

----    

----    

----    

----    

----    

----    

----    
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अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयाचे मंजुर अंदाजप क व खचाचा तपशील 
याची िव  ततृ मािहती   

    

अअअअ....     
1111....    मिहला बाल क  याण काय माकरीता 

िशष मांक 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                        

       

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका        अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            मिहमिहमिहमिहलालालाला    व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग

    

महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयाचे मंजुर अंदाजप क व खचाचा तपशील 
       

    

    

    

    

लखेिशषलखेिशषलखेिशषलखेिशष    तरतदुतरतदुतरतदुतरतदु

ण काय माकरीता 5%  राखीव - 
िशष मांक 212 

7,96,

एकुण 7,96,

 

                                                                        कलमकलमकलमकलम    ((((4) (1) (b) (xi)4) (1) (b) (xi)4) (1) (b) (xi)4) (1) (b) (xi) 

       सन 2020-21 मधील अंदाजप क य तरतुद 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती....    
व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग    

महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयाचे मंजुर अंदाजप क व खचाचा तपशील           
     

        ममममहसलुीहसलुीहसलुीहसलुी    खचखचखचखच    

तरतदुतरतदुतरतदुतरतदु    (((( ....))))    
,53,957 /- 

,53,957 /- 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

 

                 क  शासना  या मािहती  या

िवकास िवभागाची मािहती खालील माणे आहे

 

शास कय िवभागाचे नाव. 

अनुअनुअनुअनु. . . . ....    लोक ािधकारीलोक ािधकारीलोक ािधकारीलोक ािधकारी

1111....    मिहला बाल व िवकास िवभाग

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

 मािहती  या अिधकारा अंतगत Internet वर िस  द करावयाची मिहला व बाल 

िवकास िवभागाची मािहती खालील माणे आह.े 

लोक ािधकारीलोक ािधकारीलोक ािधकारीलोक ािधकारी    सं  थासं  थासं  थासं  था    सं  थासं  थासं  थासं  था    मखुाच ेनावमखुाच ेनावमखुाच ेनावमखुाच ेनाव    

बाल व िवकास िवभाग मिहला बाल व िवकास  
 

अिधकारी 

 

                                                                            कलमकलमकलमकलम    ((((2222) ) ) ) एचएचएचएच----नमनुा नमनुा नमनुा नमनुा ((((अअअअ)))) 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

 करावयाची मिहला व बाल 

ठकाणठकाणठकाणठकाण////प  ताप  ताप  ताप  ता    

महानगरपािलका मु  य 
 

कायालय राजकमल चौक  
 

अमरावती. 
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                           अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    महानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  ये

                        ११११.    कायालयाच ेनाव        कायालयाच ेनाव        कायालयाच ेनाव        कायालयाच ेनाव                            

२२२२. . . . प  ताप  ताप  ताप  ता                                                                                                                

                    ३३३३....कायालय मखु              कायालय मखु              कायालय मखु              कायालय मखु                              

                    ४४४४. . . . िवभागाच े  येिवभागाच े  येिवभागाच े  येिवभागाच े  येय व धोरणय व धोरणय व धोरणय व धोरण                

                ५५५५. . . . कामाच ेिव  तृकामाच ेिव  तृकामाच ेिव  तृकामाच ेिव  तृत  वत  वत  वत  व प        प        प        प        

          

             

    

    अअअअ.... ....    

११११....    

                                                                                    

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका        अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            मिहमिहमिहमिहलालालाला    व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग

    

    

महानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  ये

            ::::----        मिहला व बाल िवकास िवभाग        

                ::::----        महानगरपािलका अमरावती, राजकमल चौक अम

            ::::----        मिहला व बाल िवकास अिधकारी        

                ::::----        मिहला व मुलां  या सवािगन िवकासासह िविवध

प        प        प        प        ::::---- 

                                                                                                                                                    

 

 

    

कामाच े  वकामाच े  वकामाच े  वकामाच े  व पपपप    

मिहला व बाल िवकासा  या िविवध योजना राबिवने

                                                                                    ककककलम लम लम लम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb) () () () (iiii)))) 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती.... 

