
 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

 

कलम (2) एच-नमनुा (अ) 

 

क  शासना या मािहती अिधकाराअतंगत इंटरनेट वर िस द करावयाची कायकारी अिभयंता-2 िवभागाची 

मािहती खालील माणे आह.े 

अ. . िवभागाच ेनाव सं था मुखाच ेनाव ठकाण व प ा 

1. कायकारी अिभयंता-2 िवभाग कायकारी अिभयंता-2 अमरावती महानगरपािलका, अमरावती  

राजकमल चौक 444607 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

ककलम 4(1) (ख) (i) 

 

अमरावती महानगरपािलका येथील कायकारी अिभयंता-2 िवभाग कायालयातील काय व कत  यांचा 

तपशील. 

1. कायालयाचा तपशील  - कायकारी अिभयंता-2 िवभाग, महानगरपािलका, अमरावती. 

2. कायालयाचा प ा - राजकमल चौक, अमरावती. 

3. कायालय मुख  - ी. सुहास च हाण, कायकारी अिभयंता-2 

4. िवभागाचे येय व धोरण - या कायालय अंतगत असलेली संपुण कामावर िनयं ण ठेवणे व  

    अंमलबजावणी करणे. 

5. कामाचे िव तृत व प - 

अ. . कायालयाच ेनाव कामाचे व प 

1. कायकारी अिभयंता-2 1. रमाई आवास योजने अंतगत नागरीकानंा अनुसूिचत जाती व 
नवबौ द घटकांमधील दारी रेषा खालील नागरीकानंा घरकुलाचा 
लाभ दणेे  
2. झोपडप ी, दिलत व ती भागात मनपा िशष व इतर शासन 

अनुदानातून िवकासा मक काम ेकरण ेमनपा पाणी पुरवठाची कामे, 

इ यादी. 

2. आवक जावक 1. आवक ि वकारणे. 

2. संबंधीत कायालयाम ये न ती, टपाल वाटप करणे. 

 

 

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

6. कायकारी अिभयतंा-2 िवभागाची सव साधारण रचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

कायकारी अिभयंता-2 अिधकारी 

ी. सुहास च हाण 

उप-अिभयंता 

सहा. अिभयंता / शाखा अिभयंता 

व र  िलपीक 

2 

किन  िलपीक 

1 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

 

 

िशपाई 

 

7. कायकारी अिभयतंा-2 िवभागातील अिधकारी व कमचारी याचंा संपक तपशील:- 

अ. . नाव पदनाम फोन / 

मण वनी 

िव तार फॅ स 

1. ी. सुहास च हाण कायकारी अिभयंता-2 अिधकारी 7030922860 - - 

2. ी. एम.एन. राऊत उप-अिभयंता 8446175500 - - 

3. ी. ि ह.एम. दशेमुख शाखा अिभयंता 8087078091 - - 

4. ी. केशव ठाकरे व र  िलपीक 8999352957 - - 

5. ीमती संिगता 

बोरवार 

व र  िलपीक 9403196812 - - 

6. ी. कृ णा पारधी किन  िलपीक 8208576319 - - 

7. ी. रमशे वानखड े मदतनीस 9011507956 - - 

8. ी. दलीप नाग दव े िशपाई 9960730704 - - 

9. ी. बबन खडस े िशपाई  - - 

 

1 

िशपाई 

3 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

कलम (4)(1)(b)(ii) नमनुा (अ) 

 

कायकारी अिभयंता-2 िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांची कत  ेव अिधकारी 

अ.  अिधकारी / कमचारी कत / जबाबदा या 

1. कायकारी अिभयंता-2 अिधकारी िवभाग मुख हणुन कायालयीन कामा या अनुषंगाने 

िवभागावर िनयं ण ठेवणे. 

2. उप-अिभयंता /  

सहा.अिभयंता / शाखा अिभयंता 

अिधन त सव कमचा यांकडुन िवभागा अंतगतची सव काम े

क न घेणे. तसेच व र ांकड ेमािहती सादर करणे. 

3. व र  िलपीक / किन  िलपीक ा  द तावजेाचे अनुषंगाने न ती सादर करणे. 

4. िशपाई कायालयीन टपाल वाटप करणे. 
 

या िवभागातील काम:े- 

1) शासनाने व सवसाधारण सभेन ेघेतले या धोरणा मक िनणयाची अंमलबजावणी करणे. 

2) वा षक अंदाज प का क रता मािहती सादर करणे. 

3) धोरणा मक बाबी संबंधीत ताव महापािलकेस सादर करणे, व याबाबत झाले या िनणयाची 

अंमलबजावणी करण.े 

4) शासक य प ांना उ रे दणेे. 

