
 अमरावती महानगरपािलका अमरावती   
संगणक िवभाग 

 मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत कलम 4(1) ख    

1 Amravati Municipal Corporation.-                                                    www.amravaticorporation.in 

 

कलम (2) एच – नमुना (अ) 
 

क  शासना  या मािहती  या अिधकाराअतंगत Internet वर िस  द करावयाची संगणक िवभागची मािहती 

खालील माण ेआह.े 
 

शासक य िवभागाच ेनाव  

अ  िवभागाचे नाव  सं  था मुखाचे नाव ठकाण व प  ता  

1  संगणक िवभाग  िस  टीम मॅनेजर  अमरावती महानगरपािलका  
राजकमल चौक 444601 

   

कलम 4(1) ख (एक) 
 

अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयातील काय व कत  य याचंा तपशील 

 

1. कायालयाचा तपशील   -  संगणक िवभाग, अमरावती महानगरपािलका 

2. कायालयाचा प  ता   - राजकमल चौक, अमरावती 

3. कायालय मुख   - ी अिमत रमशेचं  डगरे, िस  टीम मॅनेजर 

4. िवभागाचे  येय व धोरण  -       संगणक िवभाग तसेच महानगरपािलकेतील संपुण संगणक करण 
क  पावर िनयं ण, अमनपाअंतगत िविवध नागरी सुिवधा 

क ाचे (आपले सरकार क ) कामकाज तसेच कनेि ट  हीटीवर 
िनयं ण, न वनिवन क  पाची आखणी व अमंलबजावणी करणे. 
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5. कामाचे िव  तृत  व प  -  

अ) नागरी सुिवधा क ामाफत नागरीकांना संगणक कृत सेवा पुरिवण.े 
अ
  

शाखचे ेनाव  नागरी सिुवधा क ातनू ावयाची सवेा 

1 ज  म- मृ  यु न दणी  
(आरो  य िवभाग)   

1. ज  मदाखला 
 2. ज  मदाखला(2016 पुव चे ज  म) 
 3. मृ  य ुदाखला 
 4. मृ  य ुदाखला (2016 पुव चे मृ  य)ू 
  5. ज  म/मृ  य ूसंबधंीत  संगणक य नोदणी उपल  ध नसलेल े

अज ि वकारण.े  
2 सहा यक संचालक नगर 

रचना  
     1. बांधकाम परवानगी अज ि वकारणे.  

  2. मागणीप (Demand Note)  

  3. ृटीप  (Compliance note) 

  4. वसुली पावती  
(Development and other Charge Receipt) 

  5. आरंभ माणप  (Permit) 

  6. मुदतवाढ (Extensions) 
  7. दैिनक वसुली न दवही (Final Recovery Statement) 

  8. इमारत वापर परवाना (Completion Certificate) 

  9. सुधारीत नकाश ेAdditional or Alternation Map 

3 आवक- जावक  1. आवक ि वकारण े  
  2. जावक ि वकारण े

6. महानगरपािलकेतील िविवध िवभागांना संगणकाकरीता लागणारे हाडवेअर व सॉ टवेअर पुरिवणे. 

7. महानगरपािलकेतील िविवध िवभागांना संगणक स  हस व महानगरपािलकेचे नेटवक यांची दखेभाल व 
दु  ती व िनगा राखण.े 
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6. संगणक िवभागची सवसाधारण रचना 
   

संगणक क  
 
 

िस  टीम मॅनेजर 
ी.अिमत डगरे 

 

 
सहा.  ो ामर 

-  
 

किन  ठ िलपीक  किन  ठ िलपीक 

ी.रोहन पंत   ीमती. सोनल मिलक 
 

 

 

कं ाटी कमचारी 
सॉ टवअेर 
इंिजिनअर 

 नटेवक 
इंिजिनअर 

सगंणक 
अिभयतंा 

 िलपीक   सरु ार क,नागरी 
सिुवधा क  

ी. िनलेश 
राऊत 

 ी.कंुदन 
राठोड 

ी.रोहन 
कुरील 

 कु.नाजकुा 
िहरव े

 ी. अजय पुसदकर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िशपाई 
ी रिव खडसे 
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7. अिधकारी व कमचारी याचंा संपक तपशील 
 

