
 

  

 

 

 

 

उप आयु�त (महसूल)  



मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम, 2005 च ेकलम 4(1) (ब) अंतग%त मा�हती 

कलम 2 एच नमनुा (अ) 

मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम 2005 अ'वये )वभागावर लोक,ा�धकार- यांची याद- 

शासक�य �वभागाच ेनांव : औरंगाबाद महानगरपा0लका औरंगाबाद टाऊन हॉल औरंगाबाद. 

 

कलम 2 (h) a/b/c/d 

अ.�. लोक  ा!धकार$ स%ंथा स%ंथा  मखुाच े

पदनाम 

+ठकाण / प.ता 

1 औरंगाबाद महानगरपा0लका  आयु�त औरंगाबाद महानगरपा0लका औरंगाबाद 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 

 

कलम 2 एच नमनुा (ब) 

 

शासनाकडून पुरेसा  ा2त लोक ा!धकार$ स%ंथांची याद$. 

 

शासक�य �वभागाच ेनांव : उप आयु�त यांचे दालन, औरंगाबाद   

                      महानगरपा0लका औरंगाबाद, टाऊन हॉल, औरंगाबाद 431001 

 

कलम 2 (h) (i) (ii) 

अ.�. लोक  ा!धकार$ स%ंथा स%ंथा  मखुाच ेपदनाम +ठकाण / प.ता 

1 उप आयु�त (महसूल) 

यांच ेदालन  

उप आयु�त  औरंगाबाद महानगरपा0लका औरंगाबाद 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद. 

 

कलम 4 (1) (b) (i) 

 

  औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त यांच ेदालन या �वभागातील काय< व कत=>ये 

यांचा तप8शल. 

1. काया%लयाचे नांव     महानगरपा8लका औरंगाबाद. 

 

2. प8ता      महानगरपा8लका म?ुय  शासक�य इमारत 

      ट2पा �.1, टाऊनहॉल, औरंगाबाद 431 001 

 

3. काया%लय ,मखु     आयु;त महानगरपा8लका औरंगाबाद.  

 

4. शासक;य )वभागाच ेनांव   उप आयु;त (महसूल) यांच ेदालन, महानगरपा8लका  

                                 औरंगाबाद. 

 



 

 5.  कोण8या म=ंालया>या खा8या>या      महाराIJ शासन नगर �वकास �वभाग,  

    अ�धन?त      मKंालय मुबंई. 
 

6.  काय%Aे=      औरंगाबाद महानगरपा8लका हMीतील सपंूण= भाग 

        (8सडकोसह) 

7.  )व0शCट काय%      आ%थापना-1, आ%थापना-2, NULM (राIJ$य नागर$  

       उपिजवीका अ8भयान) �वभाग, भांडार �वभाग, �वभाग  

       अंतग=त येणा-या शाखा �वभागाUया कामांवर VनयंKण  

       ठेवणे.  महानगरपा8लका हMीतील पुरातन वा%त ु 

       सवंध=न बाबत, 8सडको-जळगांव रोड हXरतपYा  

       सवंध=ना बाबत उपाययोजना करणे, नगर रचना  

       �वभाग समZवयक [हणनू काम पाहणे.   

       मा.आयु;तांUया वेळोवेळी +दले\या सचूनां माणे  

                                       काय=वाह$ क]न अंमलबजावणी करणे. 

 

8.  )वभागाचे Eयेय धोरण     वेळोवेळी शासनाUया Vनद<शा माणे  
 

9.  धोरण      मा.%थायी स8मती व मा.सव=साधारण सभा ठरवते. 
 

10 सव% सबंंधीत कम%चार-    उप आयु;त, कVनIठ 8लपीक, 8शपाई. 
 

