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अि नशमन वभाग 

महानगरपा लका औरंगाबाद. 
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कलम 2 एच नमनुा (अ) 

मा हतीचा अ धकार अ ध नयम 2005 अ  वये वभागावर लोक ा धकार  यांची याद   
शासक य वभागाचे नावः लेखा पर ण वभाग, औरंगाबाद  
कलम 2 (एच) a/b/c/d  
अ. . लोक ा धकार  सं  था सं  था मुखांचे पदनाम ठकाण/प  ता 
1
  

महानगरपा लका, औरंगाबाद मा. आयु  त, 
महानगरपा लका, औरंगाबाद 

औरंगाबाद महानगरपा लका, 
टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

  

 
 
 

कलम 2 एच नमनुा (ब) 
 

शासनाकडुन पुरेसा ा  त लोक ा धकार  सं  थांची याद  
शासक य वभागाचे नाव     ◌ः-  
कलम 2 (h) (i) (ii) अतंगत   
 

अ. . लोक ा धकार  सं  था सं  था मुखांचे पदनाम ठकाण/प  ता 
1
  

अि नशमन वभाग, औरंगाबाद मु  य अि नशमन अ धकार  पदमपुरा, औरंगाबाद 

 



3 
 

 

कलम 4 (1) (b) (i) 
औरंगाबाद महानगरपा लका येथील लेखा पर ण वभाग कायालयातील काय व 

कत  ये यांचा तपशील. 
कायालयाचे नाव  ◌ः-  अि नशमन वभाग, महानगरपा लका, औरंगाबाद  

प  ता  ◌ः-  पदमपुरा, रे  वे  टेशन रोड, औरंगाबाद 

कायालय मुख  ◌ः-  मु य अि नशमन अ धकार   

शासक य वभागाचे नाव ◌ः-   महानगरपा लका, औरंगाबाद  

कोण  या मं ालया  या 
खा  यां  या अ ध नसत  

◌ः-  नगर वकास वभाग, मं ालय, मुबंई.  

काय े   ◌ः- औरंगाबाद िज  हा व आप  काल न प रि थतीम  ये जालना 
व बीड िज  हा. 

भौगो लक  ◌ः- औरंगाबाद िज  हा.   

व श  ट काय  ◌ः- अि नशमन काय करणे. 

वभागाचे  येय धोरण  ◌ः- िजवी  तहानी, व  तहानी बचाव करणे तसेच आप  काल न 
कामात मदत करणे. 

धोरण  ◌ः- ------------------------------ 

सव संबंधीत कमचार   ◌ः-  1. मु  य अि नशमन अ धकार , 2.  टेशन ऑफ सर 3. 
उप अि नशमन अ धकार  4. मखु अि नशामक 5. 
अि नशामक 6.वाहन चालक 7. टे लफोन ऑपरेटर 8. 
लपीक 9. शपाई 

काय  ◌ः- आग वझ वणे, इतर आप  काल न कामे करणे. 

कामाचे व  ततृ  व प ◌ः-  आग वझ वणे, नैस गक आप  ती  या वेळी बंदोब  त 
करणे. 
मह  वा  या  य  ती  या आगमना  या वेळी बंदोब  त करणे. 

मालम  तेचा तपशील  ◌ः- 1. पदमपुरा अि नशमन क  2. सडको अि नशमन क  
3. चकलठाणा अि नशमन क .  

इमारती व जागेचा तपशील ◌ः- --------------------------------  

उपल  ध सेवा ◌ः- अि नशमन क  मळुन 01 रे   यु  हॅन, 06 फायर टडर, 
01 म  ट मनी फायर टडर, 4 जीप, 13 फायर पंप 
उपल  ध आहेत. 
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सं  थे  या संरचना  मक त   याम  ये काय े ाचे  येक  तरावरचे तपशील ◌ः- 
 

कायालयीन दरु  वनी मांक व वेळः- 101, 0240-2334000, 0240-2327401 ते 04 (24 तास)            
                                   
सा  ता हक सु ी ◌ः-                            

अ. . पदनाम वेळ सा  ता हक सुटट  
01
  

कॉलवर जाणारे 
सव अ धकार  व 
कमचार   

सकाळी 07.00 ते सायकाळी 07.00 
व 

सायकांळी 19.00 ते सकाळी 07.00 
दोन शफटम  ये  

 येक कमचा-यांला 
नयमा माणे वेगवेगळया 
दवशी सु ी दे  यात येते.

