
 

 

औरंगाबाद महानगरपालका 

औरंगाबाद. 
 

उ�यान व व�ृ�ा�धकरण �वभाग     

 

 

 

 

 



मा�हती अ�धकार अ�ध!नयम 2005 चे कलम 4 (1) (ब) अंतग)त मा�हती :-  

कलम 2 एच नमुना (अ) 

मा�हती अ�धकार अ�ध!नयम 2005 अ, वये �वभागावर लोक�ा�धकार. यांची याद.  

शास1कय �वभागचे नाव :-  औरंगाबाद महानगरपालका औरंगाबाद टाऊन हॉल 

औरंगाबाद  

कलम 2 (एच) a/b/c/d   

अ.7ं. लोक �ा�धकार. सं8 था   सं8 था �मुखाचे पदनाम �ठकाण प< ता  

1 औरंगाबाद महानगरपालका  आयु> त  औरंगाबाद महानगरपालका 

औरंगाबाद टाऊन हॉल औरंगाबाद 

कलम 2 एच नमुना (ब) 

शासनाकडून पुरेसा �ाA त लोक�ा�धकार. सं8 थांची याद.. 

शास1कय �वभागाचे नांव :-  उ�यान �वभाग औरंगाबाद महानगरपालका औरंगाबाद 

औरंगाबाद – 431001 

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतग)त 

अ.7ं. लोक �ा�धकार. सं8 था   सं8 था �मुखाचे पदनाम �ठकाण प< ता  

1

  

उ�यान �वभाग  उ�यान �वभाग औरंगाबाद महानगरपालका 

औरंगाबाद टाऊन हॉल औरंगाबाद 

कलम 4(1) (b) (i) 

औरंगाबाद महानगरपालका ये�थल उ�यान �वभागातील कायD व कत)E य यांचा तपशल  

 �वभागाचे नांव :-  उ�यान �वभाग औरंगाबाद महानगरपालका औरंगाबाद – 431001 

 प< ता        :- सF दाथ) उ�याऩ, मुH य बस8 थानकाजवळ औरंगाबाद  

काया)लय �मुख :- आयु> त, औरंगाबाद महानगरपालका, औरंगाबाद – 431001 

शास1कय �वभागाचे नांव :- उ�यान �वभाग   

कोण< या मंLालयाM या खा< याM या अ�धन8 त :- नगर �वकास �वभाग (ना�व-24) मंLालय,मुंबई  

काय)�ेL :- औरंगाबाद शहर भौगोलक : ---------------/ काया)नुRप :---------------- 

�वशS ट काTD :- मुं.�ां.म.न.पा. अ�ध!नयम 1949 मधील तरतुद.नुसार आवV यक कामे.  

�वभागाचे F येय  धोरण  :- वेळोवेळी देW यात येणा-या शासनाM या आदेशा�माणे व  

                      पXरपLाका�माणे अंमलबजावणी करणे तसेच मा.सव)साधारण सभा व  

मा.8 थायी समतीM या ठरावा�माणे काय)वाह. करणे. 

धोरण        :- वर.ल�माणे  



सव) संबं�धत अ�धकार./कम)चार. :- 1 अ�धकार. 137 कम)चार.  एकुण 138  

काय)   :- महानगरपालकाM या उद�ययान E यव8 थापन संदभा)ने सव)र बाबी पहाणे  

 कामाचे �व8 ततृ 8 वRप :-  

  

1 �स� दाथ
 उ�यान �वेश शु� क  

2 भाडे त� � वार�ल खेळणी �वेश शु� क   

3 व$ृ तोड अनामत र( कम फळ *व+,  

4 फळ *व+,  

5 तोड/ यात आले� या मनपा2 या 

मालक,2 या लाकडांची *व+,  

6 इतर  

 

मालम< तेचा तपशल  :- उ�यान �वभाग  

इमारती व जागेचा तपशल :- सF दाथ) उ�यान,मुH य बस8 थानकाजवळ, औरंगाबाद  

उपल\ ध सेवा :- उ�यानाचे म]टेनेस,व�ृलागवड, व�ृ तोड परवानगी व न�वन उ�याने �वकसीत करणे 

इ< याद.  
  

सं8 थेM या संरचना< मक त> < यामF ये काय)�ेLाचे �< येक 8 तरावरचे तपशल  :- त> ता सोबत जोडला आहे. 

काया)लयीन दरुF वनी 7मांक व वेळा :- (0240)2352636 

    वेळ : सकाळी 10.00 ते संF याकाळी 05.45 वा. 

