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कलम २ एच नमुना (अ) 

मा हतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ अ वये वभागावर लोक ािधकार  यांची याद  शासक य वभागाचे 
नांव  

कलम २ (एच)  / / /   
 
अ.   लोक ािधकार  सं था  सं था मुखाचे पदनाम  ठकाण /प ा  
१  औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद  आयु , मनपा औरंगाबाद  टाऊन हॉल, मु य 

शासक य इमारत  
 

कलम २ एच नमुना (ब) 

शासनाकडून परेुसा ा  लोक ािधकार  सं थाचंी याद   

शासक य वभागाचे नांव  

कलम २ ( ) ( ) (  ) 
 
अ.   लोक ािधकार  सं था  सं था मुखाचे पदनाम  ठकाण /प ा  
१  औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद  आयु , मनपा औरंगाबाद  टाऊन हॉल, मु य 

शासक य इमारत  
 

संगणक करणसाठ चा कृती आराखडा 

कृती आराख यासाठ या मागदशक सूचना :- 
संगणक करणाचे तीन ट पे :- 
 कलम ४ अतंगत अिनवाय काशनाचे काय. 
 मह वा या लोकिभमुख वभागा या काय णालीची मा हती सगंणक कृत करणे. 
 उव रत मा हतीचे संगणीकरण.  

 
संगणक करणाचे व वध ट पे :- 
 विश  वषयाचे ाधा याने संगणक करण. 
 संगणक करणासाठ  आिथक तरतूद. 
 संगणक करणासाठ  कालावधी िन त करणे. 

कलम ४ (१) ( ) ( ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा( े नेज). वभाग कायालयातील काय आ ण कत ये 
यांचा तपशील  

कायालयाचे नांव :- महानगरपािलका, औरंगाबाद 

प ा :- ट  पा .3 ची इमारत,प हला मजला, महानगरपािलका, टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 
कायालय मुख :- आयु , महानगरपािलका, औरंगाबाद  

शासक य वभागाचे नांव :- कायकार  अिभयतंा( े नेज). वभाग, मनपा औरंगाबाद  

कोण या मं ालया या खा यात अिधन त :- नगर वकास वभाग  
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काय े  :- औरंगाबाद महानगरपािलका, भौगोिलक :- औरंगाबाद हे ऐितहािसक शहर असून शहराचे एकूण 
े फळ 143.00 चौ. क.मी. इतके आहे. 

कायानु प :- या वभागा अंतगत वाड अिभयतंा 1 ते 9 हे उप वभागा येतात. े नेज वभागाशी संबिंधत 
शासना या वशेष योजनेची कामे केली जातात.. 
विश  काय :- (1)एन-11 हडको ट  ह  सटर येथे खेळा  या मैदानालगत 50 दकुाने बाधंणे हाती घे  यात 
आले आहे. सदरचे काम दकुानदाराकडुन अनामत र  कम घेऊन  यातुन िमळणा-या रकमेतुन काम कर  यात 
येत आहे. महानगरपािलकेचा हा प हला Profit Making Project आहे. (2) औरंगाबाद महानगरपािलकेने 
रा  य शासनामाफत UIDSSMT योजनेअंतगत क  शासनाकडे सादर केले  या शहरातील मलिनःसारण 
 यव  था सधुारणे व मल क या क  बां  णे बाबत  या र  कम पये 365.69 कोट  या  तावास क  
शासनाने मंजुर  दलेली आहे. एकुण मजंुर क  प  कमती  या क  शासनाचा ह  सा सधुार त असले  या 
60 ट  के शासन अनदुान व रा  य शासनाचे 20 ट  के व महानगरपािलकेचा 20 ट  के मंजरु आहे. 
(3)डॉ.सिलम अली सरोवर पर सरात 5द.ल.िल. मतेचा िसवेज टमट  ला  ट उभार  याचा क  प पणु 
झाला असून, काया  वीत कर  यात आला आहे. (5)शहरात व वध ठकाणी सलुभ ्  शौचालये बां  णे 
(6)शहागजं पर सरात फश माकट बांधणे (6)एन-8 बोटॅिनकल गाडन वकिसत करणेचे काम पणु झाले 
आहे. नेह  भवन इमारतीचे पाडकाम क न न वन  यापार  सकुंल व हॉल तयार करणे हे काम हाती घे  यात 
येणार आहे. 
वभागाचे येय धोरण :- लोकउपयोगी मुलभूत सु वधांची कामे करणे व यांची देखभाल व दु ती. या 
वभागाअतंगत 9 उप वभाग येतात.  नवीन व अ त  वातील जलिनःसारण देखभाल दु  तीची कामे केली 
जातात.  

