
RTI 

कलम 2 एच नमुना (अ) 

 

 मा�हतीचा अ
धकार अ
ध�नयम 2005 अ�वये �वभागावर लोक�ा
धकार� यांची याद�  

शासक"य �वभागाच ेनांव : �स� दाथ� जलतरण तलाव, महानगरपा�लका औरंगाबाद   

कलम 2 (एच) a/b/c/d  

 

अ.-. लोक �ा
धकार� स.ंथा स.ंथा �मुखांच े

पदनाम 

�ठकाण/प5ता 

1 �सध ् दाथ� जलतरण तलाव,    

महानगरपा7लका औरंगाबाद 

अभय आबासाहेब 

देशमखु, < यव. थापक, 

7स= दाथ> जलतरण 

तलाव 

औरंगाबाद 

    

 

कलम 2 एच नमनुा (ब) 

शासनाकडून पुरेसा �ाBत लोक�ा
धकार� स.ंथांची याद�.    

शासक"य �वभागाच ेनांव  

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतग>त  

 

अ.-. लोक �ा
धकार� स.ंथा सं.था �मखुांच ेपदनाम �ठकाण/प5ता 

1 �स� दाथ� जलतरण तलाव,  

महानगरपा7लका औरंगाबाद 

अभय आबासाहेब देशमखु, 

< यव. थापक,  

7स= दाथ> जलतरण तलाव 

औरंगाबाद 

    

 

सगं"णकरणसाठ$चा कृती आराखडा 

कृती आराखFयासाठGHया माग>दश>क सचूना :-  

सगंणक*करणाचे तीन ट-पे :-  

कलम 4 अंतग>त अ�नवाय> �काशनाच ेकाय>.  

मह5वाHया लोक7भमखु �वभागाHया काय>�णाल�ची मा�हती सगंणक"कृत करणे.  

उव>Lरत मा�हतीच ेसंगणक"करण.  

 

सगंणक*करणाचे 0व0वध ट-पे :- 

 0व�श2ट �वषयाच े�ाधा�याने सगंणक"रकण.  

 सगंणक"करणासाठG आ
थ>क तरतुद.  

 सगंणक"करणासाठG कालावधी �निOचत करण.े  
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कलम 4 (1) (b) (i) 
औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील 7स= दाथ> तलाव काया>लयातील कायP व कत><ये यांचा तप7शल.  

प5ता            : औरंगाबाद  

काया>लय �मखु           :  अभय आबासाहेब देशमुख, < यव. थापक, 7सध ् दाथ> जलतरण तलाव 

शासRकय �वभागाच ेनांव     :  महानगरपा7लका औरंगाबाद 

कोण5या मSंालयाHया खा5याHया अ
धन.त :नगर�वकास 0वभाग,म8ंालय,मुबंई 

काय>TेS : महानगरपा7लका अंतग>त 7स= दाथ> जलतरण तलाव 

�व7शUट कायP-:  महानगरपा�लका अंतग�त �स� दाथ� जलतरण तलाव सभासद न;दणी करणे, 

उदयो> मखु खेळाडू तयार करणे, 

 

�वभागाच े=येय धोरण : सभासद न;दणी जाA तीत जाA त कBन महानगरपा�लकेच ेआCथ�क 

उD प> न वाढ0वणे, सभासदांना आवF यक D या सव� सोई सोई स0ुवधा पूर0वणे 

 

धोरण :   -----------------------  

सव> सबंं
धत कम>चार�   : 13 मनपा आAथापनेवरGल कायमAवBपी व दैIनक वेतन 02 

काय>    :     