साA ता�हक सु_ी व �वशS ट सेवेसाठ` ठर�वलेa या वेळा :- र�ववार व �< येक म�ह, याचा दसुरा व 

चौथा श!नवार व वेळोवेळीM या अ, य साव)ज!नक स_ुय्ा  

सF दाथ) उ�यानाची वेळ :-  

1. सकाळी मॉ!नगं वॉककXरता सकाळी 5 ते सकाळी 8.00 पय)त   

2 नागXरकांना पहाW याकXरता सकाळी 9.00 ते राLी 8.00 वाजेपय)त वष) भर  

 

 



 

उ�यान �वभागाचा संरचनाR< मक त> < यामध ्ये काय)�ेLाचे �< येक 8 तरावरचे तपशल 

 मा.आयु> त  

 

 

   मा.�वभाग �मुख  

 

उ�यान अ�ध�क  

 

 

 

            कृषी सहायक-1         क:न; ठ अ�भयंता-1               क:न; ठ �लपीक-2              

  

 

  मु= य माळी-1/�शपाई-2/चौAकदार-04 

              

  

      माळी /मजुर -113 

 

 

 

 

 



 

कलम 4 (1) (b) (ii)नमुना (अ)  

औरंगाबाद महानगरपा�लका, येथील उ�यान *वभागातील अJधकार� व कम
चार� यां2 या अJधकारांचा तप�शल  

अ) 

अ.+ं पदनाम अJधकार-आJथ
क कोण� या काय�या :नयम शासन :नण
य 

पMरपNक नुसार 

अ�भ�ाय 

1  :नरंक  :नरंक  :नरंक  :नरंक  

ब) 

अ.

+ं 

पदनाम अJधकार-�शासAकय  कोण� या काय�या :नयम 

शासन :नण
य पMरपNक नुसार 

अ�भ�ाय 

1  उ�यान 

अJध$क

 

  

अJध:नO त कम
चा-यांची अिज
त रजा 

मंजुर व अQ य द�घ
 रजा मंजरु व 

आदेशात नमूद सव
र अJधकार�. कर�ता 

�शफारस करणे  

  --  -- 

 

क) 

अ.+ं पदनाम अJधकार-फौजदार�  कोण� या काय�या :नयम 

शासन :नण
य पMरपNक नुसार 

अ�भ�ाय 

1  :नरंक  :नरंक   

 

ड) 

अ.+ं पदनाम अJधकार-

अध
Q यायीक 

कोण� या काय�या :नयम शासन 

:नण
य पMरपNक नुसार 

अ�भ�ाय 

1  उ�यान अJध$क

   

:नरंक   

कलम 4 (1) (b) (ii)नमुना (ब)  



औरंगाबाद महानगरपा�लका, येथील उ�यान *वभागातील अJधकार� व कम
चार� यां2 या अJधकारांचा तप�शल  

अ.

+ं 

पदनाम कत
T य  कोण� या काय�या :नयम 

शासन :नण
य पMरपNक 

नुसार 

अ�भ�ाय 

1

  

उ�यान 

अJध$क  

1. उ�यान *वभागात काय
रत 

असलेला       कम
चा-यांवर 

:नयंNण  

2. न*वन उ�याने *वकसीत करणे, 

रोड         साईट, 

रO तादभुाजक,खु� या जागा, येथे 

व$ृारोपन करणे *वकसीत 

असले� या उ�यानाची संगोपन व 

देखरेख करणे. 

3. व$ृतोड परवानगीसाठV �करण 

व$ृ�ाJधकरणाकडे ठेवणे. 

4. व$ृ अनामत परत कर/ याकMरता 

व$ृलागवडीची पाहणी कWन 

अनामत र( कम परत कर/ या 

कMरता �शफारस करणे  

मंुबई �ां:तक 

महानगरपा�लका 

अJध:नयम 1949 व 

महारा; Y नागर� सेवा 

:नयमानुसार  

 

2 कृषी सहायक  वर�ल �माणे कामाचे सुपिTहजन 

करणे व कामाचा /पाहणीचा 

अहवाल उ�यान अJध$क यांचेकडे 

सादर करणे  

  

3

  

�.क:न; ठ  

अ�भयंता  

O थाप� य *वषयक कामे करणे    

4

  

क:न; ठ 

�लपीक  

आवक जावक *वभाग साभंाळणे, 

माZहती अJधकाराचे �करण 

�O ता*वत कWन पुर*व/ या सहकाय
 

करणे. *वभागातंग
त नेमून Zदलेले 

काम करणे. 

  

5 �शपाई  *वभागातंग
त नुमून Zदलेले कामे 

करणे. 

  

 



 

 

कलम 4 (1) (ब) (iii)  

:नण
य �A+येतील पय
वे$क जबाबदार�चे उ� तरदाई� व :नि[चत कWन काय
प� दतीचे �काशन 

 (कामाचा �कार/नावं) 

कामाचे O वWप :- 

 

1. औरंगाबाद महानगरपा�लके2 या आO थापनेवर�ल उ�यान *वभागासाठV आव[ यक असणा-या �O ताव 

तयार करणे व सदर �O तावास मा.सव
साधारण सभा/मा.O थायी स�मती सभेची व शासनाची मंजरू� 

घेणे. 

2. *वभागास आव[ यक असणार� माZहती जाह�रात देऊन मा.सव
साधारण सभेची माQ यता देणे. 

3. शासAकय पNT यवहार. 

