
                                                                                                                               [1] 

 

 

 

 

 

  

महानगरपािलका महानगरपािलका महानगरपािलका महानगरपािलका 
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औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद    

 (नगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभाग) 

मा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचा अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम, 2005 चेचचेेचे कलमकलमकलमकलम 4(1) (बबबब) अंतग!तअंतग!तअंतग!तअंतग!त मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती    

कलमकलमकलमकलम 2 एचएचएचएच नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

मा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचा अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम 2005 अ#वयेअ#वयेअ#वयेअ#वये �वभाग�वभाग�वभाग�वभागवावावावारररर लोकूािधकार�लोकूािधकार�लोकूािधकार�लोकूािधकार� यांचीयांचीयांचीयांची याद�याद�याद�याद� 
शासक'य �वभागाचे नांव :     औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,    औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद-टाऊनटाऊनटाऊनटाऊन हॉलहॉलहॉलहॉल, औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद 

कलम 2 (h) a/b/c/d 

अअअअ.बबबब. लोकलोकलोकलोक ूािधकार�ूािधकार�ूािधकार�ूािधकार� संःथासंःथासंःथासंःथा संःथासंःथासंःथासंःथा ूमुखाचेूमुखाचेूमुखाचेूमुखाचे 

पदनामपदनामपदनामपदनाम 

�ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण / प1ाप1ाप1ाप1ा 

1 औरंगाबाद महानगरपािलका आयु3 औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद - 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 

कलमकलमकलमकलम 2 एचएचएचएच नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

शासनाकडून पुरेसा ूा6 लोकूािधकार� संःथांची याद�. 

शासक'य �वभागाचे नाव : नगर सिचव �वभाग, औरंगाबाद महानगरपािलका 

                   औरंगाबाद-टाऊन हॉल, औरंगाबाद -    431001                    

कलमकलमकलमकलम 2 (h) (i) (ii) अंतग!तअंतग!तअंतग!तअंतग!त 

अअअअ.बबबब. लोकलोकलोकलोक ूािधकार�ूािधकार�ूािधकार�ूािधकार� 

संःथासंःथासंःथासंःथा 

संःथासंःथासंःथासंःथा ूमुखाचेूमुखाचेूमुखाचेूमुखाचे पदनामपदनामपदनामपदनाम �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण / प1ाप1ाप1ाप1ा 

1 नगर सिचव �वभाग   नगर सिचव  औरंगाबाद महानगरपािलका,औरंगाबाद 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

कलमकलमकलमकलम 4 (1)(b)(i) 

औरंगाबाद महानगरपािलका नगर सिचव येथील �वभाग या �वभागातील काय8 व कत!9ये यांचा तपिशल. 

1. काया!लयाचेकाया!लयाचेकाया!लयाचेकाया!लयाचे नानानानावववव     नगर सिचव �वभाग, महानगरपािलका औरंगाबाद. 

2. प1ाप1ाप1ाप1ा      टाऊन हॉल, औरंगाबाद 431 001 

3.  काया!लयकाया!लयकाया!लयकाया!लय ूमुखूमुखूमुखूमुख     आयु3 महानगरपािलका औरंगाबाद.  

4.  शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य �वभागाचे�वभागाचे�वभागाचे�वभागाचे नानानानावववव         नगर सिचव �वभाग, महानगरपािलका सिचवालय  

5. कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या मंऽालया<यामंऽालया<यामंऽालया<यामंऽालया<या खा:या<याखा:या<याखा:या<याखा:या<या      नगर �वकास �वभाग 

6. अिधनःतअिधनःतअिधनःतअिधनःत       ----- 
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7.  काय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽ           औरंगाबाद शहर महानगरपािलका ह> 

8. भौगोिलक                     भौगोिलक                     भौगोिलक                     भौगोिलक                         175.655 चौ.�क.मी औरंगाबाद महानगरपािलक     

9. काया!नुCप                     काया!नुCप                     काया!नुCप                     काया!नुCप                         महानगरपािलका, ः थायी सिमती, 5 �वषय सिम: या. 

10.  �विशE�विशE�विशE�विशE काय!काय!काय!काय!           �व�वध सभांचे (सव!साधारण ् , ः थायी सिमती, �वषय 

सिम: या, इ.) यांचे बैठकांचे आयोजन वेळोवेळ� करणे  

पदािधकार� िनवडणुक काय!बम घेणे.                                  

11.  �वभागाचे�वभागाचे�वभागाचे�वभागाचे NयेयNयेयNयेयNयेय/धोरणधोरणधोरणधोरण   �व�वध सभांचे (सव!साधारण ् ,ः थायी सिमती, �वषय 

सिम: या, इ.) व:ृ तांत तयार करणे इ. िनण!य घेणेसाठP 

12. धोरणधोरणधोरणधोरण     महानगरपािलका, ः थायी सिमती, �वषय सिम: या यां< या  

बैठकाचे आयोजन करणे 

13. सव!सव!सव!सव! संबंधीतसंबंधीतसंबंधीतसंबंधीत कम!चार�कम!चार�कम!चार�कम!चार�   (48) 

14. काय!काय!काय!काय!     उपिन!दTं ट बठैकांची काय!बम प�ऽका, इितव:ृ तांत तयार  

करणे. सव!पािलका सदः यांना पुर�वणे, बैठ कांचे आयोजन 

करणे, सदः यांचे मानधन, भ: ते सव! पदािधकार� यां< या 

िनवडणुक काय!बम इ. अिधनः त कम!चार� यांचेवर 

िनयऽंण, पय!वे=ण, आः थापना �वषयक कामे इ: याद�.     

15. मालम: तेमालम: तेमालम: तेमालम: तेचा तपशील             चा तपशील             चा तपशील             चा तपशील              ---- 

16. इमारती व जागेचा त पइमारती व जागेचा त पइमारती व जागेचा त पइमारती व जागेचा त पशीलशीलशीलशील     औरंगाबाद महानगरपािलका टाऊन हॉल, औरंगाबाद  

431001         

17. उपलX धउपलX धउपलX धउपलX ध सेवा सेवा सेवा सेवा   ---- 

18. संः थेसंः थेसंः थेसंः थे< या< या< या< या    संरचना:मकसंरचना:मकसंरचना:मकसंरचना:मक तY:यामNयेतY:यामNयेतY:यामNयेतY:यामNये  

19. काय!=ेऽाचेकाय!=ेऽाचेकाय!=ेऽाचेकाय!=ेऽाचे ू:येकू:येकू:येकू:येक ःतरावरचेःतरावरचेःतरावरचेःतरावरचे तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल- 

20. काया!लयीनकाया!लयीनकाया!लयीनकाया!लयीन दरूNवनीदरूNवनीदरूNवनीदरूNवनी बमांकबमांकबमांकबमांक वववव वेळवेळवेळवेळ   0240- 2347916, 2333536-40 �वः तार-240   

वेळ- सकाळ� 10.00 ते 2.00 दपुार� 2.30 ते 5.45 वा. 