अ  नाव  पदनाम  मोबाईल फोन  िव  तार  फॅकस  
1. ी.अिमत डगरे िस  टीम मॅनेजर 7030922877 2567990 230  

2. ी.रोहन पंत किन  ठ िलपीक 9421830355    

3. ीमती. सोनल मिलक किन  ठ िलपीक  9545376143    

4 ी रिव खडसे   िशपाई  8329794256    
कं ाटी कमचारी 

1 ी िनलशे राऊत सॉ टवअेर इंिजिनअर 9975016846    

2 ी कंुदन राठोड  नेटवक अॅ  ड हाडवअेर 
इंिजिनअर 

7030922961/
8956792736 

   

3 ी.रोहन कुरील संगणक अिभयंता 8149848248    

4 कु.नाजुका िहरवे  िलपीक 7083397317
  

   

5 ी अजय पुसदकर  सुर ा र क,नागरी सुिवधा 
क  

8308476032    
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कलम 4(1)(ख)(दोन) 
 

अिधकारी व कमचारी यांची कत  ये व अिधकार 

अ  अिधकारी/कमचारी पदनाम कत  य ेव जबाबदा-या 
1. ी.अिमत डगरे िसि टम 

मॅनेजर 
        शासक य िनयं ण 

1.  ीमती सोनल 
मिलक  

क.िलपीक 1) अमनपाचे संकेत  थळ वर मािहती भरणे.  
2) िनिवदा दरप के, शुदधीप के Website वर टाकणे.  

3) िविवध िवभागाकडून मािहती मागवून Website अ ावत ठेवण.े  
4) संगणक य प  तयार करणे.  
5) लेखा प र ण संबंधीत कामे. 
6) िविवध िवषया  या न  ती (फाईल) सांभाळणे.  
7) आवक – जावक संबंधीचे काम. 
8) सव कारची दयेके तयार करणे व मंजुरीस सादर करणे.  
9) तरतुद रिज  टर संबधंीत काम. 
10) अंदाजप क संबधंीत कामे. 
11) सव कारचे ा  त होणारे धनादशे नगद र  कम  या न दी व 

भरणा करणे.  
12) कमचा-यां  या रजा िवषयक करावयाची कामे. 
13) िसि टम मनॅेजर यां  याकडून वेळोवेळी दले  या सुचने माण े

करावयाची कामे.  
2.  ी.रोहन पंत  क.िलपीक  1) संगणक सािह  य साठा न दवही अ ावत करणे. 

2) िविवध न  तीबाबतचे टपणीलेखन. 
3) झोन कायालय तसेच इतर सव कायालयाचे संगणक य 

बाब िवषयी त ारीचे िनराकरण करणे. 
4) िवभागांना संगणक व त  सम सािह  य पुरवठा व न द करण ेव 

साठा पु  तक अ ावत ठेवण.े 
5) संगणक व त  सम सािह  य दखेभाल व कामावर संपूण िनयं ण व 

सुरि तता, उपाययोजना कामे. 
6)  िनिवदासंदभातील संपूण कामकाज करणे. 
7) आव  यकतेनुसार सािह  य खरेदी आ ावली संदभातील िविवध 

न  ती  तािवत करणे. 
8) आव  यकतेनुसार Presentation तयार करणे. 

9)  Networking चे कामावर दु  ती िनयं ण व उपाययोजना. 
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10)  Laptop  या दखेभाल दु  ती संबंधीतील कामावर िनयं ण. 

11) Server, LAN Network, Connectivity बाबत संपूण 
दखेभाल व दु  ती. 