  
02
  

टेल फोन ऑपरेटर
  

सकाळी 06.00 ते दपुार  14.00 
दपुार  14.00 ते रा ी 22.00 रा ी 

22.00 ते सकाळी 06.00 

 येक कमचा-यांला 
नयमा माणे वेगवेगळया 
दवशी सु ी दे  यात येते. 

 
 

सं  थेचा ा प त ता (उदाहरणाथ ) 
 

मा.आयु  त   

 

अ त र  त आयु  त 
 

मु  य अि नशमन अ धकार   
 

         टेशन ऑफ सर  
                      
  उप अि नशमन अ धकार         / मखु अि नशामक   टे लफोन ऑपरेटर क न ठ ल पक
  

 
         
 अि नशामक / वाहन चालक      अि नशामक / वाहन चालक 
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कलम 4 (1) (b) (ii) (अ) 
औरंगाबाद महानगरपा लका येथील अि नशमन कायालयातील अ धकार  व 

कमचार  यां  या अ धकारांचा तपशील. 

अ 
 

अ. 
.

  

पदनाम 
 

अ धकार-आ थक कोण  या 
काय या/ नयम/शासन 
नणय/प रप क नुसार 

अ भ ाय 

 
01  

मु  य 
अि नशमन 
अ धकार  

अि नशमन वभागावर नयं ण ठेवुन 
 यापार  सं  था, मळकत असणा-या दकुाने, 
कंपनीस आग वझ व  यास फायर चाजस 

वसुल करणे.  

महारा   आग तबंधक व 
जीवसंर क उपाय योजना 
अ ध नयम 2006  

एक लाखपयत 
आ थक अ धकार 
दे  यात आलेले 

आहे. 

2.   टेशन 
ऑफ सर 

अि नशमन वभागावर नयं ण ठेवणे, 
मा.मु  य अि नशमन अ धकार  यां  या 
आदेशाचे पालन क न क न  ठ कमचा-
यांकडुन अंमलबजावणी क न घेणे  

महारा   आग तबंधक व 
जीवसंर क उपाय योजना 
अ ध नयम 2006  

---- 

3.  उप 
अि नशमन 
अ धकार  

अि नशमन वभागावर नयं ण ठेवणे, 
मा.मु  य अि नशमन अ धकार  यां  या 
आदेशाचे पालन क न क न  ठ कमचा-
यांकडुन अंमलबजावणी क न घेणे  

महारा   आग तबंधक व 
जीवसंर क उपाय योजना 
अ ध नयम 2006  

 

4.  मुख 
अि नशामक 

शफट मधील वाहने, साधनसामु ी त  पर 
ठेवुन पथकावर नयं ण करणे व कॉलवर 
समय सुचकता ठेवणे व काम क न घेणे.

  

महारा   आग तबंधक व 
जीवसंर क उपाय योजना 
अ ध नयम 2006  

 

5.  अि नशामक फायर, रे   य ुव इतर कॉलवर व र  ठां  या 
अ धप  याखाल  काय करणे. 

---  

6.  वाहन चालक कायालयीन वाहन चालवणे, व वाहनांची 
देखभाल करणे, फायर, रे   यु व इतर 
कॉलवर व र  ठां  या अ धप  याखाल  काय 

करणे. 

---  

7.  टेल फोन फायर, रे   यु व इतर कॉलचा तपशील 
दरु  वनी  दारे घेऊन वाहन घटना  थळी 

रवाना करणे व सव व र  ठांना सुचना देणे 
तसेच घटना  थळाशी सतत संपकात राहणे. 

---  

 



6 
 

ब 

अ. . पदनाम 
 

अ धकार- शासक य कोण  या 
काय या/ नयम/शासन 
नणय/प रप क नुसार 

अ भ ाय 

1 मु  य अि नशमन 
अ धकार  

मुंबई ां तक मनपा 
अ ध नयम 1949 चे कलम 
69 (1) अ  वये ा  त 

अ धकाराचा अ ध नयमांचे 
कलम 285(3), 286, 
287(2), 376(1 ते 7), 
आ ण 376(ए)चे अ धकार 
मु  य अि नशमन अ धकार  
यांना पुढ ल आदेशापयत 
दान कर  यात येतात.  

महारा  मनपा अ ध नयम 
१९४९  

--- 

 
 
 

क 

अ. . पदनाम  
 

अ धकार-फौजदार
  

कोण  या 
काय या/ नयम/शासन 
नणय/प रप क नुसार 

अ भ ाय 

--- उप अि नशमन 
अ धकार  

नरंक आदेशानुसार मु  य अि नशमन 
अ धकार  यांचे भार  
 हणनु काम पहाणे. 