21. सा6ाह�कसा6ाह�कसा6ाह�कसा6ाह�क सु\ट�सु\ट�सु\ट�सु\ट� वववव �विशE�विशE�विशE�विशE सेवेसाठPसेवेसाठPसेवेसाठPसेवेसाठP  र�ववार, दसुरा व चौथा शिनवार, तसेच वेळोवेळ�  

 जाह�र केले]या सु\टया 
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नगर सिचव �वभागाचा संरचना: मनगर सिचव �वभागाचा संरचना: मनगर सिचव �वभागाचा संरचना: मनगर सिचव �वभागाचा संरचना: मक तY : याक तY : याक तY : याक तY : यामN येमN येमN येमN ये काय!=ेऽाचे काय!=ेऽाचे काय!=ेऽाचे काय!=ेऽाचे 

ू: येू: येू: येू: येकककक    ः तः तः तः तरावर तपिशलरावर तपिशलरावर तपिशलरावर तपिशल   

                                 आयु3 

                             

                             नगर सिचव 

 

 
लघटंुकलेखक                 काया!लयीन अिध=क         ः वीय स हा^यक. महापौर 
 

 
पदािधकार� दालनाव_रल           व_रं ठ िल�प क         व_रं ठ िल�प क 

    व_रं ठ िल�प क 

 
  किनं ठ िल�प क         संगणक ऑपरेटर/किनं ठ िल�प क          किनं ठ िल�प क          
 

 

        िशपाई                    नाईक                         चोपदार  

 

 

                                 िशपाई         िशपाई  
 

औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका येथीलयेथीलयेथीलयेथील महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� व व व व 

कम!चार� यां< याकम!चार� यां< याकम!चार� यां< याकम!चार� यां< या अिधकारांचा तपिशल अिधकारांचा तपिशल अिधकारांचा तपिशल अिधकारांचा तपिशल.... 

अअअअ    
अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार-आिथ!कआिथ!कआिथ!कआिथ!क कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा/िनयमिनयमिनयमिनयम/ 

शासनशासनशासनशासन प_रपऽकप_रपऽकप_रपऽकप_रपऽक नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

1 नगर सिचव  आकः मीत 

खच!,अः थायी 

अमीम,भ�वं य िनवा!ह 

िनधी,ई. 

शासन िनयमानसुार  - 

बबबब 

अअअअ.

बबबब 

पदनापदनापदनापदना

मममम 

अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार-ूशासक'यूशासक'यूशासक'यूशासक'य    महारां शमहारां शमहारां शमहारां श    

ममममहानगरपािलका अिधिनयम नुसार हानगरपािलका अिधिनयम नुसार हानगरपािलका अिधिनयम नुसार हानगरपािलका अिधिनयम नुसार 

सोप�वd यासोप�वd यासोप�वd यासोप�वd यात आलेली कत!9 येत आलेली कत!9 येत आलेली कत!9 येत आलेली कत!9 ये.... 

कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा / 

िनयमिनयमिनयमिनयम/ शासनशासनशासनशासन प_रपऽकप_रपऽकप_रपऽकप_रपऽक 

नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

1 नगर 

सिचव  

नगर सिचव काया!लयातील देखरेख व 

सिम: यांचे कामकाज, सव! सिम: याचें 

सिचव, : यांचे कामावर िनयंऽण, सव! 

सभांचे व:ृ तांत तयार करणे, अिभर=ण 

करणे, मनपाची सामा# य मुिा अिभर=ीत 

ठेवणे. 

महारां श महापािलका 

अिधिनयमाचे कलम 

48,53,57 अनसुुची ड 

ूकरण – 5 िनयम 2 

इ. 
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कककक 

अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार-फौजदार�फौजदार�फौजदार�फौजदार� कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या कायकायकायकाय�ा�ा�ा�ा/ िनयमिनयमिनयमिनयम/ 

शासनशासनशासनशासन िनण!यिनण!यिनण!यिनण!य/प_रपऽकप_रपऽकप_रपऽकप_रपऽक 

नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

- - - - - 

डडडड 

अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार-अध!#यायीकअध!#यायीकअध!#यायीकअध!#यायीक कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा / िनयमिनयमिनयमिनयम/ 

शासनशासनशासनशासन प_रपऽकप_रपऽकप_रपऽकप_रपऽक नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

- - - - - 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (b) (ii) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 
  औरंगाबाद महानगरपािलका येथील,    नगर सिचव    �वभागातील अिधकार� व कम!चार� यां<या 

कत!9यांचा तपिशल 

अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम कत!9येकत!9येकत!9येकत!9ये कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या काय�ाकाय�ाकाय�ाकाय�ा / 

िनयमिनयमिनयमिनयम/ शासनशासनशासनशासन 

प_रपऽकप_रपऽकप_रपऽकप_रपऽक नसुारनसुारनसुारनसुार 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

1. नगर सिचव महानगरपािलका ः थायी सिमती, व 

�वषय सिम: यांचे पदिसN द सिचव 

g हणुन करावायाची कत!9 ये तसेच 

महारां श महानगरपािलका अिधिनयमाचे 

कलम 48 व 53(2) मN ये नमुद 

के] याूमाणे कत!9 ये  

शासन िनयमानुसार.  

2. लघटंुकलेखक  �वभागाअतंग!त होणा-या सभांचे 

इितव:ृ त घेणे व कारणापुरता उतारे 

तयार करणे आiण ूशासनाने नेमुन 

�दलेले कामे करणे  

शासन िनयमानुसार.  

3. व_रं ठ 

िलपीक  

�वभागांतग!त नेमुन �दलेले ूशासक'य 

कामे करणे  

शासन िनयमानुसार.  

4. किनं ठ 

िलपीक  

�वभागांतग!त नेमुन �दलेले ूशासक'य 

कामे करणे  

शासन िनयमानुसार.  

5. िशपाई  �वभागांतग!त नेमुन �दलेले कामे करणे  शासन िनयमानुसार.  

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (iv) नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

नम#ुयामNयेनम#ुयामNयेनम#ुयामNयेनम#ुयामNये कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे ूगट�करणूगट�करणूगट�करणूगट�करण 

संघटनाचे ल= (वा�ष!क) 

अअअअ.बबबब कामकामकामकाम/काय!काय!काय!काय! कामाचेकामाचेकामाचेकामाचे ूमाणूमाणूमाणूमाण आथjकआथjकआथjकआथjक ल=ल=ल=ल= अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

--------------------िनरंक------------------ 
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ककककलमलमलमलम 4 (1) (बबबब) (iv) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

अअअअ.बबबब कामकामकामकाम/काय!काय!काय!काय! �दवस�दवस�दवस�दवस/तासतासतासतास पूण!पूण!पूण!पूण! 

