
  

 
माहषतीचा अधधकार अधधननयम, 2005 चे कऱम 4 (1) (ब) अतंगगत माहषती :-  

 कऱम 2 एच नमनुा (अ) 
माहषतीचा अधधकार अधधननयम 2005 अन्ळेय वळभागाळार ऱोकप्राधधकारी याचंी यादी 

ळावकीम वलबागाचे नाॊल :- औरंगाबाद मषानगरऩालऱका, टाऊन षॉऱ. औरंगाबाद. 
 
करभ 2 (एच) a/b/c/d 
अ. 
क्र. 

रोक प्राधधकायी  
वॊस्था 

वॊस्था प्रभुखाॊचे 
ऩदनाभ 

ठिकाण/ऩत्ता 

1. औरंगाबाद मषानगरऩालऱका आयुक्त औरंगाबाद मषानगरऩालऱका, औरंगाबाद-
टाऊन षॉऱ, औरंगाबाद.  

 
कऱम 2 एच नभुना (फ) 

 
ळावनाकडून ऩुयेवा प्राप्त रोकप्राधधकायी वॊस्थाॊची मादी. 

 
ळावकीम वलबागाचे नाॊल :- ऱेखा वळभाग औरंगाबाद मषानगरऩालऱका, टाऊन षॉऱ, औरंगाबाद-431001.  
 
करभ 2 (h) (i) (ii) अॊतगगत  
अ. 
क्र. 

रोक प्राधधकायी  
वॊस्था 

वॊस्था प्रभुखाॊचे ऩदनाभ ठिकाण/ऩत्ता 

1. ऱेखा वळभाग मुख्य ऱेखाधधकारी औरंगाबाद मषानगरऩालऱका, टाऊन षॉऱ, 
औरंगाबाद. 

 

कऱम 4 (1) (b) (i) 

औरंगाबाद मषानगरऩालऱका येथीऱ ऱेखा वळभाग या वळभागातीऱ काये ळ कतगव्ये यांचा तऩलऴऱ. 
 

1 कायागऱयाचे नांळ     भशानगयऩालरका, औयॊगाफाद. 
 

2 ऩत्ता      भशानगयऩालरका भुख्म प्रळावकीम इभायत टप्ऩा क्र.1, 
टाऊनशॉर, औयॊगाफाद  431 001. 
 

3 कायागऱय प्रमुख आमुक्त, भशानगयऩालरका औयॊगाफाद 
 
 

4 ऴाशककय वळभागाच ेनांळ   रेखा वलबाग, औयॊगाफाद भशानगयऩालरका   
 



  

 
5 कोणत्या मंत्राऱयाच्या खात्याच्या 

अधधनस्त 
भशायाष्ट्र ळावन नगय वलकाव भॊत्रारम, भुॊफई. 
 
 

6 कायगसेत्र औयॊगाफाद भशानगयऩालरका शद्दीतीर वॊऩूणग बाग  
7 वळलऴष्ट काये भशानगयऩालरकेचे प्रत्मेक आधथगक लऴागच े जभा ल खचागचे 

अॊदाज तमाय कयणे, जभा-खचागलय ननमॊत्रण िेलणे, उत्ऩन्न 
ल खचागफाफत भा. आमुक्ताॊना लेऱोलेऱी अलगत कयणे. 
आमुक्ताॊनी लेऱोलेऱी ठदरेल्मा वुचनाॊप्रभाणे कामगलाशी कयणे, 
त्माप्रभाणे अॊभरफजालणी कयणे. 
 

8 वळभागाच ेध्येय धोरण भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ मातीर करभ 
95,103,104 नुवाय भा. स् थामी वभीती वभोय जभा 
खचागचे अॊदाज भा. आमुक् त माॊचे भागगदळगनाखरी 
भशायाष्ट् र तमाय कयने. भशायाष्ट्र नगयऩालरका रेखावॊठशता 
भधीर तयतुदीनुवाय रेखे अद्मालत िेलणे. ल भा. 
वलगवाधायण वबा ल भा. स्थामी वलभती माॊनी लेऱोलेऱी 
ठदरेल्मा आदेळानुवाय कतगव् म फजालणे. 
 
 

9 धोरण लयीर प्रभाणे भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभातीर 
तयतुदीनुवाय भा. आमुक्ताॊनी प्रदान केरेल्मा अधधकायाचे 
लशन कयणे. 
 