व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग    

महानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  येमहानगरपािलका यथेील मिहला व िवकास कायालयातील काय व कत  ये  याचंा तपशील  याचंा तपशील  याचंा तपशील  याचंा तपशील    

         

राजकमल चौक अम. 

            

 सवािगन िवकासासह िविवध सोई सुिवधा पुरवीणे    

 िविवध योजना राबिवन े
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                           अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

            ११११. . . . अिधकारी व कमचारी याचंा सपंक तपशील  अिधकारी व कमचारी याचंा सपंक तपशील  अिधकारी व कमचारी याचंा सपंक तपशील  अिधकारी व कमचारी याचंा सपंक तपशील  

 

 

 

 

 

 

 

 

अअअअ....     नावनावनावनाव    
११११....    ी. नर  वानखड े

२२२२....    कु. ि यकंा सा. रघुवशंी

३३३३....    ी. अमोल साकुरे 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका        अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                                            मिहमिहमिहमिहलालालाला    व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग

    

अिधकारी व कमचारी याचंा संपक तपशील  अिधकारी व कमचारी याचंा संपक तपशील  अिधकारी व कमचारी याचंा संपक तपशील  अिधकारी व कमचारी याचंा संपक तपशील  ::::----    

 

 

पदनामपदनामपदनामपदनाम    फोनफोनफोनफोन
मिहला व बाल िवकास 

अिधकारी 
7030922922

रघुवशंी क. िलपीक 9850404083

क. िलपीक 9420720754

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती.... 

व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग    

फोनफोनफोनफोन    फॅ  सफॅ  सफॅ  सफॅ  स    
7030922922 - 

9850404083 - 

9420720754 - 
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                           अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    व कमचारी याचंी कत  येव कमचारी याचंी कत  येव कमचारी याचंी कत  येव कमचारी याचंी कत  ये

    

अअअअ....     अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी / कमचारीकमचारीकमचारीकमचारी

    
    

११११....    

 
 

मिहला व बाल िवकास अिधकारी

    
    

२२२२....    
 

 
क. िलपीक 

 

 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती        महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका    अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती
                                                                                                                                                                                                                मिहमिहमिहमिहलालालाला    व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग

    

व कमचारी याचंी कत  येव कमचारी याचंी कत  येव कमचारी याचंी कत  येव कमचारी याचंी कत  ये व अिधकेारी  व अिधकेारी  व अिधकेारी  व अिधकेारी ::::----    

कमचारीकमचारीकमचारीकमचारी कत  येकत  येकत  येकत  ये    / / / / जबाबदाजबाबदाजबाबदाजबाबदा

व बाल िवकास अिधकारी 

१.सिनयं न काय माची अमलबजावणी करणे
२.शासन िनणय मांक सं कण २००५
१५६/०५/निव -२०.मं ालय, मुबंई 
िडसबर, २००६ 
३.शासन िनणय मांक सं कण 
२००५: . .२५५/०५/निव -२०.मं ालय
४०००३२. द. ८नो  हबर,२०१०. 

 
१.आवक-जावक प  यवहार सांभाळणे 
२. अिधकारी यांचे आदशेानसुार काम  करणे 
३. कायालयीन प  सगंणकावर टाईप करणे 
िवभागामाफत राबिव  यात येणा-या योजनांची मािहती 
जनतेस दणेे  
 ५. िविवध िश णाचे अज लाभा  या
६. िश णाकरीता आलेले अज ि वकारणे व अजाची छाननी 
क न यादी तयार करणे 
७. फाईल हाताळणे. 
 

