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सन – २०२० 



2 

 कलम ४ ची ख-या अथा�ने अंमलबजावणी हो� यासाठ� सव��थम 

रा� यातील सव� लोक �ा धकार" यांची याद" �$स% द करणे आव' यक 
आहे. कोणतीह" सं) था जी घटनेनुसार, एखा/या काय/यानसुार अथवा 
0नयम 1कंवा शासक3य आदेशानुसार ) था4पत कर� यात आल" आहे 
अथवा जी शासना6 या मालक3ची 1कंवा शासनाने 0नयं78त केलेल" 

अथवा शासनाकडुन � या सं) थेला परेुसा 0नधी �ा: त होतो अशा सव� 
सं) थांनी मा;हतीचा अ धकार अ ध0नयम-२००५ चे कलम ४ अंतग�त 
आपणहुन मा;हती �$स% द करणे ह" याद" �@ येक संचालक 

4वभागाकडुन �$स% द होणे बधंनकारक आहे. 

(कलम २ एच) नमनुा-अ 

 मा;हतीचा अ धकार अ ध0नयम-२००५ अB वये 4वभागावर लोक 
� ा धकार" यांची याद" 

शासक3य 4वभागाचे नाव – नगर 4वकास मं8ालय                                                                                                                                               
 

कलम २ (एच) a/b/c/d 

अ.8. लोक :ा&धकार  सं; था सं; था :मुखांचे पदनाम !ठकाण/प@ ता 

१. औरंगाबाद 
महानगरपा$लका 

मा.आयुF त,औरंगाबाद औरंगाबाद 

 

(कलम २ एच) नमनुा-ब 

शासनाकडुन पुरेसा 0नधी �ा: त लोक �ा धकार" सं) थांची याद" 
शासक3य 4वभागाचे नाव – नगर 4वकास मं8ालय 

कलम २ (h)  (i) (ii) अंतग�त 

अ.8. लोक :ा&धकार  सं; था सं; था :मुखांचे पदनाम !ठकाण/प@ ता 

१. औरंगाबाद 

महानगरपा$लका 

मा.आयुF त,औरंगाबाद औरंगाबाद 
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संगणकCकरणासाठDचा कृती आराखडा 

 कलम ४ (१) (a) अनुसार संगणक3करणाJ दारे कृती आराखडा 
तयार करणे उपलM ध साधनसामुNीचा उपयोग कOन �@ येक 
लोक�ा धकार" सं) थानी पुढ"ल माग�दश�क सुचनांचा वापर कOन 
अ$भलेखाचे संगणक3करण कृती तयार करावा. 

कृती आराखQयासाठ�6 या माग�दश�न सुचना – 
संगणक3करणाचे तीन ट: पे – 
कलम ४ अंतग�त अ0नवाय� �काशनाचे काय�. मह@ वा6 या लोका$भमुख 

4वभागा6 या काय��णाल"ची मा;हती संगणक3कृत करणे. 
उव�र"त मा;हतीचे संगणक3करण 
संगणक3करणाचे 4व4वध ट: पे – 
4व$शR ट 4वषयांचे �ाधाB यांन संगणक3करण 

संगणक3करणासाठ� आ थ�क तरतुद 
संगणक3करणासाठ� कालावधी 0नि'चत करणे. 
 

मा;हतीचा अ धकार अ ध0नयम �काशन कर� याचे नमुने 
कृती आराखडयासाठ�6 या माग�दश�क सुचना – 
संगणक3करणाचे तीन ट: पे 
 

कलम ४ अंतग�त अ0नवाय� �काशनाचे काय�. 
मह@ वा6 या लोका$भमुख 4वभागा6 या काय��नाल"ची मा;हती संगणीकृत 
करणे. 

संगणक3करणाचे 4व4वध ट: पे. 
4व$शR ट 4वषयांचे �ाधाB याने संगणक3करण. 
संगणक3करणासाठ� आ थ�क तरतुद. 
संगणक3करणाचे 4व4वध ट: पे. 

4व$शR ट 4वषयाचे �ाधाB याने संगणक3करण. 
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संगणक3करणासाठ� आ थ�क तरतुद. 

संगणक3करणासाठ� कालावधी 0नि'चत करणे. 

कलम ४ (१) (b) (i) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयातील 
काय� व कत�J य यांचा तपशील. 

काया�लयाचे नाव – पशुसंवध�न 4वभाग तथा �ाUणसंNहालय. 
प@ ता – $स% दाथ� उ/यान �ाUणसंNहालय, बस) टॅB डजवळ,औरंगाबाद. 
काया�लय �मुख – मXु य पशसंुवध�न अ धकार" तथा संचालक-

�ाUणसंNहालय, महानगरपा$लका औरंगाबाद. 
शासक3य 4वभागाचे नाव – मनपा पशुसंवध�न 4वभाग. 
कोण@ या मं8ालयातील खा@ याचा अ धन) त – नगर 4वकास 4वभाग. 
काय�Yे8 – महानगरपा$लका औरंगाबाद. भौगोल"क ------ काया�नुOप --- 

 
�व�शI ठ कायJ – �ाणीसंNहालयातील �ा� यांची देखभाल करणे, 'वान 
0न7ब�जीकरण करणे, मोकाट कु8े पकडणे, ' वान परवाना देणे, पशु 

 च1क@ सालय व क@ तलखाना. शहरातील अवैध मांस 4व\3स 0नयं8ण, 
मांस 4व\3 परवाना देणे. 
4वभागाचे % येय धोरण – वB य जीव संवध�न, पशु च1क@ सा,' वानंदश 
�0तबधं, अवधै क@ तल �0तबधं करणे. 

 

धोरण –मा. सव�साधारण सभा. 

सव� संबधंीत कम�चार" – 

१. मुX य पशुसंवध�न अ धकार" तथा संचालक-�ाUणसंNहालय, 
महानगरपा$लका औरंगाबाद. 