5) शासक य लेखाप र ण यांचे आ ेपास उ रे दवूेन त ेवगळून घे याची तसेच लेखाप र ण आ ेपांचे 

अनुपालन सादर करण े याबाबतची कायवाही करण.े 

6) नागरीकां या त ारी कवा प  संबधंीतांकड ेपाठिवणे. 

7) रमाई आवास योजना अंतगत पा  लाभा याना घरकुलाचा लाभ दणेे. 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

 

 

कलम (4)(1)(b)(iii) 

 

कायकारी अिभयंता-2 िवभागातील कायालयीन िनणय येतील कयप दती, पयवे ण व जबाबदारी 

प दत:- 

 

अ. . कामोच व प जबाबदार अिधकारी / कमचारी 

1. धोरणा मक बाबी कायकारी अिभयंता-2 अिधकारी 

2. थळ िनरी ण व करण सादर करण.े संबंधीत झोनम ये कायरत उप-अिभयंता / 

सहा यक अिभयंता 

 

कलम (4)(1)(b)(iv) 

 

सवसाधारण सभा/ थायी सिमती / िवधी सिमती / आयु ् ◌ा / िवभाग मुख / यांनी नेमनु दलेले 

काय कत  ेिविहत मुदतीत पुण करण.े 

 

 

 

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

कलम (4)(1)(b)(v) नमनुा (अ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम (4)(1)(इ)(अ) नमनुा (ब) 

 

कायकारी अिभयंता-2 िवभाग यां या कायाशी संबधंीत शासन िनणय:- 

 

अ.

. 

शासन िनणयानुसार 
संबंधीत दशिवलेला 
िवषय 

शासन िनणय मांक व याची तारीख अिभ ाय 
(अस यास) 

1. रमाई आवास 
योजना 

 . बीसीएच-

2009/ . .159/मावक-

2, द. 09 माच 2010. 

 

. रआयो-

2015/ . .420/बांधकामे 

द. 31 िडसबर 2015 

. रआयो-

2016/ . .578/बांधकामे, 

द. 07 जानेवारी 2017 

 

 

 

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

कलम (4)(1)(b)(v) नमनुा (क) 

 

कायकारी अिभयंता-2 िवभाग यां या कायाशी संबधंीत प रप के 

 

अ. . शासक य प कानुसार 
दलेले िवषय 

प रप क मांक व 
याची तारीख 

अिभ ाय (अस यास) 

1. दिलत व ती, 5% क याणकारी मागासवग य योजना 

 

कलम (4)(1)(इ)(अ) नमनुा (ड) 

 

कायकारी अिभयंता-2 िवभाग यांचे कायाशी संबधंीत कायालयीन आदशे / धोरणा मक प रप के 

 

अ. . कायालयीन आदशेात 
दशिवलेला िवषय 

कायालयीन आदशे 
मांक व याची तारीख 

अिभ ाय (अस यास) 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

 

कलम (4)(1)(b)(v) नमुना (इ) 

 

अमरावती महानगरपािलका येथील कायकारी अिभयंता-2 िवभाग कायालयाम ये उपल ध्◌ा 

द ताऐवजांच ेयादी द ताऐवजांची सुची. 

 

अ. . द ताऐवजांचा कार मुख  / पदनाम व कतीच े ठकाण जर 
ती  उपरो  
कायालयात उपल ध्◌ा 
नस यास 

अ अंदाजप क न ती / िनिवदा न ती ी. केशव ठाकरे, 

(व.िल.) 

कायकारी अिभयंता-2 
िवभाग 

ब रमाई आवास योजने अंतगत 
करणांचा न ती 

ी. कृ णा पारधी 

(क.िल.) 

कायकारी अिभयंता-2 
िवभाग 

क आवक जावक ीमती संिगता 
बोरवार (व.िल.) 

कायकारी अिभयंता-2 
िवभाग 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

कलम (4)(1)(b)(v) नमनुा (इ) 

 

अमरावती महानगरपािलका येथील कायकारी अिभयंता-2 िवभाग कायालयाम ये द ताऐवजांची 

वगवारी. 

 

अ. . द ताऐवजाचा कार न ती / म टर/ 

न दपु तक . 

सुरि त ठेव याचा कालावधी शेरा 

1. कायालयीन न या अ वग- कायम व पी 

ब वग- 25 वष 

क वग- 5 वष 

ड वग- फ ् ◌ा 1 वष पयत 

 

 

कलम (4)(1)(b) 

अमरावती महानगरपािलका येथील कायकारी अिभयंता-2 िवभाग कायालयात प रनाम कारक 

कामासाठी जनसामा यांशी स ला मसलत कर याची व था 

कलम (4)(1)(b) (viii) 

 

अमरावती महानगरपािलका येथील कायकारी अिभयंता-2 िवभाग कायालया या सिमतीची यादी 

काशीत करण.े 

 

 

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

 

कलम (4)(1)(b) (ix) 

 