12) झोन कायालय तसेच इतर सव कायालयाचे संगणक य बाब वर 
िनयं ण ठेवण.े  
 

13) Server Room ची दखेभाल व दु  तीबाबत कामकाज 
सांभाळण.े 

14) संपूण तांि क कामकाज हाताळणे. 
15)  संगणक य प  तयार करणे.  
16)  िसि टम मनॅेजर यां  याकडून वेळोवेळी दले  या सुचने माण े

करावयाची कामे.   
4. रिव खडसे  िशपाई  1) िवभागातील सािह  य सुरि तता.  

2) डाक पोहचिवणे.  
3) संगणक िवभागअंतगत सवर म, नागरी सुिवधा क  व 

िस  टीम मनॅेजर यांच ेक ाची संपुण साफसफाई.  
4) िशपाई ची सव काम.े 
5) िसि टम मनॅेजर यां  याकडून वेळोवेळी दले  या सुचने माण े

करावयाची कामे.  
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अ .  कं ाटी/ठरािवक मानधनावर 
कायरत अिधकारी/ कमचारी 
यांचे नाव  

पदनाम  कत  य व जबाबदा-या   

1 ी िनलेश राऊत  सॉ टवेअर 
इंिजिनअर  

1) Software maintenance and development 
2) Server Maintenance  
3) EIP Website Maintenance 
4) Tax Bill दु  तीची कामे 
5) E-governance KDMC चे संपुण Module वर िनयं ण ठेवणे 
6) डाटा सुरि तता व सवर बॅक अप 

िस  टीम मॅनेजर यांनी वेळोवळेी िनदिशत केलेले संपुण कामकाज 
सांभाळणे  

2 ी कंुदन राठोड  नेटवक ग व 
हाडवेअर अिभयंता  

1) सवर म मटेनंस् 
2) आपले सरकार त ार िनवारण 
3) दनैं दन मनपाचे ईमेल तपासणे व मा.आयु  त यांचे आवक जावक 

िवभागाकड ेपाठिवणे. 
4) Hardware and Networking Maintenance  
5) िस  टीम मॅनेजर यांनी वेळोवेळी िनदिशत संपुण कामकाज सांभाळण.े  

3 ी.रोहन कुरील संगणक अिभयंता 1) संगणक य प  तयार करणे . 
2) आपले सरकार त ार िनवारण व PG Portal 
3) सव कारचे ा  त होणारे धनादशे नगद र  कम  या न दी व भरणा 

करणे . 
4) अमनपाचे संकेत  थळ वर मािहती भरणे . 
5) िनिवदा दरप के, शु ीप के वेबसाइट वर टाकणे. 

6) िविवध िवभागाकडून मािहती मागवनू Website अ ावत ठेवणे . 

7) न तीचे वगवारी ,न तीब  करणे. 
िसि टम मॅनेजर यां  याकडून वळेोवेळी दले  या सुचने माणे करावयाची 
काम े  

4 कु. नाजुका िहरवे  िलपीक  1) संगणक य टंकलेखनाचे कायालयीन कामकाज 
2) फाईल ॅक ग सांभाळणे 
3) आवक जावक  
4) न तीचे वगवारी ,न  तीब  करण े
5)  वेळोवेळी िनदिशत संपुण कामकाज सांभाळणे 

5
  

ी अजय पुसतकर  सुर ार क  1) नागरी सुिवधा क  संगणक िवभाग म  ये सुर ा र क  हणून कायरत  
2) नागरी सुिवधा क  अंतगत सािहतयाची दखेभाल सुरि तता 
3) ऑफ समधील व र  ठांनी वेळोवेळी सांिगतललेी कामे. 
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कलम 4(1) ख (तीन) 
 

कायालयीन िनणय येतील कायप ती पयवे ण व जबाबदारी प त 
 

अ  कामाच ेनाव  पयवे ण अिधकारी जबाबदार अिधकारी  
1 संगणक िवभागाची संबंधीत 

खरेदी  
िस  टीम मॅनेजर सहा. ो ामर/संबंधीत िलपीक  

2 तां ीक बाबी अ ावत ठेवण े िस  टीम मॅनेजर सहा. ो ामर/संबंधीत िलपीक 
3 हाडवेअर सपोट  िस  टीम मॅनेजर सहा. ो ामर/संबंधीत िलपीक 
4 सॉ टवेअर सपोट  िस  टीम मॅनेजर सहा. ो ामर/संबंधीत अिभयंता 
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कलम 4(1)ख (चार)  
 

