
 

RTI/Manvtakar sir 

 

कलम 2 एच नमुना (अ) 

 

 मा�हतीचा अ
धकार अ
ध�नयम 2005 अ�वये �वभागावर लोक�ा
धकार� यांची याद� शासक"य �वभागाचे 

नावं : यां$%क" �वभाग,महानगरपा(लका औरंगाबाद. 

कलम 2 (एच) a/b/c/d 

 

अ.� लोक ��धकार� सं�था सं�था �मुखांचे पदनाम #ठकाण / प&ता 

1 यां$%क" �वभाग, महानगरपा(लका 

औरंगाबाद. 

काय-कार� अ(भयंता, 

यां$%क" 

औरंगाबाद 

    

 

कलम 2 एच नमुना (ब) 

 

शासनाकडून पुरेसा �ा1त लोक�ा
धकार� स2ंथांची याद�. 

शासक"य �वभागाच ेनांव 

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतग-त 

 

अ.� लोक ��धकार� सं�था सं�था �मुखांचे पदनाम #ठकाण / प&ता 

1 यां$%क" �वभाग, महानगरपा(लका 

औरंगाबाद. 

काय-कार� अ(भयंता, 

यां$%क" 

औरंगाबाद 

    

 

संग*णकरणसाठ+चा कृती आराखडा 

कृती आराखडयासाठ<=या माग-दश-क सचूना :- 

संगणक0करणाचे तीन ट2पे :-  

कलम 4 अंतग-त अ�नवाय- �काशनाच ेकाय-. 

मह@वा=या लोक(भमखु �वभागा=या काय-�णाल�ची मा�हती सगंणक"कृत करणे. 

उव-Cरत मा�हतीच ेसगंणक"करण. 

 

संगणक0करणाचे 5व5वध ट2पे :- 

�व(शDE �वषयाच े�ाधा�याने सगंणक"रकण. 

सगंGक"करणासाठ< आ
थ-क तरतुद. 

सगंणक"करणासाठ< कालावधी �निIचत करणे. 

 

  

 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

 कलम 4 (1) (b) (i)  

 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लयातील कायJ व कत-Kये यांचा तप(शल. 

 

काया-लयाचे नावं          :    यां;<क0 5वभाग, महानगरपा@लका औरंगाबाद. 

प@ता              :    औरंगाबाद 

काया-लयाचे �मखु         :    कायBकार� अ@भयंता, यां;<क0 

शासLकय �वभागाच ेनांव       :    महानगरपा@लका औरंगाबाद. 

कोण@या म%ंालया=या खा@या=या अ
धन2त ् :    नगर5वकास 5वभाग, मं<ालय, मंुबई 

काय-Nे% : महानगरपा(लका अंतग-त सव- �वभाग भौगो(लक : -----------------------/ कायाBनुDप 5व5वध  

                5वभागातील वाहनांचे देखभाल दDु�ती  

�व(शDE कायJ           :   महानगरपा@लकेEया मालक0Eया असलेल� सवB वाहने यं<  

                   सामुFीची देखभाल दDु�ती करणे. 

�वभागाच ेPयेय धोरण        :  महानगरपा@लकेEया मालक0Eया असलेल� सवB वाहने यं<  

                सामुFीची देखभाल दDु�ती करणे व नागर� सु5वधांसाठ+  

                वाहने व यं<सामुFी उपलHध ्कDन देणे. 

 

धोरण             : ------------ 

सव- सबंं
धत कम-चार�         : 117 मनपा आ�थापनेवर�ल कायम�वDपी व दैLनक वेतन  

83 कं<ाट� वाहनचालक 12 कं<ाट� कमBचार�,क.अ/ द.ुआ/ 

ॲटो ईले./संगणक चालक/ वेPडर / वॉचमन/ हेP�र  

 

काय-   :  महानगरपा(लके=या मालक"=या असलेल सव- वाहने यं%सामQुीची देखभाल दRु2ती करणे व 

नागर� स�ुवधांसाठ< वाहने व यं%सामQुी उपलSध ्कRन देणे कामाच े�व2ततृ 2वRप : महानगरपा(लके=या 

मालक"=या सव- वाहनांची देखभाल दRुसती करणे नागर� स�ुवधांसाठ< वाहने यं%सामQुी उपलSध कRन देणे, 

�शासनाचे आवIयकतेनुसार वाहन यं%सामQुीची खरे�द करणे सव- वाहने व यं%सामQुी सिु2थतीत व 

अTयावत ठेवण.े 

मालम@तेचा तप(शल : ------------------- इमारती व जागेचा तप(शल 

उपलSध ्सेवा :- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

स2ंथे=या सरंचना@मक तW@यामPये काय-Nे%ाच े�@येक 2तरावरच ेतप(शल :------------------------------ 

काया-लयीन दरुPवनी Xमांक व वेळा :    2333536 त े40 

             सकाळी 10 त े2 

             दपुार� 2:30 ते 5:45  

 

सा1ता�हक स\ुी व �व(शDE  सेवेसाठ< ठर�वले]या वेळा : र�ववार आ^ण दसुरा व चौथा श�नवार 

 

 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

सं�थेचा �ाDप तRता (उदाहरणाथB) 

कायBकार� अ@भयंता 

 
 

उपअ@भयंता 

कLनST अ@भयंता/ दUुUम आवेVक 

 

मेकॅLनक/ वर�Sठ @ल5पक/कLनST @ल5पक/ वाहन चालक/ हेP�/ िRलनर/ @शपाई/ मजुर 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लयातील अ
धकार� व कम-चार� यां=या 

अ
धकारांचा तप(शल. 

