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उप आयु  दालन 
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मा हतीचा अिधकार अिधिनयम, 2005 चे कलम 4(1) (ब) अंतगत मा हती 
कलम 2 एच नमुना (अ) 

मा हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये वभागावर लोकूािधकार  यांची याद  
शासक य वभागाचे नांव : औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद टाऊन हॉल औरंगाबाद. 
 
कलम h a b c d2 ( ) / / /  
अ.ब. लोक ूािधकार  संःथा संःथा ूमुखाचे 

पदनाम 
ठकाण / प ा 

1 औरंगाबाद महानगरपािलका  आयु  औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद 
टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 

 
कलम 2 एच नमुना (ब) 

 
शासनाकडून पुरेसा ूा  लोकूािधकार  संःथांची याद . 

 
शासक य वभागाचे नांव : उप आयु  यांचे दालन, औरंगाबाद   
                      महानगरपािलका औरंगाबाद, टाऊन हॉल, औरंगाबाद 431001 
 
कलम h i i i2 ( ) ( ) ( ) 
अ.ब. लोक ूािधकार  

संःथा 
संःथा ूमुखाचे पदनाम ठकाण / प ा 

1 उप आयु  यांचे 
दालन  

उप आयु   औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद 
टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 

 
कलम b i4 (1) ( ) ( ) 

 
  औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन या वभागातील काय व कत ये 
यांचा तपिशल. 
1. कायालयाचे नांव     महानगरपािलका औरंगाबाद. 
 
2. प ा      महानगरपािलका मु य ूशासक य इमारत 
      ट पा ब.1, टाऊनहॉल, औरंगाबाद 431 001 
 
3. कायालय ूमुख     आयु  महानगरपािलका औरंगाबाद.  
 
4. शासक य वभागाचे नांव   उप आयु  यांचेदालन, महानगरपािलका औरंगाबाद. 
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 5.  कोण या मंऽालया या खा या या      महारा  शासन नगर वकास वभाग,  
    अिधनःत      मंऽालय मुंबई. 
 
6.  काय ेऽ      औरंगाबाद महानगरपािलका ह तील संपूण भाग 
        (िसडकोसह) 
7.  विश  काय      महानगरपािलका ूा ण संमहालय वभाग  
                                       “ वभाग ूमुख” हणून काम पाहणे, आःथापना-
1,  
                                       आःथापना-2, NULM (रा ीय नागर  उप जवीका    
                                       अिभयान) वभाग, ःथािनक संःथा कर वभाग,  
                                       कामगार वभाग, भांडार वभाग, महानगरपािलका  
                                       िनवडणूक वभाग अंतगत येणा-या शाखा  
                                       वभागा या कामांवर िनयंऽण ठेवणे.   
                                       मा.आयु ां या वेळोवेळ  दले या सूचनांूमाणे  
                                       कायवाह  क न अंमलबजावणी करणे. 
 
8.  वभागाचे येय धोरण     वेळोवेळ  शासना या िनदशाूमाणे  
 
9.  धोरण      मा.ःथायी सिमती व मा.सवसाधारण सभा ठरवते. 
 
10 सव संबंधीत कमचार     उप आयु , किन  िलपीक, िशपाई. 
 
11. काय      महानगरपािलका ूा ण संमहालय वभाग  
                                       “ वभाग ूमुख” हणून काम पाहणे, आःथापना-
1,  
                                       आःथापना-2, NULM (रा ीय नागर  उप जवीका    
                                       अिभयान) वभाग, ःथािनक संःथा कर वभाग,  
                                       कामगार वभाग, भांडार वभाग, महानगरपािलका  
                                       िनवडणूक वभाग अंतगत येणा-या शाखा  
                                       वभागा या कामांवर िनयंऽण ठेवणे.   
                                       मा.आयु ां या वेळोवेळ  दले या सूचनांूमाणे  
                                       कायवाह  क न अंमलबजावणी करणे. 
 
