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औरंगाबाद महानगरपा	लका औरंगाबाद 

 (नगर स�चव �वभाग) 
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 �वभागवार लोक)ा�धकार� यांची याद� 
शासक�य �वभागाच ेनांव :  औरंगाबाद महानगरपा	लका, औरंगाबाद-टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

कलम 2 (h) a/b/c/d 

अ.-. लोक )ा�धकार� स.ंथा सं.था )मखुाचे 

पदनाम 

�ठकाण / प3ता 

1 औरंगाबाद महानगरपा�लका आयु�त औरंगाबाद महानगरपा�लका औरंगाबाद - 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 

कलम 2 एच नमनुा (ब) 

शासनाकडून पुरेसा !ा"त लोक!ा$धकार& स'ंथांची याद&. 

शासक�य �वभागाच ेनाव : नगर स$चव �वभाग, औरंगाबाद महानगरपा�लका, 

                      औरंगाबाद-टाऊन हॉल, औरंगाबाद - 431001                    

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतग%त 

अ.-. लोक )ा�धकार� 

स.ंथा 

स.ंथा )मखुाचे पदनाम �ठकाण / प3ता 

1 नगर स$चव �वभाग   नगर स$चव  औरंगाबाद महानगरपा�लका,औरंगाबाद 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

कलम 4 (1)(b)(i) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका नगर स$चव येथील �वभाग या �वभागातील काय, व कत-.य ेयांचा तप�शल. 

1. काया%लयाच ेनाव     नगर स$चव �वभाग, महानगरपा�लका औरंगाबाद. 

2. प3ता      टाऊन हॉल, औरंगाबाद 431 001 

3.  काया%लय )मखु     आयु�त महानगरपा�लका औरंगाबाद.  

4.  शासक5य �वभागाच ेनाव         नगर स$चव �वभाग, महानगरपा�लका स$चवालय  

5. कोण3या म6ंालया7या खा3या7या      नगर �वकास �वभाग 

6. अ�धन.त       ----- 
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7.  काय%8े6           औरंगाबाद शहर महानगरपा�लका ह/ 

8. भौगो	लक                      175.655 चौ.6क.मी औरंगाबाद महानगरपा�लक  

9. काया%नु:प                      महानगरपा�लका, ' थायी स�मती, 5 �वषय स�म8 या. 

10.  �व	श;ट काय%           �व�वध सभांच े(सव-साधारण ् , ' थायी स�मती, �वषय 

स�म8 या, इ.) यांचे बैठकांच ेआयोजन वेळोवेळी करणे  

पदा$धकार& Bनवडणकु काय-Cम घेणे.                                  

11.  �वभागाच े<येय/धोरण   �व�वध सभांच े(सव-साधारण ् ,' थायी स�मती, �वषय 

स�म8 या, इ.) व8ृ तांत तयार करणे इ. Bनण-य घेणेसाठF 

12. धोरण     महानगरपा�लका, ' थायी स�मती, �वषय स�म8 या यांG या  

बैठकाच ेआयोजन करणे 

13. सव% सबंंधीत कम%चार�   (48) 

14. काय%     उपBन-दJK ट बैठकांची काय-Cम पLMका, इBतव8ृ तांत तयार  

करणे. सव-पा�लका सद' यांना पुर�वणे, बैठ कांच े आयोजन 

करणे, सद' यांच े मानधन, भ8 ते सव- पदा$धकार& यांG या 

Bनवडणकु काय-Cम इ. अ$धन' त कम-चार& यांचेवर 

BनयंMण, पय-वेOण, आ' थापना �वषयक कामे इ8 याद&.     

15. मालम3 तेचा तपशील              ---- 

16. इमारती व जागेचा त पशील  औरंगाबाद महानगरपा�लका टाऊन हॉल, औरंगाबाद  

431001         

17. उपल@ ध सेवा   ---- 

18. सं. थे7 या संरचना3मक तA3याम<ये  

19. काय%8े6ाच े)3येक .तरावरच ेतप	शल- 

20. काया%लयीन दरू<वनी -मांक व वेळ   0240- 2347916, 2333536-40 �व' तार-240   

वळे- सकाळी 10.00 ते 2.00 दपुार& 2.30 ते 5.45 वा. 

21. साDताह�क सEुी व �व	श;ट सेवेसाठF  र�ववार, दसुरा व चौथा शBनवार, तसेच वेळोवेळी  

 जाह&र केलेTया सUुया 
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नगर स�चव �वभागाचा सरंचना3 मक तA 3 याम< ये काय%8े6ाचे 

)3 येक . तरावर तप	शल   

                                 आयु�त 

                             

                             नगर स$चव 

 

 
लघुटंकलेखक                 काया-लयीन अ$धOक         ' वीय स हाWयक. महापौर 
 

 
पदा$धकार& दालनावXरल           वXरK ठ �ल�प क         वXरK ठ �ल�प क 

    वXरK ठ �ल�प क 

 
  कBनK ठ �ल�प क         सगंणक ऑपरेटर/कBनK ठ �ल�प क          कBनK ठ �ल�प क          
 

 

        �शपाई                    नाईक                         चोपदार  

 

 

                                 �शपाई         �शपाई  

 

औरंगाबाद महानगरपा	लका येथील महानगरपा	लका नगर स�चव काया%लयातील अ�धकार� व 

कम%चार� यां7 या अ�धकारांचा तप	शल. 

