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औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 

सिचव �वभागसिचव �वभागसिचव �वभागसिचव �वभाग    
सन सन सन सन सन सन सन सन 22002200--2211  

(17 17 17 17 मु�ांमु�ांमु�ांमु�ांवर�ल मा�हतीवर�ल मा�हतीवर�ल मा�हतीवर�ल मा�हती)    
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औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद    

 (नगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभाग) 

मा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचा अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम, 2005 चेचचेेचे कलमकलमकलमकलम 4(1) (बबबब) अंतग!तअंतग!तअंतग!तअंतग!त मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती    

कलमकलमकलमकलम 2 एचएचएचएच नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

मा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचा अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम 2005 अ#वयेअ#वयेअ#वयेअ#वये �वभाग�वभाग�वभाग�वभागवावावावारररर लोकूािधकार�लोकूािधकार�लोकूािधकार�लोकूािधकार� यांचीयांचीयांचीयांची याद�याद�याद�याद� 
शासक'य �वभागाचे नांव :     औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद-टाऊनटाऊनटाऊनटाऊन हॉलहॉलहॉलहॉल, औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 

कलम 2 (h) a/b/c/d 

अअअअ.बबबब. लोकलोकलोकलोक ूािधकार�ूािधकार�ूािधकार�ूािधकार� संःथासंःथासंःथासंःथा संःथासंःथासंःथासंःथा ूमुखाचेूमुखाचेूमुखाचेूमुखाचे 

पदनामपदनामपदनामपदनाम 

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण / प1ाप1ाप1ाप1ा 

1 औरंगाबाद महानगरपािलका आयु3 औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद - 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 

कलमकलमकलमकलम 2 एचएचएचएच नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

शासनाकडून पुरेसा ूा6 लोकूािधकार� संःथांची याद�. 

शासक'य �वभागाचे नाव : नगर सिचव �वभाग, औरंगाबाद महानगरपािलका, 

                      औरंगाबाद-टाऊन हॉल, औरंगाबाद -    431001                    

कलमकलमकलमकलम 2 (h) (i) (ii)    अंतग!तअंतग!तअंतग!तअंतग!त 

अअअअ.बबबब. लोकलोकलोकलोक ूािधकार�ूािधकार�ूािधकार�ूािधकार� 

संःथासंःथासंःथासंःथा 

संःथासंःथासंःथासंःथा ूमुखाचेूमुखाचेूमुखाचेूमुखाचे पदनामपदनामपदनामपदनाम �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण / प1ाप1ाप1ाप1ा 

1 नगर सिचव �वभाग   नगर सिचव  औरंगाबाद महानगरपािलका,औरंगाबाद 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

कलमकलमकलमकलम 4 (1)(b)(i) 

औरंगाबाद महानगरपािलका नगर सिचव येथील �वभाग या �वभागातील काय8 व कत!9ये यांचा तपिशल. 

1. काया!लयाचेकाया!लयाचेकाया!लयाचेकाया!लयाचे नानानानावववव     नगर सिचव �वभाग, महानगरपािलका औरंगाबाद. 

2. प1ाप1ाप1ाप1ा      टाऊन हॉल, औरंगाबाद 431 001 

3.  काया!लयकाया!लयकाया!लयकाया!लय ूमुखूमुखूमुखूमुख     आयु3 महानगरपािलका औरंगाबाद.  

4.  शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य �वभागाचे�वभागाचे�वभागाचे�वभागाचे नानानानावववव         नगर सिचव �वभाग, महानगरपािलका सिचवालय  

5. कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या मंऽालया<यामंऽालया<यामंऽालया<यामंऽालया<या खा:या<याखा:या<याखा:या<याखा:या<या      नगर �वकास �वभाग 

6. अिधनःतअिधनःतअिधनःतअिधनःत       ----- 
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7.  काय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽ           औरंगाबाद शहर महानगरपािलका ह> 

8. भौगोिलक                     भौगोिलक                     भौगोिलक                     भौगोिलक                         175.655 चौ.�क.मी औरंगाबाद महानगरपािलक     

9. काया!नुCप                     काया!नुCप                     काया!नुCप                     काया!नुCप                         महानगरपािलका, ः थायी सिमती, 5 �वषय सिम: या. 

10.  �विशE�विशE�विशE�विशE काय!काय!काय!काय!           �व�वध सभांचे (सव!साधारण ् , ः थायी सिमती, �वषय 

सिम: या, इ.) यांचे बैठकांचे आयोजन वेळोवेळ� करणे  

पदािधकार� िनवडणुक काय!बम घेणे.                                  