4. शासन :नण
य, पMरपNक,आदेश यांची अमंलबजावणी करणे. 

5. औरंगाबाद महापा�लकेला आव[ यक असेल � या�माणे मंु.�ां.म.न.पा. अJध:नयम 1949 मधील 

तरतुद आधारे मा. सव
साधारण सभेची माQ यता घेणे, धोरणा� मक :नण
य मंजरु� घेणे. 
 

संबंJधत तरतुद :- 

अ�धक!नयमाचे नांव :- मंुबई �ां!तक महानगरपालका अ�ध!नयम 1949 व महाराS e नागर. सेवा !नयम 

!नयम :- 

शासन !नण)य :- 

पXरपLक :- 

  

काया)लयीन आदेश :-  

अ.

7ं 

कामाचे 8 वRप  कालावधी 

�दवस  

कामासाठ` जबाबदार 

अ�धकार.  

अभ�ाय 

1

  

न*वन उ�याने *वकसीत करणे, रोड साईट, 

रO तादभुाजक, खु� या जागा, येथे व$ृारोपन करणे 

*वकसीत असले� या उ�यानाची संगोपन व देखरेख 

करणे. 

-- उ�यान अJध$क  

2 व$ृतोड परवानगीसाठV �करण व$ृ�ाJधकरणाकडे 

ठेवणे. 

-- उ�यान अJध$क  

3 व$ृ अनामत परत कर/ याकMरता व$ृलागवडीची 

पाहणी कWन अनामत र( कम परत कर/ या कMरता 

-- उ�यान अJध$क  



�शफारस करणे 
 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (iV) नमुना (अ)  

नमु, यामF ये कामाचे �गट.करण 

संघटनाचे ल� (वा�ष)क ) 

 

अ.

7ं 

काम/काय) कामाचे �माण  आ�थ)क ल�  अभ�ाय 

�:तवष] :नि[चत केले� या आJथ
क उ^ी; टाची पुत
ता करणे 
 

 

कलम 4 (1) (ब) (iV) नमुना (ब)  

कामाची कालमया)दा ....... काम पूण) होW यासाठ`  

�< येक कामाची कालमया)दा 
 

अ.

7ं 

काम/काय) �दवस/तास पुण) करW यासाठ`  जबाबदार अ�धकार.
  

त7ार !नवारण 

अ�धकार.
  

.......:नरंक....... 
 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (अ)  

 

उ�यान �वषयक कामाशी संबंधीत !नयम/अ�ध!नयम  

 

अ.

7ं 

सूचना पLाकावर 

�दलेले �वषय  

!नयम 7मांक व वष)  अभ�या (असa यास) 

.......:नरंक....... 
 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (ब)  

 

उ�यान �वषयक कामाशी संबंधीत शासन !नण)य 

 

अ. शासन !नण)यानूसार शासन !नण)य 7मांक व तार.ख  अभ�या (असa यास) 



7ं �दलेले �वषय  

वेळोवेळी2 या शासन :नण
यानूसार आव[ यक ती काय
वाह� करणे 
 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (क)  

उ�यान �वषयक कामाशी संबंधीत पXरपLके  

 

अ.

7ं 

शास1कय पLाकानूसार 

�दलेले �वषय  

पर.पLाक 7मांक व तार.ख  अभ�या (असa यास) 

.......:नरंक....... 
 

 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (ड)  

उ�यान �वषयक कामाशी संबंधीत पXरपLके  

 

अ.

7ं 

�वषय  7मांक व तार.ख  अभ�या (असa यास) 

महापा�लके2 या धोरणा� मक :नण
यानूसार काय
वाह� 
 

कलम 4 (1) (ब) (V) नमुना (ई)  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील उ�यान �वभागामF ये उपल\ ध द8 तावेजांची याद. 
 

अ़.

7ं 

द8 ताऐवजाचा �कार  �वS य  संबंधीत E य> ती 

/पदनाम 

E य> तीचे �ठकाण उपरो> त काया)लयात 

उपल\ ध नसa यास  

1

  

कम
चा-याची सेवा पुO तके   आO थापना  

अJधकार� -1/2 

आO थापना *वभाग -1,2 मु= य 

�शासAकय इमारत :तसरा मजला 

महानगरपा�लका औरंगाबाद 

2 उ�यान *वभागातून 

मा� यमातून �मळणारे उ� पQ न/ 

वसुल� 

 उ�यान अJध$क

  

�स� दाथ
 उ�यान मु= य बससO थानका 

जवळ औरंगाबाद   

3 गोप:नय अहवाल (वग
 1 व 

वग
 3 संवगा
तील) 

 आO थापना अJधकार� -1 आO थापना *वभाग -1 मु= य �शासAकय 

इमारत :तसरा मजला महानगरपा�लका 

औरंगाबाद 

4 शासAकय सदO य व स.सदO य  उ�यान अJध$क �स� दाथ
 उ�यान मु= य बससO थानका 



केलेला पN T यवहार    जवळ औरंगाबाद   

5 शासन :नण
य पMरपNके  व 

आदेश  

शासAकय 

बाब  

उ�यान अJध$क

  

�स� दाथ
 उ�यान मु= य बससO थानका 

जवळ औरंगाबाद   
 

 

 

 

कलम 4 (1) (अ) (Vi)   

औरंगाबाद महानगरपालका येथील उ�यान �वभागामF ये उपल\ ध द8 तावेजांची याद. 
 