अ 
अ.-. पदनाम अ�धकार-आ�थ%क कोण3या काय�या/#नयम/ 

शासन पIरप6क नुसार 

अ	भ)ाय 

1 नगर स$चव  आक' मीत 

खच-,अ' थायी 

अ[ीम,भ�वK य Bनवा-ह 

Bनधी,ई. 

शासन Bनयमानुसार  - 

 

ब 

अ.- पदना

म 

अ�धकार-)शासक5य महारा; J 

महानगरपा	लका अ�ध#नयम नुसार 

सोप�वK यात आलेल� कत%L ये. 

कोण3या काय�या / 

#नयम/ शासन पIरप6क 

नुसार 

अ	भ)ा

य 

1 नगर 

स$च

व  

नगर स$चव काया-लयातील देखरेख व 

स�म8 यांचे कामकाज, सव- स�म8 यांचे 

स$चव, 8 यांच ेकामावर BनयंMण, सव- सभांचे 

व8ृ तांत तयार करणे, अ�भरOण करणे, 

मनपाची सामा\ य म]ुा अ�भरOीत ठेवणे. 

महाराK ̂ महापा�लका 

अ$धBनयमाच े कलम 

48,53,57 अनुसचुी ड 

!करण – 5 Bनयम 2 इ. 
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क 

अ.-. पदनाम अ�धकार-फौजदार� कोण3या काय�या/ #नयम/ 

शासन #नण%य/पIरप6क 

नुसार 

अ	भ)ाय 

- - - - - 

ड 

अ.-. पदनाम अ�धकार-अध%'यायीक कोण3या काय�या / #नयम/ 

शासन पIरप6क नुसार 

अ	भ)ाय 

- - - - - 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब) 
  औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील, नगर स$चव �वभागातील अ$धकार& व कम-चार& यांGया 

कत-.यांचा तप�शल 

अ.-. पदनाम कत%Lये कोण3या काय�या / 

#नयम/ शासन 

पIरप6क नुसार 

अ	भ)ाय 

1. नगर स$चव महानगरपा�लका ' थायी स�मती, व 

�वषय स�म8 यांच े पद�स` द स$चव 

a हणनु करावायाची कत-. ये तसेच 

महाराK ̂  महानगरपा�लका अ$धBनयमाचे 

कलम 48 व 53(2) म` ये नमदु 

केT या!माणे कत-. ये  

शासन Bनयमानुसार.  

2. लघुटंकलेखक  �वभागाअंतग-त होणा-या सभांचे 

इBतव8ृ त घेणे व कारणापुरता उतारे 

तयार करणे आcण !शासनाने नेमनु 

dदलेले कामे करणे  

शासन Bनयमानुसार.  

3. वXरK ठ 

�लपीक  

�वभागांतग-त नेमनु dदलेले !शासक�य 

कामे करणे  

शासन Bनयमानुसार.  

4. कBनK ठ 

�लपीक  

�वभागांतग-त नेमनु dदलेले !शासक�य 

कामे करणे  

शासन Bनयमानुसार.  

5. �शपाई  �वभागांतग-त नेमनु dदलेले कामे करण े शासन Bनयमानुसार.  

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (अ) 

नमु'याम<ये कामाचे )गट�करण 

सघंटनाचे लO (वा�ष-क) 

अ.- काम/काय% कामाच े)माण आथRक ल8 अ	भ)ाय 

--------------------Bनरंक------------------ 
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कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (ब) 

अ.- काम/काय% �दवस/तास पूण% 

करKयासाठF 

जबाबदार 

अ�धकार� 

त-ार #नवारण 

अ�धकार� 

--------------------Bनरंक------------------ 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (अ) 

कामाशी सबंंधीत #नयम/अ�ध#नयम 

अ.- सचूना प6कावर �दलेले �वषय #नयम -मांक व वष% अ	भ)ाय 

(असUयास) 

--------------------Bनरंक------------------ 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ब) 

कामाशी सबंंधीत शासन #नण%य 

अ.- शासन #नण%यानुसार 

�दलेले �वषय 

शासन #नण%य -मांक व तार�ख अ	भ)ाय 

(असUयास) 

--------------------Bनरंक------------------ 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (क) 