आमसभा/  थायी सिमती/आयु  त/िवभाग मुख यांनी नेमनु दलेले काय व कत  य िविहत मुदतीत पुण करण.े 
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कलम 4(1) ख (पाच) 
 

संगणक िवभाग यां  या कायाशी संबधंीत िनयम/अिधिनयम 

1) मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 

2) म.न.पा.  थायी सिमती/इतर सिम  या यांनी  यां  या अिधकारांचा वापर क न वेळोवळेी पारीत केलेल े

ठराव. 

3) मा.आयु  त म.न.पा.यांनी  यांचे अिधकाराचा वापर क न वेळोवेळी िनगिमत केलेले आदशे/प रप के 

इ  यादी  

4) रा  य शासन/क  शासनाचे महानगरपािलकेशी सं बंधीत िवषयांना अनुस न वळेोवळेी िनगिमत झालेले 

शासन िनणय /प रप के. 
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कलम 4(1)ख (पाच) 
 

संगणक िवभाग यां  या कायाशी संबधंीत शासन िनणय  

अ   शासन िनणयानसूार दशिवललेा िवषय  शासन िनणय माकं व तारीख  अिभ ाय  
1 रा  यातील सव महानगरपािलकांम  ये व 

नगरप रषदांम  ये भावीपणे 
संगणक करण राबिवणबेाबत.  

संगणक 2005/ . .05/निव-29 
दनांक 04 फे ुवारी 2006 

 

2 रा  यातील  थािनक  वरा  य सं  थाम  य े
संगणक करण क  प राबिवणबेाबत.  

पी.एन.सी.-1007/54/ . .2/निव-32 
द. 28 जूल,ै2009  

 

3 ई – ग  हनंस बाबत  .नप स/2010/संगणक करण 
अहवाल- . .20/8 द.14फे ुवारी 
2011 (1 ए्ि ल 2011) 
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कलम 4 (1) ख (सहा) 
 

अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयाम  ये द  तऐवजांची यादी  

द  तऐवजाचंी सचुी 

अ  द  तऐवजाचंा कार  मखु  य  ती/पदनाम  
1 संगणक खा  यकरीता खरेदी केले  या बाब  या खरेदी 

ये  या धारीका  
िस  टीम मॅनेजर  
सहा ो ामर 
िलपीक  

2 संगणक साठा रिज  टर  िलपीक  
 

 

 

 

 

 

 

 



 अमरावती महानगरपािलका अमरावती   
संगणक िवभाग 

 मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत कलम 4(1) ख    

13 Amravati Municipal Corporation.-                                                    www.amravaticorporation.in 

 

कलम 4(1)(ख) (सहा) 
 

अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयाम  ये द  तऐवजांची वगवारी 

अ   द  तऐवजाचंा कार  
म  टर/न दपु  तक/  हाउचर यादी  

सरुि त ठेव  याचा कालावधी  

1  कायालयीन न   या  अ वग- कायम  व पी जतन करावयाची कागदप े  
ब वग – 25 वष जतन करावयाची कागदप े 

क वग – 5 वष जतन करावयाची कागदप े  

ड वग – फ  त 1 वष जतन करावयाची प े  
2  आवक- जावक रिज  टर  

कायम  व पी रिज  टर 3 साठा रिज  टर  
4 हजेरी रिज  टर  
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कलम 4(1)(ख) (सात) 

 
अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयाची प रणामकारक कामासाठी जनसामा  याशी 
स लामसलत कर  याची  यव था 
 
अ  स  लामसलतीचा िवषय  काय णालीचे 

िव  तृत वणन  
कोणतया 
अिधिनयमा/िनयम 
प रप का ारे  

पुनरावृ  तीकाल  
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कलम 4(1)(ख) (आठ) 

 
आपला एक भाग  हणनू कवा स  ला दे  या  या योजनासाठी  हणनू गठीत केले  या दोन कवा अिधक  य  त  या 
िमळून बनले  या मंडळाचे,प रषदां  या सिम  यां  या आिण अ  य िनकाया  या बैठक  लोकांसाठी खु  या आहते कवा 
कसे कवा अशा बैठक ◌ीची कायवृ  ते जनतेला पहावयास िमळ  याजोगे आहते कवा कसे याबाबतच ेिववरण. 
 