धोरण :- मा.सव साधारण सभा ठर वते. 
सव संबिंधत कमचार  :- कायकार  अिभयतंा( े नेज) वभागातील सव कमचार  /अिधकार  
काय :- कायकार  अिभयतंा( े नेज) यां  या अिधप  याखालील येणा-या  भागात स ह ण क न अंदाजप क 
तयार क न मंजुर अंती काम हाती घेऊन पणू करणे. 
मालम ेचा तपशील :- समाज मं दरे, सावजिनक शौचालय, इमारती, पा याची टाक , व त खांब, े नेज व 
लाईन इ याद . 
उपल ध सेवा :- कायकार  अिभयतंा( े नेज) यां  या अिधप  याखालील येणा-या  भागात स ह ण क न 
अंदाजप क तयार क न मजंुर अंती काम हाती घेऊन पणू करणे. 
सं थे या संरचना मक त याम ये काय े ाचे येक तरावरचे तपशील :- कायकार  अिभयतंा( े नेज) 

यां  या अिधप  याखालील येणा-या वाड . 1 ते 9  भागात स ह ण क न अंदाजप क तयार क न 
मंजुर अंती काम हाती घेऊन पणू करणे. 
कायालयीन दरू वनी मांक व वेळा :- (०२४०) २३३३५३६ ते ४०, व ततृ . 308 व 309 सा ा हक 
सु ट  व विश  सेवेसाठ  ठर वले या वेळा :- र ववार, दसुरा व चौथा शिनवार, वेळ सकाळ  १० ते 
सायकंाळ  ५.४५ िमिनटे. 
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कलम ४ (१) ( ) (  ) नमुना (अ) 
औरंगाबाद मनपा येथील कायालयातील अिधकार  व कमचार  यां या अिधकारांचा तपशील. 
 
अ 

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

िनणय/ प रप क नसुार 
अिभ ाय 

१ कायकार  
अिभयतंा( े नेज 

--- --- --- 

 
 
ब  

अ. . पदनाम 
अिधकार-
शासक य  

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

अिभ ाय 

१ कायकार  
अिभयतंा( े नेज 

--- --- --- 

 

क   

अ. . पदनाम अिधकार-फौजदार   
कोण या काय ा/ िनयम/शासन 

िनणय/ प रप क नसुार 
अिभ ाय 

१ कायकार  
अिभयतंा( े नेज 

--- --- --- 

 

ड   

अ. . पदनाम 
अिधकार-

अध याियक   

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

अिभ ाय 

१ कायकार  
अिभयतंा( े नेज 

--- --- --- 
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कलम ४ (१) ( b) (ii  ) नमुना (ब) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा( े नेज कायालयातील अिधकार  व कमचार  यां या 
कत याचंा तपशील. 
 
 
 

अ. . पदनाम कत ये 

कोण या काय ा/ 
िनयम/शासन िनणय/ 

प रप क नसुार 

अिभ ाय 

१  

कायकार  
अिभयतंा( े नेज) 

 
 

१. अथसंक पात सामा व  
असले या ता वत 
कामाचंी अंदाजप के सादर 
करणे . 
२. पणू केले या कामाचंी 
देयके अदाई तव सादर 
करणे. 

मा.सव साधारण सभा व 
मा. थायी सिमतीने 

वेळोवेळ  पा रत केले या 
आदेशा वये व मा.आयु  

यांचे मा यतेनसुार. 

 

2
  

वाड अिभयतंा  

झोन . 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

१. अथसंक पात सामा व  
असले या ता वत 
कामाचंी अंदाजप के य  
सव ण क न तयार करणे 
व मंजरु तव सादर करणे. 
२. पणू केले या कामाचंी 
देयके य  मोजमाप 
घेऊन अदाई तव सादर 
करणे. 
3.िन वदा कायवाह  करणे. 
4.कायालयीन शासक य 
प  यवहार करणे 
5.मा हती उपल  ध क न 
देणे. 
 
 

मा.सव साधारण सभा व 
मा. थायी सिमतीने 

वेळोवेळ  पा रत केले या 
आदेशा वये व 

मा.आयु महोदय याचें 
मा यतेनसुार. 