२. पशुधन पय�वेYक 
३. ) व6 छता 0न_रYक 

४. F लक�  
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५. `ेसर 

६. मुb ला 
७. सुरYा रYक 
८. $शपाई 
९. माळी 

१०. मजुर 

कायJ 

अ.8. पदाचे नाव कायJ 

१ मुX य पशुसंवध�न 

अ धकार"-तथा 
संचालक-�ाणीसंNहालय 

महानगरपा$लका 
औरंगाबाद 

' वानदंश �0तबंध, ' वान 0न7ब�जीकरण करणे, 

मोकाट कु8े पकडणे, ' वान परवाना देणे, पश ु
 च1क@ सालय व क@ तलखाना. शहरातील अवैध 
मांस 4व\3स 0नयं8ण, मांस 4व\3 परवाना देणे. 
�ाUणसंNहालय देखभाल व J यव) थापन. 

२ पशुधन पय�वेYक �ा� यांची देखभाल करणे, मोकाट जनावरे 
पकडणे, �ा� यांवर उपचार, क@ तलखाना 
J यवस ्थापन, ' वान 0न7ब�जीकरण देखभाल, 
पशु च1क@ सालय J यव) थापन 

३ ) व6 छता 0न_रYक अवधै मांस 4व\3स आळा घालणे. 

४ सुरYारYक �ाUणसंNहालयाची सुरYा J यव) था पाहणे. 

५ F लक�  काया�लयीन कामे 

६ `ेसर पश ु च1क@ सालय येथील �ा� यांवर औषधोपचार 
करणे. 

७ मुb ला क@ तलखाB यात येणा-या जनावरांची क@ तल 
करणे. 

८ $शपाई काया�लयीन कामकाज करणे. 

९ माळी बागकाम करणे. 

१० मजुर �ा� यांचे 4पजंरे व प_रसर ) व6 छ ठेवणे. 
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कामाचे �व; ततृ ; वKप – वर ल:माणे. 

मालम@ तेचा तपशील – 

अ) �ाUणसंNहालय मालम@ ता - ईमारती व जागेचा तपशील 
काया�लय – १) 0तक3ट घर-१ २)लहान �ाणी 4पजंरे-१० ३)इम ु4पजंरा-१ 

४)काळ4वट 4पजंरे-२ ४) चतळ 4पजंरा-१ ५) सांबर 4पजंरा-१ ६)0नलगाय 
4पजंरा-१ ७)सपा�लय-१ ८)माकड 4पजंरा-२ ९)7बबट 4पजंरा-३ 
१०)ह@ तीगहृ-१ ११)4पवळे वाघ 4पजंरा-७ १२)पांढरे वाघ 4पजंरा-२ 

१३)गोडावून-१ १४)) वयंपाक घर-१ १५)दवाखाना-१ १६) च8पटगहृ-१ 
१७)कडबा गोडावून-१ १८)म@ सालय ;टक3ट घर-१ १९)म@ सालय-१ 
२०)कjडवाडा ईमारत-१ २१)बायजीपरुा पशु च1क@ सालय-१ २२)पडगेांव 
क@ @ लखाना-१ २३)शहाबाजार क@ तलखाना-१  

 

:ाLणसंMहालयातील :ाN यांची संO या – 

4पवळे वाघ-9, पांढरे वाघ-3, 7बबटे-2, माकड-8, 0नलगाय-3, सांबर-

45,  चतळ-2, काळ4वट-53, सायाळ-2, तरस-1, कोb हे-2, उद7बb ला-
1, इमु-1, चांदणी कासव-43, कासव-6, पानपYी-19, सप�-101, मगर-
4,मोर-3.एकुण -308 
 

उपलM ध सेवा- वB य �ा� यांचे जतन व संरYण करणे. 
सं) थे6 या संरचना@ मक तF @ याम% ये काय�Yे8ाचे �@ येक ) तरावरचे 
तपशील  

काया�लयीन दरुP वनी 8मांक – ०२४०-२३३१९५६ व २३०१३५४ 
काया�लयाची वेळ सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ६.००  
�ाणीसंNहालयाची वेळ सकाळी ९.०० ते सयुा�) ता6 या २० $मनीटे 
अगोदर  

म@ सालय वेळ सकाळी १०.०० त ेसायंकाळी ७.०० 
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सा: ता;हक सुtी व 4व$शR ट सेवेसाठ� ठर4वलेले वेळा- 

काया�लय सा: ता;हक सुtी – दर र4ववार 
�ाणीसंNहालय व म@ सालय सा: ताह"क सुtी – दर मंगळवार 
 

ब) कQडवाडा – ईमारती व जागेचा तपशील 

काया�लय-१, Oम-१, गोदाम-१ 
सेवा – शहरातील मोकाट जनावरu पकडुन मालकांकडून दंड वसुल 
करणे. 

काया�लयीन वेळ – सकाळी १० त ेसायंकाळी ६ 
सा: ता;हक सुtी व 4व$शR ट सेवेसाठ� ठर4वलेले वेळा-र4ववार 
 

क) शहाबाजार क@ तलखाना – ईमारती व जागेचा तपशील 

काया�लय-१, लहान जनावरे क@ @ ल शडे-२,  
सेवा – लहान जनावरे क@ तल"स सु4वधा उपलM ध करणे. 
काया�लयीन वेळ – सकाळी ६.०० त ेदपुार" २.०० वाजपेयvत. 

सा: ता;हक सुtी व 4व$शR ट सेवेसाठ� ठर4वलेले वेळा – मा.सव�साधारण 
सभेने ठरवनू ;दलेb या 0नदwशानुसार क@ तलखाना बंद"6 या ;दवशी सुtी. 
 

ड) पशु&चTक@ सालय बायजीपूरा – ईमारती व जागेचा तपशील 

काया�लय-१, Oम-२ 
सेवा – पशुंवर औषधोपचार करण े व मोकाट ' वानां6 या त\ार"ंचे 
0नवारण करणे. 

काया�लयीन वेळ – सकाळी १०.०० त े६.०० वाजेपयvत 
सा: ता;हक सुtी व 4व$शR ट सेवेसाठ� ठर4वलेले वेळा-र4ववार 
ई) क@ @ लखाना पडगेाव – ईमारती व जागेचा तपशील 
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काया�लय जुने-१, काया�लय-१, सभागहृ-१, जनावरे बांध� याचे शडे-२, 

पा� याची टाक3-१, डॉF टरांचे ऑ1फस-१पा� याचा सम-१, पंपींग हाऊस-१, 
ईट"पी : ल|ट-१,सेमी ॲटोमॅट"क क@तलखाना. 
सेवा – क@ तल"साठ� येणा-या जनावरu बांध� यासाठ� शेड, पा� याचा हौद, 
क@ @ ाल"साठ� शेड 

काया�लयीन वेळ – सकाळी ५.०० त ेदपुार" १.०० वाजपेयvत. 
साW ता!हक सुXी व �विZIट सेवेसाठD ठर�वलेले वेळा – मा.सव�साधारण 
सभेने ठरवनू ;दलेb या 0नदwशानुसार क@ @ लखाना बंद"6 या ;दवशी सुtी. 