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

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    
व बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभागव बालिवकास िवभाग 

जबाबदाजबाबदाजबाबदाजबाबदा----यायायाया    

सिनयं न काय माची अमलबजावणी करणे. 
२००५: .  
मुबंई ४०००३२. द.३० 

मं ालय, मुबंई 
 

वहार सांभाळणे  
अिधकारी यांचे आदशेानसुार काम  करणे  
कायालयीन प  सगंणकावर टाईप करणे ४. 

या योजनांची मािहती 

िविवध िश णाचे अज लाभा  याना िवतरीत करणे  
िश णाकरीता आलेल ेअज ि वकारणे व अजाची छाननी 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

 

                        मिहलामिहलामिहलामिहला    व बाल िवकास िवभागाशी सबंिंधत शासन िनणयव बाल िवकास िवभागाशी सबंिंधत शासन िनणयव बाल िवकास िवभागाशी सबंिंधत शासन िनणयव बाल िवकास िवभागाशी सबंिंधत शासन िनणय

अअअअ....     शासन िनणयानसुार दशिवललेा शासन िनणयानसुार दशिवललेा शासन िनणयानसुार दशिवललेा शासन िनणयानसुार दशिवललेा 
िवषयिवषयिवषयिवषय

११११....    महानगरपािलका व नगरपािलका 
/नगरप रषद/ 
याम  ये मिहला व बालक  या
सिमतीने राबवावया  या

 

 

 

 

 

 

 

 

              

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

व बाल िवकास िवभागाशी सबंिंधत शासन िनणयव बाल िवकास िवभागाशी सबंिंधत शासन िनणयव बाल िवकास िवभागाशी सबंिंधत शासन िनणयव बाल िवकास िवभागाशी सबंिंधत शासन िनणय    

शासन िनणयानसुार दशिवललेा शासन िनणयानसुार दशिवललेा शासन िनणयानसुार दशिवललेा शासन िनणयानसुार दशिवललेा 
िवषयिवषयिवषयिवषय    

शासन िनणय माकं वशासन िनणय माकं वशासन िनणय माकं वशासन िनणय माकं व     या या या याची तारीखची तारीखची तारीखची तारीख

महानगरपािलका व नगरपािलका 
/ नगरपचंायती 

व बालक  याण 
सिमतीने राबवावया  या योजना 

१.शासन िनणय मांक सं कण        
.  १५६/०५/निव - २०.मं ालय

४०००३. द.३० िडसबर,२००६
 
२. शासन िनणय मांक सं कण 
२००५: . .२५५/०५/निव -२०
मुबंई ४०००३२. द. ८नो  हबर,२०१०
 

 

              कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (ईईईई) () () () (अअअअ) ) ) ) नमनुा नमनुा नमनुा नमनुा ((((बबबब)))) 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

ची तारीखची तारीखची तारीखची तारीख    अिभ ाय अिभ ाय अिभ ाय अिभ ाय 
((((अस  याअस  याअस  याअस  यासससस))))    

       २००५: 
मं ालय, मुबंई 

२००६ 

 
२०.मं ालय, 

२०१०. 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

 

कायालयीन िनणय येतील कायप  दकायालयीन िनणय येतील कायप  दकायालयीन िनणय येतील कायप  दकायालयीन िनणय येतील कायप  द

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अअअअ....     कामाच ेनाव कामाच ेनाव कामाच ेनाव कामाच ेनाव 

११११....    मिहला व बाल क  याण सिमतीने ठरिवले  या
योजना राबिवण े

२२२२....    िविवध योजनेचे अज दणेे घेणे

                                                                                

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

कायालयीन िनणय येतील कायप  दकायालयीन िनणय येतील कायप  दकायालयीन िनणय येतील कायप  दकायालयीन िनणय येतील कायप  दतीतीतीती,,,,    पयवे ण व जबाबदारी प  दपयवे ण व जबाबदारी प  दपयवे ण व जबाबदारी प  दपयवे ण व जबाबदारी प  दतततत