12  कामाचे वःततृ ःव प    अ.ब. 11 नुसार  
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13  मालम ेचा तपिशल    िनरंक  
 
14  उपल ध सेवा     िनरंक 
  
         
 
15 संःथेचा संरचना मक त याम ये काय ेऽाचे ू येक ःतरावरचे तपिशल- 
 
      आयु  
  
                             अित र  आयु   
 
                               उप आयु   
 
 
 
     आथापना अिधकार -1      आःथापना अिधकार -2   ःथािनक संःथा कर अिधकार        
 
 
 सहा.ूक प अिधकार      कामगार अिधकार      सांःकृितक अिधकार  
   NULM( ) वभाग 
 
 
 
 
िनवडणूक वभाग        भांडार अिध क    
 
 
                             ःवय सहा यक/किन  िलपीक 
 
                                       िशपाई  
 
 
16  कायालयीन दरू वनी बमांक व वेळ   0240- 2333536-40 (Ext-213) 
                   वेळ सकाळ  10.00 ते सायं. 5.45 वा. 
 
 
17 सा ाह क सु ट  व विश  सेवेसाठ   दसुरा व चौथा शिनवार, र ववार तसेच वेळोवेळ   
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   ठर वले या वेळ     ूा  असले या अथवा जाह र केले या सु या 
 
 

कलम b i i4 (1) ( ) ( ) नमुना (अ) 
 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन या वभागातील अिधकार  व 

कमचार  यां या अिधकारांचा तपिशल 
 

अ 
अ.ब. पदनाम  अिधकार-आिथक  कोण या काय ा / िनयम/ 

शासन प रपऽक नुसार  
अिभूाय  

 

-------------िनरंक------------- 

 
 

ब 
अ.ब. पदनाम  अिधकार-ूशासक य कोण या काय ा / िनयम/ 

शासन प रपऽक नुसार  
अिभूाय  

 

-------------िनरंक------------- 

 
क 

अ.ब. पदनाम  अिधकार-फौजदार  कोण या काय ा / िनयम/ 
शासन प रपऽक नुसार  

अिभूाय  

 

-------------िनरंक------------- 

 
ड 

अ.ब. पदनाम  अिधकार-अध यायीक कोण या काय ा / िनयम/ 
शासन प रपऽक नुसार  

अिभूाय  

 

-------------िनरंक------------- 
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कलम b i i4 (1) ( ) ( ) नमुना (ब) 
  औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन या वभागातील अिधकार  व 
कमचार  यां या कत यांचा तपिशल 
अ.
ब. 

पदनाम कत ये कोण या काय ा / िनयम/ 
शासन प रपऽक नुसार 

अिभूाय 

1. उप आयु   ूशासक य कामे  शासन िनयमानुसार व महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम नुसार 
व मा.सवसाधारण सभा व 
मा.ःथायी सिमती सभेने 
ठर वले या धोरणानुसार.  

 

2. ःवय 
सहा यक/ 
किनषठ् िलपीक 

वभागाअंतगत नेमुन 
दलेले कामे करणे  

---"---  

3. िशपाई ---"---   
  

कलम b i i i4 (1) ( ) ( )  
 

िनणय ूब येतील पयवे ण व जबाबदार चे उ रदाई व िन ीत क न कायप दतीचे ूकाशन 
(कामाचा ूकार व नांव) 

 
कामाचे ःव प     महानगरपािलका ूा ण संमहालय वभाग  
                                 “ वभाग ूमुख” हणून काम पाहणे, आःथापना-1,  
                                 आःथापना-2, NULM (रा ीय नागर  उप जवीका    
                                 अिभयान) वभाग, ःथािनक संःथा कर वभाग, कामगार   
                                 वभाग, भांडार वभाग, महानगरपािलका िनवडणूक वभाग   
                                 अंतगत येणा-या शाखा वभागा या कामांवर िनयंऽण  
      ठेवणे.  मा.आयु ां या वेळोवेळ  दले या सूचनांूमाणे  
      कायवाह  क न अंमलबजावणी करणे. 
 