 

शासक य 
 

१ कायकार  
अिभयतंा( े नेज 

--- --- --- 

2 

वाड अिभयतंा  

झोन . 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

--- --- --- 
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कलम ४ (१) (ब) (   ) 
िनणय येतील पयवे क व जबाबदार चे उ रदाई व िन त क न कायप तीचे  

काशन (कामाचा कार/नांव) 
कामाचे व प :- कायकार  अिभयतंा( े नेज) या वभागा अतंगत एकुण 9 उप वभाग येतात. या अतंगत 
मनपा ह तील वाड .1 ते 9 मधे न वन व अ त  वातील जलिनःसारण देखभाल दु  ती कामे केली 
जातात. तसेच UIDSSMT अंतगत जलिनःसारण क  पाची कामे केली जातात.  
संबिंधत तरतूद :- अथसकं पातील तरतुद नसुार  

अिधिनयमाचे नांव :- मा. सव साधारण सभेने मंजरू केले या अथसंक पा माणे. 
िनयम :- 
शासन िनणय :- 
प रप के :- 
कायालयीन आदेश :- 
 
 
अ. . कामाचे व प कालावधी 

दवस 

कामासाठ  जबाबदार 
अिधकार  

अिभ ाय 

१  
कायकार  अिभयतंा( े नेज) या वभागा अतंगत 
एकुण 9 उप वभाग येतात. या अंतगत मनपा 
ह तील वाड .1 ते 9 मधे न वन व 
अ त  वातील जलिनःसारण देखभाल दु  ती 
कामे केली जातात. तसेच UIDSSMT अंतगत 
जलिनःसारण क  पाची कामे केली जातात. 

 

कामावर 
अवलंबनू  

 
 
 
 
 
 
 

-कायकार  अिभयतंा 
 

-उप /वाड अिभयतंा 
 

-संबिंधत शाखा   

अिभयतंा  

 

 
टप :- कलम ४ (१) ( ) (  ) 

 
 येक काय, सेवा, कत य, अिधकाराची अमंलबजावणी कर याक रता अिधिनयम, िनयम, शासन 
िनणय, प रप क, आदेश यांचा आधार घेऊनच कायप ती ठरते. 
 येक काय, सेवा, कत य, अिधकाराची अमंलबजावणी कशी होते याची प ती किशत करणे 
यासाठ  लोक ितिनधी मा हतीचे संकलन पर पर संबधं व कायप ती ठर व यासाठ  वर अनिुनदशीत अट  
नसुार पतूता करावी. 
उदा :- करणाचा िनपटारा कर याची कायप ती? 

      सुनावणी या तारखा िन तीची कायप ती? 

      काल मानसुार करणाचंा िनपटारा केला जातो का? 

      काह  वशेष करणांना ाधा य दले जाते का? 

उदा :- अनदुाना या वाटपाची कायप ती / सवलत दे याची कायप ती / लाभाथ या िनवड ची कायप ती   
व ततृ मा हती काह  विश  कोटा दला जातो काय?  

      कोण या िनकषा माणे िनवड केली जाते? काल मानसुार िनवड असते का? या सव बाबी संदभात 
मा हतीचे काशन करणे अिनवाय आहे. 
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उदा :- पनुरावृ ी काया या कायालयीन कायप ती संबधंी मा हतीचे काशन करणे. येक कायप तीम ये 
व वध तरां या कमचा याचंा सहभाग असतो. येक कमचा यांची कायप तीम ये  जी विश  
भूिमका व जबाबदार  िन त कर यात आली आहे ती दश व यात यावी. 

 
कलम ४ (१) ब (  iv) नमुना (अ) 
नमु याम ये कामाचे कट करण 

   संघटनाचे ल  (वा षक) 
 
अ. . काम / काय कामाचे माण आिथक ल  अिभ ाय 

1 न वन वकास कामे करणे  अथसंक  पातील 
तरतुद नसुार 

  

2
  

देखभाल दु  ती करणे  अथसंक  पातील 
तरतुद नसुार 

  

 
कलम ४ (१) (ब) (  iv) नमुना (ब) 

कामाची कालमयादा कामावर अवलंबनू काम पणू हो यासाठ  
 

येक कामाची कालमयादा :- 
 
अ.
. 

काम / काय दवस /तास पणू 
कर यासाठ  

जबाबदार अिधकार  त ार िनवारण 
अिधकार  

  
कायकार  अिभयतंा( े नेज) या वभागा 
अंतगत एकुण 9 उप वभाग येतात. 
या अंतगत मनपा ह तील वाड .1 
ते 9 मधे न वन व अ त  वातील 
जलिनःसारण देखभाल दु  ती कामे 
केली जातात. तसेच UIDSSMT 

अंतगत जलिनःसारण क  पाची कामे 
केली जातात. 

