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मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 च ेकलम 4(1) (ब) अंतग"त मा�हती 

कलम 2 एच नमनुा (अ) 

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 अ%वये �वभागवार लोक'ा�धकार( यांची याद( 

शासक�य �वभागाच ेनांव : महानगरपा+लका भांडार �वभाग, टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

 

कलम 2 (h) a/b/c/d 

अ.�. लोक  ा!धकार$ स%ंथा स%ंथा  मखुाच े

पदनाम 

+ठकाण / प.ता 

1 औरंगाबाद महानगरपा+लका  आयु1त औरंगाबाद महानगरपा+लका औरंगाबाद 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 
 

कलम 2 एच नमनुा (ब) 
 

शासनाकडून पुरेसा  ा2त लोक ा!धकार$ स%ंथांची याद$. 
 

शासक�य �वभागाच ेनांव : भांडार �वभाग, टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

 
                    

कलम 2 (h) (i) (ii) 

अ.�. लोक  ा!धकार$ 

स%ंथा 

स%ंथा  मखुाच ेपदनाम +ठकाण / प.ता 

1 भांडार �वभाग   भांडार 'मखु टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

 

कलम 4 (1) (b) (i) 
 

  औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील भांडार �वभाग या �वभागातील काय< व कत=>ये यांचा 

तप;शल. 

1. काया"लयाचे नांव     भांडार �वभाग, महानगरपा;लका औरंगाबाद. 

 

2. प6ता      टाऊन हॉल ट2पा �.३ , औरंगाबाद 431 001 

 

3. काया"लय 'मखु     उप आयुGत (महसूल) महानगरपा;लका औरंगाबाद.  

 

4. शासक:य �वभागाच ेनांव   भांडार �वभाग, महानगरपा;लका औरंगाबाद. 

 

 

5. कोण6या म<ंालया=या खा6या=या    महाराHI शासन नगर �वकास �वभाग,  

   अ�धन>त      मJंालय मुबंई. 

 

6.  काय"@े<     औरंगाबाद महानगरपा;लकेच ेसव= �वभाग व काया=लय 
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            ;सडकोसह. 

7.  �व+शBट काय"    1) सव= वॉड= काया=लय व मLुय काया=लयातील सव=  �वभागाचंी  

                                 लेखन सा+ह.य,छपाई सा+ह.य व %वNछता सा+ह.याची   

                                 वा�ष=क मागणी मागवून .यानुसार ई-Qन�वदा  ;सR करणे.  

                                  ा2त दर कS T$य स;मती समोर ठेवून दर QनिVचती कWन  

                                 सदर दरास  शासक�य माXयता घेवून व मा.%थायी   

     स;मतीची माXयता घेवून सा+ह.य खरेद$ करणे व  ा2त  

     सा+ह.य सव= काया=लयास .यांNया मागणीनुसार �वतZरत  

     करणे.  

                           2)    गणवेश �वQनयम 2001 नुसार वग= 4 सफाई %Jी व प\ुष  

                                 कम=चा] यांना  ती वष^ गणवेश दे_यात येतो..या कZरता  

                                 सव= वॉड= व इतर काया=लयांकडून मागणी मागवून                                       

                                  .यानुसार मा.आयुGत यांNया माXयतेनुसार ई-Qन�वदा 

                                  ;सR करणे. ा2त दर कS T$य स;मती समोर ठेवून दर   

          QनिVचती कWन  मा.%थायी स;मतीची माXयता   

                घेवून सा+ह.य खरेद$ करणे. तसेच  ा2त कापडाच े नमनेु  

     शासन मा%य 'योग शाळेकडून तपासनू घेणे व  योग   

     शाळेचा तपासणी अहवाल  ा2त झाcया नंतर  ा2त   

     सा+ह.य सव= काया=लयास .यांNया मागणीनुसार �वतZरत  

           करण.े  

                          3)     तीन वषा=तून एकदा सव= वग=-4 कम=चा] यांना %वेटर व 

                                 रेनकोट eयावे लागतात,.यानुसार सदर सा+ह.य खरेद$-   

                                 साठf ई-Qन�वदा  ;सR करणे  ा2त दरास  शासक�य  

     माXयता घेवून व मा.%थायी स;मतीची माXयता घेवून  

     सा+ह.य खरेद$ करणे व �वतZरत करणे. 
 