अ 

अ.� पदनाम अ�धकार-आ�थBक  कोण&या काय[या / Lनयम/ शासन LनणBय/ 

प\रप<क नुसार 

अ@भ�ाय 

-- --- -- -- -- 
 

ब  

अ.� पदनाम अ�धकार-�शासक0य  कोण&या काय[या / Lनयम/ शासन 

LनणBय/ प\रप<क नुसार 

अ@भ�ाय 

1. काय-कार� 

अ(भयंता 

शहर अ(भयंता यां=या �@यN 

�नयं%णखाल� यां$%क" 

�वभागातील काया-लयीन 

कामासदंभा-त �नयं%ण 

महाराD_ मनपा अ
ध�नयम 1949 

मधील कलम 53 (2) नुसार 

-- 

2. उपअ(भयंता 

(यां$%क") 

काय-कार� अ(भयंता यां=या 

�@यN  �नयं%णखाल� काम 

करणे. 

महाराD_ मनपा अ
ध�नयम 1949 

मधील कलम 53 (2) नुसार  

 

क 

अ.� पदनाम अ�धकार-फौजदार� कोण&या काय[या / Lनयम/ शासन 

LनणBय/ प\रप<क नुसार 

अ@भ�ाय 

-- उपअ(भयंता 

(यां$%क") 

- -- -- 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

ड 

अ.� पदनाम अ�धकार-अधB_यायीक कोण&या काय[या / Lनयम/ शासन LनणBय/ 

प\रप<क नुसार 

अ@भ�ाय 

-- -- -- -- -- 
 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना (ब) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लयातील अ
धकार� व कम-चार� यां=या कत-Kयांचा 

तप(शल. 

अ.� पदनाम कतB`ये  कोण&या काय[या / Lनयम/ 

शासन LनणBय/ प\रप<क नुसार 

अ@भ�ाय 

1. काय-कार� 

अ(भयंता 

महानगरपा(लका वाहन व 

यं%सामQुी सदंभा-ने, अ
धन2त ्

कम-चार� यांची कत-Kये �वह�त 

करणे तसेच कम-चाaयां=या काया-वर 

पय-वेNण व �नयं%ण ठेवण ेव इतर 

सेवा�वषयक कत-Kये पार पाडणे 

महाराD_ मनपा अ
ध�नयम 

1949 मधील कलम 47 

नुसार 

-- 

2. उपअ(भयंता 

(यां$%क") 

वाहन व यं%सामQुी देखभाल 

दRु2ती व नागर� स�ुवधांसाठ< 

पुरवठा करणे बाबत �नयोजन 

करणे व अ
धन2त ् कम-चाaयांचे 

पय-वेNण करणे 

महाराD_ मनपा अ
ध�नयम 

1949 मधील कलम 47 

नुसार    

-- 

3. क�नDc 

अ(भयंता 

(यां$%क") 

अ
धप@याखाल�ल वाहनांची 

देखभाल दRु2ती करणे, वाहन 

इंधन वाटप करणे वाहन 

सिु2थतीत असणेसाठ< देखरेख 

करणे 

मा उपअ(भयंता (यां$%क") 

यांच ेआदेशानुसार 

-- 

4. मेकॅ�नक  वाहन व यं%सामQुीचे दRु2ती 

�वषयक काम पाहाणे. 

वेळोवेळी �नग-(मत होणाaया 

काया-लयीन आदेशानुसार 

-- 

 वर�Dठ (लपीक  �वभागातील प%Kयहार, आ2थापना 

�वषयक कामे व अ(भलेखे जतन 

करणे बाबत काम पाहाणे 

वेळोवेळी �नग-(मत होणाaया 

काया-लयीन आदेशानुसार 

 

5. क�नDc 

(लपीक  

�वभागातील प%Kयहार, आ2थापना 

�वषयक कामे व अ(भलेखे जतन 

करणे बाबत काम पाहाणे 

वेळोवेळी �नग-(मत होणाaया 

काया-लयीन आदेशानुसार 

-- 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

कलम 4 (1) (ब) (iii) 

LनणBय �a�येतील पयBवेVण व जबाबदार�चे उ&तरदाई&व ्Lनिbचत कDन कायBपcदतीचे �काशन 

(कामाचा �कार/ नाव) 

कामाच े2वRप : 

सबंं
धत तरतुद : 

अ
ध�नयमाचे नांव  : 

�नयम : 

शासन �नण-य : 

पCरप%के : 

काया-लयीन आदेश : 

 

अ.� कमाचे �वDप कालावधी #दवस कामासाठ+ जबाबदार अ�धकार� अ@भ�ाय 

-- -- -- -- -- 

#टप :- कलम 4 (1) (b) (ii) 

      �@येक काय-, सेवा, कत-Kय,् अ
धकाराची अंमलबजावणी करGयाकर�ता अ
ध�नयम, �नयम, शासन 

�नण-य, पCरप%क, आदेश यांचा आधार घेऊनच काय-पPदती ठरत.े 

      �@येक काय-, सेवा, कत-Kय,् अ
धकाराची अंमलबजावणी कशी होत ेयाची पPदती �का(शत करणे 

यासाठ< लोक��त�नधी मा�हतीच ेसकंलन पर2� सबंंध व काय-पPदती ठर�वGयासाठ< वर अनु�नदJशीत अट� 

नुसार पुत-ता करावी. 