10 शळग शंबंधधत कमगचारी करभ 4 (1) (b) (ii)  नभुना (फ) भध्मे ठदल्मा प्रभाणे  
   

11 कायग भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 तवेच भशायाष्ट्र 
नगयऩालरका रेखावॊठशता 2013 भधीर तयतुदीनुवाय दैनॊठदन 
कामागरमीन काभे कयणे 
 

12 कामाच ेवळस्ततृ स्ळरुऩ अ.क्र.11 नुवाय  
   

13 माऱमत्तचेा तऩलऴऱ ननयॊक 
   

14 उऩऱब्ध शेळा ननयॊक 
 
 
 
 



  

15 शंस्थेच्या शंरचनात्मक तक्त्यामध्ये कायगसेत्राच ेप्रत्येक स्तराळरचे तऩलऴऱ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 कायागऱयीन दरुध्ळनी क्रमांक ळ ळेल 2321664 ल 0240-2333536-40  
लेऱ वकाऱी 10:00 त ेवाॊम 5:45 

17 शाप्ताहषक शुट्टी ळ वळलऴष्ट शेळेशाठी 
ठरवळऱेल्या ळेल 

वलग ळावकीम वुटमा तवेच स्थाननक प्रळावनाने घोवऴत 
केरेल्मा वुटमा. 

 

आमुक् त 

  भखु् म रेखाधधकायी   

रेखधधकायी -1 

रेखाऩार (1-रयक् त) 
ल लरवऩक (4), 

अॊतगगत रेखा ऩरयषक (5 
क.लरवऩक (6) 

 

 

 



  

कऱम 4 (1) (b) (ii) नमुना (अ)  

औरंगाबाद मषानगरऩालऱका ऱेखा वळभागातीऱ  अधधकारी ळ कमगचारी यांच्या अधधकारांचा तऩलऴऱ. 
अ. 
क्र. 

ऩदनाम कतगव्ये  मषाराष्र मषानगरऩालऱका 
अधधननयम 1949 मधीऱ वळवळध 
तरतुदीनुशार 

अलभप्राय 

1. डॉ. शंजय ऩळार 
भुख्म रेखाधधकायी 
(अनतरयक्त कामगबाय)  
 
 
 
 
 
 
 

प्रळावकीम काभे 
 

 भशानगयऩालरकेचे लावऴगक 
जभा - खचागचे अॊदाज भा. 
आमुक्त माॊचे 
भागगदळगनाखारी तमाय 
कयणे ल स्थामी वलभतीव 
वादय कयणे. 

 आधथगक तयतुदी तऩावुन 
ऩैळाचा ओघ (Cash 
Flow) वलचायात घेऊन 
जभा ल खचागचे ननमोजन 
कयणे. भालवक जभा ल 
खचागचे वललयण 
भा.आमुक्ताॊना ल स्थामी 
वलभतीव वादय कयणे, 
ऩॅळाचा ओघ वलचायात 
शे्रलून भा. आमुक् ताच े
भागगदळगनाखारी  भशवुरी  
ल बाॊडलरी  काभाची 
देमके ऩारयत कयणे. 

 अथगवॊकल्ऩीम तयतूद 
नूवाय भशवुरी जभेफाफत 
आढाला घेलून लस्तुस्स्थती 
प्रळावनाव ल भा.स्थामी 
वलभतीव अलगत कयणे. 
स्व्दनोंद रेखा ऩध्दतीने 
भशानगयऩालरकेचे रेखे 
िेलणे. 

 त्रैभालवक जभा ल खचागचा 
आढाला घेलुन मषाराष् र 
भशानगयऩालरका 
अधधननमभातीर करभ 
103 नुवाय अथगवॊकल् ऩीम 
तयददुी कभी अवो ककलाॊ 

 



  

फदर कयणे मा फाफत. 
तयतुद   भा.आमुक्त माॊच े
भागगदळनाखारी  
भा.स्थामी वलभतीव वादय 
कयणे  

 जभा  ल खचागलय प्रबाली 
ननमॊत्रण िेलणे,   

 वलवलध वलकाव काभाॊच्मा 
वॊधचकेलय अलबप्राम देणे. 

 प्राप्त ननवलदाॊलय अलबप्राम 
नोंदवलणे ल भा. आमुकत 
माॊच्माकडे भान्मतसे्तल 
वादय कयणे.  

 अधधकायी - कभगचायी ल 
लळषण वलबागाच ेभालवक 
ऩगायाच ेल इतय देमके 
ऩारयत कयणे ल त्मा 
वॊफॊधधचे कऩाती वॊफॊधीचे 
फॉक / ळावन, कोटग ल 
इतय वलबागाळी वॊफॊधधत 
ऩत्र व्मलशाय कयणे,  
व्मलवामकय, आमकय 
वॊफॊधध काभे इ. 