8.  �वभागाचे Fयेय धोरण    सव= �वभागाNया मागणीनुसार व आवVयकते नुसार  

     सा+ह.य खरेद$ कWन सव= �वभागांना सा+ह.य पुरवठा  

     करणे. 

9.  धोरण     मा.%थायी स;मती व मा.सव=साधारण सभा ठरवते. 
 

10 सव" सबंंधीत कम"चार(    कQनHठ ;लपीक, ;शपाई, व वग=-4 सवंगा=तील दैQनक   

      वेतनावर$ल कम=चार$ 

11. काय"        अ.�. 7 नुसार 

12  कामाच े�व>ततृ >वIप      अ.�. 7 नुसार  
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13  स>ंथेचा संरचना6मक त16यामFये काय"@े<ाच े'6येक >तरावरच ेतप+शल- 

                                 आयुGत 

                             

                            अQतZरGत आयुGत  

 

                             उप आयुGत (महसूल)  

 

                               भांडार  मखु 

 

                               कQनHठ ;लपीक 

 

                                 ;शपाई  

 

14  काया"लयीन दरूFवनी Lमांक व वेळ   0240- 2333536-40  

                   वेळ सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 5.45 वा. 

 

15 साMताह(क सNुी व �व+शBट सेवेसाठP  दसुरा व चौथा शQनवार, र�ववार तसेच वेळोवेळी  

   ठर�वलेQया वेळ           जाह$र केलेcया सnुय्ा. 

 

 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (अ) 

 

औरंगाबाद महानगरपा+लका येथील महानगरपा+लका भांडार �वभाग, टाऊन हॉल, औरंगाबाद या 

�वभागातील अ�धकार( व कम"चार( यां=या अ�धकारांचा तप+शल 
 

अ 
अ.�. पदनाम  अ!धकार-आ!थ=क  कोण.या कायeया / Qनयम/ 

शासन पZरपJक नुसार  

अ;भ ाय  

 

-------------�नरंक------------- 

 

ब 
अ.�

. 

पदनाम  अ!धकार- शासक�य कोण.या कायeया / Qनयम/ 

शासन पZरपJक नुसार  

अ;भ ाय  

 

-------------�नरंक------------- 
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क 
अ.�. पदनाम  अ!धकार-फौजदार$ कोण.या कायeया / Qनयम/ 

शासन पZरपJक नुसार  

अ;भ ाय  

 

-------------�नरंक------------- 

 

ड 
अ.�. पदनाम  अ!धकार-अध=Xयायीक कोण.या कायeया / Qनयम/ 

शासन पZरपJक नुसार  

अ;भ ाय  

 

-------------�नरंक------------- 

 

 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब) 

  औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील महानगरपा+लका भांडार �वभाग, टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

�वभागातील अ!धकार$ व कम=चार$ यांNया कत=>यांचा तप;शल 

अ

.

�

. 

पदनाम कत=>ये कोण.या कायeया / Qनयम/ शासन 

पZरपJक नुसार 

अ;भ ाय 

1. भांडार  मखु मंु. ां.अ!ध.1949 अनुसार 

व मनपा अ!धQनयम व 

मनपा आयुGतांनी नमेुन 

+दलेल$ कत=>ये 

शासन Qनयमानुसार व महाराHI 

महानगरपा;लका अ!धQनयम नुसार व 

मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी 

स;मती सभनेे ठर�वलेcया धोरणानुसार.  