उदा :- �करणाचा �नपटारा करGयाची काय-पPदती ? 

      सनुावणी=या तारखा �निIचतीची काय-पPदती ? 

      कालXमानुसार �कारणांचा �नपटारा केला जातो का ? 

      काह� �वशेष �करणांना �ाधा�य ्�दले जात ेका ? 

उदा :- अनुदाना=या वाटपाची काय-पPदती/ सवलत देGयाची काय-पPदती/ लाभाथk=या �नवडीची  

      काय-पPदतीची �व2ततृ मा�हती काह� �व(शDE कोटा जातो काय ?  

      कोण@या �नकषा�माणे �नवड केल� जाते ? कालXमानुसार �नवड असते का ? 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

      या सव- बाबी सदंभा-त मा�हतीच े�काशन करणे अ�नवाय- आहे. 

उदा :- पुनराव@ृती काया-=या काया-लयीन काय-पPदती संबंधी मा�हतीच े�काशन करणे. �@येक  

      काय-पPदतीमPये �व�वध 2तरां=या कम-चाaयांचा सहभाग असतो. �@येक कम-चाaयांची  

      काय-पPदतीमPये जी �व(शDE भ(ूमका व जबाबदार� �निIचत करGयात आल� आहे ती दश-�वGयात  

      यावी. 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ) 

नमु_यामcये कामाचे �गट�करण 

सघंटनाच ेलN (वा�ष-क) 

अ.� काम/कायB कामाचे �माण आ�थBक लV अ@भ�ाय 

-- -- -- -- -- 
 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब) 

कामाची कालमयाBदा ----------- काम पुणB होeयासाठ+ 

�@येक कामाची कालमया-दा :- 

अ.� काम/कायB #दवस/तास पुणB करeयसाठ+ जाबाबदार अ�धकार� त�ार Lनवारण 

अ�धकार� 

-- -- -- -- -- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ) 

--------------------- कामाशी संबं�धत Lनयम/ अ�धLनयम 

अ.� सूचना प<कावर #दलेले 5वषय Lनयम �मांक व वषh अ@भ�ाय (असPयास) 

-- -- -- -- 
 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब) 

--------------------- कामाशी संबं�धत  शासन LनणBय 

अ.� शासन LनणBयानुसार #दलेले 

5वषय 

शासन LनणBय �मांक 

व तार�ख 

अ@भ�ाय (असPयास) 

-- -- -- -- 
 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क) 

--------------------- कामाशी संबं�धत प\रप<के 

अ.� शासक0य प<कानुसार #दलेले 

5वषय 

पर�प<क �मांक व 

तार�ख 

अ@भ�ाय (असPयास) 

-- -- -- -- 
 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड) 

यां$%क" �वभाग काया-लय कामाशी सबंं
धत काया-लयीन आदेश/ धोरणा@lक पCरप$%के. 

अ.� 5वषय  �मांक व तार�ख अ@भ�ाय (असPयास) 

1. वाहन व यं%सामQुी देखभाल दRु2ती व नागर� 

स�ुवधांसाठ< पुरवठा करणे बाबत �नयोजन 

करणे व अ
धन2त ् कम-चाaयांचे पय-वेNण 

करणे. 

  

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (इ) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका यां$%क" �वभाग काया-लयामPये उपलSध ् द2ताऐवजांची याद�. द2ताऐवजांचा 

�वषय. 

अ.� द�ताऐवजाचा �कार 5वषय  संबं�धत `यRती/ 

पदनाम 

`यRतीचे #ठकाण/ 

उपरोRत ् कायाBलयात 

उपलHध ्नसPयास 

1. काया-लयाकड े उपलSध ् असले]या 

सव- वाहनांचे अ(भलेखे, �@येक 

वाहनांचे �ह2_�बुक, वापरलेल� 

लॉगबुक oडझले व ऑईल 

लsुींकटसचा 2टॉक व इतर 

अनुषंगीक अ(भलेखे 

 उपअ(भयंता, क�नDc 

अ(भयंता 

महानगरपा(लका 

(यां$%क") औरंगाबाद 

-- 

 

 

 अ(भलेtयाची सपंूण- याद� �@येक लोक�ा
धकार� स2ंथा तयार करेल. अ(भलेtयामPये द2ताऐवज, 

न2ती सगंणीकृत मा�हती इ@याद� असले. मा�हती=या अ
धकाराची अंमलबजावणी सलुभ करGयासाठ< ह� 

मा�हती तयार करणे अ@यंत आवIयक आहे. याद� वापरGयास, तपासGयास अ^ण समजGयास सलुभ 

असल� पा�हज.े तसेच आवIयकतेनुसार नमनेु घेGया=या काuपPदतीचाह� अंतभा-व असावा. 

 �थम काया-लयातील उपलSध ्न2तीची याद� करावी, @यांच ेवगvकरण कराव.े द2ताऐवजांची �व2ततृ  

मा�हती, नwद पु2तकांची याद� व वगvकरण करावे. काह� द2ताऐवज जे न2ती Lकंवा नwद पु2तकांची 

2वRपात नाह�त, @यांची याद� कRन ठेवण.े लवकर सापडGया=या हेतूने ह� याद� काया्रलयामPये 

कNा�माणे, टेबल�माणे तयार कRन ठेवण ेआवIयक आहे. ती पढु�ल�माण ेतयार करावी. 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

कलम 4 (1) (अ) (vi) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील मtुय यां$%क" �वभाग काया-लयामPय द2ताऐवजांची वग-वार� 

अ.� 

  

5वषय द�ताऐवजाचा �कार न�ती/ 

म�ट◌्र/ नlद पु�&क `हाऊचर इ.    