संबंधीत तरतुद      कायालयीनय आदेशानुसार  
 
अिधिनयमाचे नांव     महारा  महानगरपािलकाअिधिनयम अ वये  
 
िनयम      वर ल िनयमा अंतगत कामकाज करणे. 
 
शासन िनणय      शासनाकडून वेळोवेळ  ूा  शासन िनणय. 
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प रपऽके      शासनाकडून वेळोवेळ  िनगिमत होत असलेले शासन  
      प रपऽके. 
 
कायालयीन आदेश    शासन आदेश, मा.सवसाधारण सभा, मा.ःथायी सिमती  
                                 सभा व मा.आयु  महानगरपािलका औरंगाबाद. 
अ.
ब. 

कामाचे ःव प कालावधी व 
दवस 

कामासाठ  
जवाबदार  

अिभूाय 

1. महानगरपािलका ूा ण संमहालय वभाग 
“ वभाग ूमुख” हणून काम पाहणे, 
आःथापना-1, आःथापना- NULM2,  (रा ीय 
नागर  उप जवीका अिभयान) वभाग, ःथािनक 
संःथा कर वभाग, कामगार वभाग, भांडार 
वभाग, महानगरपािलका िनवडणूक वभाग 
अंतगत येणा-या शाखा वभागा या कामांवर 
िनयंऽण ठेवणे. मा.आयु ां या वेळोवेळ  
दले या सूचनांूमाणे कायवाह  क न 
अंमलबजावणी करणे.  

कामावर 
अवलंबून 

उप आयु  -- 

 

कलम 4 (1) (ब i v) ( ) नमुना (अ) 
नमु याम ये कामाचे ूगट करण 

संघटनाचे ल  (वा षक) 
अ.ब. काम/काय कामाचे ूमाण आथ क ल  अिभूाय 
1. उप आयु  यांचे अिधप याखालील 

वभागाचे आिथक व ूशासक य बाबी 
आिथक वष  -- -- 

 

कलम 4 (1) (ब i v) ( ) नमुना (ब) 
कामाची कालमयादा 1 ए ूल ते 31 माच काम पूण हो यासाठ   

ू येक कामाची कालमयादा : एक वष 
अ.
ब. 

काम/काय दवस/तास 
पूण 

कर यासाठ   

जबाबदार 
अिधकार  

तबार िनवारण 
अिधकार  

1. उप आयु  यांचे अिधप याखालील 
वभागाचे आिथक व ूशासक य बाबी 

आिथक वष  उप आयु   मा.आयु , मनपा 
औरंगाबाद 

 

कलम 4 (1) (ब v) ( ) नमुना (अ) 
उप आयु  वभागातील कामाशी संबंधीत िनयम / अिधिनयम 

 
अ.
ब. 

सूचना पऽाकावर 
दलेले वषय  

िनयम बमांक व वष अिभूाय  
(अस यास) 
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1. ूःता वत 
धोरणानुसार  

शासन िनयमानुसार व महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयम, शासन िनणय व शासन प रपऽक, 
मा.सवसाधारण सभा व मा.ःथायी सिमती सभेने 
ठर वले या धोरणानुसार.   

-- 

कलम 4 (1) (ब v) ( ) नमुना (ब) 
उप आयु  वभागातील कामाशी संबंधीत शासन िनणय 

अ.
ब. 

शासन 
िनणयानुसार 
दलेले वषय 

 शासन िनणय बमांक व तार ख  अिभूाय  
(अस यास) 

1. ूशासक य 
धोरणानुसार  

1. महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 
2. शासनाकडून वेळोवेळ  िनगिमत शासन िनणय  
3. मा.सवसाधारण सभा व मा.ःथायी सिमती सभा,   
  महानगरपािलका औरंगाबाद यांनी ठर वलेले धोरण.  