 
 
 
 

ड 

अ. . पदनाम  
 

अ धकार-अध  यायीक कोण  या काय या/ नयम/शासन 
नणय/प रप क नुसार 

अ भ ाय 

--- --- --- --- --- 
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कलम 4 (1) (b) (ii) (ब) 
औरंगाबाद महानगरपा लका येथील लेखापर ण  कायालयातील अ धकार  व 

कमचार  यां  या कत  यांचा तपशील. 

अ 
 

अ. 
. 

पदनाम  
 

कत  ये  कोण  या 
काय या/ नयम/शासन 
नणय/प रप क नुसार 

अ भ ाय 

1 मु य अि नशमन 
अ धकार  

 शासक य व आ थक कामकाज व 
फायर,रे   यु कॉलवर नयं ण ठेवणे तसेच 
अ पलय मा हती अ धकार   हणनु नयु  ती 
कर  यात आल  आहे. 

आदेश 
.जा. .मआ.  वीस. 
2007/307 द. 
22/06/2007 

-- 

२  टेशन आफ सर अि नशमन वभागावर नयं ण ठेवणे, मा.मु  य 
अि नशमन अ धकार  यां  या आदेशाचे पालन 
क न क न  ठ कमचा-यांकडुन अंमलबजावणी 
क न घेणे तसेच जन मा हती अ धकार   हणु 
नयु  ती कर  यात आल  आहे 

आदेश 
.जा. .मआ.  वीस. 
2007/307 द. 
22/06/2007 

-- 

3
  

उप अि नशमन 
अ धकार  

अि नशमन वभागावर नयं ण ठेवणे, मा.मु  य 
अि नशमन अ धकार  यां  या आदेशाचे पालन 
क न क न  ठ कमचा-यांकडुन अंमलबजावणी 
क न घेणे 

--  

4 मुख 
अि नशामक 

शफट मधील वाहने, साधन सामु ी त  पर ठेवुन 
पथकावर नयं ण करणे. कॉलवर समय सुचकता 
ठेवणे  

--  

5
  

अि नशामक फायर, रे   य ु व इतर कॉलवर व र  ठां  या 
अ धप  याखाल  काय करणे. 

  

6 वाहन चालक कायालयीन वाहन चालवणे, व वाहनांची देखभाल 
करणे, फायर, रे   य ुव इतर कॉलवर व र  ठां  या 
अ धप  याखाल  काय करणे. 

  

7 टेल फोन ऑपरेटर फायर, रे   यु व इतर कॉलचा तपशील 
दरु  वनी  दारे घेऊन वाहन घटना  थळी रवाना 
करणे व सव व र  ठांना सुचना देणे तसेच 
घटना  थळाशी सतत संपकात राहणे. 

  

8
  

क न  ठ लपीक आवक-जावक प  यवहार करणे, संगणकावर 
काम करणे, आ  थापना वषयक कामकाज, 

अ धका-यांनी वेळोवेळी सां गतलेले कामे करणे. 
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कलम 4 (1) (b) (iii)  
नणय येतील पयवे ण व जबाबदार चे उ  तरदाई  व नि चत क न  

कायप  दतीचे काशन (कामाचा कार/नांव) 
कामाचे  व पः-  
संबंधीत तरतुदः-  
अ ध नयमाचे नावः-  
नयमः-  
शासन नणयः-  
प रप केः- 
कायालयीन आदेशः- 
 
 

अ. . कामाचे  व प कालावधी दवस कामासाठ  जबाबदार अ धकार  अ भ ाय 

1 नरंक -- -- --- 
 

टप ◌ः- कलम 4  (1) (b) (ii)  
 येक काय, सेवा, कत  य, अ धकाराची अंमलबजावणी कर  याक रता अ ध नयम 

नयम, शासन नणय, प रप क, आदेश यांचा आधार घेऊनच कायप  दती ठरते. 
 येक काय, सेवा, कत  य, अ धकाराचंी अंमलबजावणी कशी होते याची प  दती 