�मुख बाबींचा 

तपशीलवार 

सुरnVत ठेवeयाचा 

कालावधी 

1. वाहन देखभाल 

दRु2ती 

�@येक वाहनांचे �ह2_�बकु  वाहन दRु2ती �वषयक 

सव- मा�हती 

कायम2वRपी 

2. न2ती वाहन देखभाल दRु2ती, इंधन, 

ऑईल लsुीकंटस इ. सदंभा-ने �व�वध 

एज�सी=या वा�ष-क करारा=या न2ती 

वाहन दRु2ती �वषयक 

सव- मा�हती, इंधन, 

ऑईल लsुीकंटस 

इ.खरे�द व वाटप 

मा�हती 

कायम2वRपी 

 

कलम 4 (1) (ब) (vii) 

-----------------------------येथील ------------------- काया-लया=या पCरणामकारक कामासाठ< जनसामा�यांशी 

स]ला मसलत करGयाची Kयव2था. 

अ.� 

  

सPला मसलतीचा 

5वषय  

कयाB�णाल�चे 5व�ततृ 

वणBन 

कोण&या अ�धLनयमा/ 

Lनयमा/ प\रप<का`दारे 

पुनराव&ृतीकाळ 

-- -- -- -- -- 
 

 

�टप :- कलम 4 (1) (ब) (vii) अंतग-त �@येक लोक�ा
धकार� स2ंथेने अ
ध�नयम/ �नयम/ पCरप%क 

इ@याद� अं�तम करGयापूवv/ राब�वतांना जनतेची मते/ आNेप जाणून घेGयासाठ< अि2त@वात असले]या 

काuपPदतीची मा�हती देणे अपे{Nत आहे. 

      अनेक वेळा स(मतीची 2थापना कRन (शबीराKदारे/ QामसभेKदारे जनसनुवाई अथवा कम-चाaयां=या 

दरबारातून जनमताची  चाचपणी करGयांत येते. 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लया=या स(मतीची याद� �का(शत करणे. 

अ.� 

  

 

स@मतीचे 

नांव 

स@मतीचे 

सद�या  

स@मतीचे 

उ#pSq  

aकती वेळा 

घेeयात येते 

सभा 

जनसामा_यासाठ+ 

खुल� आहे aकंवा 

नाह� 

सभेचा 

कायBव&ृतांत 

(उपलHध)् 

-- -- -- -- -- -- -- 
 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ब) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लया=या अ
धसभांचे याद� �का(शत करणे. 

अ.� 

  

  

अ�धसभेचे 

नांव 

सभेचे सद�या  सभेचे उ#pSq  aकती वेळा 

घेeयात येते 

सभा 

जनसामा_यासाठ+ 

खुल� आहे aकंवा 

नाह� 

सभेचा 

कायBव&ृतांत 

(उपलHध)् 

- -- -- --- -- -- -- 
 

  

 कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (क)  

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लया=या पCरषदांची याद� �का(शत करणे. 

अ.� 

  

   

प\रषदेचे 

नांव 

प\रषदेचे 

सद�या  

प\रषदेचे 

उ#pSq  

aकती वेळा 

घेeयात येते 

सभा 

जनसामा_यासाठ+ 

खुल� आहे aकंवा 

नाह� 

सभेचा 

कायBव&ृतांत 

(उपलHध)् 

-- - -- -- -- -- -- 
 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ड) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लया=या पCरषदांची याद� �का(शत करणे. 

अ.� 

  

   

सं�थेचे नांव सं�थेचे 

सद�या  

सं�थेचे 

उ#pSq  

aकती वेळा 

घेeयात येते 

सभा 

जनसामा_यासाठ+ 

खुल� आहे aकंवा 

नाह� 

सभेचा 

कायBव&ृतांत 

(उपलHध)् 

-- - -- -- -- -- -- 

 

 

 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

कलम 4 (1) (ब) (iX) 

        औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग कया-लयातील अ
धकार� व कम-चार� यांची 

नांवे, प@त ेव @यांच ेमा(सक वेतन. 

अ.� 

  

अ�धकार�/ कमBचाtयांचे नांव पदनाम वगB दरुcवनी �./ 

फॅRस ्/ ई-मेल 

एकूण मुळ वेतन 

 

1.  |ी डी.के.पंoडत  उपअ(भयंता 

(यां$%क") 

2 9764999565 80000/- 

2.  |ी अमोल बाबुराव 

कुलकणv 

क�नDc 

अ(भयंता 

(यां$%क") 

3 9764999780 50400/- 

3.  |ी स
चन कृDणर्ाव वाईकर क�नDc 

अ(भयंता 

(यां$%क") 

 3 9764999664 58500/- 

4.  |ी स~~द मIुताक स 

कर�म 

मेकॅ�नक 3 9890612331 59200/- 

5.  |ी अशोक (सताराम गवळी मेकॅ�नक 3 9850186881 51100/- 

6.  |ी 2व1नील �काश पाट�ल मेकॅ�नक 3 9766198521 39200/- 

7.  |ी उदय �दगंबरराव 

मानवतकर 

वर�Dठ 

(ल�पक 

3 9158900053 38100/- 

8.  |ी जी.एस.लटेु क�नDc 

(लपीक 

3 9923057099 55200/- 

9.  |ी रमेश वामनराव बोडJ क�नDc 

(लपीक 

3 9860923314 35000/- 

10.  रमेश उ
चत वाहनचालक 3 9823099697 क�नवसं काया-लयामाफ- त 

वेतन तयार होते. 