महानगरपा�लका अंतग�त �स� दाथ� जलतरण तलाव सभासद न;दणी करणे, उदयो> मखु खेळाडू 

तयार करणे, तलावातील पाX याची . वH छता ठेवणे 

मालम5तेचा तप7शल :---------------------- इमारती व जागेचा तप7शल  

उपल[ध सेवा :---------------------------------------------------- 

स.ंथेHया सरंचना5मक त\5याम=ये काय>TेSाच े�5येक .तरावरच ेतप7शल :--------------- 

काया>लयीन दरु=वनी -मांक व वेळा :  सकाळी 06.00 त े10.00 

  दपुार� 04.00 त े08.00 

साBता�हक सु̀ ी व �व7शUट सेवेसाठG ठर�वलेaया वेळा : र�ववार   

 

सAंथेचा KाBप तLता (उदाहरणाथ�) 

उप आयु\ त 

 

 

< यव. थापक 

 

 

क�नUठ 7लपीक 
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कलम 4(1)((b)((ii)iनमनुा(अ) औरंगाबाद महानगरपा7लका 7स= दाथ> जलतरण तलाव 

येथील अ
धकार� व कम>चार� यांHया अ
धकारांचा तप7शल.  

  

अ.-. पदनाम अ
धकार-आ
थ>क कोण5या कायbया/�नयम/ 

शासन �नण>य/पLरपSक 

नुसार 

अ7भ�ाय 

-- -- -- -- -- 

     

 

ब 

अ.-. पदनाम अ
धकार-�शासक"य  

 

कोण5या कायbया/�नयम/ 

शासन �नण>य/पLरपSक 

नुसार 

अ7भ�ाय 

1 < यव. थापक, 

7स= दाथ> 

जलतरण तलाव 

उप आयु\ त याHंया 

�5यT �नयंSणखाल� 

अ
धकार� व 

कम>चार� यांHयावर 

काया>लयीन 

कामासदंभा>त 

�नयंSण 

महाराUc मनपा 

अ
ध�नयम 1949 मधील 

कलम 53(2) नुसार    

-- 

2 < यव. थापक, 

7स= दाथ> 

जलतरण तलाव 

उप आयु\ त यांHया 

�5यT �नयंSणखाल� 

काम करण.े 

महाराUc मनपा 

अ
ध�नयम 1949 मधील 

कलम 53(2) नुसार    

 

 

क 

अ.-. पदनाम अ
धकार-फौजदार�  कोण5या कायbया/�नयम/ 

शासन �नण>य/पLरपSक 

नुसार 

अ7भ�ाय 

-- < यव. थापक, 

7स= दाथ> 

जलतरण तलाव 

-- -- -- 

 

ड 

अ.-. पदनाम अ
धकार-अध>�यायीक कोण5या कायbया/�नयम/ 

शासन �नण>य/पLरपSक 

नुसार 

अ7भ�ाय 

-- -- -- -- -- 
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील 7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लयातील अ
धकार� 

व कम>चार� यांHया कत><यांचा तप7शल.   

अ.-. पदनाम कत><ये  कोण5या कायbया/�नयम/ 

शासन �नण>य/पLरपSक 

नुसार 

अ7भ�ाय 

1 < यव. थापक, 7स= दाथ> 

जलतरण तलाव -01 

7स= दाथ> जलाव 

येथील सव> 

अ5 यावO यक कामे 

महाराUc मनपा अ
ध�नयम 

1949 मधील कलम 47  

नुसार    

-- 

2 क�नU ठ 7लपीक -01  सभासद नhदणी करणे, 

काया>लयीन कामे, 

ओळखपS े बन�वणे, 

जमा महसूल 

काया>लयात जमा 

करणे  

< यव. थापक, 7स= दाथ> 

जलतरण तलाव 

-- 

3 �7शTक -01 नवीन सभासदांना 

पोहणे 7शक�वणे 

वेळोवेळी �नग>7मत होणाjया 

काया>लयीन आदेशानुसार 

-- 

4 पंपचालक -02  पाX याची . वH छता 

राखणे, �नय7मतपणे 

रासायनीक डोस देणे 

वेळोवेळी �नग>7मत होणाjया 

काया>लयीन आदेशानुसार 

-- 

5 िजवरTक-01  पोहणा-या 

सभासदांवर लT 

ठेवण े  

वेळोवेळी �नग>7मत होणाjया 

काया>लयीन आदेशानुसार 

-- 

6  स\ शन ि.वपर-02

  

