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शहर अभियंता

उप अभियंता झोन क्र. 

1

उप अभियंता झोन क्र. 

4
उप अभियंता झोन क्र. 

5

उप अभियंता झोन क्र. 

3

उप अभियंता झोन क्र. 

2

कायाालय अभियंता

(कायाालयीन तांभिक

कामकाज)

कायाालय अभियंता

(भनभिदा ि तांभिककामे)

मुख्यकायाालय भलभपक

झोन क्र.१,२,३,४ ि ५

झोन भलभपक झोन भलभपक झोन भलभपक झोन भलभपक झोन भलभपक

िार्ा / प्रिाग अभियंता िार्ा / प्रिाग अभियंता िार्ा / प्रिाग अभियंता िार्ा / प्रिाग अभियंतािार्ा / प्रिाग अभियंता

कंिाटी कभनष्ट अभियंता कंिाटी कभनष्ट अभियंता कंिाटी कभनष्ट अभियंता कंिाटी कभनष्ट अभियंता कंिाटी कभनष्ट अभियंता



  

3  

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

बाांधकाम लवभाग 

 

•किम (4)  (1)  (b)   (i) 

 

अमरावती महानगर पालिका येथीि सामान्य प्रशासन कायााियातीि काया व कताव्य याांचा 

तपशीि. 

1. कायााियाचे नाव :- बांधकाम भििाग 

2. पत्ता : - अमरािती महानगर पाभलका राजकमल चौक, अमरािती. 

3. कायाािय प्रमुख :-  शहर अभियंता 

4. लवभागाचे धे्यय्य व धोरण : - महानगरपाभलकेच्या प्रशासभकय कामाचे सुभनयोजन 

5. कामाचे लवसृ्तत स्वरुप :-  

 

अ.क्र. कामाचे स्वरुप 

1 

अमरािती महानगर पाभलकेच्या भसमांतगात भिकास कामे उदा. भिभिध प्रकारची बांधकामे/रसे्त बांधकाम ि 

दुरुस्ती, नाली बांधकाम ि दुरुस्ती, पुलाचे बांधकाम, इमारतीचे बांधकाम ि देखिाल करणे, खुल्याजागेचा 

भिकास ि त्यािर कामे करणे, संरक्षण भिंत बांधणे (चेनभलंक फें भसग) भिकसनशील लेआउट मभधल भिकास 

कामांिर लक्ष ठेिणे ि तपासणी करणे, अनाभध कृत बांधकाम ि अभत क्रमणने तपासणे ि कायािाही करणे,भश 

कस्त इमारतीची तपासणी ि कायािाही करणे ि इतर तत्स्म कामे 
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महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

•किम (4)  (1) (b)   (ii)  नमुना  (अ) 

 

अभधकारी ि कमाचारी यांची कतावे्य ि अभधकार:-  

अ.क्र. अलधकारी व कमाचारी •कताव्य / जबाबदा-या 

1.   शहर अभियंता (रव िंद्र प ार) भििागाअंतागत येणा-या प्रशासभकय ि तांभिक बाबीिंर न्यायोभचत योग्य तो 

अहिाल िरीष्ठाकरे् सादर करुन झालेल्या भनणायािर योग्य कायािाही करणे, 

भिकास कांमाच्या नस्तीला तांभिक मंजुरी देणे, कामांची पाहणी करणे, 

शहराच्या भिकासामधे्य रचनात्मक दृष्टया भिचार करणे. 

2.  सहा. अभि. राजेश आगरकर मा. श.अ. यांना सहाय्यक, प्रते्यक नस्तीची प्रशासभकय ि तांभिक बाबी ि 

देयके तपासणी, व व ध प्राकल्पा कामे पाहणे भिभिध भििागाच्या बांधकाम 

भििागाशी प्रकरणािर अहिाल भलहुन कायाालयाच्या अंतागत अर्चणीिर 

लक्ष ठेिणे. बांधकाम भििागातील मनपा भनधी अंतागत अंदाजपिके ि देयके 

तांभिक छाननी करणे ि मा. श.अ. यांनी सुचभिलेली इतर कामे. 

