
 

 

 

 
 

 

 

घनकचरा �यव�थापन �वभाग 

औरंगाबाद महानगरपालका, औरंगाबाद 

 

 



 

 

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

कलम 2 एच नमुना (अ) 
 

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

याद$  
 

शासक'य  वभागाचे नांव : औरंगाबाद महानगरपालका, औरंगाबादटाऊन हॉल, 

औरंगाबाद.   
 

कलम 2 (एच) /// 

अ.1 लोक #ा�धकार$ सं2था सं2था #मुखांचे पदनाम �ठकाण/प8ता 

1. औरंगाबाद 

महानगरपालका 

आयु;त औरंगाबाद महानगरपालका, 

औरंगाबादटाऊन हॉल, औरंगाबाद.  

 

कलम 2 एच नमुना (ब) 

शासनाकडून पुरेसा #ा>त ् लोक#ा�धकार$ सं2थांची याद$. 

शासक'य  वभागाचे नांव : घनकचरा Aयव2थापन कB, औरंगाबाद महानगरपालका, 

औरंगाबाद टाऊन हॉल, औरंगाबाद431001.  
 

कलम 2 () () () अंतगEत  

अ.1 लोक #ा�धकार$ सं2था सं2था #मुखांचे पदनाम �ठकाण/प8ता 

1. घनकचरा Aयव2थापन 

कB 

 वभाग #मुख, घनकचरा 

Aयव2थापन कB तथा 

सहाFयक आयु;त 

औरंगाबाद महानगरपालका, 

औरंगाबादटाऊन हॉल, 

औरंगाबाद. 
 

कलम 4 (1) () () 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील  वभाग #मुख, घनकचरा Aयव2थापन कB यांचे 

दालन या  वभागातील कायG व कतEAये यांचा तपशल. 

1 कायाEलयाचे नांव     महानगरपालका, औरंगाबाद. 

 

2 प8ता      महानगरपालका मुHय #शासक'य इमारत 

ट>पा 1.1, टाऊनहॉल, औरंगाबाद  431 001. 
 

3 कायाEलय #मुख आयु;त, महानगरपालका औरंगाबाद 
 

4 शासJकय  वभागाचे नांव   घनकचरा Aयव2थापन कB, औरंगाबाद 

महानगरपालका   
 

5 कोण8या मंKालयाLया खा8याLया 

अ�धन2त 

महाराMN शासन नगर  वकास मंKालय, मंुबई. 

 



 

 

6 कायEBेK औरंगाबाद महानगरपालका हQीतील सपूंणE 

भाग (सडकोसह). 

7  वशMट कायG (1) वॉडE अ त ेफ अंतगEत नागर$ घनकचरा 

Aयव2थापन करणे. 

(2) 50 माय1ॉनपेBा कमी जाडीचे 

>ला2ट$क कॅर$बॅग ज>ती मो�हम 

राब वणे. 

(3) 2वLछ भारत व 2वLछ महाराMN 

अभयान राब वणे. 

(4) घनकचरा Aयव2थापन #J1या कW Xावर 

#J1या करणे. 

मा. आयु;तांLया वेळोवेळी �दलेZया 

सुचनां#माणे कायEवाह$ क[न अंमलबजावणी 

करणे. 

8  वभागाचे ]येय धोरण वेळोवेळी शासनाLया �नदGशा#माणे.  
 

 

9 धोरण मा.2थायी समती व मा.सवEसाधारण सभा 

ठरवते. 
 

10 सवE संबं�धत अ�धकार$/कमEचार$  वभाग #मुख, घनकचरा Aयव2थापन कB 

2वLछता �नर$Bक (2) 

क�नMठ ल पक (2)  

शपाई (3) 

11 कायE (1) वॉडE अ त ेफ अंतगEत नागर$ घनकचरा 

Aयव2थापन करणे. 

(2) 50 माय1ॉनपेBा कमी जाडीचे 

>ला2ट$क कॅर$बॅग ज>ती मो�हम 

राब वणे. 

(3) 2वLछ भारत व 2वLछ महाराMN 

अभयान राब वणे. 

(5) घनकचरा Aयव2थापन #J1या कW Xावर 

#J1या करणे.  

मा. आयु;तांLया वेळोवेळी �दलेZया 

सुचनां#माणे कायEवाह$ क[न 

अंमलबजावणी करणे. 