11.  �वभागाचे�वभागाचे�वभागाचे�वभागाचे NयेयNयेयNयेयNयेय/धोरणधोरणधोरणधोरण   �व�वध सभांचे (सव!साधारण ् ,ः थायी सिमती, �वषय 

सिम: या, इ.) व:ृ तांत तयार करणे इ. िनण!य घेणेसाठP 

12. धोरणधोरणधोरणधोरण     महानगरपािलका, ः थायी सिमती, �वषय सिम: या यां< या  

बैठकाचे आयोजन करणे 

13. सव!सव!सव!सव! संबंधीतसंबंधीतसंबंधीतसंबंधीत कम!चार�कम!चार�कम!चार�कम!चार�   (48) 

14. काय!काय!काय!काय!     उपिन!दSं ट बठैकांची काय!बम प�ऽका, इितव:ृ तांत तयार  

करणे. सव!पािलका सदः यांना पुर�वणे, बैठ कांचे आयोजन 

करणे, सदः यांचे मानधन, भ: ते सव! पदािधकार� यां< या 

िनवडणुक काय!बम इ. अिधनः त कम!चार� यांचेवर 

िनयऽंण, पय!वे=ण, आः थापना �वषयक कामे इ: याद�.     

15. मालम: तेमालम: तेमालम: तेमालम: तेचा तपशील             चा तपशील             चा तपशील             चा तपशील              ---- 

16. इमारती व जागेचा त पइमारती व जागेचा त पइमारती व जागेचा त पइमारती व जागेचा त पशीलशीलशीलशील     औरंगाबाद महानगरपािलका टाऊन हॉल, औरंगाबाद  

431001         

17. उपलW धउपलW धउपलW धउपलW ध सेवा सेवा सेवा सेवा   ---- 

18. संः थेसंः थेसंः थेसंः थे< या< या< या< या    संरचना:मकसंरचना:मकसंरचना:मकसंरचना:मक तX:यामNयेतX:यामNयेतX:यामNयेतX:यामNये  

19. काय!=ेऽाचेकाय!=ेऽाचेकाय!=ेऽाचेकाय!=ेऽाचे ू:येकू:येकू:येकू:येक ःतरावरचेःतरावरचेःतरावरचेःतरावरचे तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल- 

20. काया!लयीनकाया!लयीनकाया!लयीनकाया!लयीन दरूNवनीदरूNवनीदरूNवनीदरूNवनी बमांकबमांकबमांकबमांक वववव वेळवेळवेळवेळ   0240- 2347916, 2333536-40 �वः तार-240   

वेळ- सकाळ� 10.00 ते 2.00 दपुार� 2.30 ते 5.45 वा. 

21. सा6ाह�कसा6ाह�कसा6ाह�कसा6ाह�क सु[ट�सु[ट�सु[ट�सु[ट� वववव �विशE�विशE�विशE�विशE सेवेसाठPसेवेसाठPसेवेसाठPसेवेसाठP  र�ववार, दसुरा व चौथा शिनवार, तसेच वेळोवेळ�  

 जाह�र केले\या सु[टया 
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नगर सिचव �वभागाचा संरचना: मनगर सिचव �वभागाचा संरचना: मनगर सिचव �वभागाचा संरचना: मनगर सिचव �वभागाचा संरचना: मक तX : याक तX : याक तX : याक तX : यामN येमN येमN येमN ये काय!=ेऽाचे काय!=ेऽाचे काय!=ेऽाचे काय!=ेऽाचे 

ू: येू: येू: येू: येकककक    ः तः तः तः तरावर तपिशलरावर तपिशलरावर तपिशलरावर तपिशल   

                                 आयु3 

                             

                             नगर सिचव 

 

 
लघटंुकलेखक                 काया!लयीन अिध=क         ः वीय स हा]यक. महापौर 
 

 
पदािधकार� दालनाव^रल           व^रं ठ िल�प क         व^रं ठ िल�प क 

    व^रं ठ िल�प क 

 
  किनं ठ िल�प क         संगणक ऑपरेटर/किनं ठ िल�प क          किनं ठ िल�प क          
 

 

        िशपाई                    नाईक                         चोपदार  

 

 

                                 िशपाई         िशपाई  

 

औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका येथीलयेथीलयेथीलयेथील महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� व व व व 

कम!चार� यां< याकम!चार� यां< याकम!चार� यां< याकम!चार� यां< या अिधकारांचा तपिशल अिधकारांचा तपिशल अिधकारांचा तपिशल अिधकारांचा तपिशल.... 

अअअअ    
अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार-आिथ!कआिथ!कआिथ!कआिथ!क कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा/िनयमिनयमिनयमिनयम/ 

शासनशासनशासनशासन प^रपऽकप^रपऽकप^रपऽकप^रपऽक नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

1 नगर सिचव  आकः मीत 

खच!,अः थायी 

अमीम,भ�वं य िनवा!ह 

िनधी,ई. 