 

2. कQनHठ ;लपीक �वभागाअंतग=त नेमनु 

+दलेले कामे करणे  

---"---  

3. ;शपाई /  

;शपाई दै.व.े  

---"--- ---"---  
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कलम 4 (1) (b) (iii)  
 

�नण"य 'L:येतील पय"वे@ण व जबाबदार(च ेउ6तरदाई6व �नUचीत कIन काय"पFदतीच े'काशन 

(कामाचा 'कार व नांव) 

कामाचे >वIप       1) सव= वॉड= काया=लय व मLुय काया=लयातील सव=  �वभागाचंी  

                                 लेखन सा+ह.य,छपाई सा+ह.य व %वNछता सा+ह.याची   

                                 वा�ष=क मागणी मागवून .यानुसार ई-Qन�वदा  ;सR करणे.  

                                  ा2त दर कS T$य स;मती समोर ठेवून दर QनिVचती कWन  

                                 सदर दरास  शासक�य माXयता घेवून व मा.%थायी  

     स;मतीची माXयता घेवून सा+ह.य खरेद$ करणे व  ा2त  

     सा+ह.य सव= काया=लयास .यांNया मागणीनुसार �वतZरत  

     करणे.  

                           2)    गणवेश �वQनयम 2001 नुसार वग= 4 सफाई %Jी व प\ुष  

                                 कम=चा] यांना  ती वष^ गणवेश दे_यात येतो..या कZरता  

                                 सव= वॉड= व इतर काया=लयांकडून मागणी मागवून                                       

                                  .यानुसार मा.आयुGत यांNया माXयतेनुसार ई-Qन�वदा 

                                  ;सR करणे. ा2त दर कS T$य स;मती समोर ठेवून दर   

          QनिVचती कWन  शासक�य माXयता घेवून व मा.%थायी  

     स;मतीची माXयता घेवून सा+ह.य खरेद$ करणे. तसेच  

      ा2त कापडाचे नमनेु शासन माXय  योग शाळेकडून  

     तपासनू घेणे व  योग शाळेचा तपासणी  ा2त झाcया  

     नंतर  ा2त सा+ह.य सव= काया=लयास .यांNया    

     मागणीनुसार �वतZरत करणे.  

                          3)     तीन वषा=तून एकदा सव= वग=-4 कम=चा] यांना %वेटर व 

                                 रेनकोट eयावे लागतात,.यानुसार सदर सा+ह.य खरेद$-   

                                 साठf ई-Qन�वदा  ;सR करणे  ा2त दरास  शासक�य  

     माXयता घेवून व  मा.%थायी स;मतीची माXयता घेवून  

     सा+ह.य खरेद$ करणे व �वतZरत करणे. 
 

सबंंधीत तरतुद      काया=लयीन आदेशानुसार  
 

अ�ध�नयमाचे नांव     महाराHI महानगरपा;लका अ!धQनयम अXवये  
 

�नयम      वर$ल Qनयमा अंतग=त कामकाज करणे. 
 

शासन �नण"य      शासनाकडून वेळोवेळी  ा2त शासन Qनण=य. 
 

पVरप<के      शासनाकडून वेळोवेळी Qनग=;मत होत असलेले शासन  

      पZरपJके. 

काया"लयीन आदेश    शासन आदेश, मा.सव=साधारण सभा, मा.%थायी स;मती  

                                 सभा व मा.आयुGत महानगरपा;लका औरंगाबाद. 
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अ

.

L

. 

कामाच े>वIप कालावधी व 

�दवस 

कामासाठP 

जवाबदार( 

अ+भ'ाय 

1. 1) सव= वॉड= काया=लय व मLुय 

काया=लयातील सव= �वभागांची लेखन 

सा+ह.य,छपाई सा+ह.य व %वNछता सा+ह.याची 

वा�ष=क मागणी मागवनू .यानुसार ई-

Qन�वदा ;सRकरणे.   ा2त दर कS T$य स;मती 

समोर ठेवून दर QनिVचती कWन  शासक�य 

माXयता घेवून व मा.%थायी स;मतीची माXयता 

घेवून सा+ह.य  खरेद$ करणे व  ा2त सा+ह.य 

सव= काया=लयास .यांNया  मागणीनुसार �वतZरत 

करणे.  