-- 

कलम 4 (1) (ब v) ( ) नमुना (क) 
उप आयु  वभागातील कामाशी संबंधीत प रपऽके 

अ.
ब. 

शासन िनणयानसुार 
दलेले वषय 

 प रपऽक बमांक व तार ख  अिभूाय  
(अस यास) 

1. ूशासक य 
धोरणानुसार  

1. रा य शासन व मा.आयु  यांनी वेळोवेळ  दलेले आदेश  
2. मा.सवसाधारण सभा व मा.ःथायी सिमती सभा 
महानगरपािलका औरंगाबाद यांनी ठर वलेले धोरण.  

-- 

कलम 4 (1) (ब v) ( ) नमुना (ड) 
उप आयु  वभागातील कामाशी संबंधीत कायालयीन आदेश /धोरणा मक प रप ऽके 

अ.
ब. 

वषय   बमांक व तार ख  अिभूाय  
(अस यास) 

1. ूशासक य बाबी 1. रा य शासन व मा.आयु  यांनी वेळोवेळ  दलेले आदेश  
2. मा.सवसाधारण सभा व मा.ःथायी सिमती सभा 
महानगरपािलका औरंगाबाद यांनी ठर वलेले धोरण.  

-- 

कलम 4 (1) (ब v) ( ) नमुना (इ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  दालन या वभागाम ये उपल ध दःताऐवजांची याद   
अ.
ब. 

दःतऐवजाचा ूकार  वषय  संबंिधत 
य /पदनाम 

य चे ठकाण/ 
उपरो  कायालयात 
उपल ध ्नस यास 

1 वभागाअंतगत येणा-
या शाखा वभागा या 
मा यतेःतव आले या 
संिचका व पऽ यवहार 
न द  बाबत मा हती.  

आवक जावक. ःवय सहा यक / 
किन  िलपीक 

-- 

2 मा हती अिधकार 
अिधिनयम 2005 

मा हती अिधकार  -- 
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अ वये ूा  अ पलीय 
अजावर सुनावणी 
संिचका. 

 
कलम 4 (1) (अ vi) ( ) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  दालन या वभागाम ये उपल ध दःताऐवजांची 
वगवार   

अ.
ब. 

वषय  दःतऐवजाचा ूकार नःती/ 
मःटर/ न दपःूतक/ 

हावचर इ. 

ूमुख बाबींचा तपिशलवार सुर त 
ठेप याचा 
कालावधी 

1 आवक-जावक 
न द र जःटर  

र जःटर वभागातील दैनं दन टपालाचे न द 
ठेवणे  

10 वष 

2 हजेर  र जःटर र जःटर  कमचा-यां या उप ःथती बाबत  कायम 
3 मा हतीचा 

अिधकार-2005 
नःती सदर अिधिनयमांतगत संबंधीत वभागात 

ूा  झालेली अ पलीय ूकरणे 
कायम 

 
कलम 4 (1) (ब vi i i) ( ) नमुना (क) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागा या प रषदांची याद  ूकाशीत 
करणे. 

अ.
ब. 

प रषदेचे 
नांव  

प रषदेचे 
सदःय 

प रषदेच े
उ ी  

कती वेळा 
घे यात येते  

सभा जनसामा यां-साठ  
खुली आहे कंवा नाह  

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

-----------------------िनरंक----------------------- 
कलम 4 (1) (ब vi i i) ( ) नमुना (ड) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागा या प रषदांची याद  ूकाशीत 
करणे. 

अ.
ब. 

संःथेचे नांव  संःथेचे 
सदःय 

संःथेचे 
उ ी  

कती वेळा 
घे यात येते  

सभा जनसामा यां-साठ  
खुली आहे कंवा नाह  

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ध) 

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

कलम 4 (1) (ब i x) ( )  
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील अिधकार  व कमचार  यांची 

नांवे, प े व यांचे मािसकवेतन 
अ.
ब. 