जलतरण तलावाची 

. वH छता ठेवणे 

वेळोवेळी �नग>7मत होणाjया 

काया>लयीन आदेशानुसार 

-- 

7 7शपाई- 01 काया>लयीन 

साफसफाई, टपाल 

वाटप  

वेळोवेळी �नग>7मत होणाjया 

काया>लयीन आदेशानुसार 

 

8 मजुर-04 पLरसराची 

साफसफाई व 

. वH छते �वषयक 

कामे 

वेळोवेळी �नग>7मत होणाjया 

काया>लयीन आदेशानुसार 

-- 

     

 

कलम 4 (1) (ब) (iii) 

Iनण�य KNOयेतील पय�वेPण व जबाबदारGच ेउDतरदाईDव IनिFचत कBन काय�प�दतीच ेKकाशन 

(कामाचा Kकार/नांव) 

कामाचे .वlप :-  

सबंं
धत तरतुद :-  

अ
ध�नयमाचे नांव :-  

�नयम :-  
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शासन �नण>य :-  

पLरपSके :-  

काया>लयीन आदेश :-  

 

अ.-. 

कामाच े.वlप  कालावधी �दवस  कामासाठG जबाबदार 

अ
धकार�  

अ7भ�ाय 

-- -- -- -- -- 

Sटप :- कलम 4 (1) (b) (ii) 

 �5येक काय>, सेवा, कत><य, अ
धकाराची अंमलबजावणी करXयाकर�ता अ
ध�नयम, 

�नयम, शासन �नण>य, पLरपSक, आदेश यांचा आधार घेऊनच काय>प=दती ठरते.   

�5येक काय>, सेवा, कत><य, अ
धकारांची अंमलबजावणी कशी होत े याची प=दती 

�का7शत करणे यासाठG लोक��त�नधी मा�हतीच े संकलन पर.पर सबंंध व काय>प=दती 

ठर�वXयासाठG वर अनु�नदPशीत अट� नुसार पुत>ता करावी.   

उदा :- �करणाचा �नपटारा करXयाची काय>प=दती ?  

 सनुावणीHया तारखा �निOचतीची काय>प=दती ? 

 काल-मानुसार �कारणांचा �नपटारा केला जातो का ? 

 काह� �वशेष �करणांना �ाधा�य �दले जाते का ? 

उदा :- अनुदानाHया वाटपाची काय>प=दती/सवलत देXयाची काय>प=दती/लाभाथpHया �नवडीची 

काय>प=दतीची �व.ततृ मा�हती काह� �व7शUट कोटा जातो काय ?  

कोण5या �नकषा�माणे �नवड केल� जाते ? काल-मानुसार �नवड असते का ? या सव> 

बाबी सदंभा>त मा�हतीच े�काशन करणे अ�नवाय> आहे.   

उदा :- पुनराव5ृती काया>Hया काया>लयीन काय>प=दती सबंंधी मा�हतीच े�काशन करणे. �5येक 

काय>प=दतीम=य े�व�वध .तरांHया कम>चाjयांचा सहभाग असतो.  �5येक कम>चाjयांची 

काय>प=दतीम=य ेजी �व7शUट भ7ूमका व जबाबदार� �निOचत करXयात आल� आहे ती 

दश>�वXयात यावी.   