काशीत करणे यासाठ  लोक त नधी मा हतीचे संकलन पर  पर संबंध व कायप  दती 
ठर व  यासाठ  वर अनु नदशीत अट नसुार पतुता करावी. 
उदा ◌ः- करणाच नपटारा कर  याची कायप  दती ?  
सुनावणी  या तारखा नि चतीची कायप  दती ?  
काल मानसुार कारणांचा नपटारा केला जातो का? 
काह  वशषे करणांना ाधा  य दले जाते का? 
उदा ◌ः- अनुदाना  या वाटपाची कायप  दती/ सवलत दे  याची कायप  दती/ लाभाथ  या  
        नवडीची कायप  दतीची व  ततृ मा हती काह  व श  ट कोटा जातो काय? 
        कोण  या नकषा माणे नवड केल  जाते ? काल मानसुार नवड असते का?  
         या सव बाबी संदभात मा हतीचे काशन करणे अ नवाय आहे. 
उदा ◌ः- पनुरावृ  ती काया  या कायालयीन कायप  दती संबंधी मा हतीचे काशन करणे.  
        येक कायप  दतीम  ये व वध  तरां  या कमचा-यांचा सहभाग असतो.  येक   
       कमचा-यांची कायप  दतीम  ये जी व श  ट भू मका व जबाबदार  नि चत कर  यात  
       आल  आहे ती दश व  यात यावी. 
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कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ) 
नमु  याम  ये कामाचे गट करण 

सघंटनाचे ल  (वा षक)   

अ. . काम/काय कामाचे माण आ थक ल  अ भ ाय 

1 अि नशमन सेवा ह  
अ  याव  यक सेवा अस  यामुळे 

अ ◌ा थक ल  नाह . 

-- --- --- 

 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब) 
कामाची कालमयादा     -------------------------------काम पुण हो  यासाठ  

 येक कामाची कालमयादा ◌ः- 

अ. . काम/काय दवस/तास पुणकर  यासाठ   जबाबदार 
अ धकार  

त ार नवारण 
अ धकार  

1 अि नशमन वभागाचे 
काम कालमयादा नाह  
तर  ता  काळ आहेत. 

-- -- -- 

2 अि नशमन ना हरकत 
माणप  दाखला 

मालम  ता व पाणीप ीची 
बेबाक / एल.बी.ट . माणप  / 
मालक  ह  क / कॅपीटेशन 
फ स / एन.ओ.सी. दे  यात 
येते. 

  

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ) 
---------------- कामाशी सबंंधीत नयम/ अ ध नयम 

 

अ. . सूचना प कावर दलेले वषय नयम माकं व वष अ भ ाय(अस  यास) 
1 अि नशमन वभाग महारा  महानगरपा लका  अ ध नयम 

१९४९ चे   
--- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब) 
कामाशी सबंंधीत शासन नणय 

अ. . शासन नणयानसुार दलेले 
वषय 

शासन नणय मांक व तार ख
  

अ भ ाय(अस  यास) 

-- -- -- -- 
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कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क) 
कामाशी सबंंधीत प रप के 

अ. . शासक य प रप कानसुार दलेले 
वषय 

प रप क माकं व तार ख अ भ ाय 
(अस  यास) 

01. अि नशमन सुर ा अ भयान 
राब वणे 

शासन नणय नगर वकास वभाग, 
मं ालय 

.अशस1407/360/ . .211/न व-20, 
द. 31 ऑग  ट 2009 

--- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड) 
अि नशमन वभाग कायालय कामाशी सबंंधीत कायालयीन आदेश / धोरणा  मक प रप के. 

अ. . वषय  माकं व तार ख  अ भ ाय 
(अस  यास)  

1 नरंक     

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ई) 
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन कायालयाम  ये उपल  ध द  ताऐवजांची याद . 
द  ताऐवजांचा वषय    

अ. 
. 

द  ताऐवजाचा 
कार 

वषय संबंधीत  य  ती/ पदनाम  य  तीचे ठकाण/ 
उपरो  त कायालयात 
उपल  ध नस  यास 

1  1. कामाची दैन दनी.  2. कॉ  स 
न दवह .3. कॉल  ल प 
बुक.4. दरु  वनी तपासणी 
न दवह . 

टे लफोन ऑपरेटर व उप 
अि नशमन अ धकार . 

अि नशमन वभाग 

2
  

 फायर इंिजन लॉग बुक  वाहन चालक व उप 
अि नशमन अ धकार  

अि नशमन वभाग 

3  दै नक वसुल  न दवह   लपीक, मु  य अि नशमन 
अ धकार  

अि नशमन वभाग 

4  फायर कॉल रजी  टर  उप अि नशमन अ धकार  / 
 टेशन ऑफ सर / मु  य 
अि नशमन अ धकार  

अि नशमन वभाग 

5  अि नशमन ना हरकत दाखला मु  य अि नशमन अ धकार  अि नशमन वभाग 

6  अि नशमन सा ह  य पु  तक मु  य अि नशमन अ धकार  अि नशमन वभाग 

7  हजेर  प क  उप अि नशमन अ धकार  / 
 टेशन ऑफ सर / मु  य 
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अि नशमन अ धकार  

