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कलम-44 (1) (b)  (i)  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील  कर िनध रण व संकलन िवभागातील काय व 

कत ये यांचा तपिशल.. 
1 काय लयाचे नांव कर िनध रण व संकलन िवभाग 

2 प ा      
महानगरपािलका शासकीय इमारत ट पा .1, पिहला 
मजला, टाऊनहॉल, औरंगाबाद 

3 काय लय मखु कर िनध रक व संकलक 

4 शासिकय िवभागाचे नांव   
कर िनध रण व संकलन िवभाग, औरंगाबाद 
महानगरपािलका   

5 
कोण या मं ालया या खा या या 
अिधन त 

महारा  शासन नगर िवकास मं ालय  

6 काय े  
औरंगाबाद महानगरपािलका ह  दीतील संपणू भाग 
(िसडकोसह)  

7 िविश  काय 
औरंगाबाद महानगरपािलका काय े ातील मालम ा कर,
अकृषीक कर वसलू करणे. 

8 िवभागाचे येय धोरण 
कराची वसलूी क न महानगरपािलके या आथक 

उ प ात भर पाडणे. 

9 धोरण मा. थायी सिमती व मा.सवसाधारण सभा ठरवते. 

10 सव संबंिधत कमचारी 

वॉड अिधकारी, वॉड काय लय 1 ते 9 व यां या 
अिधप याखालील विर  व किन  िलपीक आिण कर 
िनध रण व संकलन िवभागातील दु यम आवे क, विर  

/ किन  िलपीक 

11 काय मालम ा कर, वसलूी करणे. 
12 कामाचे िव ततृ व प अ. .11 नसुार  
13 मालम ेचा तपिशल िनरंक 

14 उपल ध सेवा िनरंक 

15 
सं थे या संरचना मक त याम ये 
काय े ाचे येक तरावरचे तपिशल  
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16 काय लयीन दरु वनी मांक व वेळ 
0240-2333536-40 िव तार .225  
वेळ सकाळी 10:00 ते सांय 5:45 

17 
सा ािहक सु ी व िविश  सेवेसाठी 
ठरिवले या वेळ 

दसुरा व चौथा शिनवार, रिववार तसेच वेळोवेळी ा  

असले या अथवा / जाहीर केले या सु  टया 
 

+ÉªÉÖHò 

 
  Eò®ú ÊxÉvÉÉÇ®úE ´É ºÉÆEò±ÉEò 

´ÉÉbÇ÷ +ÊvÉEòÉ®úÒ ´ÉÉbÇ÷ 1 iÉä 9 
(¨ÉÉ±É¨ÉkÉÉ Eò®ú ´ÉºÉÖ±ÉÒºÉÉ`öÒ)

सहा. कर िनध रक व 

¤ãüμμÖ´Ö +É´ÉäIÉEò ´É ´É®úÒ¹`ö 
Ê±É{ÉÒEò

ÊºÉº]õÒ¨É ¨ÉìxÉäVÉ®ú <Ç-
MÉ´½þxÉÇxºÉ 

Ê±É{ÉÒEò †Öò¯Ö¸êü™ü̧ ü nÖùªªÉ¨É +É´ÉäIÉEò, EòÊxÉ¹`ö 
Ê±É{ÉÒEò +ÉÊhÉ ´ÉºÉÚ±ÉÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ

 
  +ÊiÉÊ®úHò +ÉªÉÖHò-1 

Ê´É¶Éä¹É EòIÉ Eò®ú +ÉEòÉ®úhÉÒ

ZÉÉäxÉ Gò. 1 iÉä 9
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कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (अ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कर िनध रण व संकलन िवभागातील अिधकारी व कमचारी 

यां या अिधकारांचा तपिशल. 
अ 

अ. 
. 

पदनाम अिधकार-आथक 
कोण या काय ा/िनयम/ शासन 

िनणय/पिरप क नसुार 
अिभ ाय 

1 
कर िनध रक व 
संकलक 

--- महारा  महानगरपािलका अिधिनयम --- 

2 
सहा. कर िनध रक 

व संकलक 
--- महारा  महानगरपािलका अिधिनयम --- 

(ब) 

अ. 
. 