2)गणवेश �वQनयम 2001 नुसार वग= 4 सफाई 

%Jी व प\ुष कम=चा] यानंा  ती वष^ गणवेश 

दे_यात येतो..या कZरता सव= वॉड= व इतर 

काया=लयांकडून मागणी मागवून .यानुसार 

मा.आयुGत यांNया माXयतेनुसार ई-Qन�वदा 

 ;सR करणे. ा2त दर कS T$य स;मती समोर 

ठेवून दर QनिVचती कWन  शासक�य माXयता 

घेवून व मा.%थायी स;मतीची माXयता घेवून 

सा+ह.य खरेद$ करणे. तसेच  ा2त कापडाच े

नमनेु शासन माXय  योग शाळेकडून तपासनू 

घेणे व  योग शाळेचा तपासणी  ा2त झाcया 

नंतर  ा2त सा+ह.य  सव= काया=लयास .यांNया  

मागणीनुसार �वतZरत करणे.  

3)तीन वषा=तून एकदा सव= वग=-4 कम=चा] यांना 

%वेटर व रेनकोट eयावे लागतात,.यानुसार सदर 

सा+ह.य खरेद$साठf ई-Qन�वदा  ;सR करणे 

 ा2त दरास  शासक�य माXयता घेवून व 

मा.%थायी स;मतीची माXयता घेवून सा+ह.य 

खरेद$ करणे व �वतZरत करणे. 
 

Qन�वदेमधील 

नमदू 

कालावधी 

 माणे 

भांडार  मखु -- 
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कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (अ) 

नम%ुयामFये कामाच े'गट(करण 

सघंटनाच ेल@ (वा�ष"क) 

अ.�

. 

काम/काय= कामाच े माण आथ^क लq अ;भ ाय 

Qनरंक 
 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (ब) 

कामाची कालमया"दा 1 ए�'ल ते 31 माच" काम पूण" होZयासाठP  

'6येक कामाची कालमया"दा : एक वष" 
अ.

�. 

काम/काय= +दवस/तास पूण= 

कर_यासाठf  

जबाबदार 

अ!धकार$ 

त�ार Qनवारण 

अ!धकार$ 

Qनरंक 
 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (अ) 

भांडार �वभागातील  कामाशी सबंंधीत �नयम / अ�ध�नयम 

 
अ.

�. 

सूचना पJकावर 

+दलेले �वषय  

Qनयम �मांक व वष= अ;भ ाय  

(असcयास) 

1.  %ता�वत धोरणानुसार  शासन Qनयमानुसार व महाराHI महानगरपा;लका 

अ!धQनयम, शासन Qनण=य व शासन पZरपJक, 

मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी स;मती सभनेे ठर�वलेcया 

धोरणानुसार.   

-- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ब) 

महानगरपा+लका भांडार �वभागतील कामाशी सबंंधीत शासन �नण"य 

अ

.

�

. 

शासन 

Qनण=यानुसार 

+दलेले �वषय 

 शासन Qनण=य �मांक व तार$ख  अ;भ ाय  

(असcयास) 

1.  शासक�य 

धोरणानुसार  

1. महाराHI महानगरपा;लका अ!धQनयम 

2. शासनाकडून वळेोवळेी Qनग=;मत शासन Qनण=य  

3. मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी स;मती सभा,   

  महानगरपा;लका औरंगाबाद यांनी ठर�वलेले धोरण.  

-- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (क) 

भांडार �वभागतील  कामाशी सबंंधीत पVरप<के 
अ.

�. 