12 कामाचे  व2ततृ 2व`प अ.1.11 नुसार  

13 मालम8तचेा तपशल �नरंक 



 

14 उपलbध सेवा �नरंक 

15 सं2थेLया संरचना8मक 

त;8याम]ये कायEBेKाच े#8येक 

2तरावरचे तपशल 

�नरंक 

16 कायाEलयीन दरु]वनी 1मांक व 

वेळ 

0240233353640  

वेळ सकाळी 10:00 ते सांय 5:45 
 

17 सा>ता�हक सुcी व  वशMट 

सेवेसाठd ठर वलेZया वेळ 

दसुरा व चौथा श�नवार, र ववार तसेच 

वेळोवेळी #ा>त ् असलेZया अथवा / जाह$र 

केलेZया सुf टया 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
क�न)ठ +ल�पक 

आय-ुत 

घनकचरा �यव�थापण �वभाग /मुख 

/भार1 �व2छता �नर14क 

 

+शपाई  



 

 

 

कलम 4 (1) () () नमुना (अ)  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापक यांचे  वभागातील कमEचार$ 

यांLया अ�धकारांचा तपशल. 

 

अ 

अ.1. पदनाम अ�धकारआ�थEक कोण8या कायgया/�नयम/ शासन 

�नणEय/पhरपKक नुसार 

अभ#ाय 

�नरंक 

ब 

अ.1. पदनाम अ�धकार#शासक'

य  

कोण8या कायgया/�नयम/ शासन 

�नणEय/पhरपKक नुसार 

अभ#ाय 

  �नरंक              

 
क 

अ.1. पदनाम अ�धकारफौजदार$  कोण8या कायgया/�नयम/ शासन 

�नणEय/पhरपKक नुसार 

अभ#ाय 

            �नरंक              

 
ड 

अ.1. पदनाम अ�धकारअधE�यायीक  कोण8या कायgया/�नयम/ शासन 

�नणEय/पhरपKक नुसार 

अभ#ाय 

            �नरंक              
 
 

कलम 4 (1) () () नमुना (ब) 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कB  वभागातील अ�धकार$ 

व कमEचार$ यांLया कतEAयांचा तपशल.   

अ. 

1. 

पदनाम कतEAये  कोण8या कायgया/�नयम/ शासन 

�नणEय/पhरपKक नुसार 

अभ#ाय 

1  वभाग 

#मुख, 

घनकचरा 

Aयव2थापन 

कB 

घनकचरा Aयव2थापन 

अंतगEत शहर 2वLछतवेर 

�नयंKण करणे. 

शासन �नयमा नुसार व महाराMN 

महानगरपालका अ�ध�नयम नुसार 

व मा.सवEसाधारण सभा व 

मा.2थायी समती सभेने 

ठर वलेZया धोरणानुसार 

घनकचरा Aयव2थापन हाताळणी 

�नयम 2000 कायदा 

अंमलबजावणी. 

 



 

 

2. घनकचरा 

Aयव2थापक 

घनकचरा Aयव2थापन 

अंतगEत शहर 2वLछतवेर 

�नयंKणासंदभाEत नेमनू 

�दलेल$ कामे करणे. 

शासन �नयमा नुसार व महाराMN 

महानगरपालका अ�ध�नयम नुसार 

व मा.सवEसाधारण सभा व 

मा.2थायी समती सभेने 

ठर वलेZया धोरणानुसार 

घनकचरा Aयव2थापन हाताळणी 

�नयम 2000 कायदा 

अंमलबजावणी. 

× ü̧ŒŸÖ¯Ö¤ü 

3. क�नMठ 

लपीक 

 वभागातंगEत नेमून 

�दलेल$ कामे करणे. 

''  

4 शपाई  वभागातंगEत नेमून 

�दलेले कामे करणे. 

  

 
 

कलम 4 (1) (ब) ()  

�नणEय #J1येतील पयEवेBण व जबाबदार$चे उ8तरदाई8व �निkचत क`न कायEप]दतीचे 

#काशन (कामाचा #कार/नांव) 

कामाचे 2व`प (1) वॉडE अ त े फ अंतगEत नागर$ घनकचरा Aयव2थापन 

करणे. 

(2) 50 माय1ॉनपेBा कमी जाडीचे >ला2ट$क कॅर$बॅग ज>ती 

मो�हम राब वणे. 