अ़.

7ं 

�वषय  द8 ताऐवजाचा �कार न8 ती/ 

म8 टर/नiद पु8 तक,E हाऊचर इ. 

�मूख बाबींचा तपशलवार  सुरj�त ठेवW याचा 

कालावधी  

1 शासनाची 

पXरपLके  

न8 ती  शासनाकडून �ाA त झालेल. पXरपLके  कायम  

2 उ�यान �वभाग  न8 ती, पावती, पु8 तके, कॅश 

रिज8 टर  

उ�यान संदभा)ने शासना कडून 

आलेa या पXरपLाकाची व शासन 

!नण)याची अमंलबजावणी करणे  

कायम  

3

  

उ�यान �वषयक 

बाबी  

न8 ती व नiद पु8 तक 8 वRपात  उ�यान अंतग)त येणा-या �वषयी सव) 

बाबी  

कायम  

4 शास1कय  

पLE यवहार  

न8 ती  लोकशाह. �दन, मा.लोक आयु> त, 

मा.राn य मानवी आयोग ह> काची 

�करणे  

कायम  

5 �वधानमंडळाशी 

संबं�धत 

पLE यवहार  

न8 ती  �वधी मंडळ, तारां1कत/अतारां1कत 

�V न  

कायम  

6

  

लोक�!त!नधी 

त7ार.  

न8 ती  मा.मंLी,राn यमंLी,खासदार, आमदार, 

स.सद8 य, स.पदा�धकार. यांM याशी 

केलेला पLE यवहार  

10 वषD  

7 मा�हतीचा 

अ�धकार-2005 

अपील अतंग)त  

न8 ती  सदर अ�ध!नयमांतग)त क!नवसं 

अपील कर �वषयक �वभागासंदभा)त 

�ाA त झालेल. �करणे  

कायम  

8

  

हजेर. पट  म8 टर  कम)चा-यांM या उपि8थती बाबत. कायम  

9 आवक-जावक 

नiद रिज8 टर  

नiद रिज8 टर  महापालकेतील दैनं�दन टपालाचे नiद 

ठेवणेबाबत. 

10 वषD  



 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब)  (Vii)  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील उ�यान �वभागाM या पXरणामकारक कामासाठ` जनसामा, यांशी सa ला 

मसलत करW याची E यव8 था  

अंनु 

.7ं 

सa ला मसलतीचा 

�वषय 

काय)�णाल.चे �व8 ततृ 

वण)न 

कोण< या अ�ध!नयमा/ 

!नयमा/पXरपLकाE दारे 

पुनराव<ृ तीकाळ 

 

- - - - - - - - - - - -!नरंक - - - - - - - - - -  

 

कलम 4 (1) (ब)  (Viii) नमुना (अ)  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील उ�यान �वभागाM या समतीची याद. �काशत करणे 

अनु 

7ं
  

समतीचे नांव  समतीचे 

सद8 य  

समतीचे 

उpीS ट  

1कती वेळा 

घेW यात येते  

सभा जनसामा, यासाठ` 

खुल. आहे  1कंवा नाह.  

सभेचा 

काय)व<ृ तांत 

(उपल\ ध)  
 

- - - - - - - - - - - -!नरंक - - - - - - - - - - 

 
 

कलम 4 (1) (ब)  (Viii) नमुना (ब)  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील उ�यान �वभागाM या अ�धसभांचे  याद. �काशत करणे 

अनु 

7ं
  

अ�धसभेचे  

नांव  

सभेचे 

 सद8 य  

सभेचे 

उpीS ट  

1कती वेळा 

घेW यात येते  

सभा जनसामा, यासाठ` 

खुल. आहे  1कंवा नाह.  

सभेचा 

काय)व<ृ तांत 

(उपल\ ध)  
 

- - - - - - - - - - - -!नरंक - - - - - - - - - - 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब)  (Viii) नमुना (क)  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील उ�यान �वभागाची याद. �काशत करणे 

अनु 

7ं
  

पXरषदेचे   

नांव  

पXरषदेचे 

सद8 य  

पXरषदेचे 

उpीS ट  

1कती वेळा 

घेW यात येते  

सभा जनसामा, यासाठ` 

खुल. आहे  1कंवा नाह.  

सभेचा 

काय)व<ृ तांत 

(उपल\ ध)  
 

- - - - - - - - - - - -!नरंक - - - - - - - - - - 

 
 

 

कलम 4 (1) (ब)  (Viii) नमुना (ड)  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील उ�यान �वभागांची  याद. �काशत करणे 

अनु 

7ं
  

सं8 थेचे   

नांव  

सं8 थेचे  

सद8 य  

सं8 थेचे 

उpीS ट  

1कती वेळा 

घेW यात येते  

सभा जनसामा, यासाठ` 

खुल. आहे  1कंवा नाह.  