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (अ) 

 नम>ुयाम�ये कामाचे KगटGकरण  

सघंटनाच ेलT (वा�ष>क)  

अ.-. काम/काय>  कामाच े�माण  आ
थ>क लT  अ7भ�ाय 

-- -- -- -- -- 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (ब)  

कामाची कालमया�दा ------------------------ काम पुण� होUयासाठ$ 

�5येक कामाची कालमया>दा :-  

अ.-. काम/काय>  �दवस/तास पुण> 

करXयासाठG  

जबाबदार अ
धकार�  त-ार �नवारण 

अ
धकार�  

-- -- -- -- -- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (अ)  

--------------- कामाशी सबंंCधत Iनयम/अCधIनयम  

अ.-. सचूना पSकावर �दलेले �वषय �नयम -मांक व वषP अ7भ�ाय (असaयास) 

1   -- 
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कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ब)  

---------------- कामाशी सबंंCधत शासन Iनण�य  

 

अ.-.  शासन �नण>यानुसार �दलेले 

�वषय 

शासन �नण>य -मांक व 

तार�ख  

अ7भ�ाय (असaयास) 

-- -- -- -- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (क)  

---------------- कामाशी सबंंCधत पVरप8के 

 

अ.-.  शासक"य पSकानुसार �दलेले 

�वषय  

पर�पSक -मांक व तार�ख  अ7भ�ाय (असaयास) 

-- -- -- -- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ड) 

7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लय कामाशी सबंं
धत काया>लयीन आदेश/धोरणा5मक 

पLरपqSके. 

 

अनु.-. �वषय -मांक व तार�ख अ7भ�ाय (असaयास) 

1 --   

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (इ) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका 7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लयाम=ये उपल[ध 

द.ताऐवजांची याद�. 

द.ताऐवजांचा �वषय   

अनु. 

-. 

द.ताऐवजाचा �कार �वषय सबंं
धत <य\ती/ 

पदनाम 

<य\तीच े�ठकाण / 

उपरो\त काया>लयात 

उपल[ध नसaयास 

 

1 

काया>लयाकडे उपल[ ध 

असलेa या सव> सभासद 

नhदणीची पावती प.ु तके, 

स
ंचका, भरणा रजी. टर व 

इतर अनुषंगीक अ7भलेखे   

 < यव. थापक, 

7स= दाथ> जलतरण 

तलाव  

-- 

 

 अ7भलेsयाची सपंूण> याद� �5येक लोक�ा
धकार� स.ंथा तयार करेल.  अ7भलेsयाम=ये 

द.ताऐवज, न.ती सगंणीकृत मा�हती इ5याद� असले.  मा�हतीHया अ
धकाराची अंमलबजावणी 

सलुभ करXयासाठG ह� मा�हती तयार करणे अ5यंत आवOयक आहे.  याद� वापरXयास, 

तपासXयास आtण समजXयास सुलभ असल� पा�हजे.  तसेच आवOयकतेनुसार नमनुे घेXयाHया 

काय>प=दतीचाह� अंतभा>व असावा. 
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याद� करावी, 5यांचे वगuकरण करावे.   �थम काया>लयातील उपल[ध न.तीची 

द.ताऐवजांची �व.ततृ मा�हती, नhद पु.तकांची याद� व वगuकरण करावे.  काह� द.ताऐवज जे 

न.ती Rकंवा नhद पु.तकांHया .वlपात नाह�त, 5यांची याद� कlन ठेवणे.  लवकर 

सापडXयाHया हेतूने ह� याद� काया>लयाम=ये कTा�माणे, टेबल�माणे तयार कlन ठेवण े

आवOयक आहे.  ती पुढ�ल�माणे तयार करावी. 

 

कलम 4 (1) (अ) (vi) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील 7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लयाम=ये 

द.ताऐवजांची वग>वार�  

अनु. 

-. 

�वषय  द.ताऐवजाचा �कार 

न.ती/म.टर/नhद पु.तक, 

<हाऊचर इ. 