पदनाम अिधकार- शासकीय 
कोण या काय ा/िनयम/ 
शासन िनणय/पिरप क 

नसुार 
अिभ ाय 

1 

कर 
िनध रक 

व 
संकलक 

थकीत असले या िमळकतधारकां या िमळकती 
िसल करणे, वसलूी करणे, वसलूीसाठी 
कॅ पचे आयोजन करणे, वॉड अिधकारी, वॉड 
काय लय 1 ते 9 यां या अिधप याखालील 
विर  / किन  िलपीकां या सेवा पु तका 
हाताळणे इ यादी अनषंुगीक बाबी.  

मुंबई ांितक 

महानगरपािलका 
अिधिनयम  मधील 
तरतदूी नसुार.  
 

मा.आयु  

यांची 
मा यता 
घेणे. 

2 
सहा.कर िनध रक व 
संकलक 

-- वरील माणे 
वरील 
माणे 

(क) 

अ. 
. 

पदनाम 
अिधकार-
फौजदारी 

कोण या काय ा/िनयम/ शासन 
िनणय/पिरप क नसुार 

अिभ ाय 

1 कर िनध रक व संकलक --- महारा  महानगरपािलका अिधिनयम --- 

2 सहा. कर िनध रक व संकलक --- महारा  महानगरपािलका अिधिनयम --- 

(ड) 

अ. 
. 

पदनाम अिधकार-अध यायीक कोण या काय ा/िनयम/ शासन 
िनणय/पिरप क नसुार 

अिभ ाय 

1 
कर िनध रक व 
संकलक  

--- महारा  महानगरपािलका अिधिनयम --- 

2. 
 सहा. कर िनध रक व 
संकलक 

--- महारा  महानगरपािलका अिधिनयम --- 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कर िनध रण व संकलन िवभागातील अिधकारी व कमचारी 

यां या कत यांचा तपिशल. 
अ. 

. 
पदनाम कत ये 
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01 कर िनध रक व संकलक 
वॉड काय लय व कर िनध रण व संकलन या िवभागातील 
कामाचे यव थापन व िनयोजन करणे. 

02 सहा. कर िनध रक व संकलक मालम ा सव ण व वसुली िनयं ण ठेवणे,  ZÉÉäxÉ Gò. 1 ते 9 

कलम 4 (1) (ब) (iii) 
िनणय ि येतील पयवे ण व जबाबदारीचे उ रदाई व िनि त क न कायप दतीचे काशन 

(कामाचा कार/नांव) 

कामाचे व प 

थकीत असले या िमळकतधारकां या िमळकती िसल करणे, वसलूी करणे,
वसलूीसाठी कॅ पचे आयोजन करणे, मागणी बीले वाटप करणे, वॉड
अिधकारी, वॉड काय लय 1 ते 9 यां या अिधप याखालील विर  / किन
िलपीकां या सेवा पु तका हाताळणे इ यादी अनषंुगीक बाबी.  

 

संबंिधत तरतदु :-  काय लयीन आदेशानसुार 
अिधिनयमाचे नांव :-  मुंबई ांितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 अ वये. 
िनयम :- कर िवषयक िनयम करण 8 कराधान िनयम मधील उपकलम 1 ते 21 
अ वये नमदू तरतदूीनसुार. 
शासन िनणय :- --------- 
पिरप के :-  --------- 

काय लयीन आदेश :-  --------- 
अ. 

. 
कामाचे व प  

कालावधी 
िदवस  

कामासाठी  
जबाबदार अिधकारी  

अिभ ाय 

1 

थकीत असले या िमळकतधारकां या 
िमळकती िसल करणे, मागणी बीले 
वाटप करणे, वसलूी करणे, वसलूीसाठी 
कॅ पचे आयोजन करणे,  
वॉड अिधकारी, वॉड काय लय 1 ते 9 
यां या अिधप याखालील विर  / किन  

िलपीकां या सेवा पु तका हाताळणे 
इ यादी अनषंुगीक बाबी.  

 

कामावर 
अवलंबनु 

 
वाड अिधकारी 

1 ते 9 
 
 

आव यकते 
नसुार िवधी 
स ागार यांचा 
अिभ ाय व 
आवश्यक ती 
मा ता 
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कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (अ) 
नमु याम ये कामाचे गटीकरण संघटनाचे ल  (वा षक) 

 

अ. 
. 