 

सं; थेचा :ाKप त\ ता 

मा.आयुF त 
 

उपआयुFत तथा 4वभाग�मुख  
 

मुX य पशुसंवध�न अ धकार" तथा संचालक-�ाणीसंNहालय 

 
पशुधन पय�वेYक   ) व6 छता 0न_रYक (खाजगी)    

 
  F लक�  

              ब1ुकंग Fलक�             सरुYा रYक, $शपाई, 
माळी, मजुर, `ेसर,मुb ला 
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कलम ४ (१) (ii) नमनुा (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग 
काया�लयातील अ धकार" व कम�चार" यांचा अ धकाराचा तप$शल 
अ.8. पदनाम अ&धकार-आ&थ�क कोण@ या 

काय.या/'नयम/शासन 

'नण�य/प]रप^कानुसार 

अ�भ:ाय 

१. मXु य पशुसंवध�न 

अ धकार" तथा 

सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 

औरंगाबाद 

आकि)मक खचा�स 

मजुंर" देणे. 

O.२५०००/- लेखा 

4वभागा6 या 

सहमतीन ेआदेश 

\.२४६/९ 

;द.०९/९/२००९ 

मा.आयFु त यांच े

आदेश \.२४६/९ 

;द.०९/९/२००९ 

 

 
अ.8. पदनाम अ&धकार-:शासकCय कोण@ या 

काय.या/'नयम/शास

न 

'नण�य/प]रप^कानसुा

र 

अ�भ:ाय 

१. मXु य पशुसंवध�न 

अ धकार" तथा 

सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 

औरंगाबाद 

\म�ा: त वतेनवाढ 

देण,े वेतन मजंरु 

करण,े अिज�त रजा, 

परावत�त रजा, 

1करकोळ रजा मजंुर 

करण,ेगोप0नय 

अहवाल 

$ल;हणे,वेतन�माणप

8 देणे. 

मा.आयFु त यांचे 

आदेश \.२४६/९ 

;द.०९/९/२००९ 
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अ.8. पदनाम अ&धकार-

फौजदार  

कोण@ या 

काय.या/'नयम/शासन 

'नण�य/प]रप^कानसुार 

अ�भ:ाय 

१. मुX य पशुसंवध�न 

अ धकार" तथा 
संचालक-
�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 
औरंगाबाद 

------ ------ वर"R ठां

6 या 
सुचनेनुसा
र 

 
अ.8. पदनाम अ&धकार-

अध�* यायीक 

कोण@ या 

काय.या/'नयम/शासन 

'नण�य/प]रप^कानसुार 

अ�भ:ाय 

१. मXु य पशुसंवध�न 

अ धकार" तथा 

सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 

औरंगाबाद 

------ ------ वर"R ठां6 या 

सचुनेनसुार 

कलम ४ (१) (b) (ii) नमुना (ब) 
अ.8. पदनाम अ&धकार-

फौजदार  

कोण@ या काय.या/'नयम 

/शासन 'नण�य/ 

प]रप^कानुसार 

अ�भ:ाय 

१. मXु य पशुसंवध�न 

अ धकार" तथा 

सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 

औरंगाबाद 

------ ------ वर"R ठां

6 या 

सचुने  

नसुार 
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कलम ४ (१) (ब) (iii) नमुना 

0नण�य ) वOप – �ाUणसंNहालय देखभाल. 
संबधीत तरतूद – अथ� संकिbपय तरतदु"नुसार. 
आ;द0नयमाचे नाव – मा.सव�साधारण सभे6 यानसुार. 

0नयम व शासन 0नण�य - -------------- 
अ.8. कामाच े; वKप कालावधी 

!दवस 

कामसाठD जबाबदार 

अ&धकार  

अ�भ:ाय 

१ �ाUणसंNहालय देखभाल, 

' वान 0न7ब�जीकरण करणे, 

मोकाट कु8े पकडण,े ' वान 

परवाना देण,े पशु 

 च1क@ सालय व 

क@ @ ालखाना, शहरातील 

अवैध मांस 4व\3स 

0नय8ंण, मांस 4व\3 

परवाना साठ� नाहरकत, 

' वानदंश �0तबंध. 

सपंणू� 

वष�भर 

मXु य पशुसंवध�न 

अ धकार" तथा 

सचंालक-�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 

औरंगाबाद 

----- 

 

!टप – कलम ४ (१) (b) (ii 

 �@ येक काय�, सेवा, कत�J य, अ धकाराची अंमलबजावणी 
कर� याकर"ता अ ध0नयम, 0नयम, शासन 0नण�य, प_रप8क, आदेश 
यांचा आधार घेऊनच काय�प% दती ठरत.े 

 �@ येक काय�, सेवा, कत�J य, अ धकाराची अंमलबजावणी कशी 
होते याची प% दत �का$शत करणे यासाठ� लोक�ा धकार" मा;हतीचे 
संकलन पर) पर संबंध व काय�प% दती ठरव� यासाठ� वर अनु0नदw$शत 
अट"नुसार पुत�ता करावी. 

उदा.�करणाचा 0नपटारा कर� याची काय�प% दती ? 
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सुनावणी6 या तारखा 0नि'चतीची काय�प% दती ? 

काल\मानुसार �करणाचा 0नपटारा केला जातो का ? 
काह" 4वशेष �करणांना �ाधाB य ;दले जाते का ? 
उदा.अनुदाना6 या वाटपाची काय�प% दती/सवलत दे� याची 
काय�प% दती/लाभाथ�6 या 0नवडीची काय�प% दतीची 4व) ततृ मा;हती काह" 

4व$शR ट कोटा ;दला जातो काय ? 
कोण@ या 0नकषा�माणे 0नवड केल" जाते ? 
काल\मानुसार 0नवड असते का ? या सव� बाबींसदभा�त मा;हतीचे 

�काशन करणे अ0नवाय� आहे. 
उदा.पुनराव@ृ ती काया�6 या काया�लयीन प% दती संबंधीच े मा;हतीचे 
�काशन करणे �@ येक काय�प% दतीम% ये 4व4वध ) तरां6 या �@ येक 
कम�चा-यांची काय�प% दतीम% ये जी 4व$शR ट भू$मकाव जबाबदार" 

0नि'चत कर� यात आल" आहे ती दश�4व� यात यावी. 