�मखु बाबींचा 

तपशीलवार  

सरुwTत ठेवXयाचा 

कालावधी  

1 

 

पावती 

पु. तके  

सभासद नhदणी  नोदणी �वषयक  कायम.वxपी 

2 स
ंचका  जलतरण तलाव येथील 

Rकरकोळ कामाबाबतH या 

स
ंचका  

-- कायम.वxपी 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (vii) 

-------------------येथील-------------------काया>लयाHया पLरणामकारक कामासाठG जनसामा�यांशी 

सaला मसलत करXयाची <यव.था.  

अनु. 

-. 

सaला 

मसलतीचा 

�वषय 

काय>�णाल�च े�व.ततृ 

वण>न  

कोण5या अ
ध�नयमा/ 

�नयमा/पLरपSकाbवारे  

पुनराव5ृतीकाळ 

-- 

 

-- -- -- -- 

�टप :- कलम 4 (1) (ब) (vii) अंतग>त �5येक लोक�ा
धकार� स.ंथेने अ
ध�नयम/�नयम/ 

पLरपSक इ5याद� अं�तम करXयापूवu/राब�वतांना जनतेची मते/आTेप जाणनू घेXयासाठG 

अि.त5वात असलेaया काय>प=दतीची मा�हती देणे अपेwTत आहे. 

 अनेक वेळा स7मतीची .थापना कlन 7शबीराbवारे/zामसभेbवारे जनसनुवाई अथवा 

कम>चाjयांHया दरबारातून जनमताची चाचपणी करXयांत येते. 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील  7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लयाHया स7मतीची 

याद� �का7शत करण.े  

अनु. 

-. 

स7मतीचे  

नांव 

स7मतीचे 

सद.य 

स7मतीचे 

उ�{Uट 

Rकती 

वेळा 

घेXयात 

येते 

सभा 

जनसामा�यासाठG 

खुल� आहे Rकंवा 

नाह� 

सभेचा 

काय>व5ृतांत 

(उपल[ध) 

-- -- -- -- -- -- -- 
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कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (ब) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील  7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लयाHया 

अ
धसभांचे याद� �का7शत करण.े  

 

अनु. 

-. 

अ
धसभेचे  

नांव 

सभेचे 

सद.य 

सभेचे 

उ�{Uट 

Rकती 

वेळा 

घेXयात 

येते 

सभा 

जनसामा�यासाठG 

खुल� आहे Rकंवा 

नाह� 

सभेचा 

काय>व5ृतांत 

(उपल[ध) 

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

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील  7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग  

काया>लयाHया पLरषदांची याद� �का7शत करण.े  

अनु. 

-. 

पLरषदेच े

नांव 

पLरषदेच े

सद.य 

पLरषदेच े

उ�{Uट 

Rकती वेळा 

घेXयात येते 

सभा जनसामा�यासाठG 

खुल� आहे Rकंवा नाह� 

सभेचा 

काय>व5ृतांत 

(उपल[ध) 

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

                          

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (ड) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील  7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग  

काया>लयाHया पLरषदांची याद� �का7शत करण.े  

अनु. 

-. 

सं.थेचे 

नांव 

स.ंथेचे 

 सद.य 

स.ंथेचे 

 उ�{Uट 

Rकती वेळा  

घेXयात येत े

सभा जनसामा�यासाठG 

खुल� आहे Rकंवा नाह� 

सभेचा 

काय>व5ृतांत 

(उपल[ध) 

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

 

       कलम 4 (1) (ब)(ix) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील  7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग  

काया>लयातील अ
धकार� व कम>चार� यांची नांवे, प5त ेव 5यांच ेमा7सक वेतन.  

अ. 

O. 