काम/काय कामाचे माण  
आथक ल   

सन 2018-19 साठी 
अिभ ाय 

1 
मालम ा कर मागणी बीले 
वाटप करणे व वसलूी 

कामावर अवलंबनु .230/- कोटी ---- 

2 अकृषीक कराची वसलूी कामावर अवलंबनु िनरंक ---- 

 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (ब) 
कामाची कालमय दा  :-  कर िनध रण व संकलन िवभागातील काम पणु हो यासाठी 

 

येक कामाची कालमय दा :-  
अ. 

. 
काम/काय  िदवस/तास पणु 

कर यासाठी  
जबाबदार 
 अिधकारी  

त ार िनवारण 
अिधकारी  

1 मालम ा कर, व अकृषीक कराची 
वसलूी करणे.  

येक आथक 

वष तील बारा 
मिहने  
(एि ल ते माच) 

वॉड 
अिधकारी 

कर िनध रक व 
संकलक 

व अित र  
आयु -1 

2 मालम ा कर व थकीत असले या 
मालम ाधारकां या िमळकती िसल 
करणे, नळ कने शन खंडीत करणे. 

कामावर 
अवलंबनु 

वॉड 
अिधकारी 
 

वाड अिधकारी 
कर िनध रक व 
संकलक 

व मा. अित र  
आयु -1 

 
कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (अ) 

--------------- कामाशी संबंिधत िनयम/अिधिनयम 
 

अ. 
. 

सचूना प कावर िदलेले िवषय िनयम मांक व वष अिभ ाय (अस यास) 

1 --- --- --- 
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कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ब) 

---------------- कामाशी संबंिधत शासन िनणय 
 

अ. 
. 

शासन िनणयानसुार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व 
तारीख 

अिभ ाय (अस यास) 

1 --- --- --- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (क) 
---------------- कामाशी संबंिधत पिरप के 

 

अ. 
. 

शासकीय प कानसुार िदलेले 
िवषय 

परीप क मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 --- --- --- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ड) 
--------------- कामाशी संबंिधत काय लयीन आदेश/धोरणा मक पिरपि के. 

 

अ. . िवषय मांक व तारीख अिभ ाय (अस यास) 

1 --- --- --- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (इ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कर िनध रण व संकलन िवभागातील उपल ध द ताऐवजांची 

यादी. 
द ताऐवजांचा िवषय 

अु. 
. 

द ताऐवजाचा 
कार 

िवषय 
संबंिधत य ी/ 

पदनाम 

य ीचे िठकाण / 
उपरो  काय लयात 
उपल ध नस यास 

1 रजी टर आवक-जावक न द करणे किन  िलपीक -- 

2 संिचका 
मालम ा ज ी, वसलूीशी 
संल  संिचका हाताळणे 

सहा.कर िनध रक व 
संकलक / दु यम 
आवे क 

-- 
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कलम 4 (1) (अ) (vi) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कर िनध रण व संकलन िवभागातील द ताऐवजांची वगवारी 

 

अु. 
. 

 

िवषय 

द ताऐवजाचा कार 
न ती/म टर/न द पु तक, 

हाऊचर इ. 
मखु बाब चा तपशीलवार 

सरुि त 
ठेव याचा 
कालावधी 

1 
कमचा यांची उप थती 
न द करणे 

हजेरी पु तक  
भांडार िवभागाकडुन ा  

क न घे यात येते 
कायम 

2 
कमचा यांची रजा न द 
करणे 

िकरकोळ रजा रजी टर --- do --- -- do -- 

3 आलेले प  न दिवणे आवक न दवही --- do --- -- do -- 

4 
िवभागातनु जाणा या 
प ाची न द करणे 

जावक न दवही --- do --- -- do -- 

5 

िवषयानु प न त या 
प  यवहाराची आवक 

जावक न द ठेवणे. 
सम मांकाची न दवही --- do --- -- do -- 

 

कलम 4 (1) (ब) (vii) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कर िनध रण व संकलन िवभागा या पिरणामकारक 

कामासाठी जनसामा यांशी स ा मसलत कर याची यव था. 
 

अु. 
. 