 

कलम ४ (१) (ब) (IV) नमनुा (अ) 

नमुB याम% ये कामाचे �कट"करण 
अ.8. काम / काय� कामाच े:माण आ&थ�क लd अ�भ:ाय 

 �ाUणसंNहालय देखभाल, ' वान 

0न7ब�जीकरण करण,े मोकाट 

कु8 ेपकडणे, ' वान परवाना 

देण,े पशु  च1क@ सालय व 

क@ @ ालखाना, शहरातील अवैध 

मांस 4व\3स 0नय8ंण, मांस 

4व\3 परवाना देणे, ' वानदंश 

�0तबंध. 

आव' यF ता व 

गरजेनसुार 

मXु य पशुसंवध�न 

अ धकार" तथा 

सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 

औरंगाबाद आ थ�क 

तरतदू मनपा 

अथ�संकb पानसुार 

----- 
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कलम ४ (१) (ब) (IV) नमनुा (ब) 
अ.8. काम / काय� !दवस/तास 

पूण� 

करN यासाठD 

जबाबदार अ&धकार  अ�भ:ाय 

 �ाUणसंNहालय देखभाल, 

' वान 0न7ब�जीकरण 

करण,े मोकाट कु8 े

पकडण,े ' वान परवाना 

देण,े पशु  च1क@ सालय व 

क@ @ ालखाना, शहरातील 

अवैध मांस 4व\3स 

0नय8ंण, मांस 4व\3 

परवानासाठ� नाहरकत, 

' वानदंश �0तबंध. 

सपंणू� वष�भर मXु य पशुसंवध�न 

अ धकार" तथा 

सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 

औरंगाबाद  

----- 

 

कलम ४ (१) (ब) (V) नमनुा (अ) 
अ.8. सचुना प^कानुसार !दलेले 

�वषय 

'नयम 8मांक व वष� अ�भ:ाय असe यास 

१ 0नरंक 0नरंक 0नरंक 

 

कलम ४ (१) (ब) (V) नमनुा (ब) 
अ.8. शासन 'नण�यानुसार !दलेले 

�वषय 

'नयम 8मांक व वष� अ�भ:ाय असe यास 

१ 0नरंक 0नरंक 0नरंक 

 

कलम ४ (१) (ब) (V) नमनुा (क) 
अ.8. शासन प]रप^कानुसार 

!दलेले �वषय 

प]रप^क 8मांक व वष� अ�भ:ाय असe यास 

१ 0नरंक 0नरंक 0नरंक 
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कलम ४ (१) (ब) (V) नमनुा (ड) 

पशुसंवध�न �वभागातील द; तऐवजाची याद  
अ.8. द; तऐवजाचा 

:कार 

�वषय सबंंधीत g य\ ती/पदनामे g य\ तीचे 

!ठकाण/उपरो\ त 

काया�लयात 

उपलh ध 

(नसe यास) 

१ ड वग� रजा मजंुर" नjद" मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

----- 

२ ड वग� आवक/जावक 

नjद वह" 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

३ ड वग� वत�मान प8ातील 

जनसपंक�  

काया�लयातफw  

�ा: त प8 ेव 

@ याची उ@ तरे 

स ंचका. 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

४ ड वग� इB हuB �" _रपोट� 

स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

५ ड वग� शासनतफw  �ा: त 

शासक3य प_र8क 

स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 
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६ ड वग� लोकशाह" ;दन 

स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

७ ड वग� सu�ल झ-ु

ऑथॉ_रट" यांचेशी 

प8J यवहार 

स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

८ ड वग� इतर प8 ेसं चका मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

९ ड वग� शासक3य मा;हती 

अ धकार" � हाणून 

;दलेल" उ@ तरे 

स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

१० ड वग� वा4ष�क 0न4वदा 

सचंका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

११ ड वग� �ा� याचंी स ंचका मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

१२ ड वग� महाराR � शासन 

राजप8 स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

१३ ड वग� काया�लयीन 

आदेश स ं चका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 
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महानगरपा$लका औरंगाबाद 

१४ ड वग� लोक �0त0नधींची 

प8े स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

१५ ड वग� नगर 4वकास 

�शासनातफw  प8 

स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

१६ ड वग� ' वान परवाना 

स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

१७ ड वग� मांस 4व\3 

परवाना स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

१८ ड वग� ' वान 

0न7ब�जीकरण 

स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

१९ ड वग� शासक3य प8 

J यवहार स ंचका 

मXु य पशुसंवध�न अ धकार" 

तथा सचंालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका औरंगाबाद 

 

 

 अ$भलेखाची संपणू� �@ येक लोक�ा धकार" सं) था तयार करेल. 
अ$भलेखाम% ये द) ताऐवज, न) ती,संगणक3कृत मा;हती इ@ याद" 
असले.मा;हती6 या अ धकाराची अंमलबजावणी सुलभ कर� यासाठ� ह" 

मा;हती तयार करणे अ@ यंत आव' यक आहे. याद" वापर� यास आUण 



17 

समज� यास सुलभअसल" पा;हजे. तसेच आव' यकतनेुसार नतुने 

घे� याची काय�प% दतीचाह" अंतरभाव असावा. �थम काया�लयातील 
उपलM ध न) तींची याद" करावी. @ यांचे वग�करण करावे. द) तऐवजांची 
4व) ततृ मा;हती, नjद प)ु तकां6 या ) वOपात नाह" @ यांची याद" कOन 
ठेवणे. लवकर सापड� या6 या हेतुने ह" याद" काया�लयाम% ये कYा�माणे, 

टेबला�माणे तयार कOन ठेवणे आव' यक आहे. ती पुढ"ल �माणे 
तयार करावी. 

कलम ४ (१) (अ) (VI) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका पशुसंवध�न काया�लयाम% ये द) तऐवजांचे 
वग�करण. 

अ.

8. 