11.  �वनायक राठोड वाहनचालक  3 9850082270 मा.महापौर 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

12.  अ.खमर अ र(शद वाहनचालक 3 9420812845 पशसंवध-न 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

13.  भाऊराव डुकरे वाहनचालक 3 9922773247 झोन X.9 माफ- त वेतन 

तयार होते. 

14.  श ेअयुब श ेइsाह�म वाहनचालक 3 9822255495 आरो�य ् �वभाग 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

15.  �भ ूगाडेकर वाहनचालक 3 9421307618 31100/- 

16.  रमेश नलावड े वाहनचालक 3 7588536687 झोन X 06 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

17.  �हवराळे कैलास वाहनचालक 3 9545258750 अ�तXमण �वभाग 

माफ- त वेतन तयार होते. 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

18.  रहेमानशहा इसाशहा वाहनचालक 3 9923328232 

 

पशुसंध-वन 

काया-लयामाफ- त  वेतन 

तयार होते. 

19.  बोरसे रामदास वाहनचालक 3 9923475961 आरो�य ् �वभाग 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 
20.  इकबाल ह�नफ वाहनचालक 3 9371209147 झोन X 06 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

21.  राजकुमार जै2वाल वाहनचालक 3 902138390 उदयान�वभाग 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

22.  तुळ(शराम ढंगारे वाहनचालक 3 9145270091 आरो�य ् �वभाग 

काया-लया माफ- त वेतन 

तयार होते. 

23.  रमेश भईुगळ वाहनचालक 3 9766516399 झोन X 05 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

24.  सजंय लाहोट वाहनचालक 3 7276731785 44100/- 

25.  कैलास ^ख]लारे वाहनचालक 3 7350994698 33000/- 

26.  रतन दळवे वाहनचालक 3 7588537444 नगर स
चव 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

27.  हयातखान �दलावरखान वाहनचालक 3 9975136384 झोन X 06 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

28.  वसत कांबळे वाहनचालक 3 9923269595 झोन X 03 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

29.  बाबासाहेब मगरे वाहनचालक 3 9420240605 आरो�य ् �वभाग 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

 

30.  म.रफ"क म.ह�नफ वाहनचालक 3 8208500436 झोन X 01 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

31.  बालाजी पवार वाहनचालक 3 9665132532 झोन X 07 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

32.  क]याण मदगे वाहनचालक 3 9423902348 26800/- 

33.  म.सल�म म�नान वाहनचालक 3 9028042283 पशुसंवध-न 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

34.  (शवाजी मळेु वाहनचालक 3 9880186878 पाणी पुरवठा  �वभाग 

माफ- त वेतन तयार होते. 

35.  कैलास जाधव वाहनचालक 3 9145520521 झोन X 05 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

36.  श ेअ�वर श ेमहेमुद वाहनचालक 3 7798588033 45400/- 

37.  इकबालखान अहमदखान वाहनचालक 3 9881368586 �वTुत काया-लयामाफ- त 

वेतन तयार होते. 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

38.  मसुा कल�म वाहनचालक 3 9823056471 सुरNा �वभाग माफ- त 

वेतन तयार होते. 

39.  अSदलु गणी वाहनचालक 3 8657527667 उदयान �वभाग 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

40.  पुनमचंद पचलोरे वाहनचालक 3 9890112062 झोन X 09 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

41.  भाऊसाहेब ^ख]लारे  वाहनचालक 3 9923358584 52600/- 

42.  (शवाजी गाडेकर वाहनचालक 3 7588644170 झोन X 08 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

43.  राजु केदार वाहनचालक 3 9765352270 झोन X 06 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

44.  बळी सोमनाथ वाहनचालक 3 9975207608 झोन X 05 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

45.  रोकड ेहCरभाऊ भगवान वाहनचालक 3 7058140341 पशुसंवध-न �वभाग 

माफ- त वेतन तयार होते. 

46.  ईIवर् पवार वाहनचालक 3 9637701147 36100/- 

47.  �भाकर जाधव वाहनचालक 3 9673701147 51100/- 

48.  कौ�तक मोरे वाहनचालक 3 9860969599 49600/- 

49.  हCर सखाराम फुले वाहनचालक 3 9765448914 51100/- 

50.  सव-|ी. बाळु मोहन खरात मजुर 4  33700/- 

51.  सरेुश भानुदास साळवे मजुर 4  नगर स
चव 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 
52.  �व�ल भालेकर मजुर 4  उपआयुक्त (म) 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते 

53.  रमेश मोतीराम lह2के  मजुर 4  33700/- 

54.  र�व तुप े(वा/चा) मजुर 4  मा.आयुWत ् दालन  

माफ- त वेतन तयार होते. 