 

कामावर अवलंबनू 
 

कामावर अवलंबनू 
 
 
 
 
 

 

-कायकार  अिभयतंा 
 

-उप /वाड अिभयतंा 
 

-संबिंधत शाखा   

अिभयतंा 

-कायकार  अिभयतंा 
 

-उप /वाड अिभयतंा 
 

-संबिंधत शाखा   

अिभयतंा 
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कलम ४ (१) (ब) ( v) नमुना (अ) 
कायकार  अिभयतंा ( े नेज) वभागातील कामाशी संबिंधत िनयम / अिधिनयम 

 
अ. . सूचना प कावर दलेले वषय िनयम माकं व वष अिभ ाय (अस यास) 
१ शासनाची सावजिनक बांधकाम वभागातील 

िनयमावली व वेळोवेळ  िनगिमत होणार  तां क 
प रप के 

--- --- 

 
कलम ४ (१) (ब) ( v) नमुना (ब) 

कायकार  अिभयतंा ( े नेज) वभागातील कामाशी संबिंधत शासन िनणय 
 
अ. . शासन िनणयानसुार दलेले वषय शासन िनणय मांक  

माकं व तार ख 

अिभ ाय (अस यास) 

१ UIDSSMT काय माअंतगत मलिनःसारण क  प  25 डसबर 2013  --- 
2

  
 व  छ महारा   अिभयान  15 मे 2015   

 
कलम ४ (१) (ब) ( v) नमुना (क) 

कायकार  अिभयतंा ( े नेज) वभागातील कामाशी संबिंधत प रप के  
 
अ. . शासन प कानसुार दलेले वषय प रप क माकं व तार ख  अिभ ाय (अस यास) 
१ शासनाची सावजिनक बांधकाम वभागातील 

िनयमावली व वेळोवेळ  िनगिमत होणार  
तां क प रप के 

--- --- 

 
 
 
 
 

कलम ४ (१) (ब) ( v) नमुना (ड) 
कायकार  अिभयतंा ( े नेज) वभागातील कामाशी संबिंधत कायालयीन आदेश / धोरणा मक प रप के  

 
अ. . वषय माकं व तार ख  अिभ ाय (अस यास) 
१ शासनाची सावजिनक बांधकाम वभागातील 

िनयमावली व वेळोवेळ  िनगिमत होणार  तां क 
प रप के व ज हा दरसचूी  

--- --- 
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कलम ४ (१) (ब) ( v) नमुना (इ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालयाम ये उपल ध द ताएवजांची याद . 
द तएवजाचंा वषय 

अ. . द ताऐवजाचा कार वषय संबिंधत य / 
पदनाम 

य चे ठकाण / 
उपरो  कायालयात 
उपल ध नस यास 

१  सव कार  या न  ती उदा. 
आमदार,खासदार, ज  हा िनयोजन 
सिमती अंतगत मा  यता ा  त 
कामे,सलुभ शौचालय बांधणे, मा हती 
अिधकार,  व  छ महारा   अिभयान 
वयै  तीक शौचालय, इ  याद  व वध 
वकास कामाचंी अदंाजप के न  ती 
इ  याद   

िनधीतील 
कामे  

ी.अफसर िस ीक  
 कायकार  अिभयतंा 

 
2. ी.अिनल 
तनपरेु क  प 
अिभयतंा ेनेज  

कायकार  अिभयतंा 
( े नेज) 

  
अिभले याची संपणू याद  येक लोक ािधकार  सं था तयार करेल. अिभले याम ये द ताऐवज, 

न ती संगणीकृत मा हती इ याद  असले. मा हती या अिधकाराची अमंलबजावणी सलुभ कर यासाठ  ह 
मा हती तयार करणे अ यतं आव यक आहे. याद  वापर यास, तपास यास आ ण समज यास सुलभ असली 
पा हजे. तसेच आव यकतेनसुार नमुने घे या या कायप तीचाह  अंतभाव असावा. 

थम कायालयीन उपल ध न तीची याद  करावी, यांचे वग करण करावे. द ताऐवजाचंी व ततृ 
मा हती, न द पु तकाचंी याद  व वग करण करावे. काह  द ताऐवज जे न ती कंवा न द पु तकां या 
व पात नाह त, यांची याद  क न ठेवणे. लवकर सापड या या हेतूने ह याद  कायालायाम ये 

का ा माणे, टेबल माणे तयार क न ठेवणे आव यक आहे. ती पढु ल माणे तयार करावी. 
 