�वषय द; तऐवजाचा 

:कार/न; ती/म; टर/नQदपु; तक,

g हाऊचर इ@ याद  

:मखु 

बाबींचा 

तपशीलवार 

सरुkdत 

ठेवसN याचा 

कालावधी 

१ पशुसंवध�न 

4वभागाशी 

सबंंधीत 

आवक/जावक, रिज) टर,हजेर" 

रिज) टर, टपाल डायर", बील 

रिज) टर, फाईल मुJ हमuट 

रिज) टर व �ाUणसंNहालयाशी / 

पशुसंवध�नव 4वभागाशी सबंंधीत 

सव� स ंचका 

 १० वष� 

  

कलम ४ (१) (ब) (VII) 

�ाUणसंNहालय काया�लया6 या प_रणामकारक कामासाठ� जनसामाB यांशी 

सb ला मसलत कर� याची J यव) था. 
अ.8. सe ला 

मसलतीचा 

�वषय 

काय�:णाल च े�व; ततृ 

वण�न 

कोण@ या/अ&ध'नयम/'नय

मा/प]रप^काg दारे 

पुनराव@ृ तीकाल 

१ पशुंसवध�न 

4वभागाशी 

सबंंधीत 

�ा� यांचे यो� य देखभाल 

व नसैग�क वातावरण 

$मळ� याकर"ता सb ला 
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मसलत करण े तसेच 

�ाUणसंNहालय सधुार 

स$मती ) थापन कर� यात 

आल" असनू @ या6 या 

0नण�यानुसार �ा� यांना 

स4ुवधा उपलM ध कOन 

देणे. ' वान 

0न7ब�जीकरण, मोकाट 

कु8े पकडण,े मोकाट 

जनावरे पकडण,े 

अन धकृत क@ @ ाल 

रोखणे, मांस परवाना 

देण,े ' वान परवाना देणे 

 

!टप –  

 कलम ४ (१) (ब) (VII) अंतग�त �@ येक लोक�ा धकार" सं) थेने 

अ ध0नयम/0नयम/प_रप8क इ@ याद" अं0तम कर� यापुव�/राब4वतांना 
जनतेची मते/आYेप जाणून घे� यासाठ� अि)त@ वात असलेल 
काय�प% दतीची मा;हती देणे अपे�Yत आहे. 
 अनेक वेळा स$मतीची ) थापना कOन $श7बराJ दारे बठैक3 मधुन 

जनमताची चाचपणी कर� यात येते. 
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कलम ४ (१) (ब) (VIII) नमनुा (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका एबीसी �ोNाम स$मती येथील 
काया�लया6 या $स मतीची याद" �का$शत करणे. 

अ.8. स�मतीच े

नाव 

स�मतीचे सद; य स�मतीचे 

उ!lI ट 

Tकती 

वेळा 

घेN यात 

येत े

सभा 

जनसामा* यासाठD 

खुल  Tकंवा नाह  

सभेचा 

काय�व@ृ तांत 

(उपलh ध) 

१ एबीसी 

�ोNाम 

स$मती 

अ% यY-

मा.आयFु त,मनपा 

औरंगाबाद 

एबीसी 

�ोNाम 

अ% यYांनी 

सचु4वb या 

नतंर 

नाह" बैठक3नतंर 

२  सभापती-आरो� य 

वै/यक3य सहा�य 

स$मती,मनपा, 

औरंगाबाद 

    

३  आरो� य वै/यक3य 

अ धकार",मनपा 

औरंगाबाद 

    

४  पशुधन 4वकास 

अ धकार", ' वानदंश 

�0तबंधक योजना 

    

५  मXु य �शुसंवध�न  

अ धकार",मनपा 

    

६  डॉ.एस.एस.ठोळे-

अ% यY पीपb स 

फॉर अॅनीमल 

    

७  �ी.�ेमचंद साहुजी-

;दगंबर सेवा 

स$मती, 

औरंगाबाद 
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:ाणी�म^ स�मती 
काय�:- :ाणीसंMहालयाच े gयव;थापन अ.यावत ठेवNयासाठD सeला/माग�दश�न व 

सचुना करणे तसेच :ाNयांच ेआरोoय,खा.य,औषध उपचार स�ुवधा,�पजंरे दKु;ती 

�पजंpयामPये नसै&ग�क वातावरण तयार करणे ई@याद  बाबी व मनपा/राrयशासन 

व क� � शासनाकडील प^ gयवहारासबंंधी चचा� व माग�दश�न करणे. 

अ.8

. 

स�मती

चे नाव 

स�मतीच े

सद; यांची नाव े

स�मतीचे 

उ!lI ट 

Tकती 

वेळा 

घेN या

त येत े

सभा 

जनसामा

* या साठD 

खुल  Tकंवा 

नाह  

सभेचा 

काय�व@ृ तां

त 

(उपलh ध) 

1. :ाणी�म

^ 

स�मती 

मानसींग 

पा!टल 

:ाणीसंMहालया

चे gयव;थापन 

अ.यावत 

ठेवNयासाठD 

सeला/माग�दश�

न व सचुना 

करण.े 

वषा�तु
न 

दोन 

वेळा. 

नाह  होय 

2.  :ा.स. 

सचंालक 

    

3.  vी.मधुकर 

वै.य 

    

4.  vी.!दल प 

यादx 

    

5.  डॉ.डी.जी.खेडक

र 

    

6.  vी.राज�� 

धQगडे 

    

7.  vीमती.चंदा     
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राजपुत 

8.  vी.उदय 

को!ट�कर 

    

9.  vी.शाम दंड े     

 

कलम ४ (१) (ब) (VIII) नमनुा (ब) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयाची स$मतीची 
याद" �काशीत करण.े 

अ.8. अ&धसभेच े

नाव 

सभेच े सभेच े

उ!lI ट 

Tकती 

वेळा 

सभा 

जनसामा* यांसाठD 

खुल  आहे का ? 

सभेचा 

काय�व@ृ तांत 

0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 

 

कलम ४ (१) (ब) (VIII) नमनुा (क) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयाची स$मतीची 
याद" �काशीत करण.े 

अ.8. प]रषदेचे 

नाव 

प]रषदेचे 

सद; य 

प]रषदेच े

उ!lI ट 

Tकती 

वेळा 

घेN यात 

येत े

सभा 

जनसामा* यांसाठD 

खुल  आहे का ? 