11. काय%      आ%थापना-1, आ%थापना-2, NULM (राIJ$य नागर$  

       उपिजवीका अ8भयान) �वभाग, भांडार �वभाग, �वभाग  

       अंतग=त येणा-या शाखा �वभागाUया कामांवर VनयंKण  

       ठेवणे.  महानगरपा8लका हMीतील पुरातन वा%त ु 

       सवंध=न बाबत, 8सडको-जळगांव रोड हXरतपYा  

       सवंध=ना बाबत उपाययोजना करणे, नगर रचना  

       �वभाग समZवयक [हणनू काम पाहणे.   

       मा.आयु;तांUया वेळोवेळी +दले\या सचूनां माणे  

                                       काय=वाह$ क]न अंमलबजावणी करणे. 

 

12  कामाच े)व?ततृ ?वHप    अ.�. 11 नुसार  
 

13  मालम8तेचा तप0शल    Vनरंक  
 

14  उपलIध सेवा     Vनरंक 

  

  



 

15 स?ंथेचा सरंचना8मक त�8यामEय ेकाय%Aे=ाच े,8येक ?तरावरच ेतप0शल- 

 

      आयु;त 

  

                             अVतXर;त आयु;त  

 

                               उप आयु;त  

 

 

 

     आ%थापना अ!धकार$-1      आ%थापना अ!धकार$-2    >यव%थापक (SMID)  

                                                      (NULM) �वभाग     

 

 

>यव%थापक (ESTP)    >यव%थापक (FIME)     >यव%थापक (MIS) 

   (NULM) �वभाग      (NULM) �वभाग        (NULM) �वभाग 

 

 

 

 

हेXरटेज �वभाग        भांडार अ!धeक    

 

 

                             ि%वय सहाfयक/ कVनIट 8लपीक 

 

                                       8शपाई  

 

 

16  काया%लयीन दरूEवनी Lमांक व वेळ   0240- 2333536-40 (Ext-213) 

                   वेळ सकाळी 10.00 त ेसायं. 5.45 वा. 

 

 

17 साNताह-क सOुी व )व0शCट सेवेसाठQ  दसुरा व चौथा शVनवार, र�ववार तसेच वेळोवेळी  

   ठर)वलेRया वेळ      ा2त असले\या अथवा जाह$र केले\या सYुय्ा 

 

  



 

कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (अ) 

 

औरंगाबाद महानगरपा0लका येथील उप आयु�त यांचे दालन या )वभागातील अ�धकार- व 

कम%चार- यां>या अ�धकारांचा तप0शल 
 

अ 
अ.�. पदनाम  अ!धकार-आ!थ=क  कोण.या कायmया / Vनयम/ 

शासन पXरपKक नुसार  

अ8भ ाय  

 

-------------�नरंक------------- 

 

 

ब 
अ.�. पदनाम  अ!धकार- शासक�य कोण.या कायmया / Vनयम/ 

शासन पXरपKक नुसार  

अ8भ ाय  

 

-------------�नरंक------------- 

 

क 
अ.�. पदनाम  अ!धकार-फौजदार$ कोण.या कायmया / Vनयम/ 

शासन पXरपKक नुसार  

अ8भ ाय  

 

-------------�नरंक------------- 

 

ड 
अ.�. पदनाम  अ!धकार-अध=Zयायीक कोण.या कायmया / Vनयम/ 

शासन पXरपKक नुसार  

अ8भ ाय  

 

-------------�नरंक------------- 

 

 

  



कलम 4 (1) (b) (ii) नमनुा (ब) 

  औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त यांच ेदालन या �वभागातील अ!धकार$ व 

कम=चार$ यांUया कत=>यांचा तप8शल 

अ.

�. 

पदनाम कत=>ये कोण.या कायmया / Vनयम/ शासन 

पXरपKक नुसार 

अ8भ ाय 

1. उप आयु;त   शासक�य कामे  शासन Vनयमानुसार व महाराIJ 

महानगरपा8लका अ!धVनयम नुसार 

व मा.सव=साधारण सभा व 

मा.%थायी स8मती सभेने 

ठर�वले\या धोरणानुसार.  