कामाशी सबंंधीत पIरप6के 

अ.- शासन #नण%यानुसार 

�दलेले �वषय 

पIरप6क -मांक व तार�ख अ	भ)ाय 

(असUयास) 

--------------------Bनरंक-------------------- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ड) 

कामाशी सबंंधीत काया%लयीन आदेश / धोरणा3मक पIरप6के 

अ.- �वषय -मांक व तार�ख अ	भ)ाय 

(असUयास) 

--------------------Bनरंक------------------ 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (इ) 

औरंगाबाद महानगरपा	लका येथील नगर �वभाग या �वभागाम<ये उपल@ध द.ताऐवजांची याद� 

अ.- द.तऐवजाचा )कार �वषय सबंं�धत LयAत/पदनाम LयAतीच े�ठकाण/ 

उपरोAत काया%लयात 

उपल@ध नसUयास 

1 dदनांक 08.01.2018 पयeत 

सव-साधारण सभा आcण 

dदनांक 30.04.2018 पयeत 

' थायी स�मती सभांचे 

व8ृ तांत नfदवgया. 

----- अ�भलेखापाल अ�भलेख 

�वभाग, महानगरपा�लका 

औरंगाबाद 

---- 
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2 वXरल कालावधीG या पुढ&ल 

तारखेच े सव-साधारण सभा, 

' थायी स�मती सभांचे 

व8ृ तांत. 

----- नगर  स$चव �वभागातील 

कBनK ठ �ल�पक 

---- 

कलम 4 (1) (अ) (vi) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव काया-लयाम`ये उपलiध द'ताऐवजांची वग-वार&  

अ.- �वषय द.तऐवजाचा )कार न.ती/ म.टर/ 

नWदप.ूतक/ Lहाऊचर इ. 

)मखु बाबींचा 

तप	शलवार 

सरुX8त ठेवKयाचा 

कालावधी 

1 ----- सव-साधारण सभा,' थायी स�मती 

सभा, इBतव8ृ त नfदवgया  

----- कायम' वkपी 

कलम 4 (1) (ब) (vii) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव �वभागाG या पXरणामकारक कामासाठF जनसामा\ यांशी 

सT ला मसलत करl याची . यव' था. 

अ.- सU ला - मसलतीचा 

�वषय 

काय%)णाल�च े�व. ततृ 

वण%न 

कोण3 या 

अ�ध#नयमा/#नयमा 

पIरप6का�वारे 

पनुराव3ृ ती 

काळ 

--------------------Bनरंक------------------ 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव काया-लयाG या स�मतीची याद& !काशीत करणे. 

अ.- स	मतीच े 

नाव 

स	मती उ[ी; ट  \कती वेळा 

घेKयात येत े

सभा 

जनसामा'यां-

साठF खुल� 

आहे \कंवा 

नाह� 

सभेचा 

काय%व3ृतांत 

(उपल@ध) 

1

  

' थायी 

स�मती  

स�ंवदा करl यास 

मा\ यता,अंदाजपMक मजंरु 

करण ेइ.  

आठवडयातुन 

एकदा 

(सा" ताdहक) 

होय काया-लयात 

पहावयास 

�मळेल 

2.

  

शहर 

सधुार 

स�मती  

महानगरपा�लकेची सव-साधारण 

सभा dदनांक 27.12.1995 

ठराव C. 19/9 अ\ वये मजंुर& 

dदT यानुसार शहराG या सव- 

साधारण सुधारणा सबंंधी 

Bनद,शक योजना (मा' टर 

" लॅन) नगर रचना योजना, 

औoयोगीक वसाहती 

आवp यकते 

!माणे 

होय काया-लयात 

पहावयास 

�मळेल 
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गहृBनमा-ण योजना यासबंंधी 

सव- !p न तसेच महाराK ̂  

महानगरपा�लका अ$धBनयमाचे 

कलम 70, 76(1), 270 (1), 

(बी1) नुसार सव- कामे    

3.  वैoयक�य 

सहाWय व 

आरोq य  

महानगरपा�लकेची सव-साधारण 

सभा dदनांक 27.12.1995 

ठराव C.19/9 अ\ वये मजंुर& 

नुसार बाgय kqणालय !सतुी 

गहृ, र' ते सफाई, कचरा 

वाहतुक इ, तसेच महाराK ̂ 

महानगरपा�लका अ$धBनयमाच े

कलम 64, 70, 294 (1), 

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

(2), 329, 330 (1) (2), 

नुसार सव- कामे 

आवp यकते 

!माणे 

होय काया-लयात 

पहावयास 

�मळेल 

4 मdहला व 

बाल 

कT याण  

मdहला व बालकT याण संबंधी 

योजना  

आवp यकते 

!माणे 

होय काया-लयात 

पहावयास 

�मळेल 

5

  