िनरंक  
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कलम 4(1)(ख) (नऊ ) 

 
अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयातील अिधका-याची आिण कमचा-याची िनदिशका  
अ  अिधकारी/कमचारी पदनाम कत  य ेव जबाबदा-या 

1. ी.अिमत डगरे िसि टम 
मॅनेजर 

        शासक य िनयं ण 

3.  ीमती सोनल 
मिलक  

क.िलपीक 14) अमनपाचे संकेत  थळ वर मािहती भरणे.  
15) िनिवदा दरप के, शुदधीप के Website वर टाकणे.  

16) िविवध िवभागाकडून मािहती मागवून Website अ ावत ठेवण.े  
17) संगणक य प  तयार करणे.  
18) लेखा प र ण संबंधीत कामे. 
19) िविवध िवषया  या न  ती (फाईल) सांभाळणे.  
20) आवक – जावक संबंधीचे काम. 
21) सव कारची दयेके तयार करणे व मंजुरीस सादर करणे.  
22) तरतुद रिज  टर संबधंीत काम. 
23) अंदाजप क संबधंीत कामे. 
24) सव कारचे ा  त होणारे धनादशे नगद र  कम  या न दी व 

भरणा करणे.  
25) कमचा-यां  या रजा िवषयक करावयाची कामे. 
26) िसि टम मनॅेजर यां  याकडून वेळोवेळी दले  या सुचने माण े

करावयाची कामे.  
4.  ी.रोहन पंत  क.िलपीक  17) संगणक सािह  य साठा न दवही अ ावत करणे. 

18) िविवध न  तीबाबतचे टपणीलेखन. 
19) झोन कायालय तसेच इतर सव कायालयाचे संगणक य 

बाब िवषयी त ारीचे िनराकरण करणे. 
20) िवभागांना संगणक व त  सम सािह  य पुरवठा व न द करण ेव 

साठा पु  तक अ ावत ठेवण.े 
21) संगणक व त  सम सािह  य दखेभाल व कामावर संपूण िनयं ण व 

सुरि तता, उपाययोजना कामे. 
22)  िनिवदासंदभातील संपूण कामकाज करणे. 
23) आव  यकतेनुसार सािह  य खरेदी आ ावली संदभातील िविवध 

न  ती  तािवत करणे. 
24) आव  यकतेनुसार Presentation तयार करणे. 

25)  Networking चे कामावर दु  ती िनयं ण व उपाययोजना. 
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26)  Laptop  या दखेभाल दु  ती संबंधीतील कामावर िनयं ण. 

27) Server, LAN Network, Connectivity बाबत संपूण 
दखेभाल व दु  ती. 

28) झोन कायालय तसेच इतर सव कायालयाचे संगणक य बाब वर 
िनयं ण ठेवण.े  
 

29) Server Room ची दखेभाल व दु  तीबाबत कामकाज 
सांभाळण.े 

30) संपूण तांि क कामकाज हाताळणे. 
31)  संगणक य प  तयार करणे.  
32)  िसि टम मनॅेजर यां  याकडून वेळोवेळी दले  या सुचने माण े

करावयाची कामे.   
5. रिव खडसे  िशपाई  6) िवभागातील सािह  य सुरि तता.  

7) डाक पोहचिवणे.  
8) संगणक िवभागअंतगत सवर म, नागरी सुिवधा क  व 

िस  टीम मनॅेजर यांच ेक ाची संपुण साफसफाई.  
9) िशपाई ची सव काम.े 
10) िसि टम मनॅेजर यां  याकडून वेळोवेळी दले  या सुचने माण े

करावयाची कामे.  
 