पदनाम  अिधकार / 
कमचा-यांचे नांव  

वग  ज ू दनांक  दरू वनी ब./ फॅ स/ 
ई-मेल 

स याचे मुळ 
वेतन  

1 उप आयु   अ यबु खान नूर 
खान पठाण  

अ  0240-2333536-40 
Ext( -213)  

9764444413 

23590/- 

2 किनषठ् लिलत राजाराम क 25/10/1999 9673990233 10290/- 
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िलपीक सूयवंशी  
3 चतथुौणेी 

कमचार   
1.र वंि बोराडे 
2.रामदास मोटे 

ड  9545005768 
9175835912 

8990/- 
7410/- 

 
कलम 4 (1) (ब x) ( )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील अिधकार  व कमचार  यांची 
वेतनाची वःततृ मा हती ूकािशत करणे 

अ.
ब. 

पदनाम  वेतन परेषा इतर अनु ेय भ े 
िनयिमत (महागाई 
भ ा, घरभाडे, शहर 

भ ा ) 

ूसंगानुसार 
(जसे ूवास 
भ ा) 

वशेष (जसे 
ूक प भ ा, 
ूिश ण भ ा) 

1 उप आयु   15600-39100 
5400 

महागाई भ ा 119%, 
घरभाडे 20%, व 
िनयमानुसार मेड पे  

शासन 
िनयमानुसार  

लागू नाह  

2 किन  
िलपीक 

5200-20200 
2800 

---"--- ---"--- ---"--- 

3 चतुथौणेी 
कमचार   

5200-20200 
1600 

5200-20200 
1300 

---"--- ---"--- ---"--- 

 
कलम 4 (1) (ब xi) ( ) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागाचे मंजूर अंदाजपऽ व खचाचा 
तपिशल 

अ.
ब. 

अंदाजपऽक य 
िशषाचे वणन 

अनुदान  िनयो जत वापर 
( ेऽ व कामाचा 
तपिशल) 

अिधक अनुदान 
अपे त अस यास 
पयात  

अिभूाय  

 

-------------िनरंक------------- 
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कलम 4 (1) (ब xi i) ( ) नमुना (अ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील अनुदान वाटपा या 

कायबमाची कायप दती 2015-16 या वषासाठ  ूकािशत करणे 
 

---------------मा हती िनरंक---------- 
 

कलम 4 (1) (ब xi i) ( ) नमुना (ब) 
 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील अनुदान कायबमाअंतगत 
लाभा याची वःततृ मा हती ूकािशत करणे 

 
अ.
ब. 

लाभा याचे नांव व प ा अनुदान/लाभ याची 
र कम/ पये 

िनवड ूब येचे िनकष  अिभूाय  

-------------िनरंक------------- 

 
कलम 4 (1) (ब xi i i) ( )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील िमळणा-या / सवलतीचा 
परवाना याची चालू वषाची तपिशलवार मा हती. 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे ूकार  
अ.ब. परवाना 

धारकाचे 
नांव  

परवा याचा 
ूकार  

परवाना 
बमांक  

दनांका 
पासून  

दनांका 
पयत 

साधारण 
अट   

परवा याची 
वःततृ 
मा हती 

 
-------------िनरंक------------- 

 
कलम 4 (1) (ब xiv) ( )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील मा हतीचे इले शॉिनक 
ःव पात साठ वलेली मा हती ूकािशत करणे. (चालू वषासाठ ) 

 
अ.
ब. 

दःतऐवजाचा 
ूकार  

वषय  कोण या इले शॉिनक 
नमु यात  

मा हती िमळ याची 
प दती  

जवाबदार 
य   

 

-------------िनरंक------------- 
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कलम 4 (1) (ब xv) ( )  
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील उपल ध सु वधांचा त ा 

ूकािशत करणे.  उपल ध ्सु वधा. 
अ.
ब. 