शासन िनयमानसुार  - 

बबबब 

अअअअ.बबबब पदनापदनापदनापदना

मममम 

अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार-ूशासक'यूशासक'यूशासक'यूशासक'य    महारां शमहारां शमहारां शमहारां श    

महानगरपािलका अिधिनयम नुसार महानगरपािलका अिधिनयम नुसार महानगरपािलका अिधिनयम नुसार महानगरपािलका अिधिनयम नुसार 

सोप�वc यासोप�वc यासोप�वc यासोप�वc यात आलेली कत!9 येत आलेली कत!9 येत आलेली कत!9 येत आलेली कत!9 ये.... 

कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा / िनयमिनयमिनयमिनयम/ 

शासनशासनशासनशासन प^रपऽकप^रपऽकप^रपऽकप^रपऽक नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभअिभअिभअिभ

ूायूायूायूाय 

1 नगर 

सिच

व  

नगर सिचव काया!लयातील देखरेख व 

सिम: यांचे कामकाज, सव! सिम: यांचे सिचव, 

: यांचे कामावर िनयंऽण, सव! सभांचे व:ृ तांत 

तयार करणे, अिभर=ण करणे, मनपाची 

सामा# य मुिा अिभर=ीत ठेवणे. 

महारां श महापािलका 

अिधिनयमाचे कलम 

48,53,57 अनसुुची ड 

ूकरण – 5 िनयम 2 इ. 
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कककक 

अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार-फौजदार�फौजदार�फौजदार�फौजदार� कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या कायकायकायकाय�ा�ा�ा�ा/ िनयमिनयमिनयमिनयम/ 

शासनशासनशासनशासन िनण!यिनण!यिनण!यिनण!य/प^रपऽकप^रपऽकप^रपऽकप^रपऽक 

नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

- - - - - 

डडडड 

अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार-अध!#यायीकअध!#यायीकअध!#यायीकअध!#यायीक कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा / िनयमिनयमिनयमिनयम/ 

शासनशासनशासनशासन प^रपऽकप^रपऽकप^रपऽकप^रपऽक नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

- - - - - 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (b) (ii) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 
  औरंगाबाद महानगरपािलका येथील,    नगर सिचव    �वभागातील अिधकार� व कम!चार� यां<या 

कत!9यांचा तपिशल 

अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम कत!9येकत!9येकत!9येकत!9ये कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा / 

िनयमिनयमिनयमिनयम/ शासनशासनशासनशासन 

प^रपऽकप^रपऽकप^रपऽकप^रपऽक नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

1. नगर सिचव महानगरपािलका ः थायी सिमती, व 

�वषय सिम: यांचे पदिसN द सिचव 

g हणुन करावायाची कत!9 ये तसेच 

महारां श महानगरपािलका अिधिनयमाचे 

कलम 48 व 53(2) मN ये नमुद 

के\ याूमाणे कत!9 ये  

शासन िनयमानुसार.  

2. लघटंुकलेखक  �वभागाअतंग!त होणा-या सभांचे 

इितव:ृ त घेणे व कारणापुरता उतारे 

तयार करणे आiण ूशासनाने नेमुन 

�दलेले कामे करणे  

शासन िनयमानुसार.  

3. व^रं ठ 

िलपीक  

�वभागांतग!त नेमुन �दलेले ूशासक'य 

कामे करणे  

शासन िनयमानुसार.  

4. किनं ठ 

िलपीक  

�वभागांतग!त नेमुन �दलेले ूशासक'य 

कामे करणे  

शासन िनयमानुसार.  

5. िशपाई  �वभागांतग!त नेमुन �दलेले कामे करणे  शासन िनयमानुसार.  

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (iv) नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

नम#ुयामNयेनम#ुयामNयेनम#ुयामNयेनम#ुयामNये कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे ूगट�करणूगट�करणूगट�करणूगट�करण 

संघटनाचे ल= (वा�ष!क) 

अअअअ.बबबब कामकामकामकाम/काय!काय!काय!काय! कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे ूमाणूमाणूमाणूमाण आथjकआथjकआथjकआथjक ल=ल=ल=ल= अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

--------------------िनरंक------------------ 
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ककककलमलमलमलम 4 (1) (बबबब) (iv) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

अअअअ.बबबब कामकामकामकाम/काय!काय!काय!काय! �दवस�दवस�दवस�दवस/तासतासतासतास पूण!पूण!पूण!पूण! 

करcयासाठPकरcयासाठPकरcयासाठPकरcयासाठP 

जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदार 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

तबारतबारतबारतबार िनवारणिनवारणिनवारणिनवारण 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

कामाशी संबंधीत कामाशी संबंधीत कामाशी संबंधीत कामाशी संबंधीत िनयमिनयमिनयमिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम 

अअअअ.बबबब सूचनासूचनासूचनासूचना पऽपऽपऽपऽकावरकावरकावरकावर �दलेले�दलेले�दलेले�दलेले �वषय�वषय�वषय�वषय िनयमिनयमिनयमिनयम बमांकबमांकबमांकबमांक वववव वष!वष!वष!वष! अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