 

कामाच ेनाव कामाच ेनाव कामाच ेनाव कामाच ेनाव / / / /  व व व व पपपप    जबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारी

ण सिमतीने ठरिवले  या िव िवध मिहला व बाल िवकास अिधकारी

िविवध योजनेचे अज दणेे घेणे क. िलपीक 

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

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

 

तततत    

    

    

 

 

 

जबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारीजबाबदार अिधकारी/ / / / कमचारीकमचारीकमचारीकमचारी    

िवकास अिधकारी 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

 

 

 

महासभा /  थायी सिमती / आयु  त

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

आयु  त / िवभाग मुख यांनी नेमनु दले  या काय व कत  ये
करणे....    

                                                                            कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb) ) ) ) ((((अअअअ))))    ((((iviviviv)))) 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

 काय व कत  ये िवहीत मुदतीत पुण 
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                           अमरावती
                                                                   

मिहलामिहलामिहलामिहला    व बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  या

अअअअ....     अिधसचुनाचाअिधसचुनाचाअिधसचुनाचाअिधसचुनाचा    मसदूा िनयमास मसदूा िनयमास मसदूा िनयमास मसदूा िनयमास 
ध न दशिवललेा िवषयध न दशिवललेा िवषयध न दशिवललेा िवषयध न दशिवललेा िवषय

११११....    याम  ये मिहला व बालक  या
सिमतीन े महानगरपािलका व 
नगरपािलका /
नगरपचंायती राबवावया  या
योजना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

व बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  या कायाशी सबंधंीत िनयम  कायाशी सबंधंीत िनयम  कायाशी सबंधंीत िनयम  कायाशी सबंधंीत िनयम / / / / अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम

मसदूा िनयमास मसदूा िनयमास मसदूा िनयमास मसदूा िनयमास 
ध न दशिवललेा िवषयध न दशिवललेा िवषयध न दशिवललेा िवषयध न दशिवललेा िवषय    

िनयमाचािनयमाचािनयमाचािनयमाचा    माकं व  यामाकं व  यामाकं व  यामाकं व  याच ेवषच ेवषच ेवषच ेवष    

व बालक  याण 
सिमतीन े महानगरपािलका व 

/नगरप रषद/ 
नगरपचंायती राबवावया  या 

  १.शासन िनणय मांक सं कण        
२००५: .  १५६/०५/निव - 
२०.मं ालय, मुबंई ४०००३. द.३०                   
िडसबर,२००६ 

 
२. शासन िनणय मांक सं कण 
२००५: . .२५५/०५/निव -
२०.मं ालय, मुबंई ४०००३२. 
द. ८नो  हबर,२०१०. 

 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम    

अिभ ायअिभ ायअिभ ायअिभ ाय    
((((अस  याअस  याअस  याअस  यासससस))))    

       

३०                   

सिमतीने िनवड 
केले या योजना 

 य  राबिव  यात 
येतात 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

 

 

मिहलामिहलामिहलामिहला    व बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  या

अअअअ....     शासनशासनशासनशासन    िनणयानसुार दशिवललेा िनणयानसुार दशिवललेा िनणयानसुार दशिवललेा िनणयानसुार दशिवललेा 
िवषयिवषयिवषयिवषय    

११११....    याम  ये मिहला व बालक  या
सिमतीने महानगरपािलका व 
नगरपािलका /
नगरपचंायती राबवावया  या
योजना 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

व बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  याव बाल िवकास िवभाग यां  या कायाशी सबंधंीत शासन िनणय कायाशी सबंधंीत शासन िनणय कायाशी सबंधंीत शासन िनणय कायाशी सबंधंीत शासन िनणय    

िनणयानसुार दशिवललेा िनणयानसुार दशिवललेा िनणयानसुार दशिवललेा िनणयानसुार दशिवललेा शासनशासनशासनशासन    िनणय माकं व  यािनणय माकं व  यािनणय माकं व  यािनणय माकं व  याची तारीखची तारीखची तारीखची तारीख