55.  (भमलाल  देवचंद गंुजाळे मजुर 4  झोन X 05 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

56.  राज�� गडकल मजुर 4 9850946609 26600/- 

57.  बबन सयु-भान सोनवणे मजुर 4  26600/- 

58.  श.ेअ�सार शे अफसर मजुर 4  25800/- 

59.  श.ेमोईजो�Tन श.ेमोइनो�Tन मजुर 4  24200/- 

60.  रमेश पुंजािज $%भवुन मजुर 4  23600/- 

61.  राम |ीपत �हवराळे मजुर 4  28200/- 

62.  सतंोष अ|ुबा फुले मजुर 4  24300/- 

63.  अ�वर शर�फ म.युसफु हे]� 4  25800/- 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

64.  उ@@म शकुेजी मोकळे हे]पर  4  झोन X 09 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

65.  दे�वदास �नकम हे]पर 4  25800/- 

66.  श ेअल�म श ेफजल हे]पर 4  झोन X 01 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

67.  अ.हाफ"ज अ.माजीद 

रहेमान 

हे]पर 4  31100/- 

68.  र�तलाल छगनराव भगुरे हे]पर 4  32700/- 

69.  दादाराव (शवराम खंडाळे हे]पर 4  30800/- 

70.  रमेश साहेबराव �नकाळजे हे]पर 4  29000/- 

71.  स�ुनल उ@तमराव लोखंडे हे]पर 4  28200/- 

72.  स�ुनल द@ता%य जोशी हे]पर 4  24900/- 

73.  सजंय कडुबा lह2के  हे]पर 4  24900/- 

74.  अजु-न दगडु पुंड हे]पर 4  24900/- 

75.  मधुकर (शनंगारे हे]पर 4  25000/- 

76.  अशोक आसाराम सात�दव े हे]पर 4  25800/- 

 

77.  स@यनारायण साय�ना 

गडकुल 

हे]पर 4  25800/- 

78.  चं�शेखर मळेु हे]पर 4  25800/- 

79.  बाळु |ावण बोडJ  हे]पर 4  25800/- 

 

80.  श.े नईम शे.मोईन हे]पर 4  आरो�य �वभागामाफ- त 

वेतन तयार होते 

81.  श ेअहमद श ेइ2माईल हे]पर 4  25800/- 

82.  जग�नाथ पळसकर हे]पर 4  28200/- 

83.  शखे अहेमद र�जाक हे]पर 4  23500/- 

84.  कृDणा म]ल(ुसगं पवार िWलनर 4  29900/- 

85.  श ेफर�द श ेहुसेन िWलनर 4  32700/- 

86.  म इरफान नजीरोTीन  िWलनर 4  31100/- 

87.  श ेअफसर श ेब(शर  िWलनर 4  28200/- 

88.  �वखार हुसेन �हमायत 

हुसेन 

िWलनर 4  27400/- 

89.  स.मोईनोTीन  कैसरोTीन िWलनर 4  �वTुत �वभाग माफ- त 

वेतन तयार होते. 

90.  स~~द याकुबा ईशा िWलनर 4  झोन X 03 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

91.  भानुदास शामराव बकले िWलनर 4  आरो�य ् �वभाग 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

92.  भाउ(सगं सखाराम फुले िWलनर 4  32700/- 

93.  स अजगर स.मतुु-जा िWलनर 4  झोन X 07 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

94.  फुलचं� रखमाजी पचलोरे िWलनर 4  झोन X 06 

काया-लयामाफ- त वेतन 

तयार होते. 

95.  श ेजावेद श ेखुशvद  (शपाई 4  20900/- 

96.  अहेमद (मझा- जाफर (मझा- (शपाई 4  22100/- 

97.  आरेफखान मसदुखान दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

98.  भगीरथ जाधव दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

99.  हCरIचं� सोनवणे दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

100.  श ेफईमोTीन श ेब(शरोTीन  दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

101.  (म(लदं घाटे दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

102.  श ेरउफ श ेमा^णक दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

103.  म.यायाखान दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

104.  नजीरखान पठाण दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

105.  जग�दश गायकवाड दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

106.  �भ ूपवार दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

107.  रमेश (शरसाट दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

108.  महादेव (मसाळ दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

109.  श े�नजाम श ेदगडु दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

110.  रंगनाथ बकले दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

111.  महंमद गुलाम रसलुखान दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

112.  र�व�ं पाट�ल  दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

113.  अRण बोडखे दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

114.  स~यद फर�TोTीन दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

115.  स�तश जाधव दै.वे.वाहनचा

लक 

3  दै.वै. 525/- 

�माणे 

116.  इ(लयास बसरावी दै.वे.हे]पर  4  दै.वै. 525/- 

�माणे 

117.  म.युसफु म.उ2मान दै.वे.हे]पर 4  दै.वै. 525/- 

�माणे 

1118व 

119 

 2 कं%ाट� 

क�नDc 

अ(भयंता 

-  -- 

120  1 कं%ाट� 

दयुय्म 

आवेNक 

-  - 

121  1कं%ाट� 

ॲटो 

इलेW_�शन 

-  -- 

122  1 कं%ाट� 

वे]�  

-  -- 

123  1 कं%ाट� 

हे]पर 

-  -- 

124 ते 

126 

 3 कं%ाट� 

सरुNा रNक 

-  --- 

127 ते 

129 

 3 कं%ाट� 

मजुर 

   

130 ते 

212 

 83 कं%ाट� 

वाहनचालक 

-  -- 

  

�टप :- 1. हे �काशन �@येक वषा-ला करावे लागेल. 

      2. मह@वाच ेबदल तातडीने  �का(शत केले पा�हजेत. उदा. �मखुांची बदल� इ. 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

 

 

कलम 4(1)(ब)(x) 
 

     औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लयातील अ
धकार� व कम-चाaयांची वेतनाची 

�व2ततृ मा�हती �का(शत करणे. 
 