3.  बांधकाम भििागातील माहीती अभधकार अंतगात बाबतची पुणा कायािाही 

करणे ि मा. श.अ. यांनी सुचभिलेली इतर कामे. न ाथे मल्टिपे्लक्साची 

नव्याने कार्य ाही करणे. 

4.  प्र.उप अभियंता (पी. व्ही. इंगोले, 

झोन क्र.1) 

झोन क्र. 1, अंतगात येणा-या प्रिागाच्या भिभिध भिकास कामां बाबत पाहणी 

करणे, अभधनस्त अभियंता करु्न अंदाजपिक बनभिणे, छाननी करणे ि 

श.अ. यांचे करे् तांभिक मंजुरी कररता सादर करणे, कामांिर देखरेख ठेिणे 

ि िरीष्ठांना अहिाल देणे. 250. चौरस भमटरच्या आतील बांधकामाला 

परिािगी देणे, सवे्ह करणे इत्यादी. अनाभधकृत बांधकामािर तपासणी 

करुन कायािाही करणे, झोन अंतगात अभत क्रमणाबाबत कायािाही 

करणे,रसे्त खोदकाम ि फोर्ण्याची परिानगी देणे भशकस्त इमारती बाबत 

कायाािाही करणे, रमाई आिास योजना , प्रधानमंिी आिास योजना ि 

इतर शासकीय योजनांची अमलंबजािणी करणे. 

1. मुकूद बी. राऊत, शाखा अभि. 

            प्रिाग क्र. 1 

2. आभशष ए. अिसरे, सहा.अभि. 

    प्रिाग क्र. 3 

3. आनंद एस. जोशी, सहा.अभि. 

    प्रिाग क्र. 5 

4.  जयंत काळमेघ, सहा.अभि. 

    प्रिाग क्र. 6 

 रुपेश गोलाईत.,क.भल. मा. उप अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे करणे. 

सोनु मेश्राम अक्षर् वसरवसरे् आ क जा क करीता 

एच. पी. गंगर, क.भल. कंिाटी मा. शहर अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे ि भनभिदा प्रभकया बाबत 

सिा कायाािाही करणे.  

 

 

5.  उप अभियंता (सुहास एन. चव्हान, झोन क्र. 2, अंतगात        ------- िरीलप्रमाणे----- 
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झोन क्र. 2) 

1. भदनेश हंबेरे्, सहा.अभि. 

    प्रिाग क्र. 7 

2. व्ही. एम. देशमुख, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 12 िाग 

3.जयंत काळमेघ, सहा.अभि. 

    प्रिाग क्र. 12 िाग 

4.अजय भिंचुरकर, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 13 

5.एम. सी. करु्, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 18 

संजय बांबल, क.भल . मा. उप अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे करणे. 

कािंचन बडबुजर क वि. आ क जा क करीता 

सव ता पाटीि ,क.भल . मा. शहर अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे ि भनभिदा प्रभकया बाबत 

सिा कायाािाही करणे.  

6.  उप अभियंता (िास्कर भतरपूरे्, 

झोन क्र. 3) 

झोन क्र. 3, अंतगात  ------- िरीलप्रमाणे----- 

1. हेमंत महाजन, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 8 

2. भनभतन बोबरे्, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 9 

3.व्ही. एम. देशमुख, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 10 

4. एन. एन. भतखखले, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 11 

आभशष सिई, ि राम गोहर 

क.भल. 

मा. उप अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे करणे. 

कु. सुवनता वसरवसर्ा आ क जा क करीता 

सोनाली भचंचे, ि.भल. मा. शहर अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे ि भनभिदा प्रभकया बाबत 

सिा कायाािाही करणे.  

7.  उप अभियंता (श्रीरंग तायरे्, झोन 

क्र.4) 

झोन क्र. 4, अंतगात      ------- िरीलप्रमाणे----- 

1. व्ही. पी. देशमुख, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 19 

2. व्ही. पी. देशमुख, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 20 

3. भदपक खरे्कर, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 21 

4. आर. आर. तांबेकर, शाखा 

अभि. 

प्रिाग क्र. 22 

कभपल हर्ाले क.भल. मा. उप अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे करणे. 
हरीदास  ाहणे क.भल. प्राधान मिंत्री आ ास र्ोजना   आ क जा क. 