(अस\यासअस\यासअस\यासअस\यास) 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

कामाशीकामाशीकामाशीकामाशी संबंधीतसंबंधीतसंबंधीतसंबंधीत    शासन िनण!यशासन िनण!यशासन िनण!यशासन िनण!य 

अअअअ.बबबब शासनशासनशासनशासन िनण!यानसुारिनण!यानसुारिनण!यानसुारिनण!यानसुार 

�दलेले�दलेले�दलेले�दलेले �वषय�वषय�वषय�वषय 

शासनशासनशासनशासन िनण!यिनण!यिनण!यिनण!य बमाकंबमाकंबमाकंबमाकं वववव तार�खतार�खतार�खतार�ख अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

(अस\यासअस\यासअस\यासअस\यास) 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (कककक) 

कामाशीकामाशीकामाशीकामाशी संबंधीतसंबंधीतसंबंधीतसंबंधीत प^रपऽकेप^रपऽकेप^रपऽकेप^रपऽके 

अअअअ.बबबब शासनशासनशासनशासन िनण!यानसुारिनण!यानसुारिनण!यानसुारिनण!यानसुार 

�दलेले�दलेले�दलेले�दलेले �वषय�वषय�वषय�वषय 

प^रपऽकप^रपऽकप^रपऽकप^रपऽक बमाकंबमाकंबमाकंबमाकं वववव तार�खतार�खतार�खतार�ख अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

(अस\यासअस\यासअस\यासअस\यास) 

--------------------िनरंक-------------------- 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (डडडड) 

कामाशीकामाशीकामाशीकामाशी संबंधीतसंबंधीतसंबंधीतसंबंधीत काया!लयीनकाया!लयीनकाया!लयीनकाया!लयीन आदेशआदेशआदेशआदेश / धोरणा:मकधोरणा:मकधोरणा:मकधोरणा:मक प^रपप^रपप^रपप^रपऽऽऽऽकेकेकेके 

अअअअ.बबबब �वषय�वषय�वषय�वषय बमाकंबमाकंबमाकंबमाकं वववव तार�खतार�खतार�खतार�ख अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

(अस\यासअस\यासअस\यासअस\यास) 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (इइइइ) 

औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका येथीलयेथीलयेथीलयेथील    नगरनगरनगरनगर �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग यायायाया �वभागामNये�वभागामNये�वभागामNये�वभागामNय ेउपलWधउपलWधउपलWधउपलWध दःताऐवजांचीदःताऐवजांचीदःताऐवजांचीदःताऐवजांची याद�याद�याद�याद� 

अअअअ.बबबब दःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचा ूकारूकारूकारूकार �वषय�वषय�वषय�वषय संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत 9य39य39य39य3/पदनामपदनामपदनामपदनाम 9य3'चे9य3'चे9य3'चे9य3'चे �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण/ 

उपरो3उपरो3उपरो3उपरो3 काया!लयातकाया!लयातकाया!लयातकाया!लयात 

उपलWधउपलWधउपलWधउपलWध नस\यासनस\यासनस\यासनस\यास 

1 �दनांक 13.03.2021 पयmत 

सव!साधारण सभा आiण 

�दनांक 30.04.2018 पयmत 

ः थायी सिमती सभांचे 

व:ृ तांत नnदवoा. 

----- अिभलेखापाल अिभलेख 

�वभाग, महानगरपािलका 

औरंगाबाद 

---- 
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2 व^रल कालावधी< या पुढ�ल 

तारखेचे सव!साधारण सभा, 

ः थायी सिमती सभांचे 

व:ृ तांत. 

----- नगर  सिचव �वभागातील 

किनं ठ िल�पक 

---- 

कलम 4 (1) (अ) (vi) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयामNये उपलWध दःताऐवजांची वग!वार�  

अअअअ.बबबब �वषय�वषय�वषय�वषय दःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचा ूकारूकारूकारूकार ननननःतीःतीःतीःती/ मःटरमःटरमःटरमःटर/ 

नnदपूःतकनnदपूःतकनnदपूःतकनnदपूःतक/ 9हा9हा9हा9हाऊऊऊऊचरचरचरचर इइइइ. 

ूमुखूमुखूमुखूमुख बाबीचंाबाबीचंाबाबीचंाबाबीचंा 

तपिशलवारतपिशलवारतपिशलवारतपिशलवार 

सुरi=तसुरi=तसुरi=तसुरi=त ठेठेठेठेववववcयाचाcयाचाcयाचाcयाचा 

कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी 

1 ----- सव!साधारण सभा,ः थायी सिमती 

सभा, इितव:ृ त नnदवoा  

----- कायमः वCपी 

कलम 4 (1) (ब) (vii) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागा< या प^रणामकारक कामासाठP जनसामा# याशंी 

स\ ला मसलत करc याची 9 यवः था. 