स ा मसलतीचा 
िवषय 

काय णालीचे िव ततृ वणन 
कोण या अिधिनयमा/ 
िनयमा/पिरप का ारे 

पनुरावृ ीकाळ 

1 --- --- --- --- 

 

िटप :- कलम 4 (1) (ब) (vii) अंतगत येक लोक ािधकारी सं थेने अिधिनयम/िनयम/ 

पिरप क इ यादी अंितम कर यापवू /राबिवतांना जनतेची मते/आ ेप जाणनू घे यासाठी 

अ त वात असले या कायप दतीची मािहती देणे अपेि त आहे. 

 अनेक वेळा सिमतीची थापना क न िशबीरा ारे/ ामसभे ारे जनसनुवाई अथवा 

कमचा यां या दरबारातनू जनमताची चाचपणी कर यांत येते. 
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कलम 4 (1) (ब) (ix) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कर िनध रण व संकलन िवभागातील अिधकारी व कमचारी 

यांची नांवे, प े व यांचे मािसक वेतन. 
अ. 

. 
पदनाम 

अिधकारी/ 
कमचा यांचे नांव 

वग ज ूिदनांक 
दरु वनी ./ 
फॅ स/ई-मेल 

एकूण 
वेतन . 

1 
कर िनध रक व 
संकलक 

ी. एम.पाटणी 2 िद. 31-10-2018 9764999438 /- 

2 
सहा. कर िनध रक 

व संकलक ी. जयंत खरवडकर 2 िद. 27-06-2018 9764999656 /- 

3 दु यम आवे क 
ी. शेख मिुनर शेख 

चादँ 
3 िद. 24-10-2011 9764999775 39120/- 

4 क.िलपीक ी. अजय यारा 3 िद. 09-11-2006 9823948882  

5 िशपाई 
ी. सितष िजजाबा. 

पैठणे 
4 िद. 09-12-2003 7767805216 16760/- 

6 मजरु सौ. सलुोचना सोनवणे  4 िद. 27-01-2004 7588401600 12860/- 

7 िशपाई -  दै.वे. ी. संजय इंगळे 4 िद. 21-08-1998 9860102501 - 

8 
संगणक ऑपरेटर 
(Contrac base) ी. अशोक मालुसरे - िद. 13-01-2018  7798272794 - 

 

कलम 4 (1) (ब) (x) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कर िनध रण व संकलन िवभागातील अिधकारी व 

कमचा यांची वेतनाची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
 

अ. 
. 

वग वेतन परेषा इतर अनु ेय भ े 

  

िनयिमत (महागाई 
भ ा, घरभाडे भ ा, 
शहर भ ा) 

संगानसुार (जसे 
वास भ ा,) 

िवशेष (जसे 
क प भ ा, 
िश ण भ ा) 

1 
कर िनध रक व 
संकलक 

पे.ब ॅ ड .29280/-  
ेड पे-6600/- िड-ए-

28704 , एकूण - 
68117 

शासन िनयमा 
माणे -- -- 

2 
सहा. कर िनध रक व 

संकलक 
-- -- -- -- 

3 दु यम आवे क 

पे.ब ॅ ड .15200/- ेड.पे 
.4.00/- िड.ए.15600 

एकूण-39170 

शासन िनयमा 
माणे 

800/- 

Conveyance 

Al. 

----- 

4 
सितष िजजाबा  
पैठणे- िशपाई 

-- 
--- do --- -- -- 

5 
सौ.सलुोचना सोनवणे  
िशपाई 

-- 
--- do --- -- -- 

6 
ी अजय यारा -

क.िल. 
-- --- do --- -- -- 
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10 (2018-19) 
 

कलम 4 (1) (ब) (xi) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील िवशेष क  कर आकारणी िवभागातील अिधकारी व कमचारी 

यांची नांवे, प े व यांचे मािसक वेतन. 
अ. 

. 
पदनाम 

अिधकारी/ 
कमचा यांचे नांव 

वग ज ूिदनांक 
दरु वनी ./ 
फॅ स/ई-मेल 

एकूण 
वेतन . 