सुवमत पिंडीत, ि.भल मा. शहर अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे ि भनभिदा प्रभकया बाबत 

सिा कायाािाही करणे. 
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8.  उप अभियंता (काझी, झोन क्र.5) झोन क्र. 5, अंतगात       ------- िरीलप्रमाणे----- 

1. प्रभदप िानखरे्, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 4 

2. सभचन. के. मांर्िे, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 14 

3.मनोज शहाळे, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 15 

4. शैलेश बोरकर, , शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 16 

5. सभचन. के. मांर्िे, शाखा अभि. 

प्रिाग क्र. 17 

प्रशांत पिार, क.भल . मा. उप अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे करणे ि आिक जािक. 
िषाा रामटेके, क.भल. मा. शहर अभियंता यांनी सुचिलेली सिा कामे ि भनभिदा प्रभकया बाबत 

सिा कायाािाही करणे.  

9.  आर्षी मेराज शेख, क.वि. उदर्ान व भाग आ क जा क 

10.  सुवमत पिंडीत, क.भल.   शहर अभियंता यांचे स्वीस सहाय्यक, भनभिदे बाबत संपुणा कायािाही करणे 

11.  सोनाली भचंचे, ि.भल. शहर अभियंता कायाांलयातील माहीती अवधकार अिंतगयत प्राकरणे 

हाताळणे  मा. स्थार्ी सवमती सभेची   िोकशाही वदनाची फाईि तर्ार 

करणे   इत्यादी. 

12.  मोना मारुडकर ऑन िाईन   मॅनु्यि वनव दा 

13.  नैना गािंरे्, भशपाई मा. श.अ. यांचे कक्षाची देखरेख कायाालयीन र्ाक िाटणे, नोटीस 

भफरभिणे. 

14.  िक्ष्मी नारार्ण काबिंळे, क.भल.   शहर अभियंता यांचे कार्ायिर्ाचे आ क जा क पाहणे   नोिंद घेणे. 
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महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

अलधकारी व कमाचारी याांचा सांपका  तपशीि :-  

अ.क्र. नाव पदनाम फोन लवस्तार फॅक्स/ ई-मेि 

1.  रव िंद्र एम. प ार शहर अभियंता 

2676469, 

2676479, 

2676482 

 
0721-2673950 

ravindrampawar@gmail.com 

2.  सुहास एन. चव्हान 
उप अभियंता, झोन 

क्र.1 

9823968617, 

7030922860 
 suhasde111@gmail.com 

3.  पी. व्ही. इंगोले 
प्र.उप अभियंता, 

झोन क्र.2 
9403081599  Pramodingole3@gmail.com 

4.  आभशष ए. अिसरे सहा.अभि. 9960488583  Ashishawsare.1122@gmail.com 

5.  एल. एन. पािरे् सहा.अभि. 7030922903  laxmanpawade@gmail.com 

6.  भदनेश हंबरे् शाखा अभि. 9423126826  dhambarde1971@gmail.com 

7.  आनंद एस. जोशी सहा.अभि. 9403081600  Anandjoshi9571@gmail.com 

8.  सुधीर व्ही. गोटे सहा.अभि. 
9423277411, 

07030922893 
 sudhirgote@gmail.com 

9.  मुकूद बी. राऊत शाखा अभि. 9420722775  mukundrautrm@gmail.com 

10.  श्रीरिंग जे. तायरे् शाखा अभि. 9370154241  shrirangtayade@gmail.com 

11.  एम. एन. राऊत शाखा अभि. 
8446175500, 

9422155479 
 Raut.madhukar@rediffmail.com 

12.  भििेक पी. देशमुख शाखा अभि. 9028356755  
Vivekpdeshmukh2220@gmail.co

m 

13.  एस. के. मांर्िे शाखा अभि. 9823748304  sachinmandwe@gmail.com 

14.  एन. एन. भतखखले शाखा अभि. 
9823539681, 

9403081506 
 nandkishortikhile@gmail.com 

15.  भनभतन एम. बोबरे् शाखा अभि. 9096589789  Nitinbobade789@gmail.com 

16.  मंगेश सी. करु् शाखा अभि. 9823346757  Mangeshkadu73@gmail.com 
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17.  आर. आर. तांबेकर शाखा अभि. 9822973725  tambekar@yahoo.com 