कलम ४ (१) (अ) (  ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालयाम ये द ताऐवजांची 

वगवार  
 
अ.  वषय द ताऐवजाच कार 

न ती/म टर/न द 
पु तक, हाऊचर इ. 

मुख बाबीचंा 
तपशीलवार 

सुर त 
ठेव याचा 
कालावधी 

१ कमचायाची उप थती न द वणे  हजेर  पु तक --- कायम 

२  कमचाया या रजा न द करणे  करकोळ रजा र ज टर आव यकते माणे  कायम 

३  आलेले प  न द वणे. आवक न दवह  आव यकते माणे  कायम 

४  वभागातून जाणा या प ाची न द 
करणे  

जावक न दवह  आव यकते माणे  कायम 

५  वषयानु प न ती या प  यवहाराची 
आवक जावक न द ठेवणे. 

सम माकंाची न दवह  आव यकते माणे  कायम 

६  देयकाची न द ठेवणे. देयक र ज टर आव यकते माणे  कायम 

७  वेगवेग या वषयां या न तीचंी न द न ती न दवह  आव यकते माणे  कायम 
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करणे. 
८  सुर ा अनामत रकमेची न द करणे. सुर ा अनामत न दवह  आव यकते माणे  कायम 

९  देयकां या रकमेची न द करणे. न दणी पु तक आव यकते माणे  कायम 

१०  हशोब करणे. कॅशबकु आव यकते माणे  कायम 

११  िन वदांची न द करणे. िन वदा न दवह  आव यकते माणे  कायम 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (   ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालया या प रणामकारक कामासाठ  
जनसामा यांशी स ला मसलत कर याची यव था. 
अ. . स ला मसलतीचा वषय काय णालीचे व ततृ 

वणन 

कोण या 
अिधिनयमा/ 

िनयमा/प रप का ारे 

पनुरावृ ीकाळ 

१ नाग रकां या त ार ंचे 
िनराकरण करणे  

ा  झाले या दैनं दन 
त ार चें िनवारण 
कर यात येते. 

--- --- 

 
टप :- कलम ४ (१) (ब) (   ) अतंगत येक लोक ािधकार  सं थेने अिधिनयम/िनयम/प रप क इ याद  
अंितम कर यापवू /राब वतानंा जनतेची मते/आ ेप जाणून घे यासाठ  अ त वात असले या कायप तीची 
मा हती देणे अपे त आहे. 
 अनेक वेळा सिमतीची थापना क न िश बरा ारे/ ामसभे ारे जनसुनवाई अथवा कमचाया या 
दरबारातून जनमताची चाचपानी कर यात येते. 
   

कलम ४ (१) (ब) (    ) नमुना (अ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालया या सिमतीची याद  कािशत करणे  

अ. . सिमतीचे 
नांव 

सिमतीचे 
सद य 

सिमतीचे 
उ  

कती वेळा 
घे यात येते 

सभा जनसामा यासंाठ  
खुली आहे कंवा नाह  

सभेचा कायवतृांत 
(उपल ध) 

१  िनरंक  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (    ) नमुना (ब) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालया या अिधसभाचें याद  कािशत 

करणे  
 

अ. . अिधसभेचे 
नांव 

सभेचे 
सद य 

सभेचे 
उ  

कती वेळा 
घे यात येते 

सभा जनसामा यासंाठ  
खुली आहे कंवा नाह  

सभेचा कायवतृांत 
(उपल ध) 

१  िनरंक  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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कलम ४ (१) (ब) (    ) नमुना (क) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालया या प रषदांची याद  कािशत करणे  

अ. . प रषदेचे 
नांव 

प रषदेचे 
सद य 

प रषदेचे 
उ  

कती वेळा 
घे यात येते 

सभा जनसामा यासंाठ  
खुली आहे कंवा नाह  

सभेचा कायवतृांत 
(उपल ध) 

१  िनरंक  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
कलम ४ (१) (ब) (    ) नमुना (ड) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालया या प रषदांची याद  कािशत करणे  

अ. . सं थेचे 
नांव 

सं थेचे 
सद य 

सं थेचे 
उ  

कती वेळा 
घे यात येते 

सं था जनसामा यासंाठ  
खुली आहे कंवा नाह  

सं थेचा कायवतृांत 
(उपल ध) 

१  िनरंक  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
कलम ४ (१) (ब) (  )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालयातील अिधकार  व कमचार  याचंी 
नांवे, प े व यांचे मािसक वेतन 

अ.
. 