 

2. ि%वय सहाfयक/ 

कVनIठ 8लपीक 

�वभागाअंतग=त नेमनु 

+दलेले कामे करणे  

---"---  

3. 8शपाई ---"---   

  

 

कलम 4 (1) (b) (iii)  
 

�नण%य ,L;येतील पय%वेAण व जबाबदार-च ेउ8तरदाई8व �नVचीत कHन काय%पEदतीच े,काशन 

(कामाचा ,कार व नांव) 

 

कामाचे ?वHप      आ%थापना-1, आ%थापना-2, NULM (राIJ$य नागर$  

      उपिजवीका अ8भयान) �वभाग, भांडार �वभाग, �वभाग  

      अंतग=त येणा-या शाखा �वभागाUया कामांवर VनयंKण  

      ठेवणे.  महानगरपा8लका हMीतील पुरातन वा%त ु 

      सवंध=न बाबत, 8सडको-जळगांव रोड हXरतपYा  

      सवंध=ना बाबत उपाययोजना करणे, नगर रचना  

      �वभाग समZवयक [हणनू काम पाहणे.   

      मा.आयु;तांUया वेळोवेळी +दले\या सचूनां माणे  

                                 काय=वाह$ क]न अंमलबजावणी करणे. 

सबंंधीत तरतुद      काया=लयीनय आदेशानुसार  
 

अ�ध�नयमाचे नांव     महाराIJ महानगरपा8लकाअ!धVनयम अZवये  
 

�नयम      वर$ल Vनयमा अंतग=त कामकाज करणे. 
 

शासन �नण%य      शासनाकडून वेळोवेळी  ा2त शासन Vनण=य. 
 

पWरप=के      शासनाकडून वेळोवेळी Vनग=8मत होत असलेले शासन  
 

काया%लयीन आदेश    शासन आदेश, मा.सव=साधारण सभा, मा.%थायी स8मती  



                                 सभा व मा.आयु;त महानगरपा8लका औरंगाबाद. 

अ.

L. 

कामाच े?वHप कालावधी व 

�दवस 

कामासाठQ 

जवाबदार- 

अ0भ,ाय 

1. आ%थापना-1, आ%थापना-2, NULM (राIJ$य 

नागर$ उपिजवीका अ8भयान) �वभाग, भांडार 

�वभाग, �वभाग अंतग=त येणा-या शाखा 

�वभागाUया कामांवर VनयंKण ठेवण.े  

महानगरपा8लका हMीतील पुरातन वा%तु सवंध=न 

बाबत, 8सडको-जळगांव रोड हXरतपYा सवंध=ना 

बाबत उपाययोजना करणे, नगर रचना  

�वभाग समZवयक [हणनू काम पाहणे.   

मा.आयु;तांUया वेळोवेळी +दले\या सचूनां माणे  

काय=वाह$ क]न अंमलबजावणी करणे. 

 

कामावर 

अवलबंून 

उप आयु;त 

(महसूल) 

-- 

 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (अ) 

नम'ुयामEये कामाच े,गट-करण 

सघंटनाच ेलA (वा)ष%क) 

अ.�. काम/काय= कामाच े माण आथpक लe अ8भ ाय 

1. उप आयु;त यांच ेअ!धप.याखाल$ल 

�वभागाच ेआ!थ=क व  शासक�य बाबी 

आ!थ=क वष=  -- -- 

 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमनुा (ब) 

कामाची कालमया%दा 1 ए),ल ते 31 माच% काम पूण% हो[यासाठQ  

,8येक कामाची कालमया%दा : एक वष% 

अ.

�. 

काम/काय= +दवस/तास पूण= 

करrयासाठs  

जबाबदार 

अ!धकार$ 

त�ार Vनवारण 

अ!धकार$ 

1. उप आयु;त यांचे अ!धप.याखाल$ल 

�वभागाचे आ!थ=क व  शासक�य बाबी 
आ!थ=क वष=  उप आयु;त 

(महसूल)  

मा.आयु;त, मनपा 

औरंगाबाद 
 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (अ) 

उप आयु�त )वभागातील कामाशी सबंंधीत �नयम / अ�ध�नयम 

 

अ.