करdयासाठPकरdयासाठPकरdयासाठPकरdयासाठP 

जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदार 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

तबारतबारतबारतबार िनवारणिनवारणिनवारणिनवारण 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

कामाशी संबंधीत कामाशी संबंधीत कामाशी संबंधीत कामाशी संबंधीत िनयमिनयमिनयमिनयम////अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम 

अअअअ.बबबब सूचनासूचनासूचनासूचना पऽपऽपऽपऽकावरकावरकावरकावर �दलेले�दलेले�दलेले�दलेले �वषय�वषय�वषय�वषय िनयमिनयमिनयमिनयम बमांकबमांकबमांकबमांक वववव वष!वष!वष!वष! अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

(अस]यासअस]यासअस]यासअस]यास) 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

कामाशीकामाशीकामाशीकामाशी संबंधीतसंबंधीतसंबंधीतसंबंधीत    शासन िनण!यशासन िनण!यशासन िनण!यशासन िनण!य 

अअअअ.बबबब शासनशासनशासनशासन िनण!यानसुारिनण!यानसुारिनण!यानसुारिनण!यानसुार 

�दलेले�दलेले�दलेले�दलेले �वषय�वषय�वषय�वषय 

शासनशासनशासनशासन िनण!यिनण!यिनण!यिनण!य बमाकंबमाकंबमाकंबमाकं वववव तार�खतार�खतार�खतार�ख अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

(अस]यासअस]यासअस]यासअस]यास) 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (कककक) 

कामाशीकामाशीकामाशीकामाशी संबंधीतसंबंधीतसंबंधीतसंबंधीत प_रपऽकेप_रपऽकेप_रपऽकेप_रपऽके 

अअअअ.बबबब शासनशासनशासनशासन िनण!यानसुारिनण!यानसुारिनण!यानसुारिनण!यानसुार 

�दलेले�दलेले�दलेले�दलेले �वषय�वषय�वषय�वषय 

प_रपऽकप_रपऽकप_रपऽकप_रपऽक बमाकंबमाकंबमाकंबमाकं वववव तार�खतार�खतार�खतार�ख अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

(अस]यासअस]यासअस]यासअस]यास) 

--------------------िनरंक-------------------- 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (डडडड) 

कामाशीकामाशीकामाशीकामाशी संबंधीतसंबंधीतसंबंधीतसंबंधीत काया!लयीनकाया!लयीनकाया!लयीनकाया!लयीन आदेशआदेशआदेशआदेश / धोरणा:मकधोरणा:मकधोरणा:मकधोरणा:मक प_रपप_रपप_रपप_रपऽऽऽऽकेकेकेके 

अअअअ.बबबब �वषय�वषय�वषय�वषय बमाकंबमाकंबमाकंबमाकं वववव तार�खतार�खतार�खतार�ख अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

(अस]यासअस]यासअस]यासअस]यास) 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (v) नमुनानमुनानमुनानमुना (इइइइ) 

औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका येथीलयेथीलयेथीलयेथील    नगरनगरनगरनगर �वभाग �वभाग �वभाग �वभाग यायायाया �वभागामNये�वभागामNये�वभागामNये�वभागामNय ेउपलXधउपलXधउपलXधउपलXध दःताऐवजांचीदःताऐवजांचीदःताऐवजांचीदःताऐवजांची याद�याद�याद�याद� 

अअअअ.बबबब दःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचा ूकारूकारूकारूकार �वषय�वषय�वषय�वषय संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत 9य39य39य39य3/पदनामपदनामपदनामपदनाम 9य3'चे9य3'चे9य3'चे9य3'चे �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण/ 

उपरो3उपरो3उपरो3उपरो3 काया!लयातकाया!लयातकाया!लयातकाया!लयात 

उपलXधउपलXधउपलXधउपलXध नस]यासनस]यासनस]यासनस]यास 

1 �दनांक 08.01.2018 पयmत 

सव!साधारण सभा आiण 

�दनांक 30.04.2018 पयmत 

ः थायी सिमती सभांचे 

व:ृ तांत नnदवoा. 

----- अिभलेखापाल अिभलेख 

�वभाग, महानगरपािलका 

औरंगाबाद 

---- 
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2 व_रल कालावधी< या पुढ�ल 

तारखेचे सव!साधारण सभा, 

ः थायी सिमती सभांचे 

व:ृ तांत. 

----- नगर  सिचव �वभागातील 

किनं ठ िल�पक 

---- 

कलम 4 (1) (अ) (vi) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयामNये उपलXध दःताऐवजांची वग!वार�  

अअअअ.बबबब �वषय�वषय�वषय�वषय दःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचा ूकारूकारूकारूकार ननननःतीःतीःतीःती/ मःटरमःटरमःटरमःटर/ 

नnदपूःतकनnदपूःतकनnदपूःतकनnदपूःतक/ 9हा9हा9हा9हाऊऊऊऊचरचरचरचर इइइइ. 

ूमुखूमुखूमुखूमुख बाबीचंाबाबीचंाबाबीचंाबाबीचंा 

तपिशलवारतपिशलवारतपिशलवारतपिशलवार 

सुरi=तसुरi=तसुरi=तसुरi=त ठेठेठेठेववववdयाचाdयाचाdयाचाdयाचा 

कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी 

1 ----- सव!साधारण सभा,ः थायी सिमती 

सभा, इितव:ृ त नnदवoा  

----- कायमः वCपी 

कलम 4 (1) (ब) (vii) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागा< या प_रणामकारक कामासाठP जनसामा# याशंी 

स] ला मसलत करd याची 9 यवः था. 

अअअअ.बबबब स] लास] लास] लास] ला    ----    मसलतीचा मसलतीचा मसलतीचा मसलतीचा 

�वषय�वषय�वषय�वषय 

काय!ू णालीचे �वः तृकाय!ू णालीचे �वः तृकाय!ू णालीचे �वः तृकाय!ू णालीचे �वः ततृ त त त 

वण!नवण!नवण!नवण!न 

कोण: याकोण: याकोण: याकोण: या    

अिधिनयमाअिधिनयमाअिधिनयमाअिधिनयमा/िनयमा िनयमा िनयमा िनयमा 

प_रपऽकाqारेप_रपऽकाqारेप_रपऽकाqारेप_रपऽकाqारे    

पुनराव:ृ तीपुनराव:ृ तीपुनराव:ृ तीपुनराव:ृ ती    

काळकाळकाळकाळ 

--------------------िनरंक------------------ 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (viii) नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लया< या सिमतीची याद� ूकाशीत करणे. 

अअअअ.