(3) 2वLछ भारत व 2वLछ महाराMN अभयान राब वणे. 

(4) घनकचरा Aयव2थापन #J1या कW X 

मा. आयु;तांLया वेळोवेळी �दलेZया सुचनां#माणे कायEवाह$ 

क[न अंमलबजावणी करणे.  
 

 

संबं�धत तरतुद  :  कायाEलयीन आदेशानुसार 

अ�ध�नयमाचे नांव  :  महाराMN महानगरपालका अ�ध�नयम अ�वये. 

�नयम   : वर$ल अ�ध�नयम अंतगEत कामकाज करणे. 

शासन �नणEय   : शासनाकडून वेळोवेळी #ा>त ् शासन �नणEय. 

पhरपKके           : शासनाकडून वेळोवेळी �नगEमीत होत असलेले शासन पhरपKक. 

कायाEलयीन आदेश   :  शासन, मा. सवEसाधारण सभा / मा. 2थायी समती सभा व 

मा.आयु;त महानगरपालका औरंगाबाद.  

 

 

 
 

 



 

 

अ. 

1. 

कामाचे 2व`प कालावधी �दवस  कामासाठd जबाबदार 

अ�धकार$  

अभ#ाय 

1 (1) वॉडE अ त े फ अंतगEत नागर$ 

घनकचरा Aयव2थापन करणे. 

(2) 50 माय1ॉनपेBा कमी जाडीचे 

>ला2ट$क कॅर$ बॅग ज>ती 

मो�हम राब वणे. 

(3) 2वLछ भारत व 2वLछ महाराMN 

अभयान राब वणे. 

मा. आयु;तांLया वेळोवेळी �दलेZया 

सुचनां#माणे कायEवाह$ क[न 

अंमलबजावणी करणे.  

कामावर 

अवलंबुन 

 वभाग #मुख, 

घनकचरा 

Aयव2थापन कB 

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (अ) 

नमु�याम]ये कामाचे #गट$करण 

संघटनाचे लB (वा षEक)  

अ.1. काम/कायE  कामाचे #माण  आ�थEक लB  अभ#ाय 

01  वभाग #मुख, घनकचरा Aयव2थापन 

कB यांचे अ�धप8याखाल$ल  वभागाचे 

आ�थEक व #शासक'य बाबी 

आ�थEक वषE   

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (ब)  

कामाची कालमयाEदा 1 ए #ल त े31 माचE काम पुणE होmयासाठd 
 

#8येक कामाची कालमयाEदा : एक वषE  

अ.1. काम/कायE  �दवस/तास पुणE 

करmयासाठd  

जबाबदार 

अ�धकार$  

त1ार �नवारण 

अ�धकार$  

01  वभाग #मुख, घनकचरा Aयव2थापन 

कB यांचे अ�धप8याखाल$ल 

 वभागाचे आ�थEक व #शासक'य 

बाबी. 

आथnक वषE  वभाग 

#मुख, 

घनकचरा 

Aयव2थाप

न कB 

आयु;त, मनपा 

औरंगाबाद 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (अ)  

घनकचरा Aयव2थापन कBातील कामाशी संबं�धत �नयम/अ�ध�नयम  
 

अ.1. सूचना पKकावर 

�दलेले  वषय 

�नयम 1मांक व वषG अभ#ाय 

(असZयास) 

01 #2ता वत 

धोरणानुसार 

शासन �नयमा नुसार व महाराMN 

महानगरपालका अ�ध�नयम, शासन �नणEय व 

पhरपKक व मा.सवEसाधारण सभा व मा.2थायी 

समती सभेने ठर वलेZया धोरणानुसार 

 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (ब)  

घनकचरा Aयव2थापन कBातील कामाशी संबं�धत शासन �नणEय  

अ. 

1.  

शासन �नणEयानुसार 

�दलेले  वषय 

शासन �नणEय 1मांक व तार$ख  अभ#ाय 

(असZयास) 

01 #शासक'य 

धोरणानुसार 

1. महाराMN महानगरपालका अ�ध�नयम  

2. वेळोवेळी आलेले शासन �नणEया#ामणे 

3. मा.सवEसाधारण सभा व मा.2थायी समती 

सभा, महानगरपालका यांनी ठर वलेले धोरण. 