 भशानगयऩालरका 
आस्थाऩने लयीर अधिकायी 
ल लळषण वलबागातीर 
अधधकायी - कभगचायी  
माॊच ेबवलष्ट्म  ननलागश 
ननधी वॊफॊधधच्मा वॊधचकेलय 
अलबप्राम देणे, भान्मता  
देणे तवेच ककदग अद्मालत 
िेलणे ल तत्वॊफॊधीचे वलग 
काभ ऩाशणे ल ननमॊत्रण 
िेलणे,  

 वाभुशीक गटवलभा मोजना, 
वेला ननलतृ्ती प्रकयणे, 
ळावन लळषण कय, 
योजगाय शभी मोजना 
उऩकय, भोिे ननलावी कय, 



  

अकृऴी कय बयणा, ध्लज 
ठदन ननधी इ. वॊधचकेलय 
अलबप्राम नोंदलुन  
ळावनाकड ेबयणा कयणे. 

2. डॉ. शंजय ऩळार 
रेखाधधकायी 
 

  भशानगयऩालरकेचे लावऴगक 
जभा - खचागचे अॊदाज भा. 
आमुक्त माॊचे 
भागगदळगनाखारी तमाय 
कयणे ल स्थामी वलभतीव 
वादय कयणे. 

 आधथगक तयतुदी तऩावुन 
ऩैळाचा ओघ (Cash 
Flow) वलचायात घेऊन 
जभा ल खचागचे ननमोजन 
कयणे. भालवक जभा ल 
खचागचे वललयण 
भा.आमुक्ताॊना ल स्थामी 
वलभतीव वादय कयणे, 
भशवुरी  ल बाॊडलरी  
काभाची देमके ऩारयत 
कयणे. 

 अथगवॊकल्ऩीम तयतूद 
नूवाय भशवुरी जभेफाफत 
आढाला घेलून लस्तुस्स्थती 
प्रळावनाव ल भा.स्थामी 
वलभतीव अलगत कयणे. 
स्व्दनोंद रेखा ऩध्दतीने 
भशानगयऩालरकेचे रेखे 
िेलणे. 

 त्रैभालवक जभा ल खचागचा 
आढाला घेलुन मषाराष्र 
म्मुस्न्वऩर काऩागयेळन 
ऍ़क्ट 1949 भधीर 
तयतुदीनूवाय 
Reappropriation of 
Recipt and 
expenditure  
भा.आमुक्त माॊचे 
भागगदळनाखारी  

 



  

भा.स्थामी वलभतीव वादय 
कयणे  

 जभा  ल खचागलय प्रबाली 
ननमॊत्रण िेलणे. 

 वलवलध वलकाव काभाॊच्मा 
वॊधचकेलय अलबप्राम देणे. 

 प्राप्त ननवलदाॊलय अलबप्राम 
नोंदवलणे ल भा. आमुकत 
माॊच्माकडे भान्मतसे्तल 
वादय कयणे.  

 अधधकायी - कभगचायी ल 
लळषण वलबागाच ेभालवक 
ऩगायाच ेल इतय देमके 
ऩारयत कयणे ल त्मा 
वॊफॊधधचे कऩाती वॊफॊधीचे 
फॉक / ळावन, कोटग ल 
इतय वलबागाळी वॊफॊधधत 
ऩत्र व्मलशाय कयणे,  
व्मलवामकय, आमकय 
वॊफॊधध काभे इ. 

 भशानगयऩालरका 
आस्थाऩने लयीर अधिकायी 
ल लळषण वलबागातीर 
अधधकायी - कभगचायी  
माॊच ेबवलष्ट्म  ननलागश 
ननधी वॊफॊधधच्मा वॊधचकेलय 
अलबप्राम देणे, भान्मता  
देणे तवेच ककदग अद्मालत 
िेलणे ल तत्वॊफॊधीचे वलग 
काभ ऩाशणे ल ननमॊत्रण 
िेलणे,  

 वाभुशीक गटवलभा मोजना, 
वेला ननलतृ्ती प्रकयणे, 
ळावन लळषण कय, 
योजगाय शभी मोजना 
उऩकय, भोिे ननलावी कय, 
अकृऴी कय बयणा, ध्लज 
ठदन ननधी इ. वॊधचकेलय 
अलबप्राम नोंदलुन  



  

ळावनाकड ेबयणा कयणे 

 
 
 
 
 

अ 
अ.क्र. ऩदनाभ अधधकाय-आधथगक कोणत्मा कामद्मा/ननमभ/ 

ळावन ननणगम/ऩरयऩत्रक 
नुवाय 

अलबप्राम 

 
करभ 4 (1) (b) (ii)  नभुना (फ) भध्मे ठदल्मा प्रभाणे 

 
 