व बालक  याण 
सिमतीने महानगरपािलका व 

/नगरप रषद/ 
नगरपचंायती राबवावया  या 

१. शासन िनणय मांक सं कण 
२००५: .  १५६/०५/निव 
२०.मं ालय, मुबंई ४०००३
द.३० िडसबर,२००६ 

२. शासन िनणय मांक 
सं कण२००५: 

. .२५५/०५/निव 
२०.मं ालय,मुबंई ४०००३२ 
. द. ८नो  हबर,२०१०. 

 

                                                            कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (इइइइ) () () () (अअअअ))))    नमनुानमनुानमनुानमनुा    ((((बबबब)))) 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

ची तारीखची तारीखची तारीखची तारीख    अिभ ायअिभ ायअिभ ायअिभ ाय    
((((अस  याअस  याअस  याअस  यासससस))))    

शासन िनणय माकं सं कण 
निव -

४०००३. 

शासन िनणय मांक 

निव -
 

सिमतीने िनवड 
केले या योजना 

 य  राबिव  यात 
येतात 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

 

मिहलामिहलामिहलामिहला    व बाल िवकास िवभाग कायालयाम  येव बाल िवकास िवभाग कायालयाम  येव बाल िवकास िवभाग कायालयाम  येव बाल िवकास िवभाग कायालयाम  ये

 

 

 

 

 

 

अअअअ....     द  ताद  ताद  ताद  ताऐवजाचंा कारऐवजाचंा कारऐवजाचंा कारऐवजाचंा कार    

११११....    २२२२.(.(.(.(रिज  टरिज  टरिज  टरिज  टरररर))))    

अअअअ))))        

बबबब))))    िश ण व िविवध 
योजने  या न  ती , 
आवक / जावक 

कककक))))    िश ण व िविवध 
योजने  या न  ती , 

                                                        

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

व बाल िवकास िवभाग कायालयाम  येव बाल िवकास िवभाग कायालयाम  येव बाल िवकास िवभाग कायालयाम  येव बाल िवकास िवभाग कायालयाम  ये उपल  ध उपल  ध उपल  ध उपल  ध द  ता द  ता द  ता द  ताऐवजाचंी यादी द  ताऐवजाचंी यादी द  ताऐवजाचंी यादी द  ताऐवजाचंी यादी द  ताऐवजाचंी सचुीऐवजाचंी सचुीऐवजाचंी सचुीऐवजाचंी सचुी

    िवषयिवषयिवषयिवषय    मु ामु ामु ामु ा    मखुमखुमखुमखु     य य य य  ती ती ती ती/ / / / पदनामपदनामपदनामपदनाम

३३३३....    ४४४४....    

ी. नर  वानखड े मिहला व बाल िवकास 
अिधकारी 

कु. ि यकंा सा. रघुवशंी क. िलपीक 

ी. अमोल सु. साकुरे क. िलपीक 

                                                        कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb) () () () (vvvv))))    नमनुानमनुानमनुानमनुा    ((((इइइइ)))) 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

ऐवजाचंी सचुीऐवजाचंी सचुीऐवजाचंी सचुीऐवजाचंी सचुी        

पदनामपदनामपदनामपदनाम     य य य य  ती ती ती तीचेचचेेचे    ठकाण ठकाण ठकाण ठकाण 
जर ती  यजर ती  यजर ती  यजर ती  य  ती ती ती ती    

उमरो  तउमरो  तउमरो  तउमरो  त    
कायालयात कायालयात कायालयात कायालयात 

उपल  धउपल  धउपल  धउपल  ध नस  या नस  या नस  या नस  यासससस    

५५५५....    