�. 

सचूना पKाकावर 

+दलेले �वषय  

Vनयम �मांक व वष= अ8भ ाय  

(अस\यास) 

1.  %ता�वत 

धोरणानुसार  

शासन Vनयमानुसार व महाराIJ महानगरपा8लका 

अ!धVनयम, शासन Vनण=य व शासन पXरपKक, 

मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी स8मती सभेने 

-- 



ठर�वले\या धोरणानुसार.   

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ब) 

उप आयु�त )वभागातील कामाशी सबंंधीत शासन �नण%य 

अ.

�. 

शासन 

Vनण=यानुसार 

+दलेले �वषय 

 शासन Vनण=य �मांक व तार$ख  अ8भ ाय  

(अस\यास) 

1.  शासक�य 

धोरणानुसार  

1. महाराIJ महानगरपा8लका अ!धVनयम 

2. शासनाकडून वळेोवळेी Vनग=8मत शासन Vनण=य  

3. मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी स8मती सभा,   

   महानगरपा8लका औरंगाबाद यांनी ठर�वलेले धोरण.  

-- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (क) 

उप आय�ुत )वभागातील कामाशी सबंंधीत पWरप=के 
अ.

�. 

शासन Vनण=यानुसार 

+दलेले �वषय 

 पXरपKक �मांक व तार$ख  अ8भ ाय  

(अस\यास) 

1.  शासक�य 

धोरणानुसार  

1. राtय शासन व मा.आयु;त यांनी वेळोवळेी +दललेे आदेश  

2. मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी स8मती सभा,    

   महानगरपा8लका औरंगाबाद यांनी ठर�वलेले धोरण.  

-- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (ड) 

उप आयु�त )वभागातील कामाशी सबंंधीत काया%लयीन आदेश /धोरणा8मक पWरप^=के 
अ.

�. 

�वषय   �मांक व तार$ख  अ8भ ाय  

(अस\यास) 

1.  शासक�य बाबी 1. राtय शासन व मा.आयु;त यांनी वेळोवेळी +दललेे आदेश  

2. मा.सव=साधारण सभा व मा.%थायी स8मती सभा, 

   महानगरपा8लका औरंगाबाद यांनी ठर�वलेले धोरण.  

-- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमनुा (इ) 

औरंगाबाद महानगरपा0लका येथील उप आयु�त दालन या )वभागामEये उपलIध द?ताऐवजांची याद-  

अ.

�. 

द%तऐवजाचा  कार  �वषय  सबंं!धत 

>य;त/पदनाम 

>य;तीच े+ठकाण/ 

उपरो;त काया=लयात 

उपलvध ्नस\यास 

1 �वभागाअंतग=त येणा-या 

शाखा �वभागाUया 

माZयते%तव आले\या 

सं!चका व पK>यवहार नwद$ 

बाबत मा+हती.  

आवक जावक. ि%वय सहाfयक / 

कVनIठ 8लपीक 

-- 

2 मा+हती अ!धकार 

अ!धVनयम 2005 अZवये 

 ा2त अ�पल$य अजा=वर 

सुनावणी सं!चका. 

मा+हती अ!धकार  -- 



कलम 4 (1) (अ) (vi) 

औरंगाबाद महानगरपा0लका येथील उप आयु�त दालन या )वभागामEये उपलIध द?ताऐवजांची वग%वार-  
अ.

�. 

�वषय  द%तऐवजाचा  कार न%ती/ 

म%टर/ नwदपू%तक/ >हावचर 

इ. 

 मुख बाबींचा तप8शलवार सुरxeत 

ठेपrयाचा 

कालावधी 

1 आवक-जावक 

नwद रिज%टर  

रिज%टर �वभागातील दैनं+दन टपालाचे नwद 

ठेवणे  

10 वष< 

2 हजेर$ रिज%टर रिज%टर कम=चा-यांUया उपि%थती बाबत  कायम 

3 मा+हतीचा 

अ!धकार-2005 

न%ती सदर अ!धVनयमातंग=त संबधंीत �वभागात 

 ा2त झालेल$ अ�पल$य  करणे 

कायम 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (क) 

औरंगाबाद महानगरपा0लका येथील उप आयु�त यांच ेदालन )वभागा>या पWरषदांची याद- ,काशीत 

करणे. 
अ.