अ .  कं ाटी/ठरािवक मानधनावर 

कायरत अिधकारी/ कमचारी 
यांचे नाव  

पदनाम  कत  य व जबाबदा-या   

1 ी िनलेश राऊत  सॉ टवेअर 
इंिजिनअर  

7) Software maintenance and development 
8) Server Maintenance  
9) EIP Website Maintenance 
10) Tax Bill दु  तीची कामे 
11) E-governance KDMC चे संपुण Module वर िनयं ण ठेवणे 
12) डाटा सुरि तता व सवर बॅक अप 

िस  टीम मॅनेजर यांनी वेळोवळेी िनदिशत केलेले संपुण कामकाज 
सांभाळणे  

2 ी कंुदन राठोड  नेटवक ग व 
हाडवेअर अिभयंता  

6) सवर म मटेनंस् 
7) आपले सरकार त ार िनवारण 
8) दनैं दन मनपाचे ईमेल तपासणे व मा.आयु  त यांचे आवक जावक 

िवभागाकड ेपाठिवणे. 
9) Hardware and Networking Maintenance  
10) िस  टीम मॅनेजर यांनी वेळोवेळी िनदिशत संपुण कामकाज सांभाळण.े  

3 ी.रोहन कुरील संगणक अिभयंता 8) संगणक य प  तयार करणे . 
9) आपले सरकार त ार िनवारण व PG Portal 
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10) सव कारचे ा  त होणारे धनादशे नगद र  कम  या न दी व भरणा 
करणे . 

11) अमनपाचे संकेत  थळ वर मािहती भरणे . 
12) िनिवदा दरप के, शु ीप के वेबसाइट वर टाकणे. 

13) िविवध िवभागाकडून मािहती मागवनू Website अ ावत ठेवणे . 

14) न तीचे वगवारी ,न तीब  करणे. 
िसि टम मॅनेजर यां  याकडून वळेोवेळी दले  या सुचने माणे करावयाची 
काम े  

4 कु. नाजुका िहरवे  िलपीक  6) संगणक य टंकलेखनाचे कायालयीन कामकाज 
7) फाईल ॅक ग सांभाळणे 
8) आवक जावक  
9) न तीचे वगवारी ,न  तीब  करण े
10)  वेळोवेळी िनदिशत संपुण कामकाज सांभाळणे 

5
  

ी अजय पुसतकर  सुर ार क  4) नागरी सुिवधा क  संगणक िवभाग म  ये सुर ा र क  हणून कायरत  
5) नागरी सुिवधा क  अंतगत सािहतयाची दखेभाल सुरि तता 
6) ऑफ समधील व र  ठांनी वेळोवेळी सांिगतललेी कामे. 
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कलम 4(1)(ख )(दहा) 
 

अिधकारी/ कमचारी यांची इतर मािहती  

अ   नाव  पदनाम  पदसंवग  पद हण दनांक 
1 ी अिमत डगरे  िस  टीम मॅनेजर  वग 2  22/11/2015 
2 ी रोहन पंत किन  ठ िलपीक वग 3  12/06/2012 
3 ीमती सोनल मिलक किन  ठ िलपीक  वग 3  01/06/2021 
4 ी रिव खडसे  िशपाई  वग 4  01/03/2019 
 

अ .  बाहय यं णेमाफत व ठरािवक 
मानधनावर कायरत अिधकारी/ 
कमचारी यांच ेनाव  

पदनाम  पद हण दनांक 

1 ी िनलेश राऊत  सॉ टवेअर इंिजिनअर  द.03/03/2018 
2 ी कंुदन राठोड  हाडवेअर अिभयंता  द.01/03/2020 
3 ी रोहन कुरील संगणक अिभयंता द.04/07/2021 

4 कु. नाजकुा िहरवे  िलपीक  द.01/03/2020 

5 ी अजय पुसतकर  सुर ार क  द.20/02/2019 
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कलम 4(1) ख (दहा) 
 

अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालया  या अिधकारी व कमचा-यां  या वेतनाची िव  तृत 
मािहती 

अ  वग  पद  वेतन परेषा  इतर अनु ेय भ  ते  
(िनयिमत 
महागाईभ  ता, 
घरभाडभे  ता, 
शहर भ  ता   

संगानूसार 
(जसे वास 
भ  ता ) 

िवशेष (जसे 
क  प भ  ता 
िश णभ  ता) 

1 वग 2  िस  टीम मॅनेजर  9300-34800-4400 लागु -  लागु नाही 
2 वग 3 सहा ो ामर  -  -  -  - 

3 वग 3 किन  ठ िलपीक 5200-20200-1900 लागु -  लागु नाही 

4 वग 4  िशपाई 4440-7440-1300 लागु -  लागु नाही 
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कलम 4(1) ख(अकरा)  
 

अमरावती महानगरपािलका ये थील संगणक िवभाग कायालयाचे मंजुर अंदाजप क व खचाचा तपशील यांची 
िव  तृत मािहती 

 

सन 2022-2023 मधील अदंाजप क य तरतदु 

 

अ. . लखेािशष तरतदु 

1 संगणक करण व दखेभाल  .   1,00,00,000/- 
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कलम 4(1) ख (चौदा)  
 
अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयातील मािहतीचे इले  ॉिनक  व पात साठिवलेली 
मािहती कािशत करणे. चालु वषाकरीता  
 
अ  द  तऐवजाचा कार  िवषय  कोण  या 

इले  ॉिनक 
 व पात  

जबाबदार  य  ती  

 Database Back Up Oracle Database 

SQL Database 

 

External 

Hard disc 

िस  टीम मॅनेजर/ 
संगणक अिभयंता 

 
 टेप  
 फ  म 
 िसडी 
 इतर कोण  याही  व पात  
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कलम 4(1) ख (पधंरा)  
 
अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयात उपल  ध सुिवधांचा त  ता कािशत करणे. 
 
अ  सिुवधचेा कार  वळे  कायप ती  ठकाण  जबाबदार  य  ती 

/कमचारी  
त ार 
िनवारण  

1 भेटीची वेळ  कायालयीन 
सकाळी 
10:00 ते 
दपुारी 
04:00 

 संगणक 
क , 
नागरी 
सुिवधा 
क  

िस  टीम मॅनेजर, 
संबंधीत 
अिधकारी/कमचारी  

 

2 वेबसाईट  
www.amravaticorporation.in 

 

24 X 7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 अमरावती महानगरपािलका अमरावती   
संगणक िवभाग 

 मािहतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत कलम 4(1) ख    
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कलम (4)(1)ख (सोळा ) 
 
अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयातील शासक य मािहती अिधकारी/सहा. े ीय 
मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी(तेथील लोक ािधकारी  या काय े ातील) यांची िव  तृत मािहती 

कािशत करणे. 
 

सहा. मािहती अिधकारी ,जन मािहती अिधकारी व अिपलीय अिधकारी याचंा तपशील 
 

जन मािहती अिधकारी 
 
अ  नाव  पदनाम  RTI नसूार मािहती अिधका-याच े

काय े   

प  ता व टेिलफोन न.ं  

1 
 

 ी रोहन पंत  
 

किन  ठ 
िलपीक 

संगणक क  महानगरपािलका अमरावती  संगणक िवभाग 
 

 

अिपलीय अिधकारी 
 
अ  नाव  पदनाम  RTI नसूार मािहती 

अिधका-याच ेकाय े   

प  ता व टेिलफोन 
न.ं  

RTI करीता ई-मले 
ओळख  

1 ी अिमत डगरे  िस टीम 
मॅनेजर  

मु  यालय तसेच नागरी 
सुिवधा क  

संगणक िवभाग 
टेिलफोन न.ं 
2566990  

-  

 
 

 

कलम (4)(1)ख (सतरा)  
 
अमरावती महानगरपािलका येथील संगणक िवभाग कायालयातील कािशत मािहती. 
 