व बाल िवकास मिहला व बाल 
िवकास िवभाग 

मु  यालय 

मिहला व बाल 
िवकास िवभाग 

मु  यालय 

मिहला व बाल 
िवकास िवभाग 

मु  यालय 
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                           अमरावती
                                                                   

अिधकारी व कमचारी याचंी पगारासह इतर मािहतीअिधकारी व कमचारी याचंी पगारासह इतर मािहतीअिधकारी व कमचारी याचंी पगारासह इतर मािहतीअिधकारी व कमचारी याचंी पगारासह इतर मािहती

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अअअअ....     नावनावनावनाव    

११११....    ी. नर  वानखड े

२२२२....    कु. ि यंका सा. रघुवशंी 

३३३३....    ी. अमोल साकुरे 

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

अिधकारी व कमचारी याचंी पगारासह इतर मािहतीअिधकारी व कमचारी याचंी पगारासह इतर मािहतीअिधकारी व कमचारी याचंी पगारासह इतर मािहतीअिधकारी व कमचारी याचंी पगारासह इतर मािहती    ::::----         

                     

 

पदनामपदनामपदनामपदनाम    पदपदपदपद    सवंगसवंगसवंगसवंग    पद हणपद हणपद हणपद हण

मिहला व बाल िवकास 
अिधकारी 

II २२.

क.िलपीक III २१.

क.िलपीक III १८.

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

पद हणपद हणपद हणपद हण    दनाकंदनाकंदनाकंदनाकं    ढोबळ 

पगार 

.५.२००८ 60,413/- 

.५.२००७  31078  /- 

.१.२००७ 29,000/- 



  

17 

 

                           अमरावती
                                                                   

 

 

अमरावती महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवभाग कायालया  या
कमचा

    

 

 

 

 

 

 

    
अअअअ....     

        
वगवगवगवग    

११११....    ी. नर  
वानखड े

II मिहला व बाल 
िवकास अिधकारी

२२२२....    कु. ि यंका  
सा.रघुवशंी 

III     

३३३३....    ी. अमोल 
सुरेशराव 
साकुरे 

III 

                     

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवभाग कायालया  या
कमचा-यांची वेतनाची िव  तृत मािहती. 

    
पदपदपदपद    

    
वतेनवतेनवतेनवतेन    परेषापरेषापरेषापरेषा    

इतरइतरइतरइतर

िनयिमतिनयिमतिनयिमतिनयिमत    
((((महागाई महागाई महागाई महागाई 
भ  ताभ  ताभ  ताभ  ता    ,,,,घर घर घर घर 
भाडे भ  ताभाडे भ  ताभाडे भ  ताभाडे भ  ता,,,,    
शहर भ  ताशहर भ  ताशहर भ  ताशहर भ  ता))))    

मिहला व बाल 
िवकास अिधकारी 

17470-4440 17470-
4374-120 

    क.िलपीक 8860-1900 8860-
2152-120 

क.िलपीक 7570-1900 7570-
1894-
1200 

                     कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb) () () () (xxxx)))) 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवभाग कायालया  या अिधकारी व       

इतरइतरइतरइतर    अनु ये भ  तेअनु ये भ  तेअनु ये भ  तेअनु ये भ  ते    

    

सगंानसुारसगंानसुारसगंानसुारसगंानसुार    
((((जस े वास जस े वास जस े वास जस े वास 

भ  ताभ  ताभ  ताभ  ता    ))))    

िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    ((((जस ेजस ेजस ेजस े
क  पक  पक  पक  प भ  ता भ  ता भ  ता भ  ता,,,,    

िश ण िश ण िश ण िश ण 
भ  ताभ  ताभ  ताभ  ता))))    

000 - 

400 - 

2000 -- 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

अमरावती महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातील मािहतीचे इले  ॉ
 व पात साठिवलेली मािहती कािशत करणे चालु वषाकरीता

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अअअअ....     द  ताद  ताद  ताद  ताऐवजाचाऐवजाचाऐवजाचाऐवजाचा    
कारकारकारकार    

   १. िश णाथ  यादी िविवध

                  

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातील मािहतीचे इले  ॉ
पात साठिवलेली मािहती कािशत करणे चालु वषाकरीता. 