मा` य�म

क,पुव- 

मा` य�म

क व 

तांLMक 

शाळा  

महानगरपा�लकेची सव-साधारण 

सभा dदनांक 27.12.1995 

ठराव C.19/9 अ\ वये मजुंर& 

नुसार मा` य�मक, पुव- 

मा`  य�मक व तांLMक शाळा 

सबंंधीच ेसव- !p न  

आवp यकते 

!माणे 

होय काया-लयात 

पहावयास 

�मळेल 

6

  

ग�लG छ  

व' ती 

Bनमु-लन, 

घर 

बांधणी व 

समाज 

कT याण  

महानगरपा�लकेची सव-साधारण 

सभा dदनांक 27.12.1995 

ठराव C.19/9 अ\ वये मजुंर& 

नुसार ग�लG छ  व' ती 

Bनमु-लन, घर बांधणी व 

समाज कT याण स�मतीच ेसव- 

!pन  

आवp यकते 

!माणे 

होय काया-लयात 

पहावयास 

�मळेल 

7  !भाग 

स�मती  

5 लाखापयeत !भाग स�मती 

काय-OेMात !शासक�य 

मा\ यता 

मdह\ यातुन 

एकदा 

होय !भाग 

स�मती 

काया-लयात 

पहावयास 

�मळेल 
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कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (ब) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव �वभागातील अ$धसभांच ेयाद& !काशीत करणे. 

अ.-. अ�ध 

सभचेे 

नाव 

सभचेे सद. य सभचेे उ�[; टे \कती वळेा 

घेK यात येते 

सभा जन 

सामा' य 

साठF 

खुल� 

आहे 

\कंवा 

नाह� 

सभचेा 

काय%व3ृ तांत 

(उपल@ ध) 

1.  सव- 

साधारण 

सभा  

tी.बमणे पुनमचंद सोनाजी
  

धोरणा8 मक 

Bनण-य घेणे 

मdह\ यातुन 

एकदा 
आहे काया-लयात 

पाहावयास 

�मळेल 

2.   tी.जाधव ब\ सी q यानु  

3.   tी.वाघमारे kपचंद लu मण  

4.   tीमती vयोती जयेश अभगं 

5.   tी. राजगौरव हXरदास वानखेड े

6.   tीमती रोजतकर पुK पा 

उ8 तमराव  

7.   tी.�वजय साईनाथ औताडे  

8.   tी.सरेु �सताराम इसराम 

9.   tीमती ' वाती 6कशोर नागरे  

10.   tी.मेघावाले मोहन ध\ नुलाल  

11.   tी.खान अWयुब म.हुसनै खान 

12.   tी.खैरे स$चन सयु-कांत 

13.   tीमती Bनकाळजे आशा �वजय 

14.   tी. शजेवळ सभुाष सयाजी 

15.   tी.रावसाहेब राधा6कसन आमले  

16.   tीमती लोखडंे मBनषा �वनोद  

17.   tीमती दाभाडे !ेमलता �मल&ंद 

18.   tी.अफसर खॉन यासीन खॉ 
19.   tी.कादर& जमीर अहेमद रह&म 

अहेमद 
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20.   tी.सWयद मतीन रशीद     

21.   tीमती परवीन खैसर खान 

22.   tीमती तसनीम बेगम अ.रऊफ 

23.   tीमती खान सायरा बानो 

अजमल 
24.   tीमती सWयद सरवतबेगम 

आरेफ हुसनैी 
25.   tी.�सd/क� नासेर तक�उ/ीन 
26.   tीमती शखे नरगीस स�लम 

27.   tी.खान जहॉगंीर मलुानी 

28.   tीमती खरात �समा गणपत  

29.   tीमती शोभा नारायणराव 

वळसे 
30.   tी.$च8 ते Bनतीन रमन 

31.   tीमती v योती सभुाष �पजंरकर 

32.   tीमती सोनवणे भारती महw]  

33.   tीमती शबनम बेगम कल&म 

कुरेशी 
34.   tीमती सगंीता सभुाष वाघुले  

35.   tी.मलके गोकुल�सगं सपंत�सगं  

36.   tीमती सरेुखा बाळासाहेब 

सानप 
37.   tीमती वैशाल& कारभार& जाधव 

38.   tी.�शदें राजु रामराव 

39.   tीमती खरात सरेुखा गौतम 

40.   tी.मकरंद माधवराव कुलकणx  

41.   tी.खान इरशाद इyाह&म  
42.   tीमती नसीम बी सांडु खॉ ं
43.   tी.अजीम अहेमद रफ�क 
44.   tीमती साजेदा फाkखी सईद 

फाkखी 
45.   tीमती खतीजा कुरैशी छोटु 

कुरैशी 
46.   tी.खान फेरोज मोईनु/ीन  

47.   कु.यशtी लu मीनारायण 

बाखर&या 
48.   tी.तनवानी राजु लेखराज 
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49.   tी.ढगे गंगाधर नामदेव     