अअअअ.बबबब स\ लास\ लास\ लास\ ला    ----    मसलतीचा मसलतीचा मसलतीचा मसलतीचा 

�वषय�वषय�वषय�वषय 

काय!ू णालीचे �वः तृकाय!ू णालीचे �वः तृकाय!ू णालीचे �वः तृकाय!ू णालीचे �वः ततृ त त त 

वण!नवण!नवण!नवण!न 

कोण: याकोण: याकोण: याकोण: या    

अिधिनयमाअिधिनयमाअिधिनयमाअिधिनयमा/िनयमा िनयमा िनयमा िनयमा 

प^रपऽकाqारेप^रपऽकाqारेप^रपऽकाqारेप^रपऽकाqारे    

पुनराव:ृ तीपुनराव:ृ तीपुनराव:ृ तीपुनराव:ृ ती    

काळकाळकाळकाळ 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (viii) नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लया< या सिमतीची याद� ूकाशीत करणे. 

अअअअ.बबबब सिमतीसिमतीसिमतीसिमतीचे चे चे चे     

नानानानावववव 

सिमती सिमती सिमती सिमती उउउउ>�ं ट>�ं ट>�ं ट>�ं ट     �कती�कती�कती�कती वेळावेळावेळावेळा 

घेcयातघेcयातघेcयातघेcयात येतेयेतेयेतेयेते 

सभासभासभासभा 

जनसामा#यांजनसामा#यांजनसामा#यांजनसामा#यां-

साठPसाठPसाठPसाठP खुलीखुलीखुलीखुली 

आहेआहेआहेआहे �कंवा�कंवा�कंवा�कंवा 

नाह�नाह�नाह�नाह� 

सभेचासभेचासभेचासभेचा 

काय!व1ृातंकाय!व1ृातंकाय!व1ृातंकाय!व1ृातं 

(उपलWधउपलWधउपलWधउपलWध) 

1

  

ः थायी 

सिमती  

सं�वदा करc यास 

मा# यता,अदंाजपऽक मजंरु 

करणे इ.  

आठवडयातुन 

एकदा 

(साr ता�हक) 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

2.

  

शहर 

सुधार 

सिमती  

महानगरपािलकेची सव!साधारण 

सभा �दनांक 27.12.1995 

ठराव ब. 19/9 अ# वये मंजरु� 

�द\ यानसुार शहरा< या सव! 

साधारण सुधारणा संबंधी 

िनद8शक योजना (माः टर 

r लनॅ) नगर रचना योजना, 

औ�ोगीक वसाहती गहृिनमा!ण 

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 
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योजना यासंबधंी सव! ूँ न 

तसेच महारां  श  

महानगरपािलका अिधिनयमाचे 

कलम 70, 76(1), 270 (1), 

(बी1) नसुार सव! कामे    

3.  वै�क'य 

सहा]य व 

आरोu य  

महानगरपािलकेची सव!साधारण 

सभा �दनांक 27.12.1995 

ठराव ब.19/9 अ# वये मंजरु� 

नसुार बाo Cuणालय ूसुती 

गहृ, रः ते सफाई, कचरा 

वाहतुक इ, तसेच महारां श 

महानगरपािलका अिधिनयमाचे 

कलम 64, 70, 294 (1), (2), 

321(1), 322, 328 (1), (2), 

329, 330 (1) (2), नसुार 

सव! कामे 

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

4 म�हला व 

बाल 

क\ याण  

म�हला व बालक\ याण संबंधी 

योजना  

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

5

  

माN यिम

क,पुव! 

माN यिम

क व 

तां�ऽक 

शाळा  

महानगरपािलकेची सव!साधारण 

सभा �दनांक 27.12.1995 

ठराव ब.19/9 अ# वये मंजरु� 

नसुार माN यिमक, पुव! 

माN  यिमक व तां�ऽक शाळा 

संबंधीचे सव! ूँ न  

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

6

  

गिल< छ  

वः ती 

िनमु!लन, 

घर 

बाधंणी व 

समाज 

क\ याण  

महानगरपािलकेची सव!साधारण 

सभा �दनांक 27.12.1995 

ठराव ब.19/9 अ# वये मंजरु� 

नसुार गिल< छ  वः ती 

िनमु!लन, घर बांधणी व 

समाज क\ याण सिमतीचे सव! 