बबबब 

सिमतीसिमतीसिमतीसिमतीचे चे चे चे     

नानानानावववव 

सिमती सिमती सिमती सिमती उउउउ>�ं ट>�ं ट>�ं ट>�ं ट     �कती�कती�कती�कती वेळावेळावेळावेळा 

घेdयातघेdयातघेdयातघेdयात येतेयेतेयेतेयेते 

सभासभासभासभा 

जनसामा#यांजनसामा#यांजनसामा#यांजनसामा#यां-

साठPसाठPसाठPसाठP खुलीखुलीखुलीखुली 

आहेआहेआहेआहे �कंवा�कंवा�कंवा�कंवा 

नाह�नाह�नाह�नाह� 

सभेचासभेचासभेचासभेचा 

काय!व1ृातंकाय!व1ृातंकाय!व1ृातंकाय!व1ृातं 

(उपलXधउपलXधउपलXधउपलXध) 

1

  

ः थायी 

सिमती  

सं�वदा करd यास 

मा# यता,अदंाजपऽक मजंरु 

करणे इ.  

आठवडयातुन 

एकदा 

(साr ता�हक) 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

2.

  

शहर 

सुधार 

सिमती  

महानगरपािलकेची सव!साधारण 

सभा �दनांक 27.12.1995 

ठराव ब. 19/9 अ# वये मंजरु� 

�द] यानसुार शहरा< या सव! 

साधारण सुधारणा संबंधी 

िनद8शक योजना (माः टर 

r लनॅ) नगर रचना योजना, 

औ�ोगीक वसाहती गहृिनमा!ण 

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 
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योजना यासंबधंी सव! ूँ न 

तसेच महारां  श  

महानगरपािलका अिधिनयमाचे 

कलम 70, 76(1), 270 (1), 

(बी1) नसुार सव! कामे    

3.  वै�क'य 

सहा^य व 

आरोu य  

महानगरपािलकेची सव!साधारण 

सभा �दनांक 27.12.1995 

ठराव ब.19/9 अ# वये मंजरु� 

नसुार बाo Cuणालय ूसुती 

गहृ, रः ते सफाई, कचरा 

वाहतुक इ, तसेच महारां श 

महानगरपािलका अिधिनयमाचे 

कलम 64, 70, 294 (1), (2), 

321(1), 322, 328 (1), (2), 

329, 330 (1) (2), नसुार 

सव! कामे 

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

4 म�हला व 

बाल 

क] याण  

म�हला व बालक] याण संबंधी 

योजना  

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

5

  

माN यिमक,

पुव! 

माN यिमक 

व तां�ऽक 

शाळा  

महानगरपािलकेची सव!साधारण 

सभा �दनांक 27.12.1995 

ठराव ब.19/9 अ# वये मंजरु� 

नसुार माN यिमक, पुव! 

माN  यिमक व तां�ऽक शाळा 

संबंधीचे सव! ूँ न  

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

6

  

गिल< छ  

वः ती 

िनमु!लन, 

घर बाधंणी 

व समाज 

क] याण  

महानगरपािलकेची सव!साधारण 

सभा �दनांक 27.12.1995 

ठराव ब.19/9 अ# वये मंजरु� 

नसुार गिल< छ  वः ती 

िनमु!लन, घर बांधणी व 

समाज क] याण सिमतीचे सव! 

ूw  

आवँ यकते 

ूमाणे 

होय काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 

7  ूभाग 

सिमती  

5 लाखापयmत ूभाग सिमती 

काय!=ेऽात ूशासक'य 

मा# यता 

म�ह# यातुन 

एकदा 

होय ूभाग 

सिमती 

काया!लयात 

पहावयास 

िमळेल 
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कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (viii) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागातील अिधसभांचे याद� ूकाशीत करणे. 

अअअअ....बबबब

.... 

अिधअिधअिधअिध    

सभेचे सभेचे सभेचे सभेचे 

नावनावनावनाव 

सभेचे सदः यसभेचे सदः यसभेचे सदः यसभेचे सदः य सभेचे उ�>ं टेसभेचे उ�>ं टेसभेचे उ�>ं टेसभेचे उ�>ं टे �कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा 

घेd याघेd याघेd याघेd यात यतेेत यतेेत यतेेत यते े

सभा जनसभा जनसभा जनसभा जन    

सामा# यसामा# यसामा# यसामा# य    

साठP साठP साठP साठP 

खुली खुली खुली खुली 

आहे आहे आहे आहे 

�कंवा �कंवा �कंवा �कंवा 

नाह�नाह�नाह�नाह� 

सभेचा सभेचा सभेचा सभेचा 

काय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांत त त त 

(उपलX धउपलX धउपलX धउपलX ध) 

1.  सव! 

साधारण 

सभा  

ौी.बमणे पनुमचंद सोनाजी
  

धोरणा: मक 

िनण!य घेणे 

म�ह# यातुन 

एकदा 
आहे काया!लयात 

पाहावयास 

िमळेल 

2.   ौी.जाधव ब# सी u यान ु 

3.   ौी.वाघमारे Cपचंद लआ मण  

4.   ौीमती zयोती जयेश अभंग 

5.   ौी. राजगौरव ह_रदास वानखेडे 

6.   ौीमती रोजतकर पुं पा 

उ: तमराव  

7.   ौी.�वजय साईनाथ औताडे  

8.   ौी.सुरे िसताराम इसराम 

9.   ौीमती ः वाती �कशोर नागरे  

10.   ौी.मेघावाले मोहन ध# नलुाल  

11.   ौी.खान अ^युब म.हुसैन खान 

12.   ौी.खैरे सिचन सुय!कांत 

13.   ौीमती िनकाळज ेआशा �वजय 

14.   ौी. शेजवळ सुभाष सयाजी 

15.   ौी.रावसाहेब राधा�कसन आमले  

16.   ौीमती लोखंडे मिनषा �वनोद  

17.   ौीमती दाभाडे ूेमलता िमलींद 

18.   ौी.अफसर खॉन यासीन खॉ 

19.   ौी.कादर� जमीर अहेमद रह�म 

अहेमद 
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20.   ौी.स^यद मतीन रशीद     

21.   ौीमती परवीन खैसर खान 

22.   ौीमती तसनीम बेगम अ.रऊफ 

23.   ौीमती खान सायरा बानो 

अजमल 
24.   ौीमती स^यद सरवतबेगम 

आरेफ हुसैनी 
25.   ौी.िस�>क' नासेर तक'उ>�न 

26.   ौीमती शेख नरगीस सिलम 

27.   ौी.खान जहॉगंीर मुलानी 

28.   ौीमती खरात िसमा गणपत  

29.   ौीमती शोभा नारायणराव 

वळसे 
30.   ौी.िच: ते िनतीन रमन 

31.   ौीमती z योती सुभाष �पजंरकर 

32.   ौीमती सोनवणे भारती मह{ि  

33.   ौीमती शबनम बेगम कलीम 

कुरेशी 
34.   ौीमती संगीता सुभाष वाघुले  

35.   ौी.मलके गोकुलिसंग संपतिसंग  

36.   ौीमती सुरेखा बाळासाहेब 

सानप 
37.   ौीमती वैशाली कारभार� जाधव 

38.   ौी.िशंदे राज ुरामराव 

39.   ौीमती खरात सुरेखा गौतम 

40.   ौी.मकरंद माधवराव कुलकणj  

41.   ौी.खान इरशाद इॄाह�म  

42.   ौीमती नसीम बी सांडु खॉ ं

43.   ौी.अजीम अहेमद रफ'क 

44.   ौीमती साजेदा फाCखी सईद 

फाCखी 
45.   ौीमती खतीजा कुरैशी छोटु 

कुरैशी 
46.   ौी.खान फेरोज मोईन>ु�न  

47.   कु.यशौी लआ मीनारायण 

बाखर�या 
48.   ौी.तनवानी राज ुलेखराज 
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49.   ौी.ढगे गंगाधर नामदेव     