50.   tीमती खान नसर&न बेगम 

समद यारखान  
51.   tीमती 6कतx महw] �शwदे 

52.   tी.एडके �वकास !काश 

53.   tीमती चावर&या बबीता �वजय 

54.   tी.भादवे रामेp वर बाबुराव  
55.   tी.बT लाळ मनोज आसाराम 

56.   tीमती मलेका बेगम हबीब 

कुरैशी 
57.   tीमती शखे स�मना शखे 

इ�लयास 
58.   tीमती पठाण अ' मा 6फरदोस 

रफ�क पठाण 
59.   tी.जायभाय रमेश भानुदास 
60.   tी.शखे जफर अखतर 
61.   tी.जहागीरदार मोहa मद अयुब 

गुलाम िजलानी 
62.   tीमती �शतल �वरभ] गादगे 

63.   tी.नाईकवाडी अi दलु रह&म 

शखे  
64.   tी.दांडगे �शवाजी भाऊसाहेब 

65.   tीमती देसरडा राखी !शांत 
66.   tीमती भालेराव आशा नरेश  
67.   tीमती जोहरा बी नासेर खान 
68.   tी.खैरे ऋ�षकेश चं]कांत  
69.   tीमती रेशमा अशफाक कुरेशी  
70.   tी.बारवाल गजानन राम6कसन 

71.   tीमती बोड, सर&ता अkण  

72.   tीमती वाडकर �शT पाराणी 

सागर 
73.   tीमती बनकर �वजया सजंय 

74.   tी.साळवी Bनतीन दशरथ  

75.   tी.|यंबक गणपतराव तुपे   

76.   tीमती �वधाते अं6कता अBनल  

77.   tीमती कुलकणx जयtी सुरw]  
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78.   tी.वैoय  रेणकुादास (राजु) 

द8 तोपंत  

    

79.   tी.मनगटे गजानन भानुदास 

80.   tीमती देशमखु माधुर& �मल&ंद 

81.   tीमती स8 यभामा दाम ुअl णा 

�शwदे  
82.   tी.जगताप भाऊसाहेब 

उ8 तमराव 
83.   tीमती नरोटे कमल रामचं] 

84.   tी.जगताप कमलाकर शामराव 

85.   tीमती च. हाण सBुनता रामराव 

86.   tी.भगवान (बाप)ु दे�वदास 

घडमोडे  

87.   tी.गांगवे मनोज ब\ सीलाल  
88.   tी.सोहेल शक�ल शेख  
89.   tीमती v योती सBुनल नाडे  
90.   tीमती साळवे अBनता मोहन  
91.   tीमती मुढें मBनषा बाळासाहेब  
92.   tी.!मोद !T हाद राठोड      

93.   tीमती �मना रामदास गायके  

94.   tी.पवार आ8 माराम माcणकराव  

95.   tीमती मोरे v योती राजाराम 

96.   tीमती �वमल गो�वदं कw ]े  

97.   tीमती चCनारायण सीमा 

काहानुलाल 
98.   tी.थोरात dदल&प गंगाधर  

99.   tीमती अच-ना शलैw] Bनळकंठ 
100.  tीमती स�ुमMा $गर&जाराम 

हाळनोर 
101.  tीमती Bनकाळजे लता मगन 

102.  tी.सोनवणे राहुल पंढर&नाथ  

103.  tी.�वकास रतनलाल जैन  

104.  tी.�स` दांत सजंय �शरसाट  

105.  tी.अi दलु म.ंना�वद अi दलु 

रशीद  
106.  tीमती �वमल जनाध-न कांबळे  
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107.  tी.घोडेल नंदकुमार राधा6कसन      

108.  tीमती मTु ला सल&मा बेगम 

खाजो/ीन  
109.  tीमती शोभा गुk�लगंअ" पा 

बुरांडे  
110.  tीमती ि'मता dदगंबर घोगरे  
111.  tीमती सल&मा बाबुभाई कुरेशी  

112.  tी.जंजाळ राजw] dहaमतराव  
113.  tी.गायकवाड कैलास लu मण  

114.  tी.अ" पासाहेब �वनायक dहवाळे  

115.  कु.जमादार सायल& भागवत 

 

नाम#नद̂	शत पा	लका सद. य 

 

1.   tी.घोडके कचk छगनराव     

2.   tीमती आऊलवार सुBनता 

तुकाराम 

3.   tी.कांबळे चतेन जनाध-न  

4.   tी. चंद ु6कशनचंद तनवानी  

5. 