पदनाम अCधकारG/ 

कम�चाZयांचे नांव 

वग� दरु�वनी O./ 

फॅLस/ई-मेल 

एकूण 

वेतन 

1 < यव. थापक 7स= दाथ> 

जलतरण तलाव   

|ी.अभय आबासाहेब देशमखु

  

3

  

9850036363  

2 �7शTक |ी.धनंजय फडके  3 9404914555  

3 पंप चालक  |ी. शाम खपले    3 9158555225  

4 पंप चालक |ी. रमेश 7श� दे, दै.वेतन 3 997055106  

5 िजवरTक  |ी.�वठठल पाट�ल 3 9422712397  

6 क�नU ठ 7लपीक  |ी.�वनोद साळव,े दै.वेतन    9422712377  

7 स\ शन ि.वपर  |ी.Rकरण टाकळकर  4 7588399071  

8 स\ शन ि.वपर  |ी. Rकशोर मोटे  4 9834724877  
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9 7शपाई  |ी.�वजय सरप े 4 9021070550  

10 मजूर |ी.�दल�प हनवत े  4 9823124352  

11 मजूर |ी.गणेश बचाटे 4 9890475477  

12 मजूर |ी.मधुकर खंडागळे 4   

13 मजूर |ी.हर�भाऊ खंडागळे 4 9975807382  

�टप :- 1. हे �काशन �5येक वषा>ला करावे लागेल. 

   2. मह5वाच ेबदल तातडीने �का7शत केले पा�हजते. उदा.�मुखांची बदल� इ. 

कलम 4 (1) (ब) (x)  

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील  7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग  
काया>लयातील अ
धकार� व कम>चाjयांची वतेनाची �व.ततृ मा�हती �का7शत करणे. 

 

अनु. 

-. 

वग> वेतन lपरेषा इतर अनु~ेय भ5ते 

�नय7मत (महागाई 

भ5ता, घरभाडे भ5ता, 

शहर भ5ता) 

�सगंानुसार 

(जसे �वास 

भ5ता,) 

�वशेष (जसे 

�कaप भ5ता, 

�7शTण भ5ता) 

1 3

  

 �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

2 3  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

3 3  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

4 3  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

5 3  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

6 3

  
 �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

7 4  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

8 4  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

9 4  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

10 4  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

11 4  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

12 4  �नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

13 4     

 

कलम 4 (1) (ब) (xi)  

-------------येथील-------------काया>लयाच ेमजूंर अंदाजपSक व खचा>चा तप7शल याची �व.ततृ 

मा�हती �का7शत करण.े 

♦ अंदाजपSकाचा �तीच े�काशन 

♦ अनुदानाHया �वतरणाHया �तीच े�काशन    

अनु. 

-. 

अंदाजपSक"य 

शीषा>च ेवण>न 

अनुदान �नयोिजत वापर 

(TेS व कामाचा 

तप7शल) 

अ
धक अनुदान 

अपेwTत असaयास 

lपयात 

अ7भ�ाय 

�टप :- �5येक काया>लय वर�ल मा�हती कोण5याना कोण5या �ाlपानुसार तयार करत असते 

असे �ाlप 5यांना वापरता येईल. 
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कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (अ) 

-------------येथील-------------काया>लयातील अनुदान वाटपाHया काय>-माची काय>प=दती --------

------- या वषा>साठG �का7शत करण.े 

♦ काय>-माचे नांव. 

♦ लाभाथuHया पाSता सबंं
धHया अट� व शतu. 

♦ लाभ 7मळXयासाठGHया अट�. 

♦ लाभ 7मळXयासाठGची काय>प=दती. 

♦ पाSता ठर�वXयासाठG आवOयक असलेले कागदपS. 

♦ काय>-माम=ये 7मळणाjया लाभाची �व.ततृ मा�हती. 

♦ अनुदान वाटपाची काय>प=दती. 

♦ सTम अ
धकाjयांचे पदनाम. 

♦ �वनंती अजा>सोबत लागणारे शaुक. 

♦ इतर शaुक, 

♦ �वनंती अजा>चा नमनुा. 

♦ सोबत जोडण ेआवOयक असलेaया कागदपSांची याद� (द.ताऐवज/दाखले) 

♦ जोड कागदपSाचा नमनुा. 

♦ काय>प=दती सदंभा>त त-ार �नवारणासाठG सबंं
धत अ
धकाjयाच ेपदनाम. 