50.   ौीमती खान नसर�न बेगम 

समद यारखान  
51.   ौीमती �कतj मह{ि िश{दे 

52.   ौी.एडके �वकास ूकाश 

53.   ौीमती चावर�या बबीता �वजय 

54.   ौी.भादवे रामेँ वर बाबरुाव  

55.   ौी.ब] लाळ मनोज आसाराम 

56.   ौीमती मलेका बेगम हबीब 

कुरैशी 
57.   ौीमती शेख सिमना शेख 

इिलयास 
58.   ौीमती पठाण अः मा �फरदोस 

रफ'क पठाण 
59.   ौी.जायभाय रमेश भानुदास 

60.   ौी.शेख जफर अखतर 

61.   ौी.जहागीरदार मोहg मद अयुब 

गुलाम iजलानी 
62.   ौीमती िशतल �वरभि गादगे 

63.   ौी.नाईकवाड� अX दलु रह�म 

शेख  
64.   ौी.दांडगे िशवाजी भाऊसाहेब 

65.   ौीमती देसरडा राखी ूशांत 

66.   ौीमती भालेराव आशा नरेश  

67.   ौीमती जोहरा बी नासेर खान 

68.   ौी.खैरे ऋ�षकेश चंिकांत  

69.   ौीमती रेशमा अशफाक कुरेशी  

70.   ौी.बारवाल गजानन राम�कसन 

71.   ौीमती बोड8 सर�ता अCण  

72.   ौीमती वाडकर िश] पाराणी 

सागर 
73.   ौीमती बनकर �वजया संजय 

74.   ौी.साळवी िनतीन दशरथ  

75.   ौी.~यबंक गणपतराव तुपे   

76.   ौीमती �वधाते अ�ंकता अिनल  

77.   ौीमती कुलकणj जयौी सुर{ि  
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78.   ौी.वै�  रेणुकादास (राजु) 

द: तोपंत  

    

79.   ौी.मनगटे गजानन भानुदास 

80.   ौीमती देशमुख माधुर� िमलींद 

81.   ौीमती स: यभामा दामु अd णा 

िश{दे  
82.   ौी.जगताप भाऊसाहेब 

उ: तमराव 
83.   ौीमती नरोटे कमल रामचंि 

84.   ौी.जगताप कमलाकर शामराव 

85.   ौीमती च9 हाण सुिनता रामराव 

86.   ौी.भगवान (बापु) दे�वदास 

घडमोडे  

87.   ौी.गांगवे मनोज ब# सीलाल  

88.   ौी.सोहेल शक'ल शेख  

89.   ौीमती z योती सुिनल नाडे  

90.   ौीमती साळवे अिनता मोहन  

91.   ौीमती मंुढे मिनषा बाळासाहेब  

92.   ौी.ूमोद ू] हाद राठोड      

93.   ौीमती िमना रामदास गायके  

94.   ौी.पवार आ: माराम माiणकराव  

95.   ौीमती मोरे z योती राजाराम 

96.   ौीमती �वमल गो�वंद क{ िे  

97.   ौीमती चबनारायण सीमा 

काहानलुाल 
98.   ौी.थोरात �दलीप गंगाधर  

99.   ौीमती अच!ना शैल{ि िनळकंठ 

100.  ौीमती सुिमऽा िगर�जाराम 

हाळनोर 
101.  ौीमती िनकाळज ेलता मगन 

102.  ौी.सोनवणे राहुल पढंर�नाथ  

103.  ौी.�वकास रतनलाल जनै  

104.  ौी.िसN दांत संजय िशरसाट  

105.  ौी.अX दलु मं.ना�वद अX दलु 

रशीद  
106.  ौीमती �वमल जनाध!न कांबळे  

  



                                                                                                                               [13] 

 

107.  ौी.घोडेल नंदकुमार राधा�कसन      

108.  ौीमती मु] ला सलीमा बेगम 

खाजो>�न  
109.  ौीमती शोभा गुCिलंगअr पा 

बुरांडे  
110.  ौीमती iःमता �दगंबर घोगरे  

111.  ौीमती सलीमा बाबभुाई कुरेशी  

112.  ौी.जंजाळ राज{ि �हgमतराव  

113.  ौी.गायकवाड कैलास लआ मण  

114.  ौी.अr पासाहेब �वनायक �हवाळे  

115.  कु.जमादार सायली भागवत 

 

नामिनद8िशत पािलका सदः यनामिनद8िशत पािलका सदः यनामिनद8िशत पािलका सदः यनामिनद8िशत पािलका सदः य 

 

1.   ौी.घोडके कचC छगनराव     

 

 

 

 

 

 

 

2.   ौीमती आऊलवार सुिनता 

तकुाराम 

3.   ौी.कांबळे चेतन जनाध!न  

4.   ौी.चंद ु�कशनचंद तनवानी  

5.   ौी.हाँ म ी अबुल हसन अली 

खुर!म अली  

 

ककककलमलमलमलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना नमुना नमुना नमुना (कककक) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागा< या प_रषदांची याद� ूकािशत करणे  

अअअअ....बबबब प_रषदेचे नावप_रषदेचे नावप_रषदेचे नावप_रषदेचे नाव प_रषदेचे प_रषदेचे प_रषदेचे प_रषदेचे 

सदः यसदः यसदः यसदः य 

प_रषदेचे प_रषदेचे प_रषदेचे प_रषदेचे 

उ�>ं टेउ�>ं टेउ�>ं टेउ�>ं टे 

�कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा 

घेd याघेd याघेd याघेd यात येतेत येतेत येतेत येते 

सभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसाठP साठP साठP साठP 

खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह�खुली आहे �कंवा नाह� 

सभेचा सभेचा सभेचा सभेचा 

काय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांत त त त 

(उपलX धउपलX धउपलX धउपलX ध    ) 

--------------------िनरंक------------------ 

ककककलमलमलमलम 4 (1) (बबबब) (viii) नमुनानमुनानमुनानमुना (डडडड) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील आः थापना-1 �वभागा< या प_रषदांची याद� ूकाशीत करणे  

अअअअ....बबबब संः थेसंः थेसंः थेसंः थेचे नावचे नावचे नावचे नाव संः थेसंः थेसंः थेसंः थेचे चे चे चे 