 
अ भले  याचंी सपंणू याद   येक लोक ा धकार  सं  था तयार करेल. अ भले  यामं  ये 

द  ताऐवज, न  ती सगंणीकृत मा हती इ  याद  असेल. मा हती  या अ धकाराची अमंलबजावणी सलुभ 
कर  यासाठ  ह  मा हती तयार करणे अ  यंत आव  यक आहे. याद  वापर  यास, तपास  यास आ ण 
समज  यास सलुभ असल  पा हजे. तसेच आव  कतेनुसार नमनेु घे  या  या कायप  दतीचाह  अतंभाव 
असावा. 
 थम कायालयातील उपल  ध न  तीची याद  करावी,  यांचे वग करण करावे. द  ताऐवजांची 
व  ततृ मा हती, न द पु  तकांची याद  व वग करण करावे. काह  द  ताऐवज जे न  ती कंवा न द 
पु  तकां  या  व पात नाह त,  याचंी याद  क न ठेवणे. लवकर सापड  या  या हेतूने ह  याद  
कायालयाम  ये क ा माणे, टेबल माणे तयार क न ठेवणे आव  यक आहे. ती पढु ल माणे तयार 
करावी. 
 

कलम 4 (1) (अ) (vi)  
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन कायालयाम  ये उपल  ध द  ताऐवजांची वगवार  

अ. 
. 

वषय द  ताऐवजाचा कार 
न  ती/ म  टर/ न द 
पु  तक,  हाऊचर इ. 

मुख बाबीचंा 
तपशीलवार   

सुर ीत ठेव  याचा 
कालावधी  

1 1. कामाची दैन दनी. 2. 
कॉ  स न दवह .3. कॉल 
 ल प बुक.4. दरु  वनी 
तपासणी न दवह . 

 आगी  या व इतर कॉलची 
न द, रोल कॉल व इतर 
सव बाबीची न द. 

30 वष 

२ फायर इंिजन लॉग बुक   वाहनांची व पंपाची पणु 
मा हती पु  तक  

30 वष 

3 दै नक वसुल  न दवह    फायर, रे   यु कॉल 
चाजस, अि नशमन ना 
हरकत माणप  फ स  

30 वष 

4 फायर कॉल रजी  टर   सव कार  या कॉलची 
न दवह  

30 वष 

5 अि नशमन ना हरकत 
दाखला 

  यापार  सं  थाना 
दले  या दाख  याची 
न दवह   

30 वष 

6 अि नशमन सा ह  य 
पु  तक 

 अि नशमन उपकरणांची 
न दवह   

-- 

7 हजेर  प क   सव अ धकार  व 
कमचार  हजेर  प क 

-- 
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कलम 4 (1) (ब) (vii)  
---------------------------------- येथील ------------------- कायालया  या प रणामकारक कामासाठ  

जनसामा  यांशी स  ला मसलत कर  याची  यव  था 

अ. . स  ला मसलतीचा 
वषय 

काय णाल चे 
व  ततृ वणन 

कोण  या अ ध नयमा/ 
नयमा/ प रप का  दारे 

पुनरावृ  तीकाळ  

--- अि नशमन  
सेवा स  ताह  

शबीर, भतींप के, 
अि नशमन 
ा  य के 

-- -- 

 
टप ◌ः- कलम 4 (1) (ब) (vii) अंतगत  येक लोक ा धकार  सं  थेने अ ध नयम/  
        नयम/प रप क इ  याद  अं तम कर  यापुव /राब वतांना जनतेची मते/आ ेप  
        जाणून घे  यासाठ  अि त  वात असले  या कायप  दतीची मा हती देणे  
        अपे ीत आहे. 

  अनेक वेळा स मतीची  थापना क न शबीरा दारे / ामसभे  दारे जनसुनवाई  
   अथवा कमचा-यां  या दरबारातून जनमताची चाचपणी कर  यात येते. 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन कायालया  या स मतीची याद  का शत करणे. 

अ. . स मतीचे नाव  स मतीचे 
सद  य 

स मतीचे 
उ ी  ट  

कती 
वेळा 
घे  यात 
येते  

सभा 
जनसामा  यासाठ  
खुल  आहे कंवा 

नाह   

सभेचा 
कायवृ  तांत 
(उपल  ध) 

-- नरंक -- -- - -- -- 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ब) 
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन वभाग कायालया  या अ धसभांचे याद  काशीत 

करणे. 

अ. 
. 