♦ तप7शलवार व �5येक .तरावर उपल[ध �नधी. (उदा.िजaहा पातळी, तालकुा  

       पातळी,गांव पातळी) 

♦ लाभाथuची याद� खाल�ल नमु�यात. 
 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (ब) 

--------------येथील----------------काया>लयातील अनुदान काय>-मांतग>त लाभाथuची �व.ततृ 

मा�हती �का7शत करण.े  
 

योजना/काय>-माचे नांव 

अनु. 

-. 

लाभाथuचे नांव व प5ता अनुदान/लाभ याची 

र\कम/.वlप 

�नवड पाSतेच े

�नकष 

अ7भ�ाय 

-- -- -- -- -- 

�टप :- �व�वध योजनांसाठG काय>-मांतग>त वेगवेगळी याद� �का7शत करणे आवOयक आहे. 
 

 कलम 4 (1) (ब) (xiii)  

--------------येथील----------------काया>लयातील 7मळणाjया/सवलतीचा परवाना याची चालू 

वषा>ची तप7शलवार मा�हती.  

परवाना/परवानगी/सवलतीच े�कार 

अनु. 

-. 

परवाना 

धारकाचे 

नांव 

परवा�याचा 

�कार 

परवाना 

-मांक 

�दनांका 

पासनू 

�दनांका 

पय�त 

साधारण 

अट� 

परवा�याची 

�व.ततृ 

मा�हती 

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

�कार उदा.जर वाहनाचा परवाना असेल तर दचुाक"/चारचाक"/जड वाहन इ.चा तपशील �व.ततृ 

मा�हती-�वषयावर परवा�याची मा�हती उदा.अकृषी वापरासाठGHया परवानगीच ेअसaयास स<हP 

नं.आवOयक आहे इ. 

�टप :- �5येक परवा�याHया �कारानुसार वेगळी याद� तयार करणे आवOयक आहे. 
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कलम 4 (1) (ब) (xiv)  

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील  7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लयातील मा�हतीच े

इले\cा�नक .वlपात साठ�वलेल� मा�हती �का7शत करण.े चाल ूवषा>कLरता. 

 

अनु. 

-. 

द.ताऐवजाचा 

�कार 

�वषय कोण5या 

इले\cॉ�नक 

नम�ुयात 

मा�हती 

7मळ�वXयाची 

प=दती 

जबाबदार 

<य\ती 

 

1 

काया>लयाकडे 

उपल[ ध असलेले 

सभासद नhदणीची 

पावती पु. तके व 

इतर अनुषंगीक 

अ7भलेखे    

सभासद नhदणी 

बाबत 

काया>लयात 

मा�हती 

उपल[ध 

आहे 

अजा>नुसार |ी. अभय 

आबासाहेब 

देशमखु  

 

♦ 7सडी. 

♦ झेरॉ\स �त  

 

कलम 4 (1) (ब) (xv)  

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील  7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लयात उपल[ध 

स�ुवधांचा त\ता �का7शत करण.े  उपल[ध स�ुवधा. 

♦ भेटXयाHया वेळेसदंभा>त मा�हती.  वेळ  सकाळी  06.00 त े10 .00 

     दपुार�   04. 00 ते  08.00 

♦ वेबसाईट �वषयी मा�हती.      www.aurangabadmahapalika.com 

♦ कॉलस�टर �वषयी मा�हती. 

♦ अ7भलेख तपासणीसाठG उपल[ध स�ुवधांची मा�हती.       अ7भलेख कTात मा�हती  

          उपल[ध आहे  

♦ कामांHया तपासणीसाठG उपल[ध सु�वधांची मा�हती �5यT येवून  

पाहXयाचीस�ुवधा काया>लयात  उपल[ध आहे 

♦ नमनेु 7मळXयाबाबत उपल[ध मा�हती.     