ूw  

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

7  ूभाग 

सिमती  

5 लाखापयmत ूभाग सिमती 

काय!=ेऽात ूशासक'य 

मा# यता 

म�ह# यातुन 

एकदा 

होय ूभाग 

सिमती 

काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 
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ककककलमलमलमलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना नमुना नमुना नमुना (कककक) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागा< या प^रषदांची याद� ूकािशत करणे  

अअअअ....बबबब प^रषदेचे नावप^रषदेचे नावप^रषदेचे नावप^रषदेचे नाव प^रषदेचे प^रषदेचे प^रषदेचे प^रषदेचे 

सदः यसदः यसदः यसदः य 

प^रषदेचे प^रषदेचे प^रषदेचे प^रषदेचे 

उ�>ं टेउ�>ं टेउ�>ं टेउ�>ं टे 

�कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा 

घेc याघेc याघेc याघेc यात येतेत येतेत येतेत येते 

सभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसाठP साठP साठP साठP 

खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह� 

सभेचा सभेचा सभेचा सभेचा 

काय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांत त त त 

(उपलW धउपलW धउपलW धउपलW ध    ) 

--------------------िनरंक------------------ 

 

ककककलमलमलमलम 4 (1) (बबबब) (viii) नमुनानमुनानमुनानमुना (डडडड) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील आः थापना-1 �वभागा< या प^रषदांची याद� ूकाशीत करणे  

अअअअ....बबबब संः थेसंः थेसंः थेसंः थेचे नावचे नावचे नावचे नाव संः थेसंः थेसंः थेसंः थेचे चे चे चे 

सदः यसदः यसदः यसदः य 

संः थेसंः थेसंः थेसंः थेचे चे चे चे 

उ�>ं टेउ�>ं टेउ�>ं टेउ�>ं टे 

�कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा 

घेc याघेc याघेc याघेc यात येतेत येतेत येतेत येते 

सभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसाठP साठP साठP साठP 

खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह� 

सभेचा सभेचा सभेचा सभेचा 

काय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांत त त त 

(उपलW धउपलW धउपलW धउपलW ध    ) 

--------------------िनरंक------------------ 

 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (ix) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� व कम!चार� यांची नांवे, प1े व 

:यांचे मािसक वेतन 

अअअअ.

बबबब. 

पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�/    कम!चाकम!चाकम!चाकम!चा-यांचेयांचेयांचेयांचे 

नांवनांवनांवनांव सव!सव!सव!सव!    ौीौीौीौी/ौीमतीौीमतीौीमतीौीमती    

वग!वग!वग!वग! yजूyजूyजूyजू �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक दरूNवनीदरूNवनीदरूNवनीदरूNवनी बबबब./ 

फॅXसफॅXसफॅXसफॅXस/ ईईईई-मेलमेलमेलमेल 

एकुणएकुणएकुणएकुण मुळमुळमुळमुळ 

वेतनवेतनवेतनवेतन((((yyyy)))) 

1 नगर सिचव �दलीप द: ताऽय सुय!वशंी 1 01.08.2015 0240-2347916 74337/- 
2 लघटंुकलेखक  कैलास एस.नवले  3

  

22.02.2010 9763269178 34608/- 

3 व^रं ठ 

िलपीक 

सौ.मुX ता g हः के  3 25.10.1999 9075585055 33329/- 

4 आरोu य 

िनर�=क  

एस.पी.पवार  3

  

18.03.1985 9403412459 46987/- 

5 िशपाई  भाऊसाहेब परबत 

गायकवाड  

4

  

05.01.2004 8856917140 22381/- 

6 ×¿Ö¯ÖÖ‡Ô ¸ü´Öê¿Ö ×¾ÖÀ¾Ö−ÖÖ£Ö ¯Ö¾ÖÖ¸ü 4 05.01.2004 9637347009 22981/- 
7 Æü´ÖÖ»Ö ÃÖ»Öß´ÖÖêü¤ü¤üß−Ö †±ú•Ö»ÖÖê¤ü¤üß−Ö 4 27.01.2004 9960880167 20500/- 
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कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (x) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयातील  अिधकार� व कम!चार� यांची वेतनाची 

�वःततृ मा�हती ूकािशत करणे 

अअअअ.बबबब वग!वग!वग!वग! वेतनवेतनवेतनवेतन yपरेषाyपरेषाyपरेषाyपरेषा    व मेड पेव मेड पेव मेड पेव मेड पे इतरइतरइतरइतर अनzेुयअनzेुयअनzेुयअनzेुय भ1ेभ1ेभ1ेभ1े 

िनयिमतिनयिमतिनयिमतिनयिमत 

(महागाईमहागाईमहागाईमहागाई भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा, 

घरभाडेघरभाडेघरभाडेघरभाडे, शहरशहरशहरशहर 

भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा ) 

ूसंगानसुारूसंगानसुारूसंगानसुारूसंगानसुार 

(जसेजसेजसेजसे ूवासूवासूवासूवास 

भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा) 

�वशेष�वशेष�वशेष�वशेष (जसेजसेजसेजसे 

ूक\पूक\पूक\पूक\प भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा, 

ूिश=णूिश=णूिश=णूिश=ण भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा) 

1 1 9300 ते 34800    

2 3 5200 ते 20200 +1900    

3 3 5200 ते 20200    

4 3 5200 ते 20200    

5 4 4400 ते 7440    

6 4 4400 ते 7440    

7 4 4400 ते 7440    

 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (ब) (xi) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागाचे मंजूर अदंाजपऽक व खचा!चा तपिशल याची 

�वः ततृ मा�हती ूका िशत करणे. 