सभेचा 

काय)व<ृ तांत 

(उपल\ ध)  
 

- - - - - - - - - - - -!नरंक - - - - - - - - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (?) लम 4 (1) (ब)  

अ 7ं पदनाम 

  

अ�धकार./कम)चा-यांचे नांव वग)
  

Rजू �दनांक  दरुF वनी 7ं/ 

फॅ> स/ई-मेल  

सF याचे 

(मुळ) 

वेतन  

1 उ�यान 

अ�ध�क 

िEह.बी.पाट.ल 1  09/06/2012  9404000034

  

16510 

2 कृषी 

सहायक   

rड.E ह..!नबंाळकर  3 25/05/1983  9764997126

  

22860 

3 �.क!नS ठ 

अभयंता  

गोपी1कशन चांडक  3

  

 02/02/1999  9881089998  17210 

4 क!नS ठ 

लपीक  

मना नाथु माळी  3 04/08/1992 7030801193

  

15730 

5 क!नS ठ 

लपीक 

शेख दादा शेख हुसेन  3  02/02/1984 9921079811

  

10690 

6 मुH य 

माळी  

!नहाल अहेमद खान   02/11/1989 9823417785

  

10904 

7 ,, बमने �हरालाल केसरचंद  4 01/02/10984  9890 

8 ,, गंुजाळे पुनमचंद �हरामन  4 01/02/1984 7507435977 10600 

9 ,, सोनवणे सुभाष गणपत   4 01/02/1984 9766424670 10600 

10 ,, दाभाडे माधव जयराम  4 01/02/1984 - 10600 

11 ,, शेख शेR शेख फजल  4 01/02/1984 8007818111 10600 

12 ,, sLभुवन लताबाई 1कसन   4 01/02/1984 8657409196 10600 

13 ,, सागळे sLबंक रामभाऊ  4 01/02/1984 9158573226 10600 

14 ,, शेख र�हम शेख नूर  4 1/02/1984 7276772595 10600 

15 ,, साळवे मुकंुद सखाराम  4 01/02/1984 9881510336 10600 

16 ,, रसाळ पंुडलक भका  4 01/02/1984 9421682920 10600 



17 ,, सातपुते �वV वनाथ लाला  4 01/02/1984 8657409196 10970 

18 ,, बनकर राधा1कशन देवराव  4 01/02/1984 9158573226 10600 

19 ,, साळवे बुधाजी नामदेव  4 01/02/1994 9665752730 10600 

20 ,, साळे मराबाई बाबुराव  4 21/01/1988 8421458687 9890 

21 ,, चE हान मथुराबाई रमेश  4 25/04/1990 9689674241 9550 

22 ,, खरात (तुपे) शैलाबाई �दल.प  4         9220 

23 ,, चE हाते सु!नल �वठोबा  4 01/06/1994 9767756639 9220 

24 ,, शेख युसुफ शेख अमर  4 9/12/1993 9823475819 9640 

25 ,, कारके सुमनबाई मनोहर  4 31/03/1995 9890217997 9550 

26 ,, भालेराव उषाबाई गणेश  4 08/12/1995 7387388834 9360 

27 ,, साळवे पुS पाबाई रमेश  4 27/11/1995 9765175863 9340 

28 ,, कारके मनाबाई मुरल.धर  4 30/10/1996 - 9840 

29 ,, साळे सं�दप सखाहर.  4 13/12/1996 9326855955 9500 

30 ,, वाघुले �काश वामन 4 12/09/1995 7798074902 9550 

31 ,, शदें चंtकांत एकनाथ  4 15/12/1992 7875548723 20115 

32 ,, सuयद मुजv मील सuयद फXरद  4 20/07/1995 9545591113 9340 

33 ,, गायकवाड रमेश �a हाद  4 30/10/1996 - 6990 

34 ,, मोकळे गौतम जसवंता 4 01/01/1998 7507735277 9220 

35 ,, खोwागडे सु!नल कालचरण  4 06/01/1999 - 8170 

36 ,, वाणी सुपडाबाई 1कसन  4 23/06/1998 9209313001 7900 

37 ,, साळवे र�वt भमराव  4 20/10/1998 9021663114 8770 

38 ,, मोकळे एकनाथ दगडू  4 31/03/1999 9923709181 8980 

39 ,, बकले तोताराम वामन  4 - 7798006555 12076 

40 ,, वाणी दगुा)बाई नारायण  4 13/05/1999 - 8320 

41 ,, चE हान उ< तम Rपा  4 27/01/2004 7588811485 7410 

42 ,, ताकवाले शामराव राघुजी  4 27/01/2004 9921724719 7410 

43 ,, काकडे साहेबराव �वV वनाथ  4 14/06/2004  7150 

44 ,, जगताप राजु �a हाद  4 30/10/1996 9225471129 7710 

45 ,, भालेराव राजु तुकाराम  4 14/06/2004 - 7150 