 

 ÁÖß.ÆüÖ¿´Öß †²Öã»Ö ÆÃÖ−Ö †»Öß 
खã̧ Ô ǘ Ö †»Öß 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव �वभागाG या पXरषदांची याद& !का�शत करणे  

अ.- पIरषदेच ेनाव पIरषदेच े

सद. य 

पIरषदेच े

उ�[; टे 

\कती वेळा 

घेK यात येते 

सभा जनसामा' यांसाठF 

खुल� आहे \कंवा नाह� 

सभेचा 

काय%व3ृ तांत 

(उपल@ ध ) 

--------------------Bनरंक------------------ 

 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (ड) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील आ' थापना-1 �वभागाG या पXरषदांची याद& !काशीत करणे  

अ.- स.ं थेच ेनाव स.ं थेच े

सद. य 

स.ं थेच े

उ�[; टे 

\कती वेळा 

घेK यात येते 

सभा जनसामा' यांसाठF 

खुल� आहे \कंवा नाह� 

सभेचा 

काय%व3ृ तांत 

(उपल@ ध ) 

--------------------Bनरंक------------------ 
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कलम 4 (1) (ब) (ix) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव काया-लयातील अ$धकार& व कम-चार& यांची नांवे, प8त ेव 

8यांच ेमा�सक वेतन 

अ.

-. 

पदनाम अ�धकार�/ कम%चा-यांच े

नांव सव% _ी/_ीमती 

वग% `जू �दनांक दरू<वनी -./ 

फॅAस/ ई-मेल 

एकुण मळु 

वेतन(`) 

1 नगर स$चव dदल&प द8 ताMय सयु-वंशी 1 01.08.2015 0240-2347916 74337/- 
2 लघुटंकलेखक  कैलास एस.नवले  3

  

22.02.2010 9763269178 34608/- 

3 वXरK ठ 

�लपीक 

सौ.म�ु ता a ह' के  3 25.10.1999 9075585055 33329/- 

4 कBनK ठ 

�लपीक  

सोहेल अहेमद खान  3
  

25.10.1999 9860822301 29821/- 

5 कBनK ठ 

�लपीक ú ú ú ú 

v योती डी काथे  3 05.11.2004 9767498504 32803/- 

6 वXरK ठ 

�लपीक  

के.एस.जाधव  3
  

12.10.1990 9764245897 47541/- 

7 वXरKठ 

�लपीक  

एस.ए.मोहोळकर  3

  

25.02.1995 9860499757 36086/- 

8 वXरKठ 

�लपीक   

!शांत !भाकरराव 

शहापुरकर  

3

  

05.10.1994 9850180592 36386/- 

9 वXरKठ 

�लपीक  

गो�वदं रंगनाथराव पेरकर

  

3

  

25.10.1999 9923286666 21132/- 

10 कBनK ठ 

�लपीक  

द8 ताMय एस.केनेकर 3 18.01.2005 9923799153 21132/- 

11 कBनK ठ 

�लपीक  

�शवाजी बोडखे  3

  

--- --- --- 

12 आरोq य 

Bनर&Oक  

एस.पी.पवार  3

  

18.03.1985 9403412459 46987/- 

13 कBनK ठ 

�लपीक  

उदावतं एस.पी  3

  

01.01.1988 7875655455 29796/- 

14 कBनK ठ 

�लपीक  

अBनk` द अभय पाट&ल  3

  

--- --- --- 

15 �शपाई  भाऊसाहेब परबत 

गायकवाड  

4

  

05.01.2004 8856917140 22381/- 

16 �शपाई केशरबाई हर&चं] पं}डत  4 27.01.2004 --- 20978/- 
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17 �शपाई  राजु भगवान भारती  4

  

03.11.1998 9860418406 26085/- 

18 �शपाई  अBनल यादवराव जाधव 4 27.01.2004 --- 22381/- 
19 हमाल/जवान

  

दशरथ का�शनाथ साबळे  4

  

--- --- --- 

20 चोपदार  !काश चु\नु�सगं राजपुत  4 --- --- --- 
21 �शपाई  बबन मोतीराम लोखंडे  4

  

10.04.1999 --- 23936/- 

22 �शपाई अ" पाराव सयु-भान 

आधाने  

4

  

04.09.1983 --- 28899/- 

23 �शपाई  !T हाद आसाराम a ह' के  4

  

27.01.2004 --- 22381/- 

24 �शपाई रामदास �वp वनाथ पवार  4

  

27.01.2004 --- 20639/- 

25 �शपाई  र�व]ं 6कसन वाघमारे  4

  

27.01.2004 --- 22381/- 

26 �शपाई  वंदन सुदाम मगर  4

  

19.01.2005 --- 22056/- 

27 मजुर  बशारत अल& Xरयासत 

अल&  

4

  

05.09.1988 --- 27544/- 

28 �शपाई  सजंय आसाराम वाघमारे  4

  

--- --- --- 

29 �शपाई  कंुड�लक cखk च. हाण  4

  

31.10.2005 --- 21705/- 

30 से�वका  शमा बेगम सWयद 

या�सन  

4

  

30.09.2002 --- 22733/- 

31 �शपाई शखे सलमान शेख उमर  4

  

--- --- --- 

32 �शपाई  इ' माईल खान सरदार 

खान  

4

  