सदः यसदः यसदः यसदः य 

संः थेसंः थेसंः थेसंः थेचे चे चे चे 

उ�>ं टेउ�>ं टेउ�>ं टेउ�>ं टे 

�कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा �कती वेळा 

घेd याघेd याघेd याघेd यात येतेत येतेत येतेत येते 

सभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसभा जनसामा# यांसाठP साठP साठP साठP 

खुली आहे �कंवा खुली आहे �कंवा खुली आहे �कंवा खुली आहे �कंवा नाह�नाह�नाह�नाह� 

सभेचा सभेचा सभेचा सभेचा 

काय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांकाय!व:ृ तांत त त त 

(उपलX धउपलX धउपलX धउपलX ध    ) 

--------------------िनरंक------------------ 
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कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (ix) 

 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयातील अिधकार� व कम!चार� यांची नांवे, प1े व 

:यांचे मािसक वेतन 

 

अअअअ.बबबब. पदनामपदनामपदनामपदनाम अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�/    कम!चाकम!चाकम!चाकम!चा-यांचेयांचेयांचेयांचे 

नांवनांवनांवनांव सव!सव!सव!सव!    ौीौीौीौी/ौीमतीौीमतीौीमतीौीमती    

वग!वग!वग!वग! �जू�जू�जू�जू �दनांक�दनांक�दनांक�दनांक दरूNवनीदरूNवनीदरूNवनीदरूNवनी बबबब./ 

फॅYसफॅYसफॅYसफॅYस/ ईईईई-मेलमेलमेलमेल 

एकुणएकुणएकुणएकुण मुळमुळमुळमुळ 

वेतनवेतनवेतनवेतन((((����)))) 

1.  नगर 

सिचव 

�दलीप द: ताऽय सुय!वशंी 1 01.08.2015 0240-

2347916 

74337/- 

2.  लघटंुकलेख

क  

कैलास एस.नवले  3
  

22.02.2010 9763269178 34608/- 

3.  किन� 

िलपीक 

सौ.मुY ता g हः के  3 25.10.1999 9075585055 33329/- 

4.  किनं ठ 

िलपीक  

सोहेल अहेमद खान  3
  

25.10.1999 9860822301 29821/- 

5.  व_रं ठ 

िलपीक  

के.एस.जाधव  3
  

12.10.1990 9764245897 47541/- 

6.  किनं ठ 

िलपीक  

एस.ए.मोहोळकर  3

  

25.02.1995 9860499757 36086/- 

7.  किनं ठ 

िलपीक   

ूशांत ूभाकरराव 

शहापरुकर  

3

  

05.10.1994 9850180592 36386/- 

8.  किनं ठ 

िलपीक  

गो�वंद रंगनाथराव पेरकर

  

3

  

25.10.1999 9923286666 21132/- 

9.  किनं ठ 

िलपीक  

द: ताऽय एस.केनेकर 3 18.01.2005 9923799153 21132/- 

10.  किनं ठ 

िलपीक  

िशवाजी बोडखे  3

  

--- --- --- 

11.  आरोu य 

िनर�=क  

एस.पी.पवार  3

  

18.03.1985 9403412459 46987/- 

12.  किनं ठ 

िलपीक  

उदावंत एस.पी  3

  

01.01.1988 7875655455 29796/- 

13.  किनं ठ 

िलपीक  

अिनCN द अभय पाट�ल  3

  

--- --- --- 

14.  िशपाई रमेश �वँ वनाथ पवार  4

  

05.01.2004 --- 22981/- 

15.  िशपाई  भाऊसाहेब परबत 

गायकवाड  

4

  

05.01.2004 8856917140 22381/- 
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16.  िशपाई केशरबाई हर�चंि पं�डत  4 27.01.2004 --- 20978/- 
17.  िशपाई  राज ुभगवान भारती  4

  

03.11.1998 9860418406 26085/- 

18.  िशपाई  अिनल यादवराव जाधव 4 27.01.2004 --- 22381/- 

19.  हमाल/जवा

न  

दशरथ कािशनाथ साबळे  4

  

--- --- --- 

20.  चोपदार  ूकाश चु#निुसंग राजपुत  4 --- --- --- 

21.  िशपाई  बबन मोतीराम लोखंडे  4

  

10.04.1999 --- 23936/- 

22.  िशपाई अr पाराव सुय!भान 

आधाने  

4

  

04.09.1983 --- 28899/- 

23.  िशपाई  ू] हाद आसाराम g हः के  4

  

27.01.2004 --- 22381/- 

24.  िशपाई रामदास �वँ वनाथ पवार  4

  

27.01.2004 --- 20639/- 

25.  िशपाई  र�विं �कसन वाघमारे  4

  

27.01.2004 --- 22381/- 

26.  िशपाई  वंदन सुदाम मगर  4

  

19.01.2005 --- 22056/- 

27.  मजरु  बशारत अली _रयासत 

अली  

4

  

05.09.1988 --- 27544/- 

28.  िशपाई  संजय आसाराम वाघमारे  4

  

--- --- --- 

29.  िशपाई  कंुडिलक iखC च9 हाण  4

  

31.10.2005 --- 21705/- 

30.  से�वका  शमा बेगम स^यद 

यािसन  

4

  

30.09.2002 --- 22733/- 

31.  िशपाई शेख सलमान शेख उमर  4

  

--- --- --- 

32.  िशपाई  इः माईल खान सरदार 

खान  

4

  

--- --- --- 

33.  िशपाई  पुंपाबाई राऊत  4

  

--- 9975359326 26918/- 

34.  िशपाई  अ.सलीम अ.सालम  4 --- --- --- 
35.  िशपाई  सोमा धnडू साबळे  4 --- --- --- 
36.  िशपाई  सार�का संपत मोकळे  4

  

--- --- --- 

37.  वाचमन  अशोक �हरामन सुय!वंशी  4

  

--- --- --- 
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38.  मजरु  चांगदेव रावसाहेब 

गायकवाडे 

4

  

27.01.2004 --- 22381/- 

39.  मजरु  बाळु दगडु सोमदे  4

  

27.01.2004 --- 22381/- 

40.  मजरु  �वंणु जनाध!न खंडागळे  4 27.01.2004 --- 22381/- 

41.  िशपाई  शांताबाई रमेश थोर  4 05.01.2004 --- 22381/- 
42.  सफाई 

मजरु  

चंिकलाबाई हनमंुत 

जोगदंड 

4 --- --- --- 

43.  मजरु  रेखाबाई मुळे  4 --- --- --- 
44.  मजरु  नारायण उ: तम iख]लारे  4 --- --- --- 

45.  वा  हन 

चालक 

सुरेश ्  सा ळवे 3 --- --- --- 

46.  वा  हन 

चालक 

�वनायक राठोड  3 --- --- --- 

47.  वा  हन 

चालक 

रमन दळवे 3 --- --- --- 

 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (x) 

 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयातील  अिधकार� व कम!चार� यांची वेतनाची 