शासन Qनण=यानुसार 

+दलेले �वषय 

 पZरपJक �मांक व तार$ख  अ;भ ाय  

(असcयास) 

1.  शासक�य 

धोरणानुसार  

1. राrय शासन व मा.आयुGत यांनी वेळोवळेी +दललेे आदेश  

2. मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी स;मती सभा 

महानगरपा;लका औरंगाबाद यांनी ठर�वलेले धोरण.  

-- 
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कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ड) 

भांडार �वभागतील कामाशी सबंंधीत काया"लयीन आदेश /धोरणा6मक पVरप<के 
अ.

�. 

�वषय   �मांक व तार$ख  अ;भ ाय  

(असcयास) 

1.  शासक�य बाबी 1. राrय शासन व मा.आयुGत यांनी वेळोवेळी +दललेे आदेश  

2. मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी स;मती सभा 

महानगरपा;लका औरंगाबाद यांनी ठर�वलेले धोरण.  

-- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (इ) 

औरंगाबाद महानगरपा+लका येथील भांडार �वभाग या �वभागामFये उपल^ध द>ताऐवजांची याद(  

अ

.

�

. 

द%तऐवजाचा  कार  �वषय  सबंं!धत 

>यGत/पदनाम 

>यGतीच े

+ठकाण/ 

उपरोGत 

काया=लयात 

उपलtध ्

नसcयास 

Qनरंक  

 

 

कलम 4 (1) (अ) (vi) 

औरंगाबाद महानगरपा+लका येथील भांडार �वभाग या �वभागामFये उपल^ध द>ताऐवजांची वग"वार(  
अ.

�. 

�वषय  द%तऐवजाचा  कार 

न%ती/ म%टर/ 

नuदप%ूतक/ >हावचर 

इ. 

 मुख बाबींचा तप;शलवार सुरvqत 

ठेप_या

चा 

कालाव

धी 

1 आवक-जावक नuद 

रिज%टर  

रिज%टर �वभागातील दैनं+दन टपालाच/ेसं!चकेची 

नuद ठेवणे  

कायम 

2 हजेर$ रिज%टर रिज%टर  कम=चा-यांNया उपि%थती बाबत  कायम 

3 सगंणक इलेGIॉQनक सा+ह.य  ा2तीची व �वतरणाची नuद घेणे कायम 

4 टपाल वह$  टपालवह$  भांडार �वभागातील टपाल वाटपाची नuद 

ठेवणे  

कायम  

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 

औरंगाबाद महानगरपा+लका येथील भांडार �वभागा=या पVरषदांची याद( 'काशीत करणे. 
अ.

�. 

पZरषदेच े

नांव  

पZरषदेच े

सद%य 

पZरषदेच े

उeयीHट 

wकती वेळा 

घे_यात येते  

सभा जनसामाXयां-साठf 

खुल$ आहे wकंवा नाह$ 

सभचेा 

काय=व.ृतांत 

(उपलtध) 

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

औरंगाबाद महानगरपा+लका येथील भांडार �वभागा=या पVरषदांची याद( 'काशीत करणे. 
अ.

�. 

सं%थचेे नांव  सं%थचेे 

सद%य 

सं%थचेे 

उeयीHट 

wकती वेळा 

घे_यात येते  

सभा जनसामाXयां-साठf 

खुल$ आहे wकंवा नाह$ 

सभचेा 

काय=व.ृतांत 

(उपलtध) 

-----------------------Qनरंक----------------------- 
 

कलम 4 (1) (ब) (ix)  

औरंगाबाद महानगरपा+लका येथील भांडार �वभागातील अ�धकार( व कम"चार( यांची नांवे, प6त ेव 

6यांचे मा+सक वेतन 
अ.

�. 