ब 
अ.क्र. ऩदनाभ अधधकाय-प्रळावकीम  कोणत्मा कामद्मा/ननमभ/ 

ळावन ननणगम/ऩरयऩत्रक 
नुवाय 

अलबप्राम 

 
- - - - - - - - - - - - ननरंक - - - - - - - - - - - - - 

 
 
क 

अ.क्र. ऩदनाभ अधधकाय-पौजदायी  कोणत्मा कामद्मा/ननमभ/ 
ळावन ननणगम/ऩरयऩत्रक 

नुवाय 

अलबप्राम 

 
- - - - - - - - - - - - ननरंक - - - - - - - - - - - - - 

 
 
 
ड 

अ.क्र. ऩदनाभ अधधकाय-अधगन्मामीक  कोणत्मा कामद्मा/ननमभ/ 
ळावन ननणगम/ऩरयऩत्रक 

नुवाय 

अलबप्राम 



  

 
- - - - - - - - - - - - ननरंक - - - - - - - - - - - - - 

 
 
कऱम 4 (1) (ब) (iii) 

ननणगय प्रकक्रयेतीऱ ऩयगळेसण ळ जबाबदारीच ेउत्तरदाईत्ळ ननश्चचत करुन कायगऩध्दतीचे प्रकाऴन (कामाचा 
प्रकार/नांळ) 

कामाच ेस्ळरुऩ उऩयोक्त प्रभाणे 
 

शंबंधधत तरतुद :-   कामागरमीन आदेळानुवाय 

अधधननयमाचे नांळ :-   भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ 1949 

ननयम :-  ळरीऱ अधधननमभ अॊतगगत काभकाज कयणे. 

ऴाशन ननणगय :- ऴाशनाकडून लेऱोलेऱी प्राप्त ळावन ननणगम. 

ऩररऩत्रके :-    ळावनाकडून लेऱोलेऱी ननगगभीत शोत अवरेरे ळावन ऩरयऩत्रक. 

कायागऱयीन आदेऴ :- ळावन, भा. वलगवाधायण वबा / भा. स्थामी वलभती वबा ल भा.आमुक्त भशानगयऩालरका 
औयॊगाफाद. 

 
 
अ. 
क्र. 

कामाच ेस्ळरुऩ  काऱाळधी 
हदळश  

कामाशाठी  
जबाबदार अधधकारी  

अलभप्राय 

1  आधथगक तयतुदी तऩावुन ऩैळाचा 
ओघ (Cash Flow) वलचायात 
घेऊन खचग भमागदा ियवलणे, 
त्मानुवाय भशवुरी  ल बाॊडलरी  
काभाची देमके ऩारयत कयणे. 

 जभा  ल खचागलय ननमॊत्रण िेलणे,  
 वलवलध वलकाव काभाॊच्मा वॊधचकेलय 

अलबप्राम देणे. 
 Iन्ळन / ऩगायाच े  देमके ऩारयत 

कयणे,  
 भशवुरी  ल बाॊडलरी  काभाची 

देमके ऩारयत कयणे,  
 ननवलदा स्स्लकायणे, छाणणी कयणे, 

आमुक्ताॊना अलबप्राम देणे ल 
लाटाघाटी कयणे ल भा. आमुक्ताॊच्मा 
भागगदळगनाखारी भशानगयऩालरकेचे 

काभालय 
अलरॊफुन 

भुख्म  
रेखाधधकायी 

 



  

अॊदाज ऩत्रक तमाय कयणे. 
 

 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ) 
नमुन्यामध्ये कामाच ेप्रगटीकरण 

वॊघटनाचे रष (लावऴगक)  
अ.क्र. काभ/कामग  काभाच ेप्रभाण  आधथगक रष  अलबप्राम 
01 भुख्म रेखाधधकायी माॊचे अधधऩत्माखारीर 

वलबागाच ेआधथगक ल प्रळावकीम फाफी 
आधथगक लऴग --- --- 

 
कऱम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब)  

कामाची काऱमयागदा 1 एवप्रऱ त े31 माचग काम ऩुणग षोण्याशाठी 
 
प्रत्मेक काभाची कारभमागदा :- एक लऴग  
अ.क्र. काभ/कामग  ठदलव/ताव ऩुणग 

कयण्मावािी  
जफाफदाय 
अधधकायी  

तक्राय ननलायण 
अधधकायी  

01 भुख्म रेखाधधकायी माॊचे अधधऩत्माखारीर 
वलबागाच ेआधथगक ल प्रळावकीम फाफी. 