18.  भििेक एम. देशमुख शाखा अभि. 8087078091  vivekdeshmukhamc@gmail.com 

19.  अजय भिंचुरकर शाखा अभि. 9860266851  Ajayvinchurkar851@gmail.com 

20.  एस. एच. काझी शाखा अभि. 9890235964  tauseefquazi@rediffmail.com 

21.  
राहुल  भदघरे् क.अभि. (कं) 

9970705960  Rahuldhighade7@gmail.com 

22.  
भप्रयंका भिरुळकर 

 
क.अभि. (कं) 

8446072020  priyankavirulkar@gmail.com 

23.  
अक्षय जिंजाळ 

 
क.अभि. (कं) 

9096318696 
 akshaysjawanjal@gmail.com 

24.  
सुभमत राऊत 

 
क.अभि. (कं) 

9665539394 
 Sam123raut@gmail.com 

25.  
सुभमत थुले 

 
क.अभि. (कं) 

9970380526 
 sumithule@gmail.com 

26.  

आशुतोष काकर् 

 

 

क.अभि. (कं) 
8855998962 

 ashukakad@gmail.com 

27.  
अभिभजत खंर्ारे 

 
क.अभि. (कं) 

9764464686 
 Abhijitkhandare89@gmail.co

m 

28.  
ऋ षीकेष मेटकर 

 
क.अभि. (कं) 

9730313100 
 Rishij.metkar@gmail.com 

29.  
अनंतकुमार िानखरे् 

 
क.अभि. (कं) 

9096236269  anantkumarwankhade@gmail
.com 

30.  
शुिम भटकले क.अभि. (कं) 

9860277483 
 tikleshubham@gmail.com 

31.  
केतन महले्ल 

 
क.अभि. (कं) 

8087650564 
 Ketanmahalle1@gmail.com 

32.  
कले्पष अढाऊ क.अभि. (कं) 

7350071111 
 Kalpeshadhyu128@gmail.com 

33.  
अभमन नूर क.अभि. (कं) 

8485860181 
 Nooramin.an@gmail.com 

34.  
अंभकत गजेंद्र रोघें क.अभि. (कं) 

8446067143  Ankitronge126@gmail.com 

35.  
तेजस्वीनी जोशी 

 

क.अभि. (कं) 
8983289809 

 Tj.joshi15@gmail.com 

36.  
नाभझम खान क.अभि. (कं) 

9764418966 
 Khannazim362@gmail.com 

37.  
चैतन्य काळे क.अभि. (कं) 

7709742347  Chaitanyakale38@gmail.com 

38.  
प्रभिण िेंरे् 

 

क.अभि. (कं) 
8380085790 

 p.o.bhende@gmail.com 

mailto:akshaysjawanjal@gmail.com
mailto:Sam123raut@gmail.com
mailto:ashukakad@gmail.com
mailto:Abhijitkhandare89@gmail.com
mailto:Abhijitkhandare89@gmail.com
mailto:tikleshubham@gmail.com
mailto:Ketanmahalle1@gmail.com
mailto:Kalpeshadhyu128@gmail.com
mailto:Nooramin.an@gmail.com
mailto:Tj.joshi15@gmail.com


  

9  

 

39.  उदर् देशमुख क.भल. 
7066256883, 

9284092725. 
  

40.  सोनाली सा. भचंचे ि.भल. 9068295373   

41.  मोना मारुडकर क.वि.  9665095301  monalimarudkar@gmail.com 

42.  सुवमत पिंडीत क.वि. 9860771764  Sumitpandit488@gmail.com 

43.  नैना गा िंडे वशपाई 9112105461  Naynagawande9@gmail.com 
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महानगर पालिका, अमरावती 

बाांधकाम लवभाग 

 

•किम (4)  (1)(b)   (iii)  

 

कायााियीन लनणाय प्रलक्रयेतीि कायापध्दती, पयावेक्ष्ण व जबाबदारी पध्दात :-  

 

अ.क्र. कामाचे नाव/ स्वरुप जबाबदार अलधकारी / कमाचारी  

 

1 

 िरीष्ठांच्या आदेशानुसार सोपभिण्यात आलेली कामे योग्य 

ररतीने पार पार्ने ि अभधनस्त कमाचा-यांकरु्न तयार 

करुन आपल्या अभिप्रायासह िरीष्ठांकरे् सादर करािी. 