--- --- --- 

33 �शपाई  पुKपाबाई राऊत  4

  

--- 9975359326 26918/- 
34 �शपाई  अ.सल&म अ.सालम  4 --- --- --- 
35 �शपाई  सार&का सपंत मोकळे  4

  

--- --- --- 
36 वाचमन  अशोक dहरामन सयु-वंशी  4

  

--- --- --- 

37 मजुर  चांगदेव रावसाहेब 

गायकवाड े

4

  

27.01.2004 --- 22381/- 

38 मजुर  बाळु दगडु सोमदे  4

  

27.01.2004 --- 22381/- 

39 मजुर  �वKण ुजनाध-न खंडागळे  4 27.01.2004 --- 22381/- 
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40 �शपाई  शांताबाई रमेश थोर  4 05.01.2004 --- 22381/- 
41 सफाई मजुर  चं]कलाबाई हनुमतं 

जोगदंड 

4 --- --- --- 

42 मजुर  रेखाबाई मुळे  4 --- --- --- 
43 मजुर  नारायण उ8 तम cखTलारे  4 --- --- --- 

44 वा  हन चालक सरेुश सा ळवे 3 --- --- --- 

45

  
वा  हन चालक �वनायक राठोड  3 --- --- --- 

कलम 4 (1) (ब) (x) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव काया-लयातील  अ$धकार& व कम-चार& यांची वेतनाची 

�व'ततृ माdहती !का�शत करणे 

अ.- वग% वेतन `परेषा व cेड प े इतर अनुdेय भ3ते 

#नय	मत 

(महागाई भ3ता, 

घरभाडे, शहर 

भ3ता ) 

)संगानुसार 

(जसे )वास 

भ3ता) 

�वशेष (जसे 

)कUप भ3ता, 

)	श8ण भ3ता) 

1 1 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    

14. 3 5200 ते 20200    

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    
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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. 3 5200 ते 20200    

45. 3 5200 ते 20200    

 

कलम 4 (1) (ब) (xi) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव �वभागाच ेमजंूर अंदाजपMक व खचा-चा तप�शल याची 

�व' ततृ माdहती !का �शत करणे. 

अ.- अंदाजप6क5य 

	शषा%च ेवण%न 

अनुदान #नयोिजत वापर (8े6 

व कामाचा तप	शल) 

अ�धक अनुदान 

अपेX8त असUयास 

`पयात 

अ	भ)ाय 

-------------Bनरंक------------- 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव �वभागातील अनुदान वाटपाG या  काय-Cमाची 

काय-प`दती 2019-2020 या वषा-साठF !का�शत करणे 

---------------मा�हती #नरंक-------------- 
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कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (ब) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव �वभागातील अनुदान काय-Cमाअंतग-त लाभा~याeची 

�व'ततृ माdहती !का�शत करणे 

 

अ.- लाभाfया%चे नाव व प3ता अनुदान/लाभ याची 

रAकम/`पये 

#नवड )-5येच े#नकष अ	भ)ाय 

-------------Bनरंक------------- 

 

कलम 4 (1) (ब) (xiii) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव  �वभागातील �मळणा-या / सवलतीचा परवाना याची 

चालू वषा-ची तप�शलवार माdहती. 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे )कार 

अ.-. परवाना 

धारकाचे नांव 

परवा'याचा 

)कार 

परवाना 

-मांक 

�दनांका 

पासनू 

�दनांका 

पयgत 

साधारण 

अट� 

परवा'याची 

�व.ततृ 

मा�हती 

-------------Bनरंक------------- 

कलम 4 (1) (ब) (xiv) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव काया-लयातील माdहतीच ेइले�^ॉBनक 'व�पात 

साठ�वलेल& माdहती !का�शत करणे.  (चालू वषा-कXरता) 

अ.-. द.तऐवजाचा 

)कार 

�वषय कोण3या इलAेJॉ#नक 

नमु'यात 

मा�हती 

	मळKयाची 

प<दती 

जबाबदार 

LयAती 

1. सव-साधारण 

सभा, ' थायी 

स�मती 

सभांच े

इBतव8ृ त  

इBतव8ृ तांता 

G या !Bत  

काया-लयात माdहती 

उपलi ध आहे  

अज- मागवुन 

घेणे  

सबंंधीत 

�लपीक व 

लघुटंकलेखक  

• टेप.  

• �सडी. 

• इतर कोण8याह& ' वkपात  

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xv) 

� औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव काया-लयात उपलi ध स�ुवधांचा त�ता !का�शत 

करणे. उपलiध स�ुवधा. 