46 ,, भाकरे अकुंश शेषेराव  4 27/01/2004 9970595585 8000 

47 ,, राऊत नामदेव भका  4 27/01/2004 9960337820 8000 

48 ,, पवार सं�गताबाई एकनाथ  4 27/01/2004 9011585924 8000 

49 ,, इंगोले धनंजय उ< तरेV वर  4 27/01/2004 9421671637 8000 

50 ,, सोनवणे सुमनबाई भमराव  4 14/06/2004 7798425781 8000 



51 ,, गडA पा अंजनाबाई मa लेश  4 27/01/2004 - 8000 

52 ,, खैरनार सुभाष रंगनाथ  4 27/01/2004 - 8000 

53 ,, साळवे सखुबाई रतन  4 27/01/2004 - 7450 

54 ,, साळवे पंचशलाबाई एकनाथ  4 27/01/2004 - 8000 

55 ,, बमने चंtकलाबाई अम रसगं  4 27/01/2004 - 7440 

56 ,, शेख अफजल शेख फजल  4 27/01/2004 - 8000 

57 ,, शदें कैलास कचR  4 27/01/2004 9325273433 7140 

58 ,, थोरात ललाबाई �वxल  4 27/01/2004 8928080114 8000 

59 ,, पळसकर �वxल पंढर.नाथ  4 27/01/2004 8805813649 8000 

60 ,, �हवाळे मनोहर जनाध)न  4 27/01/2004 9822659273 8000 

61 ,, दांडगे इंदबुाई काशनाथ  4 27/01/2004 9158121730 7440 

62 ,, मpी नारायण लz मण  4 27/01/2004 9960787139 8000 

63 ,, मोहv मद इरफान मोहv मद हुसैन  4 27/01/2004 9423393718 8000 

64 ,, सुरडकर अमरसगं यशवंता  4 27/01/2004 9561739529 8000 

65 ,, सागळे अ, ना यादव  4 27/01/2004 9096103965 8000 

66 ,, डiगरे शां!तलाल तुकाराम  4 27/01/2004 9767825797 7710 

67 ,, म8 के लz मण उखडाजी  4 27/01/2004 9860083109 7440 

68 ,, चोपडे सु{दाबाई 1कसन  4 27/01/2004 8390333790 8000 

69 ,, 1कत|कर मंगलबाई �ेमराज  4 27/01/2004 9370443759 8000 

70 ,, राठोड फुलचंt दगडु  4 27/01/2004 - 8000 

71 ,, हसना बी शेख इwा�हम  4 27/01/2004 9860593782 8000 

72  �वधाते रंजनाबाई शंकर  4 27/01/2004 9975285125 8000 

73 ,, राजया गौर. राजेV वर  4 27/01/2004 - 7440 

74 ,, हा फ}ज खान हाशम खान  4 27/01/2004 9673614497 8000 

75 ,, औताडे सुखदेव देवराव  4 27/01/2004 9763221917 7370 

76 ,, चE हान रामकंुवरबाई ~ीsबशन  4 27/01/2004 8888529866 8000 

77    ,, मानकापे पंुडलक भावराव  4 27/01/2004 8806849024 8000 

78 ,, v ह8 के सुमLा सांडू  4 14/06/2004 9890824054 8000 

79 ,, लावंड अRण मिMछंt   4 27/01/2004 - 4750 

80 ,, पातेकर रतनबाई एकनाथ  4 27/01/2004 - 8000 

81 ,, मातंग कांताबाई बाबुराव  4 27/01/2004 9822078143 8000 

82 ,, भालेराव अRणाबाई काशनाथ  4 27/01/2004  8000 

83 ,, चंदनशव लताबाई लz मण  4 27/01/2004 9730339649 7440 

84 ,, माने शवाजी मुरल.धर  4 14/06/2004 9850014083 8000 



85 ,, मसाळ अ!नल परमेV वर  4 14/06/2004 - 6900 

86 ,, इरतकर कमलबाई शेषेराव  4 14/06/2004 8605637141 7720 

87 ,, उदावंत आशाबाई पंढर.नाथ  4 14/06/2004 - 8000 

88 ,, कसारे कमलबाई मा�णकराव   4 14/06/2004 - 8000 

89 ,, खातुन बी शेख मोहv मद  4 14/06/2004 - 8000 

90 ,, श1कला बी शेख आमन  4 27/01/2004 - 8000 

91 ,, दवने नामदेव संभाजी  4 14/06/2004 9527056339 7440 

92 ,, साळंुके लताबाई गंगाधर  4 14/06/2004 - 8000 

93 ,, थोरात कमलबाई मुकंुद 4 14/06/2004 - 8000 

94 ,, काळे कRणाबाई �भाकर  4 14/06/2004 9096456624 7710 

95 ,, घोडके हXरभाऊ सखाराम  4 14/06/2004 9823338823 8000 

96 ,, नवाब खान सरदार खान  4 14/06/2004 9765683636 7440 

97 ,, जाधव वM छंलाबाई �काश  4 14/06/2004 - 7740 