 

िवषयिवषयिवषयिवषय    कोण  याकोण  याकोण  याकोण  या    
इले  ॉइले  ॉइले  ॉइले  ॉिनक िनक िनक िनक 
नमु  यानमु  यानमु  यानमु  यातततत    

मािहतीमािहतीमािहतीमािहती
िमळिव  यािमळिव  यािमळिव  यािमळिव  या

प  दप  दप  दप  दतीतीतीती

िविवध िश ण 
(  वयंरोजगार, 
लघुउदयोग इ.) 

CD मागणी
के  यानसुार

                  कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb) () () () (xivxivxivxiv)))) 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातील मािहतीचे इले  ॉिनक 

मािहतीमािहतीमािहतीमािहती    
िमळिव  यािमळिव  यािमळिव  यािमळिव  याची ची ची ची 

तीतीतीती    

जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदार    
 य य य य  ती ती ती ती    

मागणी 
नसुार 

मिहला व बाल 
िवकास 

अिधकारी 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

अमरावतीअमरावतीअमरावतीअमरावती    महानगरपािलका यथेील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातमहानगरपािलका यथेील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातमहानगरपािलका यथेील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातमहानगरपािलका यथेील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयात
कािशत करणेकािशत करणेकािशत करणेकािशत करणे.... 

अअअअ....     सिुवधचेासिुवधचेासिुवधचेासिुवधचेा    कारकारकारकार    वळेवळेवळेवळे

११११....    िविवध िश ण 
व मिहला व बाल 
क  याण  या 

िविवध 
योजना/ क  प 

राबिवणे 

वेळोवेळी
कािशत 

के  या

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

महानगरपािलका यथेील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातमहानगरपािलका यथेील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातमहानगरपािलका यथेील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातमहानगरपािलका यथेील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयात    उपल  धउपल  धउपल  धउपल  ध

वळेवळेवळेवळे    कायप  दकायप  दकायप  दकायप  दतीतीतीती    ठकाणठकाणठकाणठकाण    जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदार
 य य य य  ती ती ती ती

वेळोवेळी 
कािशत 

के  यानसुार 

लाभा  याला 
फॉम पुरिवणे 

मिहला व बाल 
िवकास िवभाग 

महानगरपािलका 
अमरावती 

क. 

कलम कलम कलम कलम ((((4444) () () () (1111) () () () (bbbb) () () () (xvxvxvxv)))) 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

उपल  धउपल  धउपल  धउपल  ध सिुवधाचंा त  ता सिुवधाचंा त  ता सिुवधाचंा त  ता सिुवधाचंा त  ता    

जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदार    
 ती ती ती ती/ / / / कमचकमचकमचकमचरीरीरीरी    

त ारत ारत ारत ार    
िनवारणिनवारणिनवारणिनवारण    

. िलपीक मिहला व 
बालिवकस 
अिधकारी 
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                           अमरावती
                                                                   

 

अमरावती महानगरपािलका येथील मिह
सहायक शास कय माहीती अिधकारी 
िव  ततृ मािहती कािशत करणे. 

 

 

 

सहासहासहासहा. . . . अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी            

अ.  नाव पदनाम

१. ि यकंा सा. रघुवंशी क.

मािहतीमािहतीमािहतीमािहती. . . . अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी        

अ.  नाव पदनाम

१. ी.अमोल साकुरे क.