अ धसभेचे नाव
  

सभेचे 
सद  य 

सभेचे  
उ ी  ट  

कती 
वेळा 
घे  यात 
येते 

सभा 
जनसामान ् यासा
ठ  खलु  आहे 
कंवा नाह   

सभेचा 
कायवृ  तांत 
(उपल  ध) 

-- नरंक -- -- -- -- -- 
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कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (क) 
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन वभाग कायालया  या प रषदांची याद  काशीत 

करणे. 

अ. . प रषदेचे नाव प रषदेचे 
सद  य 

प रषदेचे 
उ ी  ट  

कती 
वेळा 
घे  यात 
येते  

सभा 
जनसामा  यासा
ठ  खलु  आहे 
कंवा नाह   

सभेचा 
कायवृ  तातं 
(उपल  ध) 

-- नरंक - -- - -- -- 

 
कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ड) 

महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन वभाग कायालया  या प रषदांची याद  काशीत 
करणे. 

अ. . सं  थेचे नाव  सं  थेचे 
सद  य 

सं  थेचे 
उ ी  ट  

कती 
वेळा 
घे  यात 
येते 

सभा 
जनसामा  यासाठ  
खुल  आहे कंवा 

नाह   

सभेचा 
कायवृ  तातं 
(उपल  ध) 

-- -- -- -- -- -- -- 

कलम 4 (1) (ब) (ix)  
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन वभाग कायालयातील अ धकार  व कमचार  यांची 

नावे, व  यांचे मा सक वेतन. 

अ. 
. 

पदनाम अ धकार /कमचा-यांचे 
नाव 

वग ज ु दनाकं दरु  वनी ./ 
फॅ  स/ ई-मेल 

मुळ 
वेतन 

१ .मु य अि नशमन 
अ धकार  तथा उप 

अि नशमन 
अ धकार  

राज ुका शनाथ सुरे  3 25.7.1990
  

9764914788 57039
  

३ उप अि नशमन 
अ धकार  

लालचदं म हप  ती 
गायकवाड 

3 25.7.1990
  

2334000 59831 

४ उप अि नशमन 
अ धकार  

ाने  वर सांळुके 3 7.9.1990
  

2334000 56691 

5 मुख अि नशामक शरद घाटेशाह  3 1.4.1994 2334000 46348 
6 मुख अि नशामक  अ  दलु अजीज 3 2.4.1994 2334000  51474 
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अ. 
. 

पदनाम अ धकार /कमचा-यांचे 
नाव 

वग ज ु दनाकं दरु  वनी ./ 
फॅ  स/ ई-मेल 

मुळ 
वेतन 

7 मुख अि नशामक  संपत भगत 3 2.4.1994  2334000  48723 
8 मुख अि नशामक  सुभाष कदम 3 2.4.1994  2334000  46049 
9 मुख अि नशामक  मोहन मंुगसे 3 2.4.1994  2334000  44657 

10 मुख अि नशामक  वजय राठोड 3  6.2.2007 2334000  32850 
11 अि नशामक ह रभाऊ घगेु 3  6.4.1994  2334000  49378 
12 अि नशामक  नईम खान पठाण 3  5.4.1994  2334000  50473 

13 अि नशामक  अ नल नागरे 3  2.4.1994  2334000  38220 
14 अि नशामक  वनायक लमकर 3  2.4.1994  2334000  41358 
15 अि नशामक  वनायक कदम 3  2.4.1994  2334000  43343 

16 अि नशामक  अशोक खांडकेर 3  2.4.1994  2334000  50178 
17 अि नशामक  ल  मण को  हे 3  2.4.1994  2334000  48898 
18 अि नशामक  संजय कुलकण  3  2.4.1994  2334000  50752 

19 अि नशामक  मोहन नरके 3  2.4.1994  2334000  45792 
20 अि नशामक  ह र  चं  पवार 3  2.4.1994  2334000  46512 
21 अि नशामक  महादेव मोरे 3  2.4.1994  2334000  35002 

22 अि नशामक  रमेश सोनवणे 3  2.4.1994  2334000  40203 
23 अि नशामक  ीकृ  ण ह ळबे 3  2.4.1994  2334000  35821 
24 अि नशामक  वैभव बाकड े 3  2.4.1994  2334000  31596 

25 अि नशामक  सुभाष घरत 3  2.4.1994  2334000  32006 
26 अि नशामक  सोमीनाथ भोसले 3  2.4.1994  2334000  37358 
27 ाय  हर ऑपरेटर सुभाष दधेु  3  17.2.1993 2334000  64124 
28 ाय  हर ऑपरेटर  बबन मावले  3  16.2.1993  2334000  63484 

29 ाय  हर ऑपरेटर  शखे रशीद 3  16.2.1993  2334000  63619 
30 ाय  हर ऑपरेटर  अशोक खोतकर 3  22.4.1993  2334000  63164 
31 ाय  हर ऑपरेटर  अशोक वाघ 3  17.2.1993  2334000  63644 

32 ाय  हर ऑपरेटर  अ  दलू हमीद 3  13.4.1993  2334000  63004 
33 वाहन चालक  नंद कशोर घुगे 3  21.5.2007  2334000  39973 
34 वाहन चालक  चं सेन गते 3  6.1.2007  2334000  40613 
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अ. 
. 