आथीक लऴग भुख्म 
रेखाधधकायी 

भा.आमुक्त, भनऩा 
औयॊगाफाद 

 
कऱम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ)  

ऱेखा   वळभागातीऱ कामाऴी शंबंधधत ननयम/अधधननयम  
 
अ.क्र. वूचना ऩत्रकालय ठदरेरे 

वलऴम 
ननमभ क्रभाॊक ल लऴे अलबप्राम 

(अवल्माव) 
01 प्रस्तावलत धोयणानुवाय ळावन ननमभा नुवाय ल भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका 

अधधननमभ, ळावन ननणगम ल ऩरयऩत्रक ल 
भा.वलगवाधायण वबा ल भा.स्थामी वलभती वबेने 

ियवलरेल्मा धोयणानुवाय 

 

 
कऱम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब)  

ऱेखा  वळभागातीऱ कामाऴी शंबंधधत ऴाशन ननणगय  
 

अ. 
क्र.  

ळावन ननणगमानुवाय ठदरेरे 
वलऴम 

ळावन ननणगम क्रभाॊक ल तायीख  अलबप्राम 
(अवल्माव) 

01 प्रळावकीम धोयणानुवाय 1. भशायाष्ट्र भशानगयऩालरका अधधननमभ  
2.लेऱोलेऱी अआरेरे ळावन ननणगमाप्राभणे 
3.भा.वलगवाधायण वबा ल भा.स्थामी वलभती वबा, 

-- 



  

भशानगयऩालरका माॊनी ियवलरेरे धोयण. 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क)  
ऱेखा  वळभागातीऱ कामाऴी शंबंधधत ऩररऩत्रके 

 
अ. 
क्र.  

ळावकीम ऩत्रकानुवाय 
ठदरेरे वलऴम  

ऩयीऩत्रक क्रभाॊक ल तायीख  अलबप्राम 
(अवल्माव) 

01 प्रळावकीम धोयणानुवाय 1. याज्मळावन ल भा.आमुक्त माॊनी लेऱोलेऱी      
ठदरेरे आदेळ 

2. भा.वलगवाधायण वबा ल भा.स्थामी वलभती वबा, 
भशानगयऩालरका माॊनी ियवलरेरे धोयण. 

 

 
कऱम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड) 

रेखा  वलबागातीर काभाळी वॊफॊधधत कामागरमीन आदेळ/धोयणात्भक ऩरयऩत्रत्रके. 
 

अ. 
क्र. 

वलऴम क्रभाॊक ल तायीख अलबप्राम 
(अवल्माव) 

01 प्रळावकीम फाफी 1. याज्मळावन ल भा.आमुक्त माॊनी लेऱोलेऱी      
ठदरेरे आदेळ 

2. भा.वलगवाधायण वबा ल भा.स्थामी वलभती वबा, 
भशानगयऩालरका माॊनी ियवलरेरे धोयण. 

 

 
कऱम 4 (1) (ब) (v) नमुना (इ) 

औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागाभध्मे उऩरब्ध दस्ताऐलजाॊची मादी. 
 

अ. 
क्र. 

दस्ताऐलजाचा  
प्रकाय 

वलऴम वॊफॊधधत  
व्मक्ती/ऩदनाभ 

व्मक्तीचे ठिकाण / 
उऩयोक्त कामागरमात 
उऩरब्ध नवल्माव 

1. वलबागाअॊतगगत मेणाऱ्मा 
ळाखावलबागाच्मा भान्मतसे्तल 
आरेल्मा वॊधचका ल भाठशती 
अधधकाय अधधननमभ 2005 
अन्लमे प्राप्त अवऩरीम अजागलयीर 
वुनालणी वॊधचका 

आलक जालक, 
भाठशती 
अधधकाय 

  

  
 



  

 
 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (अ) (vi) 
औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागाभध्मे दस्ताऐलजाॊची लगगलायी.  

 
अ. 
क्र. 

वलऴम दस्ताऐलजाचा प्रकाय 
नस्ती/ 
भस्टय/नोंदऩुस्तक 
व्शाऊचय इ. 

प्रभुख फाफीॊचा  
तऩळीरलाय  

वुयक्षषत 
िेलण्माचा 
कारालधी  

1 ळावकीम ऩत्रव्मलशाय नस्ती रोकळाशी ठदन, भा.रोक आमुक्त, 
भा.याज्म भानली आमोग शक्काची 
प्रकयणे. 

कामभ 

2 वलधानभॊडऱाळी 
वॊफॊधधत ऩत्रव्मलशाय 

नस्ती वलधी भॊडऱ, तायाॊकीत/अतायाॊकीत प्रश्न कामभ 

3 रोकप्रनतननधी तक्रायी नस्ती भा.भॊत्री, याज्मभॊत्री, खावदाय, आभदाय, 
भा. भशाऩौय, वलग ऩदाधधकायी ल वलग 
नगयवेलक माॊच्माळी केरेरा 
ऩत्रव्मलशाय.  