पदनाम  अ!धकार$/ कम=चा-

यांच ेनांव  

वग=  Wजू +दनांक  दरूyवनी �./ फॅGस/ 

ई-मले 

सyयाचे 

मुळ 

वतेन(W)  

1 भांडार  मखु {ी.भालचंT पैठणे  ब 09/01/2018 9823279007 18230+ 
4400 

2 कQनHठ ;लपीक {ी.अशोक जाधव 
(अका) 

क - 9545511474 15510+ 

2800 

3 कQनHठ ;लपीक महेश.ल.दबुे क 01/04/2014 9175443759 8860+ 

1900 
4 ;शपाई सांडू भालेराव  ड   10240+ 

1600 
5 कंJाट$ मजूर गणेश इरावणे  ड 20/09/2017 9922859950 9000 

                             कलम 4 (1) (ब) (x)  

औरंगाबाद महानगरपा+लका येथील भांडार �वभागातील अ�धकार( व कम"चार( यांची वेतनाची �व>ततृ 

मा�हती 'का+शत करणे 

अ

.

�

. 

पदनाम  वेतन Wपरेषा इतर अनु~ेय भ.ते 

Qनय;मत (महागाई 

भ.ता, घरभाडे, 

शहर भ.ता ) 

 सगंानुसार 

(जसे  वास 

भ.ता) 

�वशेष (जसे 

 कcप भ.ता, 

 ;शqण भ.ता) 

1 भांडार  मुख शासनाने Qनधा=Zरत 

केcयानुसार 

शासनाने Qनधा=Zरत 

केcयानुसार 

शासनाने 

Qनधा=Zरत 

केcयानुसार 

शासनाने 

Qनधा=Zरत 

केcयानुसार 

2 क.;लपीक ---"--- ---"--- ---"--- ---"--- 

3 क.;लपीक  ---"--- ---"--- ---"--- ---"--- 

4 ;शपाई/जवान ---"--- ---"--- ---"--- ---"--- 

5 मजूर दै.वे. मा.%थायी स;मQत 

ठरवानुसार 

मा.%थायी स;मQत 

ठरवानुसार 

मा.%थायी 

स;मQत 

ठरवानुसार 

मा.%थायी 

स;मQत 

ठरवानुसार 
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कलम 4 (1) (ब) (xi) 

औरंगाबाद महानगरपा+लका येथील भांडार �वभागाचे मजंूर अंदाजप< व खचा"चा तप+शल 

अ

.

�

. 

अंदाजपJक�य 

;शषा=च ेवण=न 

अनुदान  Qनयोिजत वापर 

(qेJ व कामाचा 

तप;शल) 

अ!धक अनुदान 

अपेvqत असcयास 

Wपयात  

अ;भ ाय  

 

-------------Qनरंक------------- 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील भांडार �वभागातील अनुदान वाटपाNया काय=�माची काय=पyदती 

2017-18 या वषा=साठf  का;शत करणे 

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

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (ब) 
 

औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील भांडार �वभागातील अनुदान काय=�माअंतग=त लाभा�या�ची 

�व%ततृ मा+हती  का;शत करणे 
 

अ

.

�

. 

लाभा�या=चे नांव व प.ता अनुदान/लाभ याची 

रGकम/Wपये 

Qनवड  ��येच ेQनकष  अ;भ ाय  

-------------Qनरंक------------- 

 

कलम 4 (1) (ब) (xiii)  

औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील भांडार �वभागातील ;मळणा-या / सवलतीचा परवाना याची चालू 

वषा=ची तप;शलवार मा+हती. 

परवाना/परवानगी/सवलतीच े कार  

अ.�. परवाना 

धारकाच े

नांव  

परवाXयाचा 

 कार  

परवाना 

�मांक  

+दनांका 

पासनू  

+दनांका 

पय�त 

साधारण 

अट$  

परवाXया

ची 

�व%ततृ 

मा+हती 

 

-------------Qनरंक------------- 
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कलम 4 (1) (ब) (xiv)  

औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील भांडार �वभागातील मा+हतीच ेइलेGIॉQनक %वWपात साठ�वलेल$ 

मा+हती  का;शत करणे. (चाल ूवषा=साठf) 

 

अ

.