पदनाम अ धकार /कमचा-यांचे 
नाव 

वग ज ु दनाकं दरु  वनी ./ 
फॅ  स/ ई-मेल 

मुळ 
वेतन 

35 वाहन चालक  कशोर कोळी 3  15.3.2007  2334000  39061 
36 वाहन चालक  मनीनाथ झाड े 3  15.2.2007  2334000  35391 
37 वाहन चालक शांत गायकवाड 3  2012  2334000  34020 

38 क न  ठ लपीक नंदकुमार घगेु  3  24.4.2007 2334000  32858 
39 टेल फोन ऑपरेटर  यो   ना सोनवणे  3  7.6.1994  2334000  45497 
40 टेल फोन ऑपरेटर वसंत गवळी 3  19.1.2009  2334000  30689 
41 सुर ा र क गोरखनाथ नागरगोजे  4  28.4.1997  2334000  30508 

42 शपाई अशोक घुगे 4  31.5.1994  2334000  33923 
43 शपाई संजय मोहाळ 4  31.8.2014  2334000  34798 
44 मजरू अ भमान रण सगें 4  17.6.2008  2334000  32578 

45 मजरू बाबासाहेब खरात 4  15.4.2008  2334000  24470 
46 मजरू राज  नकाळजे 4  15.4.2008  2334000  24302 
47 मजरू अशोक वेलदोड े 4  14.8.2008  2334000  23239 

 
टप ◌ः- 1. हे काशन  येक वषाला करावे लागेल. 
        2.मह  वाचे बदल तातडीने का शत केले पा हजेत.उदा. मुखांची बदल  इ. 
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कलम 4 (1) (ब) (x) 

महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन वभाग कायालयातील अ धकार  व कमचार  यांची 
वेतनाची व  ततृ मा हती  काशीत करणे. 

 

♦ इतर शु  क.  
♦ वनंती अजाचा नमुना. 
♦ सोबत जोडणे आव  यक असले  या कागदप ांची याद  (द  ताऐवज/दाखले) 
♦ जोड कागदप ांचा नमुना. 
♦ कायप  दती संदभात त ार नवारणासाठ  संबंधीत अ धका-यांचे पदनाम. 
♦ तपशीलवार व  येक  तरावर उपल  ध नधी. (उदा. िज  हा पातळी, तालुका 

पातळी, गांव पातळी). 
♦ लाभाथ ची याद  खाल ल नमु  यात.  

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब) 
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन कायालयातील अनुदान काय मा अंतगत लाभाथ ची 

व  ततृ मा हती  काशीत करणे. 
योजना/काय मांचे नाव ◌ः  

अ. 
. 

लाभाथ चे नाव व प  ता अनुदान/ लाभ याची र  कम 
/  व प 

नवड पा तेचे 
नकष 

अ भ ाय 

-- नरंक --  --- 
टप ◌ः- व वध योजनांसाठ  काय मा अंतगत वेगवेगळी याद  काशीत करणे आव  यक आहे.  

कलम 4 (1) (ब) (xiii)  
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन कायालयातील मळणा-या /सवलतीचा परवाना याची 

चाल ूवषाची तपशीलवार मा हती. 
परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार ◌ः-  

अ. . परवाना 
धारकांचे 
नाव 

परवा  याचा 
कार 

परवाना 
मांक 

दनांका 
पासुन 

दनांका 
पयत 

साधारण 
अट  

परवा  याची 
व  ततृ 
मा हती 

--- नरंक --- --- --- --- --- --- 
कार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दचुाक /चारचाक /जड वाहन इ. चा 

तपशील व  ततृ मा हती- वषयावर परवा  याची मा हती  
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उदा. अकृषी वापरासाठ  या परवानगीचे अस  यास स  ह नं. आव  यक आहे इ. 
टपः-  येक परवा  या  या कारानुसार वेगळी याद  तयार करणे आव  यक आहे. 
 

 कलम 4 (1) (ब) (xiv)  
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन वभाग कायालयातील मा हतीचे 
इले  ा नक  व पात साठ वलेल  मा हती काशीत करणे. चालु वषाक रता. 