10 लऴे 

4 भाठशतीचा  
अधधकाय-2005 

नस्ती  वदय अधधननमभाॊतगगत वॊंॊफॊधीत 
वलबागा वॊदबागत प्राप्त झारेरी 
अवऩरीम प्रकयणे. 

कामभ 

5 शजेयी ऩट भस्टय कभगचाऱ्माॊच्मा उऩस्स्थतीफाफत. कामभ 
6 आलक-जालक नोंद 

यस्जस्टय 
नोंद यस्जस्टय भशाऩालरकेतीर दैनॊठदन टऩाराच े नोंद 

िेलणेफाफत.  
10 लऴे 

7. योखककदग नोंद यस्जस्टय जभा ल खचागची नोंद लशी कामभ 
8. भनऩा कभगचायी / 

भक्तदेायाॊची देमके 
व्शालचय कभगचा-माॊची भालवक ल इतय लेतनाची 

देमके तवेच भक्तदेायाॊच्मा /  ऩुयलिा 
धायकाॊची देमके 

कामभ 

 

कऱम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (क) 
औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागाच्मा ऩरयऴदाॊची मादी प्रकाळीत कयणे.  

 
अनु. 
क्र. 

ऩरयऴदेचे 
नाॊल 

ऩरयऴदेचे 
वदस्म 

ऩरयऴदेचे  
उठद्दष्ट्ट 

ककती लेऱा 
घेण्मात मेते 

वबा जनवाभान्मा 
वािी खुरी आशे 

ककॊ ला नाशी 

वबेचा 
कामगलतृ्ताॊत 
(उऩरब्ध) 



  

- - - - - - - - - - ननरंक - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ड) 
औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागाच्मा ऩरयऴदाॊची मादी प्रकालळत कयणे.  

 
अनु. 
क्र. 

वॊस्थेचे 
नाॊल 

वॊस्थेचे 
वदस्म 

वॊस्थेचे 
उठद्दष्ट्ट 

ककती लेऱा 
घेण्मात मेते 

वबा जनवाभान्मा 
वािी खुरी आशे 

ककॊ ला नाशी 

वबेचा 
कामगलतृ्ताॊत 
(उऩरब्ध) 

 
- - - - - - - - - - ननरंक -  - - - - - - - - - - - - 

 
 

औरंगाबाद मषानगरऩालऱका येथीऱ ऱेखा  वळभागातीऱ अधधकारी ळ कमगचारी यांची नांळे, भ्रमणध्ळनी  क्रमांक ळ  
त्यांचे मालशक ळेतन. 

 
अ. 
क्र. 

ऩदनाभ अधधकायी/ 
कभगचाऱ्माॊचे नाॊल 

लगग रुजू ठदनाॊक दयुध्लनी क्र./ 
पॅक्व/ई-भेर 

वध्माचे (भुऱ) 
लेतन 

01 भुख्म रेखाधधकायी डॉ. वॊजम ऩलाय  05.05.1993 333536-40 
वलस्ताय क्र 267  

84900/- 

02 रेखाधधकायी डॉ. वॊजम ऩलाय  05.05.1993 9923333321 84900/- 
03 रेखाऩार (रयक्त) ---  -- --  
05 अॊतगगत रेखा ऩरयषक श्री वॊजम कोरते  25-10-1999 9422214435 37000/- 
06 अॊतगगत रेखा ऩरयषक श्री नईभ अन्वायी  18-12-1994 9975053331 42300/- 
07 अॊतगगत रेखा ऩरयषक श्री. के.जी. थोयात  31-05-1994 9503100983 34900/- 
08 ल. लरवऩक श्रीभती वुऴभा कुरकणी  01.03.1984 9423155722 60300/- 
09 क. लरवऩक श्री ळयद देळऩाॊड े  01-05-1992 9822670220 51900/- 
10 क. लरवऩक श्रीभती रता बाॊडलारे   26-10-1994 9420308506 42200/- 
11 क. लरवऩक श्री भुनीय अशेभद अन्वायी  09-04-1987 -- 56900/- 
12 क. लरवऩक श्रीभती. ऩनिनी ऩॊदाये  22-02-2007 8830771065 31000/- 
13 योखऩार श्री ररीत काऩवे  06-06-2014 9922222873 23100/- 
14 क. लरवऩक श्री. वॊजम भेशेय  27-08-2004 9175401111 32900/- 
15 क. लरवऩक श्री. वदालळल फाफय  26.10.1999 9822981616 37000/- 
16 क. लरवऩक श्री. अनॊत ऩाथ्रीकय  06-06-2014 9503670721 19900/- 
17 क.लरवऩक दै.ले. श्री आनॊद खयात  22.01.1993 8087958278 दै.लेतन 
18 लळऩाई लभझा एजाज फेग  10-01-1986 9823472315 33000/- 