सभेचा 

काय�व@ृ तांत 

0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 

 

कलम ४ (१) (ब) (VIII) नमनुा (ड) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयाची स$मतीची 

याद" �काशीत करण.े 
अ.8. सं; थेचे 

नांव 

सं; थेचे 

सद; य 

सं; थेचे 

उ!lI ट 

Tकती 

वेळा 

घेN यात 

येत े

सभा जनसामा* यांसाठD 

खुल  आहे का ? 

सभेचा 

काय�व@ृ तांत 

0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 
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कलम ४ (१) (ब) (xi) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयातील 
अ धकार" व कम�चार" यांची नावे, प@ त ेव @ यांचे मा$सक वेतन करणे. 

अ.8. पदनाम अ&धकार / 

कम�चा-यांचे नाव 

वग� Kजू !दनांक दरुP वनी 8./फॅ\ स/ई-मेन एकूण 

वेतन 

१ मुX य 

पशुसंवध�न 
अ धकार"-तथा 

संचालक-

�ाUणसंNहालय 

महानगरपा$लका 

औरंगाबाद 

डॉ.बी.एस.नाईकवाड े वग�-१ १०/०६/२००८ ०२४०-२३३१९५६ 

Email-
aurangabadzoo@gmail.com 

 

२ पशुधन 

पय�वेYक 

�ी.शखे शाहेद शखे 

0नजाम 

वग�-३ ८/१०/९७ -- १४९५०-

२०२०० 

३ पशुधन 

पय�वेYक 

�ी.अनंत जाधव वग�-३ ८/१०/९७ -- १४९५०-

२०२०० 

४ पशुधन 

पय�वेYक 

�ी.संजय महाद ु

नंदन 

दै0नक 

वेतन-

वग�-३ 

१८/३/९६ -- १०१४५/- 

५ F लक�  �ी.रावसाहेब जावळे दै0नक 
वेतन-

वग�-३ 

१३/५/९९ -- १०१४५/- 

६  च8पटचालक �ी.महंमद 

र1फयो�ीन 

दै0नक 

वेतन 

१९९४ -- १०१४५/- 

७ `ायJ हर �ी.अ.खमर वग�-३ २/२/८४ -- १५७००-

२०२०० 

८ `ायJ हर �ी.रहेमान शहा वग�-३  -- १४४४०-

२०२०० 

९ `ायJ हर �ी.रोकडे भगवान 

ह_रभाऊ 

वग�-३ २/३/९३ -- १३६६०-

२०२०० 

१० `ायJ हर �ी.मो.सल"म 

अ.मB नान 

वग�-३ १६/१२/८२ -- १३१८०-

२०२०० 
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११ `ायJ हर �ी.रमशे $शरसाठ दै0नक 

वेतन-

वग�-३ 

१९९८ -- १०१४५/- 

१२ `ायJ हर �ी.रंगनाथ बकले वग�-३ १९९८  १०१४५/- 

१३ `ायJ हर �ी.अOण बोडखे वग�-३ १५/६/०१  १०१४५/- 

१४ `ेसर �ी.मो. अकबर वग�-४ १२/३/८७  ५२००-

२०२०० 

१५ माळी �ी.अ.खल"ल वग�-४ १/२/८४  ५२००-

२०२०० 

१६ मजुर �ी.0न@ यानंद साळवे वग�-४ १/२/८४  ५२००-

२०२०० 

१७ मजुर �ी.सो$मनाथ मोटे  वग�-४ ३०/८/९७  ७५९०-

२०२०० 

१८ मजुर �ी.सईद बेग चंद ु

बेग 

वग�-४ ३/१०/८६  ८२९०- 

१९ मजुर �ी.मो.र1फ अहेमद वग�-४ ३०/११/८९  ५२००-

२०२०० 

२० मजुर �ी.श.ेजह"र वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

२१ मजुर �ी.संजय सात;दवे वग�-४ १०/२/९५  ७०२० 

२२ मजुर �ी.चं�कांत काळे वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

२३ मजुर �ी.कैलास अ) वार वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

२४ मजुर �ी.�ाने' वर शळेके वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

२५ मजुर �ी.पडंीत दणके वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

२६ मजुर �ी.श.ेसल"म अमीर वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

२७ मजुर �ी.शखे जफर वग�-४ ५/१/०४  ७४४०-

२०२०० 

२८ मजुर �ी.0नव@ृ ती औताड े वग�-४ ५/१/०४  ७४४०-

२०२०० 

२९ मजुर �ी.सुधाकर बळसाने वग�-४ ५/१/०४  ७४४०-
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२०२०० 

३० मजुर �ी.सुभाष शळेके वग�-४ ५/१/०४  ७४४०-

२०२०० 

३१ मजुर �ी.भागीनाथ � ह) के वग�-४ ५/१/०४  ४७८०-

७४४० 

३२ मजुर �ी.राजu� लोखंडे वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

३३ मजुर �ी.रामदास चJ हाण वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

३४ मजुर �ी.हर"दास मोटे वग�-४ ५/१/०४  ८५९० 

३५ मजुर �ी.युसूफखान वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

३६ मजुर �ी.संतोष �ीवा) तव वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

३७ मजुर �ी.श.ेसल"म 

श.ेमहेमुद 

वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

३८ मजुर �ी.देवनाथ दादाराव 

;हगं$मरे 

वग�-४ २३/५/८४  ५२००-

२०२०० 

३९ मजुर �ी.मजीद 

श.ेमोहंमद 

वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

४० मजुर �ी.सै.मतीन 

सै.अहेमद 

वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

४१ मजुर �ी.युसूफखान 

7बि)मb लाखान 

वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

४२ मजुर �ी.रईस जमाखान 

मोहंमद 

वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

४३ मजुर �ी.श.ेरसलू श.ेछोटू वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

४४ मजुर �ी.राधाकृR ण 

गायकवाड 

वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

४५ मजुर �ी.अशोक वाघाजी 

कांबळे 

वग�-४ ५/१/०४  ७४५०-

७४४० 

४६ मजुर �ी.महाद ुसुरे वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

४७ मजुर �ी.श.ेर1फक वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-
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श.ेअमीर ७४४० 