अअअअ.बबबब अदंाजपऽक'यअदंाजपऽक'यअदंाजपऽक'यअदंाजपऽक'य 

िशषा!चेिशषा!चेिशषा!चेिशषा!चे वण!नवण!नवण!नवण!न 

अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान िनयोiजतिनयोiजतिनयोiजतिनयोiजत वापरवापरवापरवापर (=ेऽ=ेऽ=ेऽ=ेऽ 

वववव कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल) 

अिधकअिधकअिधकअिधक अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान 

अपiे=तअपiे=तअपiे=तअपiे=त अस\यासअस\यासअस\यासअस\यास 

yपयातyपयातyपयातyपयात 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

-------------िनरंक------------- 

 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (xii) नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव    �वभागातील अनदुान वाटपा< या  काय!बमाची 

काय!पNदती 2020-2021 या वषा!साठP ूकािशत करणे 

---------------मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक-------------- 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (xii) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागातील अनदुान काय!बमाअंतग!त लाभा{याmची 

�वःततृ मा�हती ूकािशत करणे 

 

अअअअ.बबबब लाभा{या!चेलाभा{या!चेलाभा{या!चेलाभा{या!चे नानानानावववव वववव प1ाप1ाप1ाप1ा अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान/लाभलाभलाभलाभ याचीयाचीयाचीयाची 

रXकमरXकमरXकमरXकम/yपयेyपयेyपयेyपये 

िनवडिनवडिनवडिनवड ूब'येचेूब'येचेूब'येचेूब'येचे िनकषिनकषिनकषिनकष अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

-------------िनरंक------------- 



                                                                                                                               [11] 

 

 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (ब) (xiii) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव  �वभागातील िमळणा-या / सवलतीचा परवाना याची 

चालू वषा!ची तपिशलवार मा�हती. 

परवानापरवानापरवानापरवाना/परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी/सवलतीचेसवलतीचेसवलतीचेसवलतीचे ूकारूकारूकारूकार 

अअअअ.बबबब. परवानापरवानापरवानापरवाना 

धारकाचेधारकाचेधारकाचेधारकाचे नांवनांवनांवनांव 

परवा#याचापरवा#याचापरवा#याचापरवा#याचा 

ूकारूकारूकारूकार 

परवानापरवानापरवानापरवाना 

बमांकबमांकबमांकबमांक 

�दनांका�दनांका�दनांका�दनांका 

पासूनपासूनपासूनपासून 

�दनांका�दनांका�दनांका�दनांका 

पयmतपयmतपयmतपयmत 

साधारणसाधारणसाधारणसाधारण 

अट�अट�अट�अट� 

परवा#याचीपरवा#याचीपरवा#याचीपरवा#याची 

�वःततृ�वःततृ�वःततृ�वःततृ 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती 

-------------िनरंक------------- 

कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयातील मा�हतीचे इलेXशॉिनक ःवyपात 

साठ�वलेली मा�हती ूकािशत करणे.  (चालू वषा!क^रता) 

अअअअ.बबबब. दःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचा 

ूकारूकारूकारूकार 

�वषय�वषय�वषय�वषय कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या इलेXशॉिनकइलेXशॉिनकइलेXशॉिनकइलेXशॉिनक 

नमु#यातनमु#यातनमु#यातनमु#यात 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती 

िमळcयाचीिमळcयाचीिमळcयाचीिमळcयाची 

पNदतीपNदतीपNदतीपNदती 

जजजजबाबदारबाबदारबाबदारबाबदार 

9य3'9य3'9य3'9य3' 

1. सव!साधारण 

सभा, ः थायी 

सिमती 

सभांचे 

इितव:ृ त  

इितव:ृ तातंा 

< या ूित  

काया!लयात मा�हती 

उपलW ध आहे  

अज! मागवुन 

घेणे  

संबंधीत 

िलपीक व 

लघटंुकलेखक  

• टेप.  

• िसड�. 

• इतर कोण:याह� ः वCपात  

 

कलम 4 (1) (ब) (xv) 

� औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयात उपलW ध सु�वधांचा त3ा ूकािशत 

करणे. उपलWध सु�वधा. 

� भेटc या< या वेळेसंदभा!त मा�हती.  - सकाळ� 10.00 ते 2.00 दपुार� 3.00 ते 5.45 

� वेबसाईट �वषयी मा�हती.        – www.aurangabadmahapalika.org 

� कॉलस|टर �वषयी मा�हती.       -  --- 

� अिभलेख तपासणीसाठP उपलW ध सु�वधांची मा�हती - इितव:ृ त नnद वoा इंटरनेटवCन                        

महानगरपािलके< या संकेतः थळावर  

� कामांच ् या तपासणीसाठP उपलW ध सु�वधाचंी मा�हती. -     ---              

� नमुने िमळc याबाबत उपलW ध ् मा�हती.            -     ---                  

� सुचना फलकाची मा�हती.     - नगरसिचव काया!लयालगत सुचना फलक आहे. 