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (क)  

घनकचरा Aयव2थापन कBातील कामाशी संबं�धत पhरपKके 

अ. 

1.  

शासक'य पKकानुसार 

�दलेले  वषय  

पर$पKक 1मांक व तार$ख  अभ#ाय 

(असZयास) 

01 #शासक'य 

धोरणानुसार 

1. राoयशासन व मा.आयु;त यांनी वेळोवेळी      

�दलेले आदेश 

मा.सवEसाधारण सभा व मा.2थायी समती सभा, 

महानगरपालका यांनी ठर वलेले धोरण. 

 

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (ड) 

घनकचरा Aयव2थापन  वभागातील कामाशी संबं�धत कायाEलयीन आदेश/धोरणा8मक 

पhरपpKके. 

अ. 1.  वषय 1मांक व तार$ख अभ#ाय 

(असZयास) 

01 #शासक'

य बाबी 

1. राoयशासन व मा.आयु;त यांनी वेळोवेळी �दलेले आदेश 

मा.सवEसाधारण सभा व मा.2थायी समती सभा, 

महानगरपालका यांनी ठर वलेले धोरण. 

 

 



 

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (इ) 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कB  वभागाम]ये उपलbध 

द2ताऐवजांची याद$. 

अ.1. द2ताऐवजाचा #कार  वषय संबं�धत  

Aय;ती / 

पदनाम 

Aय;तीचे �ठकाण / 

उपरो;त कायाEलयात 

उपलbध नसZयास 

2. •  वभागास #ा>त ् झालेZया पKांवर 

कायEवाह$ क[न मंजुर$साठd सादर 

केलेZया सं�चका 

मा�हती अ�धकार अ�ध�नयम 2005 

अ�वये #ा>त ् अजाEवर$ल सुनावणी 

सं�चका 

आवक 

जावक, 

मा�हती 

अ�धकार 

क�नMठ ल पक  

  

कलम 4 (1) (अ) () 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBाम]ये द2ताऐवजांची 

वगEवार$.  

अ.1.  वषय द2ताऐवजाचा 

#कार न2ती/ 

म2टर/नsदपु2त

क Aहाऊचर इ. 

#मुख बाबींचा  

तपशीलवार  

सुरtBत 

ठेवmयाचा 

कालावधी  

1 शासक'य पKAयवहार न2ती घनकचरा Aयव2थापन हाताळणी �नयम 

2000 ची अंमलबजावणी संदभाEत. 

कायम 

2  वधानमंडळाशी 

संबं�धत पKAयवहार 

न2ती  वधी मंडळ, तारांक'त/अतारांक'त #kन कायम 

3 लोक#�त�नधी त1ार$ न2ती मा.मंKी, राoयमंKी, खासदार, आमदार, 

मा. महापौर, सवE पदा�धकार$ व सवE स. 

नगरसेवक यांLयाशी केलेला पKAयवहार.  

10 वषG 

4 मा�हतीचा  

अ�धकार2005 

न2ती  सदर अ�ध�नयमांतगEत संबंधीत  वभागा 

संदभाEत #ा>त ् झालेल$ #करणे. 

कायम 

5 हजेर$ पट म2टर कमEचाu याLंया उपि2थतीबाबत. कायम 

6 आवकजावक नsद 

रिज2टर 

नsद रिज2टर महापालकेतील दैनं�दन टपालाचे नsद 

ठेवणेबाबत.  

10 वषG 

 

 

 

 

 

 



 

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (क) 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBाLया पhरषदांची याद$ 

#काशीत करणे.  

अ.1 पhरषदेचे 

नांव 

पhरषदेचे 

सद2य 

पhरषदेचे 

उ�QMट 

Jकती वेळा 

घेmयात येत े

सभा जनसामा�या साठd 

खुल$ आहे Jकंवा नाह$ 

सभेचा 

कायEव8ृतांत 

(उपलbध) 

                                         �नरंक              

  

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (ड) 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBाLया पhरषदांची याद$ 

#काशत करणे.  
 

अ.1 सं2थेचे 

नांव 

सं2थेचे 

सद2य 

सं2थेचे 

उ�QMट 

Jकती वेळा 

घेmयात येत े

सभा जनसामा�या साठd 

खुल$ आहे Jकंवा नाह$ 

सभेचा कायEव8ृतांत 

(उपलbध) 

                                          �नरंक             

 
 

कलम 4 (1) (ब) () 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBातील अ�धकार$ व 

कमEचार$ यांची नांवे, प8त ेव 8यांचे मासक वेतन. 