पदनाम अिधकार / 
कमचा याचें नांव 

वग जू दनांक दरू वनी ./ 
फै स/ई-मेल 

एकूण वेतन 

1. कायकार  अिभयंता      
( ेनेज) 

ी पी जी पवार  वग-१ 14.10.1985
  

2333536 ते 40 
व. . (308) 

101000/- 

2. क  प  
अिभयंता( ेनजे)  

ी.अिनल तनपुरे  वग-1 19.10.1994 2333536 ते 40 
व. .(309) 

70860/- 

3. शाखा अिभयंता ी  ह  आर भोय े  वग-1 13.7.1992 2333536 ते 40 
व. .(309) 

70384/- 

4. वर  ठ  िल पक  सौ.रोह णी कुलकण   वग-३ 6.8.1983 2333536 ते 40 
व. .(309) 

52606/- 

5. किन  िल पक  ी.भुषण  यवहारे  वग-३  1.2.1994  
 

39215/ 

6. दैिनक वेतन िलपीक  ी.द  ता सरोदे  वग-३ .2.1999  
 

15720/- 

7. िशपाई  ी संजय खंडारे  वग-४  27.1.2004  
 
 

25702/- 

8. बांधकाम मजरु  ी गजानन साळव े वग-४  5.1.2004  25702/- 

9. िशपाई ी. वजय सोनवणे  वग-४ 5.1.2004   
25702/- 

10. बांधकाम मजरु  ी जाबरे देशमखु वग-४ 5.1.2004   
23449/- 

11. बांधकाम मजरु  ी देवचंद पचलोरे वग-४ 5.1.2004   
22306/- 

12. दैिनक वेतन िलपीक ी राज ुसरुडकर वग-3 31.12.1998   
13600/- 

13.  गाड  ी राज  पाट ल  वग-४ 5.11.1982  32514/- 

14. दैिनक वेतन िशपाई ी. दपक दाभाडे वग-४ 26.11.98  10000/- 

 
टप :- १. हे काशन येक वषाला करावे लागेलच. 
      २. मह वाचे बदल तातड ने कािशत केले पा हजेत. उदा. मुखाचंी बदली इ. 
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कलम ४ (१) (ब) ( )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज)  

कायालयातील अिधकार  व कमचार  याचंी वेतनाची व ततृ मा हती कािशत करणे. 
अ. . वग (नांव) वेतन परेषा  इतर अनु ेय भ े  

िनयिमत (महागाई भ ा, 
घरभाडे भ ा, शहर भ ा) 

संगानसुार 
(जसे वास 

भ ा) 

वशेष (जसे 
क प भ ा, 
िश ण भ ा) 

1. ी पी जी पवार  101000/- िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

2. ी. अिनल तनपरेु 70860/- िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

3. ी  ह  आर भोय े 70384/- िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

4. ीमती रोह णी कुलकण  52606/- िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

5. ी.भुषण  यवहारे  39215/ िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

6. ी.द  ता सरोदे  

दैिनक वेतन 

15720/- -- -- -- 

7. ी संजय खंडारे  25702/- िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

8. ी गजानन साळवे 25702/- िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

9. ी. वजय सोनवणे  
25702/- 

िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

10. ी जाबेर देशमखु  
23449/- 

िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

11. ी देवचंद पचलोरे  
22306/- 

िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

12. ी राज  पाट ल 32514/- िनयमा माणे िनयमा माणे िनयमा माणे 

13. ी राजु सुरडकर 

दैिनक वेतन 
 

13600/- 
 

-- -- -- 

14. ी. दपक दाभाडे 

दैिनक वेतन 
10000/- -- -- -- 

 
 

कलम ४ (१) (ब) (  )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज)  

कायालयाचे मजंूर अंदाजप क व खचाचा तपशील याची व ततृ मा हती कािशत करणे. 
 अंदाजप का या तीचे काशन  

 अनदुाना या वतरणा या तीचे काशन  
 

अ. . अंदाजप क य 
शीषाचे वणन 

अनदुान िनयो जत वापर ( े  व 
कामाचा तपशील) 

अिधक अनदुान अपे त 
अस यास पयात 

अिभ ाय 

१  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
टप :- येक कायालय वर ल मा हती कोण या ना कोण या पानसुार तयार करत असते असे ा प 
यांना वापरता येईल. 
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कलम ४ (१) (ब) (   ) नमुना (अ)  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज)  