�

. 

द%तऐवजाचा 

 कार  

�वषय  कोण.या इलेGIॉQनक 

नमXुयात  

मा+हती ;मळ_याची 

पyदती  

जवाबदार 

>यGती  

 

-------------Qनरंक------------- 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xv)  

औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील भांडार �वभागातील उपलtध स�ुवधांचा तGता  का;शत करणे.  

उपलtध ्सु�वधा. 

अ

.

�

. 

स�ुवधाचा  कार वेळ  काय= पyदती  +ठकाण  जबाबदार 

>यGती  

त�ार 

Qनवारण  

1 भेट_याNया वेळा 

सदंभा=त मा+हती  

काया=लयीन 

वेळेत  

(द.ू9.45 त े

सायं.5.45) 

 .यq चचा= 

wकंवा फोनवर 

चचा= कWन 

सोड�वणे  

भांडार 

�वभाग 

टाऊन हॉल 

भांडार  मखु - 

 

कलम 4 (1) (ब) (xvi)  

औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील भांडार �वभागातील शासक�य मा+हती अ!धकार$ / सहा�यक 

शासक�य मा+हती अ!धकार$/ अ�पल$य अ!धकार$ (तेथील लोक ा!धकार$Nया काय=qेJातील) यांची 

�व%ततृ मा+हती  का;शत करणे. 

अ.   शासक:य मा�हती अ�धकार(   

अ

.

�

. 

शासक�य मा+हती 

अ!धकार$ नांव  

पदनाम  काय=qेJ प.ता/फोन  ई-मेल अ�पल$य 

अ!धकार$  

1 भालचंT पैठणे भांडार  मखु औबाद मनपा 

ह� 

भांडार 

�वभाग 

टाऊन हॉल 

Paithn

ebd@g

mail.co

m 

उप आयुGत 

(महसूल) 
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ब.   सहाaयक शासक:य मा�हती अ�धकार(   

अ

.

�

. 

सहा�यक शासक�य 

मा+हती अ!धकार$ नांव  

पदनाम  काय=qेJ प.ता/फोन  ई-मेल 

1 अशोक जाधव क.;लपीक मनपा ह� भांडार �वभाग 

टाऊन हॉल 

- 

 

2 महेश ल दबु े क.;लपीक मनपा ह� भांडार �वभाग 

टाऊन हॉल 

 

 

क.   अ�पल(य अ�धकार(   
अ

.

�

. 

अ�पल$य  

अ!धकार$ नांव  

पदनाम  काय=qेJ प.ता/फोन  ई-

मे

ल 

यांNया अ!धन%त 

शासक�य मा+हती 

अ!धकार$  

1 मंजूषा मुथा उपायुGत 

महसूल 
मनपा ह� मLुय ईमारत 

मनपा 

औरंगाबाद. 

टाऊन हॉल 

 भांडार  मुख 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xvii)  

  औरंगाबाद महानगरपा;लका येथील भांडार �वभागातील   काशीत मा+हती Qनरंक 

समज_यात यावे. 

 

कलम 4 (1) (क)  

  सव=सामाXय लोकांशी सबंंधीत मह.वाची Qनण=य व धोरणे यांची याद$  काशनाकर$ता तयार 

करणे व �वतर$त करणे 

 

कलम 4 (1) (ड)  

  सव=साधारणपणे आपcया काया=लयात होणा-या  शासक�य / अध=Xयायीक कामकाजाNया 

 कारची याद$ तयार करणे, घेतलेcया Qनण=याबाबत काय= कर_याची मीमांसा यापुढे दे_यात येईल 

असे जाह$र करणे. 

 

 

       भांडार  मखु 

          महानगरपा;लका औरंगाबाद.  