�वःततृ मा�हती ूकािशत करणे 

अअअअ.बबबब वग!वग!वग!वग! वेतनवेतनवेतनवेतन �परेषा�परेषा�परेषा�परेषा    व मेड पेव मेड पेव मेड पेव मेड पे इतरइतरइतरइतर अन�ेुयअन�ेुयअन�ेुयअन�ेुय भ1ेभ1ेभ1ेभ1े 

िनयिमतिनयिमतिनयिमतिनयिमत 

(महागाईमहागाईमहागाईमहागाई भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा, 

घरभाडेघरभाडेघरभाडेघरभाडे, शहरशहरशहरशहर 

भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा ) 

ूसंगानसुारूसंगानसुारूसंगानसुारूसंगानसुार 

(जसेजसेजसेजसे ूवासूवासूवासूवास 

भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा) 

�वशेष�वशेष�वशेष�वशेष (जसेजसेजसेजसे 

ूक]पूक]पूक]पूक]प भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा, 

ूिश=णूिश=णूिश=णूिश=ण भ1ाभ1ाभ1ाभ1ा) 

1.  2 9300 ते 34800    

2.  3 5200 ते 20200 +1900    

3.  3 5200 ते 20200    

4.  3 5200 ते 20200    

5.  3 5200 ते 20200    

6.  3 5200 ते 20200    

7.  3 5200 ते 20200    

8.  3 5200 ते 20200    

9.  3 5200 ते 20200    

10.  3 5200 ते 20200    

11.  3 5200 ते 20200    

12.  3 5200 ते 20200    

13.  3 5200 ते 20200    
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14.  4 4400 ते 7440    

15.  4 4400 ते 7440    

16.  4 4400 ते 7440    

17.  4 4400 ते 7440    

18.  4 4400 ते 7440    

19.  4 4400 ते 7440    

20.  4 4400 ते 7440    

21.  4 4400 ते 7440    

22.  4 4400 ते 7440    

23.  4 4400 ते 7440    

24.  4 4400 ते 7440    

25.  4 4400 ते 7440    

26.  4 4400 ते 7440    

27.  4 4400 ते 7440    

28.  4 4400 ते 7440    

29.  4 4400 ते 7440    

30.  4 4400 ते 7440    

31.  4 4400 ते 7440    

32.  4 4400 ते 7440    

33.  4 4400 ते 7440    

34.  4 4400 ते 7440    

35.  4 4400 ते 7440    

36.  4 4400 ते 7440    

37.  4 4400 ते 7440    

38.  4 4400 ते 7440    

39.  4 4400 ते 7440    

40.  4 4400 ते 7440    

41.  4 4400 ते 7440    

42.  4 4400 ते 7440    

43.  4 4400 ते 7440    

44.  4 4400 ते 7440    

45.  4 4400 ते 7440    

46.  3 5200 ते 20200    

47.  3 5200 ते 20200    
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कलमकलमकलमकलम 4 (1) (ब) (xi) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागाचे मंजूर अदंाजपऽक व खचा!चा तपिशल याची 

�वः ततृ मा�हती ूका िशत करणे. 

अअअअ.बबबब अदंाजपऽक'यअदंाजपऽक'यअदंाजपऽक'यअदंाजपऽक'य 

िशषा!चेिशषा!चेिशषा!चेिशषा!चे वण!नवण!नवण!नवण!न 

अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान िनयोiजतिनयोiजतिनयोiजतिनयोiजत वापरवापरवापरवापर (=ेऽ=ेऽ=ेऽ=ेऽ 

वववव कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल) 

अिधकअिधकअिधकअिधक अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान 

अपiे=तअपiे=तअपiे=तअपiे=त अस]यासअस]यासअस]यासअस]यास 

�पयात�पयात�पयात�पयात 

अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

-------------िनरंक------------- 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (xii) नमुनानमुनानमुनानमुना (अअअअ) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव    �वभागातील अनदुान वाटपा< या  काय!बमाची 

काय!पNदती 2019-2020 या वषा!साठP ूकािशत करणे 

---------------मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती िनरंकिनरंकिनरंकिनरंक-------------- 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (xii) नमुनानमुनानमुनानमुना (बबबब) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव �वभागातील अनदुान काय!बमाअंतग!त लाभा�याmची 

�वःततृ मा�हती ूकािशत करणे 

अअअअ.बबबब लाभा�या!चेलाभा�या!चेलाभा�या!चेलाभा�या!चे नानानानावववव वववव प1ाप1ाप1ाप1ा अनुदानअनुदानअनुदानअनुदान/लाभलाभलाभलाभ याचीयाचीयाचीयाची 

रYकमरYकमरYकमरYकम/�पये�पये�पये�पये 

िनवडिनवडिनवडिनवड ूब'येचेूब'येचेूब'येचेूब'येचे िनकषिनकषिनकषिनकष अिभूायअिभूायअिभूायअिभूाय 

-------------िनरंक------------- 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (ब) (xiii) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव  �वभागातील िमळणा-या / सवलतीचा परवाना याची 

चालू वषा!ची तपिशलवार मा�हती. 

परवानापरवानापरवानापरवाना/परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी/सवलतीचेसवलतीचेसवलतीचेसवलतीचे ूकारूकारूकारूकार 

अअअअ.बबबब. परवानापरवानापरवानापरवाना 

धारकाचेधारकाचेधारकाचेधारकाचे नांवनांवनांवनांव 

परवा#याचापरवा#याचापरवा#याचापरवा#याचा 

ूकारूकारूकारूकार 

परवानापरवानापरवानापरवाना 

बमांकबमांकबमांकबमांक 

�दनांका�दनांका�दनांका�दनांका 

पासूनपासूनपासूनपासून 

�दनांका�दनांका�दनांका�दनांका 

पयmतपयmतपयmतपयmत 

साधारणसाधारणसाधारणसाधारण 

अट�अट�अट�अट� 

परवा#याचीपरवा#याचीपरवा#याचीपरवा#याची 

�वःततृ�वःततृ�वःततृ�वःततृ 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती 

-------------िनरंक------------- 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (ब) (xiv) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयातील मा�हतीचे इलेYशॉिनक ःव�पात 

साठ�वलेली मा�हती ूकािशत करणे.  (चालू वषा!क_रता) 

अअअअ.बबबब. दःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचादःतऐवजाचा 

ूकारूकारूकारूकार 

�वषय�वषय�वषय�वषय कोण:याकोण:याकोण:याकोण:या इलेYशॉिनकइलेYशॉिनकइलेYशॉिनकइलेYशॉिनक 

नमु#यातनमु#यातनमु#यातनमु#यात 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती 

िमळdयाचीिमळdयाचीिमळdयाचीिमळdयाची 

पNदतीपNदतीपNदतीपNदती 

जजजजबाबदारबाबदारबाबदारबाबदार 

9य3'9य3'9य3'9य3' 

1. सव!साधारण 

सभा, ः थायी 

सिमती 

सभांचे 

इितव:ृ त  

इितव:ृ तातंा 

< या ूित  

काया!लयात मा�हती 

उपलX ध आहे  

अज! मागवुन 

घेणे  

संबंधीत 

िलपीक व 

लघटंुकलेखक  



                                                                                                                               [19] 

 

• टेप.  