1 
कर िनध रक व 
संकलक 

ी. एम.पाटणी 2 िद. 31-10-2018 9764999438 - 

2 
सहा. कर िनध रक 

व संकलक ी. जयंत खरवडकर 2 िद. 27-06-2018 9764999656 - 

3 अनुरेखक ीमती सुशमा पासेबंद 3 िद.  7264968104 - 

4 क.िलपीक ी. िनतीन खोकले 3 िद. 18-01-2005 9923797919 - 

5 क.िलपीक ी. परशुराम गायकवाड 3 िद.  9527746482 - 

6 िशपाई रिव पगारे 4 िद. 28-01-2004 - - 

7 िशपाई यशपालिसंग राजपुत 4 िद.  7972752622 - 

8 िशपाई संजय बं ीले 4 िद.  9730365074 - 

कलम 4 (1) (ब) (xii) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील िवशेष क  कर आकारणी िवभागातील अिधकारी व 

कमचा यांची वेतनाची िव ततृ मािहती कािशत करणे. 
 

अ. 
. 

वग वेतन परेषा इतर अनु ेय भ े 

  

िनयिमत (महागाई 
भ ा, घरभाडे 
भ ा, शहर भ ा) 

संगानसुार (जसे 
वास भ ा,) 

िवशेष (जसे 
क प भ ा, 
िश ण भ ा) 

1 
कर िनध रक व 
संकलक 

पे.ब ॅ ड .29280/-  
ेड पे-6600/- िड-ए-

28704 , एकूण - 
68117 

शासन िनयमा 
माणे 

-- -- 

2 सहा.नगररचनाकार -- -- -- -- 

3 अनुरेखक -- 
शासन िनयमा 

माणे 

800/- 

Conveyance 

Al. 
----- 

4 क.िलपीक -- --- do --- --- do --- -- 

5 क.िलपीक -- --- do --- -- -- 

6 िशपाई -- --- do --- -- -- 

7 िशपाई -- --- do --- -- -- 

8 िशपाई -- --- do --- -- -- 
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11 (2018-19) 
 

कलम 4 (1) (ब) (xvi) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील कर िनध रण व संकलन िवभागातील शासकीय मािहती 

अिधकारी/सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी या 
काय े ातील) यांची िव ततृ मािहती काशीत करणे. 

 

अ. शासकीय मािहती अिधकारी. 
अ.

. 
शासकीय मािहती 
अिधकारीचे नांव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
ािधकारी 

1 ी.भालचं  पैठणे 
वाड 

अिधकारी 
वाड िनहाय वाड A -1 टाउन हॉल -- 

कर िनध रक 

व संकलक 

2 ी.असलम कादरी ---do--- -- वाड G-2 िसडको काय लय  -- ---do--- 

3 ी. कुलकण  ---do--- -- वाड C-3  जनूा म ढा. -- ---do--- 

4 ी. अजमत खान ---do--- -- वाड H-4 ताठे मंगलकाय लय -- ---do--- 

5 

 
ी के.एम. ाते 

---do---

 
-- वाड B-5 िसडको काय लय  -- ---do--- 

6 ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ Ê¨É®úÉ SÉ´½þÉhÉ ---do--- -- वाड- E-6 -- ---do--- 

7 ी.  B¨É. {ÉÉ]õhÉÒ ---do--- वॉड िनहाय 
वाड- F-7 जवाहर  
कॉलनी,पो. टे.जवळ 

-- 
 

 

8 ¸ÉÒ. B¨É. ºÉÖ®äú ---do--- -- 
काय लय वाड . I-8 
सातारा-देवळाई 

-- 
कर िनध रक 

व संकलक 

9 ी. जरारे एस.आर ---do--- -- वाड . D-9 ांती चौक -- -- 

ब. सहा यक शासकीय मािहती अिधकारी. 
अ. 
 

सहा यक शासकीय मािहती अिधकारीचे 
नांव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल

1 वॉड अिधकारी 1 ते 9 यांचे कमचारी िलपीक / वसलूी कमचारी वाड 1 ते 
9 

वॉड काय लय - 

क. अिपलीय अिधकारी. 
अ.

. 
अिपलीय अिधकारीचे नांव पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल 

यां या अिधिन त शासकीय 
मािहती अिधकारी 

1 ी. एम.पाटणी 
कर  
िनध रक व 
संकलक 

वाड 
1 ते 9 

 

मु य 
काय लय 
टाऊन हॉल 

-- 

सव वॉड अिधकारी 
वॉड 1  ते 9 तसेच िवशेष 
क ्, कर आकारणी 
िवभाग 

               

 
                                       

कर िनध रक व संकलक 

 महानगरपािलका, औरंगाबाद 