  
 

अ.

1 

पदनाम अ�धकार$/ कमEचाu यांचे 

नांव 

व

गE 

`जू �दनांक दरु]वनी 1./ 

फॅ;स/ईमेल 

स]याचे 

(मुळ) 

वेतन 

1.  वभाग #मुख, 

घ.क.Aय.क. तथा 

सहाFक आयु;त ्   

wी.नंदJकशोर भsबे अ 13/06/2018 33353640 

 व2तार 

1.212 मो.1. 

8796142675 

[.13700  

2. #.2वLछता 

�नर$Bक 

wी. वशाल खरात ड 08/12/2010 7507133331 
[.7100/- 

3. #.2वLछता 

�नर$Bक 

wी.स�चन भालेराव ड 17/10/2008 9767933470 
[.7760/- 

4 क�नMठ लपीक wी. जयवंत कुलकणn  क 17/10/1990 9764269499 [.17000/- 

5. क�नMठ ल पक wीमती.अंबट आर.एस. क 07/06/2014 9764940707 [.8200/- 

6. शपाई wी.मगन pKभुवन  ड 27/05/1995 9665844012 [.12370  

7. शपाई wीमती सु�नता ता;वाले ड 13/10/2016 - [.6000/- 

8 शपाई wी.जावेद खान ड 24/12/2018 7420869007 [.6000/- 
 



 

 

कलम 4 (1) (ब) () 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBातील अ�धकार$ व 

कमEचाu यांची वेतनाची  व2ततृ मा�हती #काशत करणे. 

 

अ.

1 

पदनाम वेतन `परेषा इतर अनुyेय भ8त े

�नयमत (महागाई 

भ8ता, घरभाडे भ8ता, 

शहर भ8ता) 

#संगानुसार 

(जसे #वास 

भ8ता,) 

 वशेष (जसे 

#कZप भ8ता, 

#शBण भ8ता) 

1  वभाग #मुख, 

घ.क.Aय.क.तथा 

सहाFक आयु;त 

9300-34800 

4400 

100 % महागाई भ8ता 

व 20% घर भाड,े 

�नयमा नुसार {डे पे 

शासन 

�नयमानुसार 

लागू नाह$ 

2 2वLछता �नर$Bक 4400-20200 

1300  

   

3 क�नMठ लपीक 5200-20200 

1900 

,, ,, ,, 

4 शपाई 4440-20200 

1300 

 

,, ,, ,, 

 

 
 

 

कलम 4 (1) (ब) ()  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBाचे मंजूर अंदाजपKक व 

खचाEचा तपशल याची  व2ततृ मा�हती #काशत करणे. 

       

अ.1 अंदाजपKक'य 

शीषाEचे वणEन 

अनुदान �नयोिजत वापर (BेK 

व कामाचा तपशल) 

अ�धक अनुदान अपtेBत 

असZयास `पयात 

अभ#ाय 

          �नरंक              
 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (अ) 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापकन कBातील अनुदान 

वाटपाLया कायE1माची कायEप]दती 2014-15 या वषाEसाठd #काशत करणे. 

     मा�हती �नरंक         

 

 



 

 

कलम 4 (1) (ब) () नमुना (ब) 

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBातील अनुदान 

कायE1मांतगEत लाभाथnची  व2ततृ मा�हती #काशत करणे. 
 

योजना/कायE1माच ेनांव 

अनु. 

1. 

लाभाथnचे नांव व 

प8ता 

अनुदान/लाभ याची 

र;कम/2व`प 

�नवड पाKतेचे �नकष अभ#ाय 

          �नरंक              
 

 

कलम 4 (1) (ब) ()  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBातील 

मळणाu या/सवलतीचा परवाना याची चालू वषाEची तपशलवार मा�हती. 
 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे #कार 

अनु. 

1. 

परवाना 

धारकाचे नांव 

परवा�या

चा #कार 

परवाना 

1मांक 

�दनांका 

पासून 

�दनांका 

पय|त 

साधारण 

अट$ 

परवा�याची 

 व2ततृ मा�हती 

          �नरंक              

कलम 4 (1) (ब) ()  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBातील मा�हतीचे इल;ेNा�नक 

2व`पात साठ वलेल$ मा�हती #काशत करणे.  चालू वषाEकhरता. 
 