 

शहर अभियंता ि सबंधीत कमाचारी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 
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बाांधकाम लवभाग 

 

• किम  (4)  (1)(b)   (iv)  

 

महासिा / स्थायी सभमती / मा. आयुक्त / भििाग प्रमुख यांनी नेमून भदलेले काया ि कताव्य भिहीत पुणा 

करािी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 
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बाांधकाम लवभाग 

 

•किम (4) (1) (इ) (अ)  नमुना (ड)  

  

 सामान्य् प्रशासन यांच्या कायााशी संबभधत कायाालयीन आदेश / धोरणात्मक पररपिे 

 

अ.क्र. कायााियीन आदेशात दशालविेिा लवषय 
• कायााियीन आदेशात 

क्रमाांक व त्याची तारीख 

अलभप्राय 

(असल्यास)  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

बाांधकाम लवभाग 
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किम (4) (1) (b) (v)  नमुना (अ)  

 

बांधकाम भििाग यांच्या कायााशी संबभधत भनयम / अभधभनयम  

 

अ.क्र. 
अलधसुचनाचा मसुदा लनयमास धरुन 

दशालविेिा लवषय  

 लनयमाचा क्रमाांक व 

त्याचे वषा  

अलभप्राय 

(असल्यास) 

1  महाराष्टर  प्रांभतक महानगरपाभलका अभधभनयम 1949 

नुसार  

अभधभनयमातील तरतुदी नुसार   

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

बाांधकाम लवभाग 
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किम (4) (1) (इ) (अ)  नमुना (ब)  

 

बांधकाम भििाग यांच्या कायााशी संबभधत शासन भनणाय  

 

अ.क्र. 
शासन लनणायानुसार दशालविेिा 

लवषय  

 शासन लनणाय क्रमाांक व त्याची 

तारीख 

अलभप्राय 

(असल्यास)  

 
1 

शासनाकरु्न िेळोिेळी प्राप्त पररपिके तसेच 

भििागांतगात भनघणारे पररपिके (आस्थापना 

प्रशासभकय भिषयक) 

 

 िेळेािेळी िररष्ट   कायाालय / अभधका-

या करु्न प्राप्त भनादेशप्रमाणे 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

बाांधकाम लवभाग 
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किम (4) (1) (b) (v)  नमुना (क) 

 

बांधकाम भििाग यांच्या कायााशी संबभधत पररपिे 

    

अ.क्र. शासलकय पत्रकानुसार लवषय 
•पररपत्रक  क्रमाांक व 

त्याची तारीख 

अलभप्राय 

(असल्यास)  

1 शासनाकरु्न िेळोिेळी प्राप्त पररपिके तसेच 

भििागांतगात भनघणारे पररपिके  

 

 िेळेािेळी िररष्ट   कायाालय / 

अभधका-या करु्न प्राप्त 

भनादेशप्रमाणे 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (v)  नमुना (इ) 
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अमरािती महानगर पाभलका येथील बांधकाम भििाग कायाालयामधे्य उपलब्ध दस्ताऐिजांची यादी ि सुची  

 

अ.

क्र. 
दस्ताऐवजाचा प्रकार  

प्रमुख व्यक्ती / 

पदनाम  

 व्यक्तीचे लिकाण जर ती 

व्यक्ती उपरोक्त कायााियात 

उपिब्ध् नसल्यास     

1 

मा. आयुक्त भकंिा उपायुक्त (प्रशा.) यांच्याकरु्न   येणा-या 

पिािर तसेच सनसे/ नागरीकांच्या पिािर योग्य् अहिाल 

कारिाही करण्याबाबत संबभधतास पुभढल कायािाही 

आदेशाथा सादर करणे. 