  

19 लळऩाई लभझाग इठिव फेग  01-10-1982 9420315891 35000/- 
20 लळऩाई भुफायक त्रफन पजग  01-10-1982 9822832678 35000/- 
21 लळऩाई लबभयाल काचोऱे  23-05-1983 9860732241 35400/- 
22 लळऩाई गॊगाधय थोयात  01-07-1982 9823596879 10410/- 
23 लळऩाई यालवाशेफ उघडे  27-01-2004 9421307174 25800/- 
24 लळऩाई चॊिकाॊत कुरकणी  25-04-1991 8698957435 30800/- 
25 लळऩाई कचुयचॊद जायलार  29.10.2005 9764544208 25000/- 
26 लळऩाई भो. इकफार भो. ऩाळा  04-11-1982 9373442491 34400/- 
27 लळऩाई (अॊध) नानावाशेफ वाफऱे  01-11-1990 9763578842 32000/- 
28 लळऩाई जाधल वलजम फन् वीधय  27-01-2004 9860645490 25800/- 

 
 

कऱम 4 (1) (ब) (x) 
औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागातीर अधधकायी ल कभगचाऱ्माॊची लेतनाची वलस्ततृ भाठशती 

प्रकालळत कयणे. 

 

अ. 
क्र. 

ऩदनाभ लेतन रुऩयेऴा इतय अनुसेम बत्ते 
ननमलभत (भशागाई 
बत्ता, घयबाडे 

बत्ता, ळशय बत्ता) 

प्रवॊगानुवाय 
(जवे प्रलाव 
बत्ता,) 

वलळेऴ (जवे 
प्रकल्ऩ बत्ता, 
प्रलळषण बत्ता) 

1. 
भुख्म 

रेखाधधकायी 
15600-39100 

4600 

125 % भशागाई 
बत्ता ल 20% घय 
बाड,ेननमभा- नुवाय 
गे्रड ऩे 

ळावन ननमभा 
नुवाय  

राग ूनाशी 

2 
रेखाधधकायी-1 

9300-34800 
4600 

--,,-- --,,-- --,,-- 

3   --,,-- --,,-- -,,-- 
4 

रेखाऩार 
9300-34800 

4300 
--,,-- --,,-- --,,-- 

5   --,,-- --,,-- --,,-- 
6 

लरयष्ट्ि लरऩीक 
5200-20200 

2800 
--,,-- --,,-- --,,-- 

7 
क. लरऩीक 

5200-20200 
1900 

--,,-- --,,-- --,,-- 

8 
लळऩाई 

5200-20200 
1600 / 1300 

 

--,,-- --,,-- --,,-- 

 



  

 
 
 
 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xi) 
औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागाच ेभॊजूय अॊदाजऩत्रक ल खचागचा तऩलळर माची वलस्ततृ भाठशती 

प्रकालळत कयणे.  

      

अनु. 
क्र. 

अॊदाजऩत्रकीम 
ळीऴागच ेलणगन 

अनुदान ननमोस्जत लाऩय 
(षेत्र ल काभाचा 

तऩलळर) 

अधधक अनुदान 
अऩेक्षषत अवल्माव 

रुऩमात 

अलबप्राम 

 



  

कऱम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ) 
-  

- - - - - - - - - - माहषती ननरंक - - - - - - - - - - - - - 

-  

कऱम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब) 
औरंगाबाद मषानगरऩालऱका येथीऱ ऱेखा वळभागातीऱ अनुदान कायगक्रमांतगगत ऱाभाथीची वळस्ततृ माहषती 

प्रकालऴत करणे. 

 
मोजना/कामगक्रभाच ेनाॊल 

अनु. 
क्र. 

राबाथीच ेनाॊल ल ऩत्ता अनुदान/राब माची 
यक्कभ/स्लरुऩ 

ननलड ऩात्रतचे े
ननकऴ 

अलबप्राम 

 
- - - - - - - - - - ननरंक - - - - - - - - - - - - - 

 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xiii)  
औरंगाबाद मषानगरऩालऱका येथीऱ ऱेखा वळभागातीऱ लमलणाऱ्या/शळऱतीचा ऩरळाना याची चाऱू ळवागची 

तऩलऴऱळार माहषती. 

 
ऩयलाना/ऩयलानगी/वलरतीचे प्रकाय 
अनु. 
क्र. 