98 ,, आढवे सुशलाबाई रमेश  4 14/06/2004 9890015319 7440 

99 ,, शेख मशद शेख मेहेबुब  4 14/06/2004 9021279716 7140 

100 ,, सातपुते जनाध)न लाला 4 14/06/2004 9975529138 7440 

101 ,, माळवे संतोष सुरेश  4 14/06/2004 - 6970 

102 ,, कांदे सौदागर फुलचंद   4 14/06/2004 8805011620 8000 

103 ,, शेळके संतोष 1कसन  4 26/07/2004  8668378073 8000 

104 ,, जाधव नंद1कशोर सखाराम  4 31/03/2006 9667389672 6940 

105 ,, ठाकरे दे�वदास रामराव  4 31/03/2006 9881621175 7440 

106 ,, लांडगे ललताबाई बालाजी  4 - - 6710 

107 ,, औताडे लताबाई अW णा  4 27/01/2003 - 7440 

108 ,, चE हाण ��वण भाऊसाहेब  4 29/10/2001 8605929034 5790 

109 ,, रोकडे !नम)लाबाई गणेश  4 09/06/2014 - 4400 

110 ,, शाकेरा बी शेख हा फ}ज 4 09/06/2014 - 5180 

111 ,, काळे �वमलबाई दौलत  4 09/06/2014 - 4800 

112 ,, पवार मंगलबाई कैलाश  4 09/06/2014 - 4990 

113 ,, वाघुले सु!नताबाई अशोक  4 09/06/2014 - 4990 

114 ,, देसले सरलाबाई़  �वनोद  4 09/06/2014 6086694615 4400 

115 ,, खरात �वशाखाबाई सु!नल  4 09/06/2014 9689897412 4990 

116 ,, मोरे साधनाबाई युवराज  4 05/09/2014 8805620080 4990 

117 ,, बळी स�वताबाई पंढर.नाथ  4 05/09/2014 9096910844 4990 

118 ,, गौसया बेगम अकरम खान 4 05/09/2014 9579083887 4400 



!नजामी  

119 ,, !नकम शांताबाई पांडूरंग  4 05/09/2014 8806343359 4400 

120 चौ1कदार चE हाण नारायण धमा)  4 27/01/2004 9158606643 8000 

121 ,, गंगावणे र�वtं गi�वद  4 09/09/2002 9673601405 8500 

122 ,, पहाrडया �हरालाल छोटू लाला  4 27/01/2004 9273047844 8000 

123    ,,  गRड कैलास गंगाराम  4 09/09/2002 8087667091 8500 

124 शपाई मदनलाल रामचंt रौLो  4 - - 10970 

125 ,, शेख अ\ दलु क�दर  4 23/08/2004 9503769083 7000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब)  (X)   

औरंगाबाद महानगरपा�लका उ�यान *वभागातील अJधकार� व कम
चा-यांची वेतनाची 

*वO ततृ माZहती �का�शत करणे  

अ.+ं वग
  वेतन Wपरेषा  इतर अनु̀ ेय भ� त े 

   :नय�मत(महागाई 

भ� ता, घरभांडे 

भ� ता,शहर भ� ता ) 

�संगानसुार (जसे 

�वास भ� ता )  

*वशेष (जसे �क� प 

भ� ता, ��श$ण 

भ� ता)  

1. अ
  

-- :नयमा�माणे  :नयमा�माणे  :नयमा�माणे  

2.  9300-34800 :नयमा�माणे  :नयमा�माणे  :नयमा�माणे  

4600 

3.  5200-20200 :नयमा�माणे  :नयमा�माणे  :नयमा�माणे  

4200 

4.  4400-7440 :नयमा�माणे  :नयमा�माणे  :नयमा�माणे  

1300 

 

कलम 4 (1) (ब)  (Xi)   

औरंगाबाद महानगरपालका येथील उ�यान �वभागाचे मंजूर अंदाजपLाक व खचा)चा तपशल याची �व8 ततृ 

मा�हती �काशत करणे  

अनु 7ं  अंदाजपLाक}य शीषा)चे 

वण)न  

अनुदान  !नयोिजत वापर 

(�ेLा व 

कामाचा 

तपशल) 

अ�धक अनुदान 

अपेj�त 

असa यास 

Rपयात 

अभ�ाय 



 

- - - - - - - - - - !नरंक - - - - - - - - -  

-  

 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब)  (Xii)नमुना (अ)   

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील उ�यान *वभागातील अनुदान वाटपा2 या काय
+माची 

काय
प� दती 2005-2006 या वषा
साठV �का�शत करणे  

 

- - - - - - - - - - माZहती :नरंक - - - - - - - - - 
 

कलम 4 (1) (ब)  (Xii)नमुना (ब)   

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील उ�यान *वभागातील अनुदान काय
+मांतग
त लाभाथ] *वO ततृ 