४८ मजुर �ी.श.ेयाकुब श.ेछोटु वग�-४ ५/१/०४  ४७५०-

७४४० 

४९ मजुर �ी.गणपत धोडींराम 

राठोड 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५० मजुर �ी.श.ेअजीज 

श.ेयुसूफ 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५१ मजुर �ी.श.ेर1फक श.ेबाबु वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५२ मुb ला �ी.सै.इ\ामो�ीन वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५३ मुb ला �ी.अ.वाहेद 

श.ेवजीर 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५४ मजुर �ी.मुX तार खान 

रसलु खान 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५५ मजुर �ी.साकेब फाOखी वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५६ मजुर �ी.श.ेमोहसीन 

श.ेमोईनो�ीन 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५७ मुb ला �ी.मुबीनखान 

महेबुबखान 

वग�-४ १५/१२/९६  ४४४०-

७४४० 

५८ मजुर �ी.$स�ीक3 

मो.4वखार जुबेर 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

५९ मजुर �ी.का$सम बेग 

ई�ा ह"म बेग 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

६० मजुर �ी.श.ेशफाअत 

श.ेमहेमुद 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

६१ मजुर �ी.4व�ल बागुल वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

६२ मजुर �ी.दशरथ केOजी 

मोटे 

वग�-४ ५/१/०४  ६६६०-

७४४० 

६३ मजुर �ी.सुभाष 0नरपगारे वग�-४ १/१२/९८  ४४४०-

७४४० 

६४ मजुर �ी.श.ेमुजीब वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 
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६५ मजुर �ी.सुखदेव कjडीराम 

साळवे 

वग�-४ १/२/८४  ८९०० 

६६ मजुर �ी.राफे अहेमद 

एजाज अहेमद 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

६७ मजुर �ीमती ल� मीबाई 

आराक 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

६८ मजुर �ी शहा परवेज 

अ.र� जाक 

वग�-४ १/१२/०९  ४४४०-

७४४० 

६९ मजुर �ी.श.ेनसीम 

श.ेअमीर 

वग�-४ २००७  ४४४०-

७४४० 

७० मजुर �ी.श.ेरह"म 

श.ेउ) मान 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

७१ मजुर �ी.सुरेश डjगरे वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

७२ मजुर �ी.शखे असद वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

७३ मजुर �ी.$मझा� बेग  वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-
७४४० 

७४ मजुर �ी.रवी सांडूजी 
वाघमारे 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-
७४४० 

७५ मजुर �ी.संजय सांडूजी 

वाघमारे 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

७६ मजुर �ी.राजu� पंुजाराम 

गायकवाड 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

७७ मजुर जयसींग Uखरा 

चJ हाण 

वग�-४ ५/१/०४  ४४४०-

७४४० 

 
!टप – मह@ वाचे बदल तातडीने �का$शत केले पा;हजेत. उदा.�मुखाची 
बदल" इ@ याद". 
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कलम ४ (१) (ब) (X) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग काया�लया6 या 
मा;हतीची याद" �का$शत करणे. 

अ.8. वग� वेतन 

Kपरेषा 

इतर अन�ुेय भ@ त े

'नय�मत 

(महागाई भ@ ता, 

घरभाड े

भ@ ता,शहर 

भ@ ता) 

:सगंानसुार 

(जसे :वास 

भ@ ता) 

�वशेष (जसे 

:कe प 

भ@ ता,:�शdण 

भ@ ता) 

१ ब ४८०० शासक3य 

0नयमानसुार 

0नयमानसुार 0नयमानसुार 

२ क १९०० शासक3य 

0नयमानसुार 

0नयमानसुार 0नयमानसुार 

 

कलम ४ (१) (ब) (X) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग 

काया�लयाचे मंजरु अंदाजप8क व खचा�चा तप$शल याची 4व) ततृ या 
मा;हती �का$शत करणे. अंदाजप8काचा �तीचे �काशन अनुदाना6 या 
4वतरणा6 या �तीचे �काशन. 

अ.8. अंदाजप^कCय 

�शषा�चे वण�न 

अनदुान 'नयोजीत 

वापर (dे^ 

व कामाचा 

तप�शल) 

अ&धक 

अनुदान 

अपेkdत 

असe यास 

Kपात 

अ�भ:ाय 

१ 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक़ 0नरंक 

!टप – �@ येक काया�लय वर"ल मा;हती कोण@ या �ाOपानुसार तयार 
करत असत,े असे �ाOप @ यांना वापरता येईल. 
 

कलम ४ (१) (ब) (Xii) (अ) 
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औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयातील 

अनुदान वाटपा6 या काय�\माची काय�प% दती या वषा�साठ� �का$शत 
करणे. 
काय�\माचे नाव 
लाभाथ�6 या पा8ता संबंधी6 या अट" व शत�   - 0नरंक 

लाभ $मळव� यासाठ�6 या अट"    - 0नरंक 
लाभ $मळ� यासाठ�ची काय�प% दती    - 0नरंक 
पा8ता ठर4व� यासाठ� आव' यक असलेले कागदप8  

काय�\माम% ये $मळणा-या लाभाची 4व) ततृ मा;हती - 0नरंक 
अनुदान वाटपाची काय�प% दती    - 0नरंक 
सYम अ धका-यांचे पदनाम     - 0नरंक 
4वनंती अजा�सोबत लागणारे शुb क    - 0नरंक 

सोबत जोडणे आव' यक असलेb या कागदप8ाची याद" – 0नरंक 
जोड कागद: 8ाचा नमनुा काय�प% दती संदभा�त त\ार 
0नवार� यासाठ� संबंधीत अ धका-याचे पदनाम 

तप$शलवारव �@ येक ) तरावर उपलM ध 0नधी 
(उदा.िजb हा पातळी, तालुका पातळी, गांव पातळी) 
लाभाथ ची याद" खाल"ल नमुB यात 
 

कलम ४ (१) (ब) (Xii) (ब) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयातील 
काय�\माअंतग�त लाभाथ�ची 4व) ततृ मा;हती �का$शत करणे. 

 

योजना / काय�8माचे नाव – 'नरंक 
अ.8. लाभाथ�च ेनाव व प@ ता अनदुान/लाभ यांची 

र\ कम 

'नवड पा^तचेे 

'नकष 

अ�भ:ाय 

१ 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 
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कलम ४ (१) (ब) (Xiii) 

 औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग 
काया�लयातील $मळणा-या / सवलतीचा परवाना याची चालु वषा�ची 
तप$शलवार मा;हती. 