� भेटl याG या वेळेसदंभा-त माdहती.  - सकाळी 10.00 ते 2.00 दपुार& 3.00 ते 5.45 
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� वेबसाईट �वषयी माdहती.        – www.aurangabadmahapalika.org 

� कॉलसwटर �वषयी माdहती.       -  --- 

� अ�भलेख तपासणीसाठF उपलi ध स�ुवधांची माdहती - इBतव8ृ त नfद वgया इंटरनेटवkन                        

महानगरपा�लकेG या सकेंत' थळावर  

� कामांच ् या तपासणीसाठF उपलi ध स�ुवधांची माdहती. -     ---              

� नमनेु �मळl याबाबत उपलi ध ् माdहती.            -     ---                  

� सुचना फलकाची माdहती.     - नगरस$चव काया-लयालगत सचुना फलक आहे. 

� [ंथालय �वषयी माdहती.         --- 

 

अ.-. स�ुवधेचा )कार वेळ काय%प<दती �ठकाण जबाबदार 

LयAती/कम%चार� 

त-ार 

#नवारण 

- - - - - - - 

कलम 4 (1) (ब) (xvi) 

औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव काया-लयातील शासक�य माdहती अ$धकार&/ सहाWयक 

शासक�य माdहती अ$धकार&/ अ�पल&य !ा$धकार&  (तेथील लोक!ा$धकार&Gया काय-OेMातील) यांची �व'ततृ 

माdहती !का�शत करणे. 

अ. शासक5य मा�हती अ�धकार� 
अ.- शासक5य 

मा�हती 

अ�धकार�च े 

नांव 

पदनाम काय%8े6 प3ता/फोन ई-मेल अ�पल�य 

अ�धकार� 

1. tीमती म�ु ता 

a ह' के  

¾Ö× ü̧Âšü 
�लपीक  

नगर स$चव  

काया-लय 

0240-2333536 

�व' तार – 

241/2347916  

--- नगर स$चव 

ब. सहाhयक शासक5य मा�हती अ�धकार� 
अ.- सहाhयक शासक5य 

मा�हती अ�धकार� नाव 

पदनाम काय%8े6 प3ता/फोन ई-मेल 

1. सव- सबंंधीत कBनK ठ 

�लपीक  

कBनK ठ 

�लपीक 

नगर स$चव  

काया-लय 

2333536-40 

�व' तार-241 

---- 
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                     क.अ�पल�य अ�धकार� 
अ.- अ�पल�य  

अ�धकार�च े

नांव 

पदनाम काय%8े6 प3ता/फोन ई-मले यां7या 

अ�धन.त 

शासक5य 

मा�हती 

अ�धकार� 

1. tी. dदल&प 

द8 ताMय 

सयु-वंशी  

!भार& 

नगर 

स$चव  

नगर 

स$चव 

काया-लय 

0240- 

2333536 

�व' तार 

0240/2347916/ 

9764999436 

Sec@ 

aurangabadmahapalika.org 
tी. dदल&प 

द8 ताMय 

सयु-वंशी  

 

कलम 4 (1) (ब) (xvii) 

 औरंगाबाद महानगरपा�लका येथील नगर स$चव  �वभागातील  !काशीत माdहती Bनरंक समजlयात 

यावी. 

कलम 4 (1) (क) 

----------------Bनरंक-------------- 
 

कलम 4 (1) (ड) 

----------------Bनरंक-------------- 

 

     

 

 

  

                           dदल&प द8 ताMय सयु-वंशी          

                      (नगर स$चव) 

                           महानगरपा�लका औरंगाबाद. 
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औरंगाबाद महानगरपा	लका औरंगाबाद 

 (नगर स�चव �वभाग) 
 

जा.C./मनपा/नस/2020/15        dदनांक :15/01/2020. 

 

!Bत, 

�स'ट&म मॅनेजर (ई ग.हन-\स), 

महानगरपा�लका, 

औरंगाबाद. 

 

�वषय :कi j�य मा�हतीचा अ�धकार अ�ध#नयम 2005 अ'वये 17 मु�यांवर�ल 

मा�हती उपलबध क`न देणे बाबत. 

संदभ- :आपले पM जा.C./मनपा/संगणक कO/2020/15/dदनांक:15/01/2020  

   

उपरो�त संदभxय �वषयी कळ�वlयात येत ेक�, नगर स$चव या �वभागाची कw ]&य 

माdहतीचा अ$धकार अ$धBनयम 2005 अ\वये 17 मुoयांवर&ल माdहती सोबत सॉ�ट व हाड- 

कॉपीसह पाठ�वlयात येत आहे. 

 

 

            dदल&प द8 ताMय सुय-वंशी          

           (नगर स$चव) 

            महानगरपा�लका औरंगाबाद. 

सोबत : वर&ल !माणे. 

याची !तः-  

1. मा. आयु� त, म हानगरपा�लका औरंगाबाद यांना माdहती' तव स�वनय सादर. 

2. मा. अBत आयु� त, म हानगरपा�लका औरंगाबाद यांना माdहती' तव स�वनय सादर. 
 

 