ऩयलाना धायकाचे 
नाॊल 

ऩयलान्माचा 
प्रकाय 

ऩयलाना 
क्रभाॊक 

ठदनाॊका 
ऩावून 

ठदनाॊका 
ऩमतं 

वाधायण 
अटी 

ऩयलान्माची 
वलस्ततृ 
भाठशती 

 
- - - - - - - - - - ननरंक - - - - - - - - - - - - - 

 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xiv)  
औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागातीर भाठशतीच ेइरेक्राननक स्लरुऩात वािवलरेरी भाठशती 

प्रकालळत कयणे.  चारू लऴागकरयता. 

 

अनु. 

क्र. 

दस्ताऐलजाचा 
प्रकाय 

वलऴम कोणत्मा इरेक्रॉननक 
नभुन्मात 

भाठशती लभऱवलण्माची 
ऩध्दती 

जफाफदाय 
व्मक्ती 

 

------------------   नन रं क  -------------------- 



  

 
कऱम 4 (1) (ब) (xv)  

औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागातीर उऩरब्ध वुवलधाॊचा तक्ता प्रकालळत कयणे.  उऩरब्ध 
वुवलधा. 

अ. 

क्र. 

वुवलधेचा 
प्रकाय 

लेऱ कामग ऩध्दती ठिकाण जफाफदाय 
व्मक्ती/ 
कभगचायी 

तक्राय 
ननलायण 

1.  बेटण्माच्मा 
लेऱेवॊदबागत 
भाठशती 

दऩुायी 10.00 त े
05.45 तातडीचे काभ 
अवल्माव ऩुणग 
कामागरमीन लेऱेत. 

प्रत्मष चचाग ककॊ ला 
पोनलय चचाग करून 

प्रश्न वोडवलणे 

रेखा 
कामागरम 

भुख्म 
रेखाधधकायी 

 

भा.आमुक्त 

 
कऱम 4 (1) (ब) (xvi)  

औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागातीर ळावकीम भाठशती अधधकायी/वशाय्मक ळावकीम भाठशती 
अधधकायी/अवऩरीम प्राधधकायी (तथेीर रोकप्राधधकायीच्मा कामगषेत्रातीर) माॊची  वलस्ततृ भाठशती प्रकाळीत कयणे. 

अ. ऴाशकीय माहषती अधधकारी. 

अ.
क्र. 

नाभ 

डॉ. वॊजम ऩलाय 

 

 

 

ऩदनाभ 

रेखाधधकायी-1 

 

 

 

कामगषेत्र 

रेखा वलबाग 

 

 

 

ऩत्ता/पोन 

9923333321 

ई-भेर 
sanjaypawar33
333.gmail.com 

 

 अवऩरीम प्राधधकायी 

श्री. डॉ. वॊजम 
ऩलाय 

भुख्म रेखाधधकायी 

 

------------------   नन रं क  -------------------- 

 

ब. शषाय्यक ऴाशकीय माहषती अधधकारी. 

अ.
क्र. 

वशाय्मक ळावकीम 
भाठशती अधधकायीचे 

नाॊल 

ऩदनाभ कामगषेत्र ऩत्ता/पोन ई-भेर 

------------------   नन रं क  -------------------- 

 

क. अवऩऱीय अधधकारी. 

अ.
क्र. 

अवऩरीम 
अधधकायीचे 

ऩदनाभ कामगषेत्र ऩत्ता/पोन ई-भेर माॊच्मा अधधननस्त 
ळावकीम भाठशती 



  

नाॊल अधधकायी 

1. डॉ. वॊजम 
ऩलाय 

 

भुख्म 

रेखाधधकायी 

औयॊगाफाद 

 भशानगय 
ऩालरका 

औयॊगाफाद 
भशानगयऩालरका 
टाऊन शॉर, 

औयॊगाफाद -01.  

2333536-40 
वलस्ताय क्र.267 

-- रेखाधधकायी -1 

रेखाधधकायी -2 

 
 

कऱम 4 (1) (ब) (xvii)  
 

औयॊगाफाद भशानगयऩालरका मेथीर रेखा वलबागातीर प्रकाळीत भाठशती ननयॊक वभजण्माॊत माले. 

कऱम 4 (1) (क) 

 वलगवाभान्म रोकाॊळी वॊफधीत भशत्लाची ननणगम ल धोयणे माॊची मादी प्रकाळनाकयीता तमाय कयणे ल 

वलतयीत कयणे. 

कऱम 4 (1) (ड) 

 शळगशाधारणऩणे आऩल्मा कामागरमात शोणाऱ्मा प्रळावकीम/अधगन्मामीक काभकाजाच्मा प्रकायाची मादी 

तमाय कयणे. घेतरेल्मा ननणगमाफाफत कामग कयण्माची भीभाॊवा माऩुढे देण्मात मेईर अवे जाशीय कयणे.  

 

 

     मुख्य ऱेखाधधकारी       

                 भशानगयऩालरका औयॊगाफाद 

 