परवाना/परवानगी/सवलतीचे :कार 

 
अ.8. परवानाधारकाचे 

नाव 

परवा* याचा 

:कार 

परवाना 

8मांक 

!दनांक 

पासनू 

!दनांक 

पय�त 

साधारण 

अट  

परवा* याची 

�व; ततृ 

मा!हती 

 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 

 

�कार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दकुाची / चार चाक3 / 
जड वाहन इ@ याद"ंचा तप$शल 4व) ततृ मा;हती 4वषयावर परवाB याची 
मा;हती उदा.अकृषी वापरासाठ�6 या परवानगीचे असb यास सJ हw नंबर 

आव' यक आहे इ@ याद". 
;टप – �@ येक परवाB या6 या �कारानुसार वेगळी याद" तयार करणे 
आव' यक आहे. 

कलम ४ (१) (ब) (xiv) 

 औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग 
काया�लयातील मा;हतीचे इलेF �ॉ0नक ) वOपात साठ4वलेल" मा;हती 
�का$शत करणे, चालू वषा�कर"ता 

 
अ.8. द; तऐवजाचा 

:कार 

�वषय कोण@ या 

इले\ �ॉ'नक 

नम*ु यात 

मा!हती 

�मळ�वN याची 

पP दत 

जबाबदार 

g य\ ती 

१ 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 
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टेप,1फb म,सी.डी,फलॉपी. 

इतर कोण@ याह" ) वOपात – पशुसंवध�न 4वभाअंतग�त 
�ाUणसंNहालयाबाबत व वB य �ा� यांबाबत मा;हती मनपा6 या 
वेबसाईटवर वेळो-वेळी अ/यावत कOन उपलM ध. 

कलम ४ (१) (ब) (xv) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग काया�लय 
उपलM ध सु4वधांचा तF ता �का$शत करणे. 
 

उपलM ध सु4वधा    - 
भेट� या6 या वेळे संदभा�त मा;हती - काया�लयीन वेळेनुसार 
वेबसाईट 4वषयी मा;हती  - aurangabadmahapalica.com 
कॉल सuटर 4वषयी मा;हती  - डॉग कॉल सuटर-०२४०-२३०१३५४ 

अ$भलेख तपासणीसाठ� उपलM ध - मागणीनसुार उपलM ध 
सु4वधांची मा;हती 
कामा6 या तपासणीसाठ� उपलM ध  - मागणीनसुार उपलM ध 

सु4वधांची मा;हती 
नमुने $मळण ् याबाबत उपलM ध  - मागणीनसुार उपलM ध 
मा;हती 
सुचना फलकाची मा;हती  - उपलM ध सेवा सुचना फलकावर 

Nंथालय 4वषयी मा;हती - Nंथालयातील झु मॅनेजमuट    
  संबं धची नjदवह" 
 

अ.8. स�ुवधेचा 

:कार 

वेळ काय�पP दती !ठकाण जबाबदार 

g य\ ती/कम�चार  

त8ार 

'नवारण 

१. 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 0नरंक 
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कलम ४ (१) (ब) (xvi) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयातील 
शासक3य मा;हती अ धकार"/सहा�यक शासक3य मा;हती 
अ धकार"/अ4पल"य �ा धकार" (तथेील लोकं �ा धकार"6 या 
काय�Yे8ातील) यांची 4व) ततृ मा;हती �का$शत करणे. 

अ.8. शासकCय मा!हती 

अ&धकार च ेनाव 

पदनाम काय�dे^ प@ ता / फोन ई-मेल अ�पल य 

अ&धकार  

१ डॉ.बी.एस.नाईकवाडे मXु य पशुसवंध�न 
अ धकार" तथा 
सचंालक-

�ाUणसNंहालय 
महानगरपा$लका 

औरंगाबाद  

महानगरपा$लका 
औरंगाबाद 

2333536-40 
– 2331956 
9764999582  

aurangabadzoo@ 
gmail.com 

�ी.समुतं मोरे-
उपआयुFत तथा 
4वभाग�मुख-

�ाUणसNंहालय, 
महानगरपा$लका 

औरंगाबाद 

 

क-अ�पल य अ&धकार  
अ.8. शासकCय 

मा!हती 

अ&धकार च े

नाव 

पदनाम काय�dे^ प@ ता / फोन ई-मेल अ�पल य 

अ&धकार  

१ �ी.समुतं 
मोरे-  

उपआयुFत तथा  
4वभाग�मखु-
�ाUणसNंहालय 

महानगरपा$लका 
औरंगाबाद  

महानगरपा$लका 
औरंगाबाद 

2333536-40 
– 2331956 
9422115419 

aurangabadzoo@ 
gmail.com 

मा.आयुF त, 
महानगरपा$लका 
औरंगाबाद 

  
!टप – शासक3य मा;हती अ धकार"/सहा�यक शासक3य 

अ धकार"/अ4पल"य �ा धकार"चेनाव व पदनाम ठळक अYरात दश�नीय 
;ठकाणी अथवा ) वागत कYाजवळ फलकाJ दारे लावावी.  

 

कलम ४ (१) (ब) (xvii) 

औरंगाबाद महानगरपा$लका येथील पशुसंवध�न 4वभाग काया�लयातील 
�का$शत मा;हती 
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कलम ४ (१) (क) 

सव�सामाB य लोकांशी संबंधीत मह@ @ वाचे 0नण�य व धोरणे यांची याद" 
�काशनाकर"ता तयार करणे व 4वतर"त करणे. 

लम ४ (१) (ड) 

सव� साधारणपणे आपb या काया�लयात होणा-या �शासक3य-अध�B या0यक 

कामकाजा6 या �काराची याद" तयार करण,े घेतलेb या 0नण�याबाबत 
काय� कर� याची 4वभागांना यापुढे दे� यात येईल, असे जाह"र करणे. 
 

!टप – लोक�ा धकार"/शासक3य मा;हती अ धकार" हे सुचना 
फलक/वत�मानप8, साव�ज0नक सुचना, �सारमा% यमे सुचना 
�सारण,इंटरनेट इ@ याद" उपयोग ् मा;हती6 या �सारासाठ� करते. 