शहर अभियंता बांधकाम भििाग 

2 मनपाच्या भिभिध भििागातुन येणा-या र्ाक खस्वकारणे 
िक्ष्मी कािंबळे 

क.भल. 
बांधकाम भििाग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (vi)  
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अमरािती महानगर पाभलका येथील बांधकाम भििाग कायाालयामधे्य दस्ताऐिजांची िगािारी  

 

अ.क्र. दस्ताऐवजाचा प्रकार      सुरलित िेवण्याचा कािावधी 

1 नस्ती / मस्टर / नोदंपुस्तक / मोजपुस्तीका, व्हाऊचर इ.  अभधभनयमातील तरतुदी प्रमाणे  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (vii)   

 

अमरािती महानगरपाभलका येथील बांधकाम भििाग कायाालयामधे्य दस्ताऐिजांची िगािारी  
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अ.क्र. सल्लामसितीचा लवषय  
कायाप्रणािीचे 

लवसृ्तत वणान  

कोणत्या अलधलनयमा/ 

लनयमा/ पररपत्रकाद्वारे       
पुनरावृत्तीकाि  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (viii)   
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अमरािती महानगरपाभलका येथील बांधकाम भििाग कायाालयाच्या सभमतीची यादी प्रकाशीत करणे. 

अ.क्र. सलमतीचे नाव  सलमतीचे सदस्य सलमतीचे उदीष्ट   
सलमतीचा अहवाि 

सादर केिा का? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका,  अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (ix)   

अलधकारी व कमाचारी याांची पगारासह इतर माहीती:-  

अ.क्र. नाव पदनाम पदसांवगा 
पदग्रहणाचा 

लदनाांक 

ढोबळमानाने 

पगार 

1.  

 रव िंद्र प ार 

 शहर अभियंता अ 
9/6/2018 

(5/09/2002) 
1,18,613/- 
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2.   सुहास एन. चव्हान उप अभियंता, झोन क्र.2 ब 9/5/2002 1,00,000/- 

3.   पी. व्ही. इंगोले प्र.उप अभियंता, झोन क्र.1 ब 01/01/1996 98,000/- 

4.  आभशष ए. अिसरे सहा.अभि. ब 1/06/1996 98,000/- 

5.   एल. एन. पािरे् सहा.अभि. ब 7/05/2004 70,000/- 

6.  
भदनेश हंबेरे् 

सहा.अभि. ब 9/11/2002 90,000/- 

7.  आनंद एस. जोशी सहा.अभि. ब 7/2/2005 94,000/- 

8.  सुधीर व्ही. गोटे सहा.अभि. ब 7/2/2005 90,000/- 

9.  मुकूद बी. राऊत शाखा अभि. ब 17/01/1996 1,03,000/- 

10.  एस. जे. तायरे् शाखा अभि. ब 17/12/1998 70,000/- 

11.  एम. एन. राऊत शाखा अभि. ब 15/01/1985 1,38,000/- 

12.  व्ही. पी. देशमुख शाखा अभि. ब 7/2/2005 98,000/- 

13.  एस. के. मांर्िे शाखा अभि. ब 7/02/2005 80,000/- 

14.  एन. एन. भतखखले शाखा अभि. ब 7/02/2005 86,000/- 

15.  भनभतन एम. बोबरे् शाखा अभि. ब 13/08/2004 82,000/- 

16.  एम. सी. करु् शाखा अभि. ब 7/02/2005 86,000/- 

17.  आर. आर. तांबेकर शाखा अभि. ब 5/02/2005 80,000/- 

18.  व्ही. एम. देशमुख शाखा अभि. ब 7/02/2005 96,000/- 

19.  
अजय भिंचुरकर 

शाखा अभि. ब 7/02/2005 88,000/- 

20.  एस. एच. काझी शाखा अभि. ब 23/08/1984 1,08,000/- 

21.  
अंकुर र्िरे 

क.अभि. (कं) ब 14/08/2015 18000/- 

22.  
अक्षय जिंजाल 

क.अभि. (कं) ब 24/08/2015 18000/- 

23.  
कले्पश आढाि 

क.अभि. (कं) ब 24/08/2015 18000/- 

24.  
नभझम खान 

क.अभि. (कं) ब  14/08/2015 18000/- 

25.  
राहुल  भदघरे् 

 
क.अभि. (कं) ब 

24/04/2018 18000/- 

26.  
सुभमत राऊत 

 
क.अभि. (कं) ब 

14/08/2015 18000/- 

27.  
सुभमत थुले 

 
क.अभि. (कं) ब 

24/04/2018 18000/- 

28.  
आशुतोष काकर् क.अभि. (कं) ब 

01/11/2016 18000/- 
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29.  
अभिभजत खंर्ारे 