अ.�  वगB वेतन Dपरेषा इतर अनुvेय भ&ते 

   Lनय@मत (महागाई 

भ&ता, घरभाडे 

भ&ता, शहर भ&ता) 

�संगानुसार (जसे 

�वास भ&ता) 

5वशेष (जसे �कPप ्

भ&ता, �@शVण 

भ&ता) 

1 2 S-15  

(41800-132300) 

�नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

2 3 S-14 

(38600-122800) 

�नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

3 3 S-06 

(19900-63200) 

�नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

4 3 S-10 

(29200-92300) 

�नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

6 3 S-07 

(21700-69100) 

�नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

7 4 S-01 

(15000-47600) 

�नयमानुसार �नयमानुसार �नयमानुसार 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xi) 

 

-------------------- येथील ----------------------- काया-लयाच े मजंूर अंदाजप%क व खचा-चा तप(शल याची 

�व2ततृ मा�हती �का(शत करणे. 

• अंदाजप%काचा �तीच े�काशन 

• अनुदाना=या �वतरणा=या �तीच े�काशन 

 

अ.X अंदाजप%क"य 

शीषा-च ेवण-न 

अनुदान  �नयोिजत वापर (Nे% व 

कामाचा तप(शल) 

अ
धक अनुदान 

अपे{Nत अस]यास 

Rपयात 

अ(भ�ाय 

  

�टप :- �@येक काया-लय वर�ल मा�हती कोण@याना कोण@या �ाRपानुसार तयार करत असते असे �ाRप 

@यांना वापरता येईल. 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ) 

-------------------- येथील ---------------------- काया-लयातील अनुदान वाटपा=या काय-Xमाची काय-पPदती  

------------- या वषा-साठ< �का(शत करणे. 

• काय-Xमाचे नाव. 

• लाभाथk=या पा%ता सबंं
ध=या अट� व शतv. 

• लाभ (मळGयासाठ<=या अट�. 

• लाभ (मळGयासाठ<ची काय-पPदती. 

• पा%ता ठर�वGयासाठ< आवI~क असलेले कागदप%. 

• काय-XमामPये (मळणाaया लाभाची �व2ततृ मा�हती. 

• अनुदान वाटपाची काय-पPदती. 

• सNम अ
धकाaयांचे पदनाम. 

• �वनंती अजा-सोबत लागणारे श]ुक्. 

• इतर श]ुक्, 

• �वनंती अजा-चा नमनुा. 

• सोबत जोडण ेआवIयक असले]या कागदप%ांची याद� (द2ताऐवज/ दाखले) 

• जोड कागदप%ाचा नमनुा. 

• कय-पPदती सदंभा-त तXार �नवारणासाठ< सबंं
धत अ
धकाaयाच ेपदनाम. 

• तप(शलवार व �@येक 2तरावर उपलSध ्�नधी. (उदा. िज]हा पातळी, तालकुा पातळी, गांव पातळी) 

• लाभाथvची याद� खाल�ल नमु�यात. 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब) 

-------------------- येथील ---------------------- काया-लयातील अनुदान काय-Xमांतग-त लाभाथvची �व2ततृ 

मा�हती �का(शत करणे. 

योजना/ काय-Xमाचे नांव. 

अ.� 

   

लाभाथwचे नांव व प&ता अनुदान/ लाभ याची 

रRRम/�वDप 

Lनवड पा<तेचे Lनकष अ@भ�ाय 

-- -- -- -- -- 

  

�टप :- �व�वध योजनांसाठ< काय-Xमांतग-त वेगवेगळी याद� �का(शत करणे आवIयक आहे. 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

       कलम 4 (1) (ब) (xii) 

-------------------- येथील ---------------------- काया-लयातील (मळणाaया / सवलतीचा परवाना याची चालू 

वषा-ची तप(शलवार मा�हती. 

परवाना/परवानगी /सवलतीच े�कार 

अ.� 

  

परवाना 

धारकाचे नांव 

परवा_याचा 

�कार 

परवना 

�मांक  

#दनांका 

पासून 

#दनांका 

पयxत 

साधारण 

अट� 

परवा_याची 5व�ततृ 

मा#हती 

 -- -- -- -- -- -- -- -- 

  

 �कार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दचुाक" /चारचाक" /जड वाहन इ.चा तपशील �व2ततृ 

मा�हती-�वषयावर परवा�याची मा�हती उदा. अकृषी वापरासाठ<=या परवानगीच े अस]यास सKहJ नं. 

आवIयक आहे इ. 

�टप : �@येक परवा�या=या �कारानुसार वेगळी याद� तयार करणे आवIयक आहे. 

   

                               कलम 4 (1) (ब) (xiv)  

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लयातील मा�हतीच े इलेW_ा�नक 2वRपात 

साठ�वलेल� मा�हती �का(शत करणे. चालू वषा-कCरता. 

अ.� 

 

द�ताऐवजाचा �कार 5वषय कोण&या 

इलेRyॉLनक 

नमु_यात 

मा#हती 

@मळ5वeयाची 

पcदती  

जबाबदार 

`यRती 

 

1. काया-लयाकड े उपलSध असले]या सव- 

वाहनांचे अ(भलेखे, �@येक वाहनांचे 

�ह2_�बुक, वापरलेल� लॉगबुक oडझले 

व ऑईल लsुींकटसची 2टॉक व इतर 

अनुषंगीक अ(भलेखे 

यां$%क" 

�वभागातील 

महानगरपा(लके=या 

मालLक=या वाहन 

�वषयक मा�हती 

काया-लयात 

मा�हती 

उपलSध ्आहे. 