अनु. 

1. 

द2ताऐवजाचा 

#कार 

 वषय कोण8या इले;Nॉ�नक 

नमु�यात 

मा�हती मळ वmयाची 

प]दती 

जबाबदार 

Aय;ती 

   �न रं क   

कलम 4 (1) (ब) ()  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBातील उपलbध स ुवधांचा त;ता 

#काशत करणे.  उपलbध सु वधा. 

अ. 

1. 

सु वधेचा 

#कार 

वेळ कायE प]दती �ठकाण जबाबदार 

Aय;ती/ कमEचार$ 

त1ार �नवारण 

1.  भेटmयाLया 

वेळेसंदभाEत 

मा�हती 

पुणE 

कायाEलयीन 

वेळेत. 

#8यB चचाE 

Jकंवा फोनवर 

चचाE क[न 

#kन सोड वणे. 

घनकचरा  

Aयव2थापन 

कB 

 वभाग #मुख 

घनकचरा 

Aयव2थापन कB 

तथा सहाFक 

आयु;त 

मा.आयु;त 

 



 

 

कलम 4 (1) (ब) ()  

औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन कBातील शासक'य मा�हती 

अ�धकार$/सहाFयक शासक'य मा�हती अ�धकार$/अ पल$य #ा�धकार$ (तथेील लोक#ा�धकार$Lया 

कायEBेKातील) यांची  व2ततृ मा�हती #काशीत करणे. 

अ. शासक'य मा�हती अ�धकार$. 

अ.

1. 

शासक'य मा�हती 

अ�धकार$चे नांव 

पदनाम कायEBेK प8ता/फोन ईमेल अ पल$य 

#ा�धकार$ 

1 wी. नंदJकशोर 

भsबे 

घनकचरा 

Aयव2थापन 

 वभाग #मुख 

औरंगाबाद 

महानगरपाल

का 

मनपा ;वाटEर 

�दZल$गेट 

औरंगाबाद 

8796142675 

 घनकचरा 

Aयव2थापन 

 वभाग 

#मुख 
 

ब. सहाFयक शासक'य मा�हती अ�धकार$. 

अ.

1. 

सहाFयक शासक'य 

मा�हती अ�धकार$चे नांव 

पदनाम कायEBेK प8ता/फोन ईमेल 

1 wी.जयवंत कुलकणn क�नMठ 

ल पक 

औरंगाबाद 

महानगरपालका 

>लॉट न. 149 पार$जातनगर 

एन-4 सडको औ.बाद 
9764269499 

 

 

 

क. अ पल$य अ�धकार$ : 

अ.1 अ पल$य 

अ�धकार$चे नांव 

पदनाम कायEBेK प8ता/फोन ईमेल यांLया अ�ध�न2त 

शासक'य मा�हती 

अ�धकार$ 

1. wी.नंदJकशोर भsबे   वभाग 

#मुख, 

घ.क.Aय

.क. 

औरंगाबाद 

महानगरपालका 

औरंगाबाद 

महानगरपालका 

टाऊन हॉल, 

औरंगाबाद 01.  

233353640 

 व2तार 1.212 

मो.नं. 

8796142675  

 घनकचरा 

Aयव2थापक 

मो.नं.87961426

75 

 

 

 

 

 



 

 

कलम 4 (1) (ब) () औरंगाबाद महानगरपालका येथील घनकचरा Aयव2थापन 

कBातील #काशीत मा�हती �नरंक समजmयांत यावे. 

 

     कलम 4 (1) (क) 

सवEसामा�य लोकांशी संबधीत मह8वाची �नणEय व धोरणे यांची याद$ #काशनाकर$ता 

तयार करणे व  वतर$त करणे. 

 कलम 4 (1) (ड)  

सवEसाधारणपणे आपZया कायाEलयात होणाu या #शासक'य/अधE�यायीक कामकाजाLया 

#काराची याद$ तयार करणे. घेतलेZया �नणEयाबाबत कायE करmयाची मीमांसा यापुढे 

देmयात येईल असे जाह$र करणे. 

  

 

 

                               घनकचरा Aयव2थापन  वभाग #मुख 

             महानगरपालका, औरंगाबाद.9 