सु वधाचा ूकार वेळ  काय प दती  ठकाण  जबाबदार 
य   

तबार 
िनवारण  

1 भेट या या वेळा 
संदभात मा हती  

कायालयीन 
वेळेत  

ू य  चचा 
कंवा फोनवर 
चचा क न 
सोड वणे  

उप आयु  
कायालय  

उप आयु   मा.आयु   

 
कलम 4 (1) (ब xvi) ( )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील शासक य मा हती अिधकार  
/ सहा यक शासक य मा हती अिधकार / अ पलीय अिधकार  (तेथील लोकूािधकार या 

काय ेऽातील) यांची वःततृ मा हती ूकािशत करणे. 
 

अ.   शासक य मा हती अिधकार    
अ.
ब. 

शासक य मा हती 
अिधकार  नांव  

पदनाम  काय ेऽ प ा/फोन  ई-मेल अ पलीय 
अिधकार   

-------------िनरंक------------- 
 
ब.   सहा यक शासक य मा हती अिधकार    
अ.
ब. 

सहा यक शासक य 
मा हती अिधकार  नांव  

पदनाम  काय ेऽ प ा/फोन  ई-मेल 

-------------िनरंक------------- 
 
क.   अ पलीय अिधकार    
अ.
ब. 

अ पलीय  
अिधकार  नांव  

पदनाम  काय ेऽ प ा/फोन  ई-
मे
ल 

यां या अिधनःत 
शासक य मा हती 

अिधकार   
1 ौी अ यबु खान 

नरु खान पठाण 
उप आयु  औरंगाबाद 

महानगरपािलका  
औरंगाबाद 

महानगरपािलका 
टाऊन हॉल, 
औरंगाबाद 
0240- 

22333536 ते40 
वःतार 213  

 आःथापना अिधकार -1 
आःथापना अिधकार -2  
ःथािनक संःथा कर 
अिधकार ,  
सहा. ूक प अिधकार ,  
कामगार अिधकार , 
भांडार अिध क 
सांःकृितक अिधकार   
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कलम 4 (1) (ब) (xvi i )  
  औरंगाबाद महानगरपािलका येथील उप आयु  यांचे दालन वभागातील ूकाशीत मा हती 
िनरंक समज यात यावे. 

 
कलम 4 (1) (क)  

  सवसामा य लोकांशी संबंधीत मह वाची िनणय व धोरणे यांची याद  ूकाशनाकर ता तयार 
करणे व वतर त करणे 

 
कलम 4 (1) (ड)  

  सवसाधारणपणे आप या कायालयात होणा-या ूशासक य / अध यायीक कामकाजा या 
ूकारची याद  तयार करणे, घेतले या िनणयाबाबत काय कर याची मीमांसा यापढेु दे यात येईल 
असे जाह र करणे. 

 
 

       उप आयु   
          महानगरपािलका औरंगाबाद. 
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        जा.ब./मनपा/उआ/ःवीस/2016/65 
        कायालय, महानगरपािलका औरंगाबाद. 
         दनांक :  20/8/2016. 
 
ूित, 
िसःट म मॅनेजर (ई ग हन स), 
महानगरपािलका, 
औरंगाबाद. 
 
   वषय : कि य मा हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये 17 मु ांवर ल  
                    मा हती उपलबध क न देणे बाबत. 
 
   संदभ : जा.ब.मनपा/संगणक/2016/217 दनांक :09/8/2016 
 
  उपरो  संदभ य वषयी कळ व यात येते क , उप आयु  (आःथापना) या वभागाची 

कि य मा हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ वये 17 मु ांवर ल मा हती सोबत सॉ ट व हाड 

कॉपीसह पाठ व यात येत आहे. 

 
सोबत : वर ल ूमाणे. 
 
         उप आयु   
         महानगरपािलका औरंगाबाद.  