अजा-नुसार  |ी 

डी.वाय. 

पंडीत 

 

� (सडी. 

� झेरॉWस ्�त 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

कलम 1 (1) (ब) (xv) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभाग काया-लयात उपलSध ् स�ुवधांचा तWता �का(शत 

करणे. उपलSध ्स�ुवधा. 

� भेटGया=या वेळेसदंभा-त मा�हती.      वेळ सकाळी 10.00 त े2.00 

               दपुार�  02.30 ते 5.45 

� वेबसाईट �वषयी मा�हती.      www.aurangabadmahapalika.com 

� कॉलस�टर �वषयी मा�हती. 

� अ(भलेख तपासणीसाठ< उपलSध ्स�ुवधांची मा�हती.    अ(भलेख कNात मा�हती उपलSध ्आहे. 

� कामां=या तपासणीसाठ< उपलSध ्स�ुवधांची मा�हती.    �@यN येवून पाहGयाची स�ुवधा काया-लयात             

                  उपलSध ्आहे. 

� नमनेु (मळGयाबाबत उपलSध ्मा�हती. 

� सचुना फलकाची मा�हती.          सचूना फलकावर मा�हती �दल� आहे. 

� Qंथालय �वषयी मा�हती.          2वंत% असे Qंथालय नाह�. 

अ.� 

 

सु5वधेचा 

�कार 

वेळ कायBपcदती #ठकाण जाबाबदार 

`यRती/ 

कमBचार� 

 

त�ार Lनवारण 

1 मा�हतीचा 

अ
धकार 

स 10.00 त े2.00 

द ु2.30  ते 5.45 

अजा-नुसार औरंगाबाद |ी डी.के.पंडीत 

उपअ(भयंता 

(यां$%क") 

|ी एच.ए.को]हे 

काय-कार� 

अ(भयंता 
 

कलम 4 (1) (ब) (xvi) 

औरंगाबाद महानगरपा(लका येथील यां$%क" �वभागा काया-लयातील शासक"य मा�हती अ
धकार�/ सहा~यक 

शासक"य मा�हती अ
धकार� / अ�पल�य �ा
धकार� (तेथील लोक�ा
धकार�=या काय-Nे%ातील) यांची �व2ततृ 

मा�हती �काशीत करणे. 

 

 अ. शासक0य मा#हती अ�धकार�. 

अ.� 

  

शासक0य मा#हती 

अ�धकार�चे नांव 

पदनाम कायBVे< प&ता/ फोन ई-मेल 

 

अ5पल�य 

�ा�धकार� 

1. |ी डी.के.पंडीत उपअ(भयंता 

(यां$%क") 

यां$%क" 

�वभाग 

9764999565  |ी एच.ए.को]हे 

काय-कार� 

अ(भयंता 
 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

ब. सहाUUक शासक0य मा#हती अ�धकार� 

अ.� 

   

सहाUUक शासक0य 

मा#हती अ�धकार�चे 

नांव 

पदनाम कायBVे< प&ता/ फोन ई-मेल 

 

1. |ी स
चन वाईकर क�नDc अ(भयंता यां$%क" 

�वभाग 

9764999664  

2. |ी अमोल कुलकणv क�नDc अ(भयंता यां$%क" 

�वभाग 

9764999780  

 

क.अ5पल�य अ�धकार�. 

अ.� 

  

अ5पल�य 

अ�धकार�चे नांव 

पदनाम कायBVे< प&ता/ फोन ई-मेल 

 

यांEया अ�धLन�त ्

शासक0य 

अ�धकार� 

1 |ी एच.ए.को]हे �वभाग �मखु 

यां$%क" 

यां$%क" 

�वभाग 

2333536-40 

9764999598 

-- |ी oड.के.पंoडत 

उपअ(भयंता 

यां$%क" 

�टप – शासक"य मा�हती अ
धकार�/ सहा~~क शासक"य मा�हती अ
धकार�/अ�पल�य �ा
धकार� चे नांव व 

पदनाम ठळक अNरात दश-�नय �ठकाणी अथवा 2वागत कNाजवळ फलकाKदारे लावावी. 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xvii) 

----------------------येथील ----------------------------काया-लयातील �काशीत मा�हती. 

Lनरंक 
 

कलम 4 (1) (क) 

           सव-सामा�य लोकांशी सबंधीत मह@वाची �नण-य व धोरणे यांची याद� �काशनाकर�ता तयार 

करणे व �वतर�त करणे. 

 

Lनरंक 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

 

कलम 4 (1) (ड) 

            सव-साधारणपणे आप]या काया-लयात होणाaया �शासक"य/ अध-�यायीक कामकाजा=या 

�काराची याद� तयार करणे. घेतले]या �नण-याबाबत काय- करGयाची मीमांसा यापुढे देGयात येईल असे 

जाह�र करणे. 

�टप – लोक�ा
धकार�/ शासक"य मा�हती अ
धकार� हे सचूना फलक/ वत-मानप%क साव-ज�नक सचुना, 

�सारमाPयमे, सचुना �सारण, इंटरनेट इ.चा उपयोग मा�हती=या �सारासाठ< करते. 

            

       उपअ@भयंता (यां;<क0) 

                 महानगरपा@लका औरंगाबाद 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RTI/Manvtakar sir 

 

 

 

 