थम थम थम थम अपीलीयअपीलीयअपीलीयअपीलीय    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    

अ.  नाव पदनाम

१. ी. नर  वानखडे मिहला व 
बाल िवकास 
अिधकारी

 

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

महानगरपािलका येथील मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयातील शासक य मािहती अिधकारी 
सहायक शास कय माहीती अिधकारी / अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी  या

 

        

पदनाम RTI नुसार सहा. माहीती 
अिधका-याच ेअिधकार े  

प  ता

. िलपीक मिहला व बाल िवकास 
महानगरपािलका े  

अम
मिहला व बाल िवकास िवभाग

राजकमल चौक अम

पदनाम RTI नुसार सहा. माहीती 
अिधका-याच ेअिधकार े  

प  ता

. िलपीक मिहला व बाल िवकास 
महानगरपािलका े  

अम
मिहला व बाल िवकास िवभाग

राजकमल चौक अम

पदनाम RTI नुसार सहा. माहीती 
अिधका-याच ेअिधकार े  

प  ता

मिहला व 
बाल िवकास 
अिधकारी 

महानगरपािलका े  अमरावती
राजकमल चौक अम

सहा यकसहा यकसहा यकसहा यक    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी,,,,    माहीती अिधकारी व अपीलीय माहीती अिधकारी व अपीलीय माहीती अिधकारी व अपीलीय माहीती अिधकारी व अपीलीय 

अिधकारी याचंा तपशीलअिधकारी याचंा तपशीलअिधकारी याचंा तपशीलअिधकारी याचंा तपशील 

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

ला व बाल िवकास िवभाग कायालयातील शासक य मािहती अिधकारी / 
तेथील लोक ािधकारी  या काय े ातील) यांची 

प  ता व टेलीफोन नं. 

अम. महानगरपािलका,  
मिहला व बाल िवकास िवभाग, 

राजकमल चौक अम. 

प  ता व टेलीफोन नं. 

अम. महानगरपािलका,  
मिहला व बाल िवकास िवभाग, 

राजकमल चौक अम. 

प  ता व टेलीफोन नं. 

अमरावती महानगरपािलका,  
राजकमल चौक अम. 
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                           अमरावती
                                                                   

 

 

अमरावती महानगरपािलका येथील

द  ताऐवजाची वगवारी 

अअअअ....     द  ताद  ताद  ताद  ताऐवजाचा कार न  तीऐवजाचा कार न  तीऐवजाचा कार न  तीऐवजाचा कार न  ती
 हा हा हा हाउचर ईउचर ईउचर ईउचर ई....    

११११....     
 

कायालयीन

२२२२....    आवक – 
 

 

 

***********  

  

 

अमरावती  महानगरपािलका  अमरावती
                                                                   मिहला व बालिवकास िवभाग

    

अमरावती महानगरपािलका येथील, मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयाम  ये

ऐवजाचा कार न  तीऐवजाचा कार न  तीऐवजाचा कार न  तीऐवजाचा कार न  ती    / / / / म  टम  टम  टम  टर र र र / / / / न दपु  तन दपु  तन दपु  तन दपु  तकककक,,,,    सरुि तसरुि तसरुि तसरुि त    ठेव  याठेव  याठेव  याठेव  याचा कालावधीचा कालावधीचा कालावधीचा कालावधी

कायालयीन न   या 

अअअअ    वगवगवगवग---- कायम  व पी जतन 
करावयाची कागदप े
                                             
ब वगब वगब वगब वग---- २५ वष जतन करावयाची 
कागदप  े
 
क वगक वगक वगक वग---- ५ वष जतन करावयाची 
कागदप  े
 
ड वगड वगड वगड वग---- १ वष जतन 
करावयाची कागदप े

 जावक रिज  टर कायम  व पी 

***********  xxxx  00000000 xxxx   *************

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

अमरावती. 

व बालिवकास िवभाग 

मिहला व बाल िवकास िवभाग कायालयाम  य े

चा कालावधीचा कालावधीचा कालावधीचा कालावधी    

कायम  व पी जतन 
करावयाची कागदप  े
                                             

वष जतन करावयाची 

वष जतन करावयाची 

वष जतन क न न  ट 
करावयाची कागदप  े

************* 