कायालयातील अनदुान वाटपा या काय माची कायप ती २०१८-२०१९ या वषासाठ  कािशत करणे. 
 काय माचे नांव  

 लाभाथ या पा ता संबधंी या अट  व शत   

 लाभ िमळ यासाठ या अट  

 लाभ िमळ यासाठ ची कायप ती  

 पा ता ठर व यासाठ  आव यक असलेले कागदप   

 काय माम ये िमळणा या लाभाची व ततृ मा हती  

 अनदुान वाटपाची कायप ती  

 स म अिधका याचें पदनाम  

 वनतंी अजासोबत लागणारे शु क  

 इतर शु क  

 वनतंी अजाचा नमुना  

 सोबत जोडणे आव यक असले या कागदपा ांची याद  (द ताऐवज / दाखले) 
 जोड कागदप ाचा नमुना. 
 कायप ती संदभात त ार िनवारणासाठ  संबिंधत अिधका याचे पदनाम. 
 तपिशलावर व येक तरावर ल उपल ध िनधी. (उदा. ज हा पातळ , तालकुा पातळ , 

गांव पातळ ) 
 लाभाथ ची याद  खालील नमु यात. 

 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (   ) नमुना (ब)  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज)  

कायालयातील अनदुान काय मांअतंगत लाभाथ ची व ततृ मा हती कािशत करणे. 
 

योजना/काय माचे नांव  

अ. . लाभाथ चे नांव व प ा अनदुान/लाभ याची 
र कम/ व प 

िनवड पा तेचे िनकष अिभ ाय 

१  िनरंक  िनरंक िनरंक िनरंक 

 
टप :- व वध योजनासंाठ  काय मांतगत वेगवेगळ  याद  किशत करणे आव यक आहे. 

 

कलम ४ (१) (ब) (    )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालयातील िमळणा या / सवलतीचा 
परवाना याची चालू वषाची तपिशलवार मा हती. 

 

परवाना/परवानगी/सवलतीचा कार  

अ. . परवाना 
धारकाचे  
नांव 

परवा याचा 
कार 

परवाना 
माकं 

दनांका 
पासून 

दनांका 
पयत 

साधारण 
अट  

परवा याची 
व ततृ मा हती 

१ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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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 वापरासाठ या परवानगीचे अस यास स ह न.ं आव यक आहे इ.  

टप :- येक परवा या या कारानसुार वेगळ  याद  तयार करणे आव यक आहे. 
 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (   )  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालयातील मा हतीचे इले ोिनक 
व पात साठ वलेली मा हती कािशत करणे. चालू वषाक रता. 

 
अ. . द ताऐवजाचा कार वषय कोण या इले ोिनक 

नमु यात 

मा हती 
िमळ व याची 

प ती 

जबाबदार य  

१  िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

 
 टेप  

 फ म  

 िसड   

 लॉपी  

 इतर कोण याह  व पात  
 
 
 
 

कलम ४ (१) (ब) (  ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज)  

कायालयात उपल ध सु वधाचंा त ा कािशत करणे. उपल ध सु वधा. 
 भेट या या वेळेसंदभात मा हती.दपुार  3 ते 5 वाजेपयत 

 वेबसाईट वषयी मा हती.  

 कॉलसटर वषयी मा हती. 
 अिभलेख तपासणीसाठ  उपल ध सु वधाचंी मा हती.   

 कामां या तपासणीसाठ  उपल ध सु वधांची मा हती. 
 नमुने िमळणेबाबत उपल ध मा हती. 
 सूचना फलकाची मा हती. 
 थंालय वषयी मा हती. 

 
अ. . सु वधेचा कार वेळ कायप ती ठकाण जबाबदार य  

/ कमचार  

त ार 
िनवारण 

१ िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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कलम ४ (१) (ब) (   ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ेनेज वभाग 

कायालयातील शासक य मा हती अिधकार /सहा यक शासक य मा हती अिधकार  /अ पलीय ािधकार  
(तेथील लोक ािधकार या काय े ातील) याचंी व ततृ मा हती कािशत करणे. 