 
क.अभि. (कं) ब 

01/12/2017 18000/- 

30.  
ऋ षीकेष मेटकर 

 
क.अभि. (कं) ब 

01/12/2017 18000/- 

31.  अनंतकुमार िानखरे् क.अभि. (कं) ब 14/08/2015 18000/- 

32.  शुिम भटकले क.अभि. (कं) ब 01/12/2017 18000/- 

33.  केतन महले्ल क.अभि. (कं) ब 14/08/2015 18000/- 

34.  अभमन नूर क.अभि. (कं) ब 14/08/2015 18000/- 

35.  अंभकत गजेंद्र रोघें क.अभि. (कं) ब 01/12/2016 18000/- 

36.  
तेजस्वीनी जोशी क.अभि. (कं) ब 

02/01/2018 18000/- 

37.  
चैतन्य काळे क.अभि. (कं) ब 

14/08/2015 18000/- 

38.  
प्रभिण िेंरे् क.अभि. (कं) ब 

02/01/2018 18000/- 

39.  
सोनाली भचंचे 

ि.भल.  क 23/11/2003 52,000/- 

40.  
िषाा रामटेके 

क.भल.  क 07/07/1995 55,000/- 

41.  मोना मारुडकर क.वि.  क 21/06/2012 40,000/- 

42.  सुवमत पिंडीत क.वि. क 13/01/2021 24,000/- 

43.  नैना गा िंडे वशपाई ड 10/12/2021 24,000/- 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (x)   

 

अमरािती महानगर पाभलका बांधकाम भििाग कायाालयाच्या अभधकारी ि कमाचारीü यांची िेतनाची 

भिसृ्तत माहीती :-  

 

अ. वगा पद वेतन रुपरेषा इतर अनुजे्ञय भते्त 
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क्र. 
लनयलमत (महागाई 

भत्ता, घरभाडे भत्ता, 

शहर भत्ता ) 

प्रसांगानुसार 

(जसे प्रवास 

भत्ता) 

लवशेष भत्ता 

(जसे प्रकल्प 

भत्ता, प्रलशिण 

भत्ता) 

1 अ शहर अभियंता  शासन भनयमाप्रमाणे 

िेळोिेळी 

भनगाभमत होणा-या 

शासन 

भनणायाप्रमाणे 

िेळोिेळी भनगाभमत 

होणा-या शासन 

भनणायाप्रमाणे 

2 ब उप - अभियंता 
9300- 5400- 

34400 
िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे 

3 ब 

सहा. / शाखा / 

कभनष्ठ 

अभियंता 

9300- 4400- 

34400 
िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे 

4 क िररष्ठ भलभपक 
5200- 2400- 

20200 
िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे 

5 क कभनष्ठ भलभपक 
5200- 1900-

20200 
िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे 

6 र् भशपाई 
4440- 1300- 

7440 
िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे 

7 र् र्र ायव्हर  
4440- 1300- 

7440 
िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे िररल प्रमाणे 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (xi) 

 

अमरािती महानगर पाभलका येथील बांधकाम भििाग कायाालयाचे मंजुर अंदाजपिक ि खचााचा तपभशल 

याची भिसृ्तत माहीती खालील प्रमाणे.  

सन 2020 - 21 मधीि अांदाजपत्रकीय तरतुद 

महसुिी खचा 
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महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (xiv)  

 

अमरािती महानगर पाभलका येथील बांधकाम कायाालयातील माहीतीचे इलेक्ट्र ाभनक स्वरुपात साठभिलेली 

माहीती चालु िषााकरीता प्रकाशीत करणे. 