कायकारी अिभयंता-2 िवभागातील अिधकारी व कमचारी यांची पगारासह इतर मािहती:- 

 

अ. . नाव पदनाम पद संवग पद हण दनांक ढोबळ पगार 

1. ी. सुहाण च हाण कायकारी अिभयंता-2 I 05/09/2002 80000 

2. ी. एम.एन. राऊत उप-अिभयंता I 12/01/1985 98400 

3. ी. ि ह.एम. दशेमुख शाखा अिभयंता II 07-02-1997 99000 

4. ी. केशव ठाकरे व र  िलपीक III 02/02/2005 34300 

5. ीमती संिगता 
बोरवार 

व र  िलपीक III 21/07/2005 33300 

6. ी. कृ णा िव. पारधी किन  िलपीक III 15/06/1995 39800 

7. ी. रमशे वानखड े मदतनीस IV  33000 

8. ी. दलीप नाग दव े िशपाई IV 01/11/1991 30000 

9. ी. बबन खडस े िशपाई IV  30000 

 

 

 

 

 

 

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

 

कलम (4)(1)(b) (x) 

 

अमरावती महानगरपािलका कायकारी अिभयंता-2 िवभाग येथील कायालया या अिधकारी व 

कमचारी यांचे वेतनांची िव तृत मािहती. 

अ. . वग पद वेतन 
परेषा 

इतर अनु ेय भ े   

1. II कायकारी अिभयंता-2  - िनयिमत (मळु वतेन, महागाई 

वेतन, महागाई भ ा, घर भाड े

भ ा, शहर भ ा.) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे क प 

भ ा, िश ण 

भ ा.) 

2. II उप-अिभयंता - िनयिमत (मुळ वेतन, महागाई 

वेतन, महागाई भ ा, घर भाड े

भ ा, शहर भ ा.) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे क प 

भ ा, िश ण 

भ ा.) 

3. II शाखा अिभयंता - िनयिमत (मळु वतेन, महागाई 

वेतन, महागाई भ ा, घर भाड े

भ ा, शहर भ ा.) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे क प 

भ ा, िश ण 

भ ा.) 

4. III व र  िलपीक - िनयिमत (मळु वतेन, महागाई 

वेतन, महागाई भ ा, घर भाड े

भ ा, शहर भ ा.) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे क प 

भ ा, िश ण 

भ ा.) 

5. III किन  िलपीक - िनयिमत (मळु वतेन, महागाई 

वेतन, महागाई भ ा, घर भाड े

भ ा, शहर भ ा.) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे क प 

भ ा, िश ण 

भ ा.) 

6. IV चपराशी - िनयिमत (मळु वतेन, महागाई 

वेतन, महागाई भ ा, घर भाड े

भ ा, शहर भ ा.) 

संगानुसार 
(जसे वास 

भ ा) 

िवशेष (जसे क प 

भ ा, िश ण 

भ ा.) 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

कलम (4)(1)(b) (xi) 

 

अमरावती महानगरपािलका कायकारी अिभयंता-2 िवभाग येथील कायालयाच ेमंजुर अंदाजप क व 

खचाचा तपशील याची िव तृत मािहती. 

 

कलम (4)(1)(b) (xiv) 

 

अमरावती महानगरपािलका कायकारी अिभयंता-2 िवभाग येथील कायालयातील मािहतीच े

इले ॉिनक व पात साठिवली मािहती काशीत करण.े चाल ुवषाक रता. 

कलम (4)(1)(b) (xiv) 

अमरावती महानगरपािलका कायकारी अिभयंता-2 िवभाग येथील कायालयात उपल ध्◌ा सुिवधांचा 

त ा कािशत करण.े 

अ. . सुिवधेचा कार वेळ  कायप दती ठकाण जबाबदार  
/ कमचारी 

त ार 
िनवारण 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 



 

अमरावती महानगरपािलका, अमरावती. 
कायकारी अिभयतंा-2 िवभाग 

 

कलम (4)(1)(b) (xvi) 

 

अमरावती महानगरपािलका कायकारी अिभयंता-2 िवभाग येथील कायालयाती शासक य मािहती 

अिधकारी / सहा यक मािहती अिधकारी / अपीलीय िधकारी / (येथील लोक ािधकारी या 

काय े ातील) यांची िव तृत मािहती काशीत करण.े 

सहा यक मािहती अिधकारी, मािहती अिधकारी व अपीलीय अिधकारी यांचा तपशील.  

 सहा. जन मािहती अिधकारी. 

अ. . नाव पदनाम RTI नुसार सहा. 
मािहती 
अिधका यांच े
अिधकार े  

प ा व टेिलफोन 
नंबर 

     

मािहती अिधकार अिधिनयम 2005 अंतगत कलम (4) (1) (क) नुसार मािहती. 

 

कायकारी अिभयतंा-2 

महानगरपािलका, अमरावती. 