माZहती �का�शत करणे  

योजना/काय
+माचे नांव :- 

अनु 

+ं 

लाभाथ] नांव व प� ता अनुदान/लाभ याची 

र( कम/O वWप 

:नवड पाNातेचे 

:नकष 

अ�भ�ाय 

- - - - - - - - - :नरंक  - - - - - - - - -  

 

 

कलम 4 (1) (ब)  (Xiii) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील उ�यान *वभागातील �मळणा-या/सवलतीचा परवाना याची चालू 

वषा
ची तप�शलवार माZहती. 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे �कार  

अनु 

+ं  

परवाना 

धारकाचे नांव  

परवाQ याचा 

�कार  

परवाना 

+मांक  

Zदनांका 

पासून  

Zदनांका 

पयcत  

साधारण 

अट� 

परवाQ याची 

*वO ततृ 



माZहती  
              

                 - - - - - - - :नरंक - - - - - - -  - -  
  

कलम 4 (1) (ब)  (Xiv) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील उ�यान *वभागातील माZहतीचे इले( Yा:नक O वWपात 

साठ*वलेल� माZहती �का�शत करणे. चालू वषा
क,रता  

अंनु 

.7ं 

द8 ताऐवजाचा 

�कार  

�वषय  कोण< या इले> eा!नक 

नमु, यात  

मा�हती मळ�वW याची 

पF दती  

जबाबदार 

E य> ती  

 

                          - - - - - - - - - - - -!नरंक - - - - - - - - - -  

 

कलम 4 (1) (ब)  (XV) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील उ�यान *वभागातील उपलd ध सु*वधांचा त( ता �का�शत करणे. 

उपलd ध सु*वधा  

 

 

अनु

.+ं 

सु*वधेचा �कार वेळ काय
प� दती Zठकाण जबाबदार 

T य( ती/कम
चार�  

त+ार 

:नवारण  

1. भेट/ या2 या 

वेळेसंदभा
त 

माZहती  

काया
लयीन 

वेळेत 

(सकाळी 

10:00 ते 

सं� याकाळी 

5:45) 

-- �स� दाथ
 उ�यान 

मु= य 

बसO थानकाजवळ 

औरंगाबाद 

उ�यान अJध$क उ�यान 

*वभाग 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब)  (XVi) 

 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील उ�यान *वभागातील शासAकय माZहती अJधकार�/सहायक 

शासAकय माZहती/अ*पल�य �ाJधकार�(तेथील लोक�ाJधकार�2 या काय
$ेNातील) यांची  

*वO ततृ माZहती �काशीत करणे. 

अ.        शासAकय माZहती अJधकार�   

अ.+ं शासAकय माZहती 

अJधकार�चे नांव 

पदनाम काय
$ेN प� ता/फोन ई मेल अ*पल�य 

�ाJधकार� 

1 िTह बी पाट�ल उ�यान 

अJध$क 

उ�यान 

*वभाग 

�स� दाथ
 उ�यान 

मु= य 

बसO थानकाजवळ, 

औरंगाबाद 

-- काय
कार� 

अ�भयंता-2 

 

ब.       सहाeयक शासAकय माZहती अJधकार�   

अ.+ं सहाeयक 

शासAकय माZहती 

अJधकार�चे नांव 

पदनाम काय
$ेN प� ता/फोन ई मेल 

1 िTह बी पाट�ल कृषी सहाeयक उ�यान 

*वभाग 

�स� दाथ
 उ�यान मु= य 

बसO थानकाजवळ, 

औरंगाबाद 

-- 

 

 

क.      अ*पल� अJधकार� . 

अ

.

+ं 

अ*पल� 

अJधकार�चे नांव 

पदनाम काय
$ेN प� ता/फोन ई मेल यां2 या 

अJध:नO त 

शासAकय 

माZहती 



अJधकार� 

1 हेमंत को� हे  काय
कार� 

अ�भयंता  

�भाग 

1,2,3,8  

टf पा +ं.3 इमारत 

दसुरा मजला, 

महानगरपा�लका , 

औरंगाबाद 

-- उ�यान 

अJध$क 

कलम 4 (1) (ब)  (XVii) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील उ�यान *वभागातील �काशीत माZहती :नरंक समज/ यात 

यावी. 
 

 

 

 

कलम 4 (1) (क)   

सव
सामाQ य लोकांशी संबंधीत मह� वाची :नण
य व धोरणे यांची याद� �काशनाकर�ता तयार 

करणे व *वतर�त करणे . 
 

 

 

कलम 4 (1) (ड)   

सव
साधारपणे आप� या काया
लयात होणा-या �शासAकय/अध
Q यायीक कामकाजा2 या �काराची 

याद� तयार करणे. घेतले� या :नण
याबाबत काय
 कर/ याची मीमांस यापुढे दे/ यात येईल असे 

जाह�र करणे . 
 

 

 

 

 

उ�यान अJध$क 

महानगरपा�लका औरंगाबाद 