 

अ.

क्र. 

दस्ताऐवजाचा प्रकार लवषय  कोणत्या इिेक्ट्र ालनक 

नमुन्यात 

माहीती 

लमळलवण्याची 

पध्दती 

जबाबदार 

व्यक्ती 

अ.क्र. िेखलशाष  तरतुद (िि रु) 

1. सन 2020-21 अंदाजपिकातील लेखाभशषाानुसार   
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1 कायाालयीन दस्ताऐिज भिषयानुरुप 
मनपाचे अभधकृत संकेत स्््ळािर ि 

भस.र्ी. स्वरुपात 

कायदयातील 

तरतुदी प्रमाणे 
भििा ा्ग प्रमुख 

 

• टेप 

• भफल्म् 

• भस.र्ी. 

• फल ापी 

• इतर कोणत्याही स्वरुपात 

 

 

 

 

 

 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (xv)  

 

अमरािती महानगरपाभलका येथील बांधकाम भििाग उपलब्ध सुभिधांचा तक्ता प्रकाभशत करणे. 

 

अ.

क्र. 

सुलवधेचा 

प्रकार 
वेळ •कायापध्दती  लिकाण 

जबाबदार 

व्यक्ती/कमाचारी 
तक्रार लनवारण 
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महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (xvi)   

 

 अमरािती महानगरपाभलका येथील बांधकाम भििागातील शासभकय माहीती अभधकारी / सहाययक 

शासभकय माहीती अभधकारी / अभपलीय अभधकारी (तेथील लोक प्रभधकारीच्या कायाके्षिातील) यांची 

भिसृ्तत माहीती प्रकाशीत करणे. 

 

सहाय्यक माहीती अलधकारी , माहीती अलधकारी , अलपिीय अलधकारी  याांचा तपशीि  

 

सहाय्यक माहीती अभधकारी  
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माहीती अभधकारी   

अ.क्र. नाव पदनाम 

RTI नुसार सहा. 

माहीती अलधका-याचे 

अलधकार िेत्र  

पत्ता व फोन 

क्र. 

अपीिीय 

अलधकारी  

1. -- सहा. अभियंता बांधकाम भििागा अंतागत बांधकाम भििाग  
मा. रभिंद्र पिार  

(शहर अभियंता) 

 

प्रथम अभपलीय अभधकारी   

अ.

क्र. 
नाव पदनाम 

अपीिीय अलधकारी 

अलधकार िेत्र 

प्रलतवेदक 

माहीती 

अलधका

री 

RTI •करीता ई- मेि ओळख 

1 मा. रभिंद्र 

पिार  

 

शहर अभियंता तथा 

प्रथम अभपलीय 

अभधकारी 

बांधकाम भििागा अंतागत 

महानगरपाभलका अमरािती 
 amravaticorporation@yahoo.in 

 

 

महानगर पालिका, अमरावती 

  बाांधकाम लवभाग 

 

किम (4) (1) (b) (xvii)   

 

 अमरािती महानगरपाभलका येथील बांधकाम भििागातील दस्ताएैिजाची िगािारी भिसृ्तत माहीती. 

 

अ. क्र. नाव पदनाम 
RTI  नुसार सहा. माहीती 

अलधका-याचे अलधकार िेत्र  
पत्ता व फोन क्र. 

1 सोनाली भचंचे क.भल. बांधकाम भििागा अंतगात  

बांधकाम भििाग 

(9168295373) 

अ. क्र. 

दस्ताएैवजाचा प्रकार नस्ती/ 

मस्टर /नो ांदपुस्तक/व्हाउचर 

इत्यादी 
सुरलित िेवण्याचा कािावधी 

1 कायाालयीन नस्त्या 

अ वगा – कायम स्वरुपी जतन कराियाची 

कागदपिे. 
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ब वगा – 25 िषा जतन कराियाची कागदपिे. 

क वगा – 5 िषा जतन कराियाची कागदपिे. 

ड वगा – 1 िषा जतन करुन नष्ट कराियाची 

कागदपिे. 

 

2 आिक जािक रभजस्टर कायम स्वरुपी 