♦ सचुना फलकाची मा�हती.     सचूना फलकावर मा�हती �दल� आहे 

♦ zंथालय �वषयी मा�हती.      .वतSं असे zंथालय नाह� 

अ. 

-. 

स�ुवधेचा  

�कार 

वेळ काय>प=दती �ठकाण जबाबदार 

<य\ती/कम>चार� 

त-ार 

�नवारण 

1 मा�हतीचा 

अ
धकार 

सकाळी 06.00  

त े

10 .00 

दपुार� 04.00 

त े 

08.00 

अजा>नुसार औरंगाबाद |ी. अभय 

आबासाहेब 

देशमखु 

< यव. थापक

7स= दाथ> 

जलतरण  
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कलम 4 (1) (ब) (xvi) 

औरंगाबाद महानगरपा7लका येथील 7स= दाथ> जलतरण तलाव �वभाग काया>लयातील शासक"य 

मा�हती अ
धकार�/सहा�यक शासक"य मा�हती अ
धकार�/अ�पल�य �ा
धकार�               

(तेथील लोक�ा
धकार�Hया काय>TेSातील) यांची  �व.ततृ मा�हती �काशीत करण.े  
अ. शासक*य माSहती अCधकारG. 

अ.

-. 

शासक"य मा�हती 

अ
धकार�चे नांव 

पदनाम काय>TेS प5ता/फोन ई-मेल अ�पल�य �ा
धकार� 

1 |ी. अभय आबासाहेब 

देशमुख 

< यव. थापक, 

7स= दाथ> 

जलतरण 

तलाव  

7स= दाथ> 

जलतरण 

तलाव  

9850036363 

 
 उपआयु\ त 

 

ब. सहाbयक शासक*य माSहती अCधकारG. 

अ.

-. 

सहा�यक शासक"य 

मा�हती अ
धकार�चे नांव 

पदनाम काय>TेS प5ता/फोन ई-मेल 

      

 

क. अ0पलGय अCधकारG. 

अ.

-. 

अ�पल�य अ
धकार�च े

नांव 

पदनाम काय>TेS प5ता/फोन ई-मेल यांHया 

अ
ध�न.त 

शासक"य 

मा�हती 

अ
धकार� 

1 |ी.समुतं मोरे  उपआयु\ त

  

महानगरपा7लका   -- < यव. थापक 

7स= दाथ> 

जलतरण 

तलाव 

�टप - शासक"य मा�हती अ
धकार�/सहा�यक शासक"य मा�हती अ
धकार�/अ�पल�य �ा
धकार� च े

नांव व पदनाम ठळक अTरात दश>�नय �ठकाणी अथवा .वागत कTाजवळ फलकाbवारे 

लावावी.  

कलम 4 (1) (ब) (xvii)  

--------------येथील----------------काया>लयातील �काशीत मा�हती. 

Iनरंक 

कलम 4 (1) (क) 

 

 सव>सामा�य लोकांशी सबंधीत मह5वाची �नण>य व धोरणे यांची याद� �काशनाकर�ता 

तयार करणे व �वतर�त करणे. 

Iनरंक 
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कलम 4 (1) (ड) 

 सव�साधारणपणे आपaया काया>लयात होणाjया �शासक"य/अध>�यायीक कामकाजाHया 

�काराची याद� तयार करण.े घेतलेaया �नण>याबाबत काय> करXयाची मीमांसा यापुढे देXयात 

येईल असे जाह�र करणे. 

 

�टप  -  लोक�ा
धकार�/शासक"य मा�हती अ
धकार� हे सचूना फलक/वत>मानपSक साव>ज�नक 

सचुना, �सारमा=यमे, सचुना �सारण, इंटरनेट इ.चा उपयोग मा�हतीHया �सारासाठG करते.  

 

 

 

c यवA थापक, 

�स� दाथ� जलतरण तलाव  

महानगरपा7लका औरंगाबाद 

 

 