• िसड�. 

• इतर कोण:याह� ः वCपात  

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (ब) (xv) 

 

� औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयात उपलX ध सु�वधांचा त3ा ूकािशत 

करणे. उपलXध सु�वधा. 

� भेटd या< या वेळेसंदभा!त मा�हती.  - सकाळ� 10.00 ते 2.00 दपुार� 3.00 ते 5.45 

� वेबसाईट �वषयी मा�हती.        – www.aurangabadmahapalika.org 

� कॉलस{टर �वषयी मा�हती.       -         

� अिभलेख तपासणीसाठP उपलX ध सु�वधांची मा�हती   - इितव:ृ त नnद वoा इंटरनेटवCन                        

महानगरपािलके< या संकेतः थळावर  

� कामां< या तपासणीसाठP उपलX ध सु�वधांची मा�हती. -     ---              

� नमुने िमळd याबाबत उपलX ध ् मा�हती.            -     ---                  

� सुचना फलकाची मा�हती.          - नगरसिचव काया!लयालगत सुचना फलक 

आहे. 

� मंथालय �वषयी मा�हती.            --- 

अअअअ....बबबब.... सु�वधेसु�वधेसु�वधेसु�वधेचाचाचाचा ूकारूकारूकारूकार वेळवेळवेळवेळ काय!पNदतीकाय!पNदतीकाय!पNदतीकाय!पNदती �ठकाण�ठकाण�ठकाण�ठकाण जबाबदारजबाबदारजबाबदारजबाबदार 

9य3'9य3'9य3'9य3'/कम!चार�कम!चार�कम!चार�कम!चार� 

तबारतबारतबारतबार 

िनवारणिनवारणिनवारणिनवारण 

- - - - - - - 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (xvi) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव काया!लयातील शासक'य मा�हती अिधकार�/ सहा^यक 

शासक'य मा�हती अिधकार�/ अ�पलीय ूािधकार�  (तेथील लोकूािधकार�<या काय!=ेऽातील) यांची �वःततृ 

मा�हती ूकािशत करणे. 

अअअअ. शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 
 

अअअअ.बबबब शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�चे चे चे चे  

नांवनांवनांवनांव 

पदनामपदनामपदनामपदनाम काय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽ प1ाप1ाप1ाप1ा/फोनफोनफोनफोन ईईईई-मेलमेलमेलमेल अ�पलीयअ�पलीयअ�पलीयअ�पलीय 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

1. ौीमती मुY ता 

g हः के  

किनं ठ 

िलपीक  

नगर सिचव  

काया!लय 

0240-2333536 

�वः तार  – 

241/2347916  

--- नगर सिचव 
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बबबब. सहा^यकसहा^यकसहा^यकसहा^यक शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 
अअअअ.बबबब सहा^यकसहा^यकसहा^यकसहा^यक शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� नानानानावववव 

पदनामपदनामपदनामपदनाम काय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽ प1ाप1ाप1ाप1ा/फोनफोनफोनफोन ईईईई-मेलमेलमेलमेल 

1. सव! संबंधीत किनं ठ 

िलपीक  

किनं ठ 

िलपीक 

नगर सिचव  

काया!लय 

2333536-40 

�वः तार-241 

---- 

कककक. अ�पलीयअ�पलीयअ�पलीयअ�पलीय अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 
अअअअ.

बबबब 

अ�पलीयअ�पलीयअ�पलीयअ�पलीय  

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार�चेचचेेचे 

नावंनावंनावंनावं 

पदनामपदनामपदनामपदनाम काय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽकाय!=ेऽ प1ाप1ाप1ाप1ा/फोनफोनफोनफोन ईईईई-मेलमेलमेलमेल या<ंयाया<ंयाया<ंयाया<ंया 

अिधनःतअिधनःतअिधनःतअिधनःत 

शासक'यशासक'यशासक'यशासक'य 

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती 

अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� 

1. ौी. �दलीप 

द: ताऽय 

सुय!वंशी  

ूभार� 

नगर 

सिचव  

नगर 

सिचव 

काया!लय 

0240- 

2333536 

�वः तार 

0240/2347916/ 

9764999436 

Sec@ 

aurangabadmahapalika.org 
ौी. �दलीप 
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कलमकलमकलमकलम 4 (1) (बबबब) (xvii) 

 औरंगाबाद महानगरपािलका येथील नगर सिचव     �वभागातील  ूकाशीत मा�हती िनरंक समजdयात 

यावी. 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (कककक) 

----------------िनरंक-------------- 

 

कलमकलमकलमकलम 4 (1) (डडडड) 

----------------िनरंक-------------- 

 
     

 
 

                           ःवा=र�तःवा=र�तःवा=र�तःवा=र�त/----    

                      नगर सिचव 

                           महानगरपािलका औरंगाबाद. 
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औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबादऔरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद 
 (नगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभागनगर सिचव �वभाग) 

 
जा.ब./मनपा/नस/2019/        �दनांक :   /    /2019 
 
ूित, 

िसःट�म मनेॅजर (ई ग9हन!#स), 

महानगरपािलका, 

औरंगाबाद. 
 

�वषय :क{ ि�यक{ ि�यक{ ि�यक{ ि�य मा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचामा�हतीचा अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार अिधिनयमअिधिनयमअिधिनयमअिधिनयम 2005 अ#वयेअ#वयेअ#वयेअ#वये 17 मुममुुमु�ांवर��ांवर��ांवर��ांवर�लललल    

मा�हतीमा�हतीमा�हतीमा�हती उपलबधउपलबधउपलबधउपलबध क�नक�नक�नक�न देणेदेणेदेणेदेणे बाबतबाबतबाबतबाबत. 

संदभ! :आपले पऽ जा.ब./मनपा/संगणक क=/2019/108/ �दनांक:29/06/2019  
   

उपरो3 संदभjय �वषयी कळ�वdयात येते क', नगर सिचव या �वभागाची क{ ि�य 

मा�हतीचा अिधकार अिधिनयम 2005 अ#वय े 17 मु�ांवर�ल मा�हती सोबत सॉ�ट व हाड! 

कॉपीसह पाठ�वdयात येत आहे. 

 
 
                  ःवा=र�ःवा=र�ःवा=र�ःवा=र�तततत/---- 

            नगर सिचव 

            महानगरपािलका औरंगाबाद. 

सोबत : वर�ल ूमाणे. 

याची ूतः-  

1. मा. आयुY त, म हानगरपािलका औरंगाबाद यांना मा�हतीः तव स�वनय सादर. 

2. मा. अित आयुY त, म हानगरपािलका औरंगाबाद यांना मा�हतीः तव स�वनय सादर. 
 
 