 
अ. शासक य मा हती अिधकार  (फ  त ेनेज वषयक कामांबाबत) 

 
 

अ. . शासक य मा हती 
अिधकार चे नांव 

पदनाम काय े  प ा / फोन ई-
मेल 

अ पलीय ािधकार  

१ ी.पी.एल. वटेकर  वाड अिभयतंा-1 
 

झोन-1 ट  पा क्.3ची 
इमारत प हला 

मजला,टाऊन हॉल 
औरंगाबाद 

--- ी पी जी पवार 

कायकार  अिभयतंा 
ेनेज 

२ ी. जी बी गाडेकर  वाड अिभयतंा-2 झोन-2 जुना म ढा, वाड 
कायालय 

--- --//-- 

3 ी.वामन कांबळे  वाड अिभयतंा-3 झोन-3 स ल नाका कायालय  --//-- 

4 ी.िनतीन गायकवाड  वाड अिभयतंा-4 झोन-4 हसुलचे जुने वाड 
कायालय 

 --//-- 

5 ी.एस.एम.जाधव  वाड अिभयतंा-5 झोन-5 िसडको ऑफ स  या 
बाजुला मनपा वाड 
कायालय प हला 

मजला 

 --//-- 

6 ी.आर.एन.सधंा  वाड अिभयतंा-6 झोन-6 िसडको ऑफ स  या 
बाजुला मनपा वाड 

कायालय तळ मजला 

 --//-- 

7 ी.आर.पी वाघमारे  वाड अिभयतंा-7 झोन-7 मालखरे 
अपाटमट,जवाहर 
कॉलनी पोलीस 
 टेशन  या बाजुला 

गारखेडा 

 --//-- 

8 ी.एस.ड .काकडे  वाड अिभयतंा-8 झोन-8 मालखरे 
अपाटमट,जवाहर 
कॉलनी पोलीस 
 टेशन  या बाजुला 

गारखेडा 

 --//-- 

9 ी बी के परदेशी वाड अिभयतंा-9 झोन-9 म ढा नाका जवळ   

10 ी अिनल तनपरेु  शाखा अिभयतंा 
मलिनःसारण 
क  प  

मलिनःसारण 
क  प 

संबंधीत  

ट  पा क्.3ची 
इमारत प हला 

मजला,टाऊन हॉल 
औरंगाबाद 

 --//-- 
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ब. सहा यक शासक य मा हती अिधकार   

अ. . सहा यक शासक य मा हती 
अिधकार चे नांव 

पदनाम काय े  प ा / फोन ई-मेल 

१       

क. अ पलीय अिधकार  

अ. . अ पलीय  
अिधकार चे नांव 

पदनाम काय े  प ा / फोन ई-मेल यां या अिधिन त शासक य 
मा हती अिधकार   

१ ी पी जी पवार 
 

कायकार  
अिभयंता ेनेज 

औरंगाबाद 
मनपा 
हदद  

ट  पा क्.3ची 
इमारत 
प हला 

मजला,टाऊन हॉल 
औरंगाबाद 

२३३३५३६-४० 
(३१८) 

--- ी.पी.एल. वटेकर  

2 --//-- --//--    ी. जी बी गाडेकर  
3 --//-- --//--    ी.वामन कांबळे   
4 --//-- --//-- --//--   ी.िनतीन गायकवाड  
5 --//-- --//-- --//--   ी.एस.एम.जाधव  
6 --//-- --//-- --//--   ी.आर.एन.सधंा  
7 --//-- --//-- --//--   ी.आर.पी वाघमारे  
8 --//-- --//-- --//--   ी.एस.ड .काकडे  
9 --//-- --//-- --//--   ी बी के परदेशी 
 --//-- --//-- --//--   ी अिनल तनपरेु  
  
टप :- शासक य मा हती अिधकार /सहा यक शासक य मा हती अिधकार /अ पलीय ािधकार चे नांव 
व पदनाम ठळक अ रात दशनीय ठकाणी अथवा वागत क ाजवळ फलका ारे लावावी. 

कलम ४ (१) (ब) (    ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कायकार  अिभयतंा ( े नेज) कायालयातील कािशत मा हती. 
कलम ४ (१) (क) 
सवसामा य लोकाशंी संबिंधत मह वाची िनणय व धोरणे याचंी याद  काशनाक रता तयार करणे व वतर त 
करणे. 
कलम ४ (१) (ड) 
सवसाधारणपणे आप या कायालयात होणा या शासक य/अध याियक कामकाजा या काराची याद  तयार 
करणे. घेतले या िनणयाबाबत काय कर याची मीमासंा यापढेु दे यात येईल असे जाह र करणे. 
टप – लोक ािधकार /शासक य मा हती अिधकार  हे सचूना फलक/वतमानप क सावजिनक सचूना, 
सारमा यमे, सूचना सारण, इंटरनेट इ. चा उपयोग मा हती या सारासाठ  करते. 

 
 

कायकार  अिभयतंा  

 ेनेज   
महानगरपािलका औरंगाबाद 