� मंथालय �वषयी मा�हती.         --- 
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अअअअ....बबबब.... सु�वधेसु�वधेसु�वधेसु�वधेचाचाचाचा ूकारूकारूकारूकार वेळवेळवेळवेळ काय!पNदतीकाय!पNदतीकाय!पNदतीकाय!पNदती �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदार 

9य3'9य3'9य3'9य3'/कम!चार�कम!चार�कम!चार�कम!चार� 

तबारतबारतबारतबार 

िनवारणिनवारणिनवारणिनवारण 

- - - - - - - 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (xvi) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयातील शासक'य मा�हती अिधकार�/ सहा]यक 

शासक'य मा�हती अिधकार�/ अ�पलीय ूािधकार�  (तेथील लोकूािधकार�<या काय!=ेऽातील) यांची �वःततृ 

मा�हती ूकािशत करणे. 

अअअअ. शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

अअअअ.बबबब शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�चे चे चे चे  

नांवनांवनांवनांव 

पदनामपदनामपदनामपदनाम काय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽ प1ाप1ाप1ाप1ा/फोनफोनफोनफोन ईईईई-मेलमेलमेलमेल अ�पलीयअ�पलीयअ�पलीयअ�पलीय 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

1. ौीमती मुX ता 

g हः के  

¾Ö×¸üÂšü 
िलपीक  

नगर सिचव  

काया!लय 

0240-2333536 

�वः तार – 

241/2347916  

--- नगर सिचव 

बबबब. सहा]यकसहा]यकसहा]यकसहा]यक शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

अअअअ.बबबब सहा]यकसहा]यकसहा]यकसहा]यक शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� नानानानावववव 

पदनामपदनामपदनामपदनाम काय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽ प1ाप1ाप1ाप1ा/फोनफोनफोनफोन ईईईई-मेलमेलमेलमेल 

1. सव! संबंधीत किनं ठ 

िलपीक  

किनं ठ 

िलपीक 

नगर सिचव  

काया!लय 

2333536-40 

�वः तार-241 

---- 

 

                                                                                    कककक....अ�पलीयअ�पलीयअ�पलीयअ�पलीय अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 
अअअअ.बबबब अ�पलीयअ�पलीयअ�पलीयअ�पलीय  

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�चेचचेेचे 

नावंनावंनावंनावं 

पदनामपदनामपदनामपदनाम काय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽ प1ाप1ाप1ाप1ा/फोनफोनफोनफोन ईईईई-मेलमेलमेलमेल यां<यायां<यायां<यायां<या 

अिधनःतअिधनःतअिधनःतअिधनःत 

शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

1. ौी. �दलीप 

द: ताऽय 

सुय!वंशी  

ूभार� 

नगर 

सिचव  

नगर 

सिचव 

काया!लय 

0240- 

2333536 

�वः तार 

0240/2347916/ 

9764999436 

Sec@ 

aurangabadmahapalika.org 
ौी. �दलीप 

द: ताऽय 

सुय!वंशी  
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कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (xvii) 

 औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव     �वभागातील  ूकाशीत मा�हती िनरंक समजcयात 

यावी. 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (कककक) 

----------------िनरंक-------------- 

 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (डडडड) 

----------------िनरंक-------------- 

 
     

 
 

  
                                �दलीप द: ताऽय सुय!वंशी          

                       नगर सिचव 

                           महानगरपािलका औरंगाबाद. 
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औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 
 (नगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभाग) 

 
जा.ब./मनपा/नस/2021/22     �दनांक :18/03/2021. 
 
ूित, 
िसःट�म मनेॅजर (ई ग9हन!#स), 
महानगरपािलका, 
औरंगाबाद. 
 

�वषय :क| ि�यक| ि�यक| ि�यक| ि�य मा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचा अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम 2005 अ#वयेअ#वयेअ#वयेअ#वये 17 मुममुुमु�ांवर��ांवर��ांवर��ांवर�लललल    

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती उपलबधउपलबधउपलबधउपलबध कyनकyनकyनकyन देणेदेणेदेणेदेणे बाबतबाबतबाबतबाबत. 
संदभ! :आपले पऽ जा.ब./मनपा/संगणक 

क=/2021/30/�दनांक:09/03/2021  
   

उपरो3 संदभjय �वषयी कळ�वcयात येते क', नगर सिचव या �वभागाची क| ि�य 

मा�हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ#वय े17 मु�ांवर�ल मा�हती सोबत सॉ}ट व हाड! 

कॉपीसह पाठ�वcयात येत आहे. 

सोबत : वर�ल ूमाणे. 
 
 
            �दलीप द: ताऽय सयु!वशंी          

           नगर सिचव 

            महानगरपािलका औरंगाबाद. 
 