 
अ. . द  ताऐवजाचा कार वषय कोण  या 

इले  ा नक 
नमु  यात 

मा हती 
मळ व  याची 
प  दती 

जबाबदार 
 य  ती 

1 नरंक         
♦ स.डी. 
♦ झरेॉ स त.  

कलम 4 (1) (ब) (xv) 

महानगरपा लका औरंगाबाद येथील अि नशमन वभाग कायालयात उपल  ध 
सु वधांचा त  ता काशीत करणे. उपल  ध सु वधा. 

 

♦ भेट  या  या वेळे संदभात मा हती.       वेळ सकाळी १०.00 ते २.00 
  दपुार  ०२.३० ते ५.४५  

♦ वेबसाईट वषयी मा हती.     

♦ कॉलसटर वषयी मा हती. 
♦ अ भलेख तपासणीसाठ  उपल  ध सु वधांची मा हती.  अ भलेख क ात मा हती    
                                             उपल ध आहे. 
कामां  या तपासणीसाठ  उपल  ध सु वधांची मा हती.  य  येवून पाह याची  

सु वधा कायालयात      
उपल ध आहे. 

♦ नमुना मळ  याबाबत उपल  ध मा हती. 
♦ सुचना फलकांची मा हती.                 सूचना फलकावर मा हती दल   

                                     आहे. 
♦ थंालय वषयी मा हती.                  वतं  असे  थंालय नाह . 
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अ. 
. 

सु वधेचा 
कार 

वेळ कायप  दती ठकाण जबाबदार 
 य  ती/कमचार  

त ार 
नवारण 

1 मा हतीचा 
अ धकार   

स.१०. ते २ 
द.ु२.३० ते ५.४५ 

अजानुसार  औरंगाबाद ी गायकवाड  अि नशमन 
वभाग 

कलम 4 (1) (ब) (xvi)  
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील लेखा पर न   वभाग कायालयातील शासक य 
मा हती अ धकार /सहा यक शासक य मा हती अ धकार /अपील य ा धकार  (तेथील 

लोक ा धकार  या काय े ातील) यांची व  ततृ मा हती काशीत करणे. 

अ. शासक य मा हती अ धकार . 

अ. 
. 

शासक य 
मा हती 
अ धकार  

पदनाम काय े  प  ता 
/फोन 

ई-
मेल 

अपील य 
अ धकार  

1 ी.एल.गायकवाड
  

उप 
अि नशमन 
अ धकार  

 

अि नशमन  
वभाग 

0240 
2334000 

-- मु  य अि नशमन 
अ धकार  

 

ब.सहा यक शासक य मा हती अ धकार . 

 

क.अ पल य अ धकार  

 टप ◌ः- शासक य मा हती अ धकार  / सहा यक शासक य मा हती अ धकार  / अपील य  

अ. 
. 

सहा यक शासक य 
मा हती अ धकार चे नाव 

पदनाम काय े  प  ता/फोन ई-मेल 

-- सबं धत लपीक लपीक -- -- -- 

अ. 
. 

अ पल य 
अ धकार चे नाव 

पदनाम काय े  प  ता/फोन ई-मेल यां  याअ धन  त 
शासक य मा हती 

अ धकार  
1 आर.के सुरे मु  य 

अि नशमन 
अ धकार  

--  पदमपुरा, 
औरंगाबाद  
0240 

2334000 

-- मु  य अि नशमन 
अ धकार   
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         ा धकार  चे नाव व पदनाम ठळक अ रात दश नय ठकाणी अथवा  वागत  
         क ाजवळ फलका  दारे लावावी.   

 

कलम 4 (1) (ब) (xvii)  
महानगरपा लका औरंगाबाद येथील लेखापर ण  वभाग कायालयातील 

काशीत मा हती 
 

नरंक  
 

 कलम 4 (1) (क)  
 सवसामा  य लोकांशी संबंधीत मह  वाची नणय व धोरणे याचंी 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 काराची याद  तयार करणे. घेतले  या नणयाबाबत काय कर  याची 

मीमासंा यापुढे दे  यात येईल असे जाह र करणे. 

  

टप ◌ः- लोक ा धकार /शासक य मा हती अ धकार  हे सुचना फलक/         

        वतमानप क सावज नक सुचना, सारमा  ये, सुचना सारण,  

        इंटरनेट इ  याद चा उपयोग मा हती  या सारासाठ  करते. 

 

 
 
         मु  य अि नशमन अ धकार   
         अि नशमन वभाग 
         महानगरपा लका, औरंगाबाद  
 
 