�. 

पXरषदेच े

नांव  

पXरषदेच े

सद%य 

पXरषदेच े

उmयीIट 

{कती वेळा 

घेrयात येते  

सभा जनसामाZयां-साठs 

खुल$ आहे {कंवा नाह$ 

सभचेा 

काय=व.ृतांत 

(उपलvध) 

-----------------------Vनरंक----------------------- 
 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमनुा (ड) 
औरंगाबाद महानगरपा0लका येथील उप आयु�त यांचे दालन )वभागा>या पWरषदांची याद- ,काशीत करणे. 

अ.

�. 

सं%थचेे नांव  सं%थचेे 

सद%य 

सं%थचेे 

उmयीIट 

{कती वेळा 

घेrयात येते  

सभा जनसामाZयां-साठs 

खुल$ आहे {कंवा नाह$ 

सभचेा 

काय=व.ृतांत 

(उपलvध) 

-----------------------Vनरंक----------------------- 
 

कलम 4 (1) (ब) (ix)  

औरंगाबाद महानगरपा0लका येथील उप आयु�त यांच ेदालन )वभागातील अ�धकार- व कम%चार- यांची 

नांवे, प8त ेव 8यांच ेमा0सकवेतन 
अ.

�. 

पदनाम  अ!धकार$/ कम=चा-

यांच ेनांव  

वग=  ]जू +दनांक  दरू~वनी �./ फॅ;स/ 

ई-मले 

स~याचे मुळ 

वेतन  

1 उप आयु;त 

(महसूल)  

 

मंजुषा मुथा अ 26/11/2001 

( मनपाम~ये– 

27/06/2018) 

0240-2333536-40 

(Ext-213)  

9970411826 

87400/- 

2 कVनIठ 8लपीक ल8लत राजाराम 

सूय=वंशी  

क 25/10/1999 9673990233 11000/- 

3 चतुथ=�ेणी 

कम=चार$  

1.र�व�ं बोराडे 

2.रामदास मोटे 

3.नागेश सातारकर 

ड 05/9/1991 

27/01/2004 

24/12/2018 

9545005768 

9175835912 

9730202744 

9920/- 

8000/- 

4440/- 

4 मजूर /वाहन 

चालक 

�व�ल दादाराव 

भालकेर 

ड 05/01/2004 7588166869 8000/- 



 

कलम 4 (1) (ब) (x)  

औरंगाबाद महानगरपा0लका येथील उप आयु�त यांच ेदालन )वभागातील अ�धकार- व कम%चार- यांची 

वेतनाची )व?ततृ मा�हती ,का0शत करणे 

अ.

�. 

पदनाम  वेतन ]परेषा इतर अनु�ेय भ.ते 

Vनय8मत (महागाई 

भ.ता, घरभाडे, शहर 

भ.ता ) 

 सगंानुसार (जसे 

 वास भ.ता) 

�वशेष (जसे 

 क\प भ.ता, 

 8शeण 

भ.ता) 

1 उप आयु;त   महागाई भ.ता 

136%, घरभाडे 

20%, व Vनयमानुसार 

�ेड प े 

शासन 

Vनयमानुसार  

लागू नाह$ 

2 कVनIठ 

8लपीक 

5200-20200 

2800 

---"--- ---"--- ---"--- 

3 चतुथ=�ेणी 

कम=चार$  

5200-20200 

1600 

5200-20200 

1300 

---"--- ---"--- ---"--- 

 

 

 

कलम 4 (1) (ब) (xi) 

औरंगाबाद महानगरपा0लका येथील उप आयु�त यांच ेदालन )वभागाचे मजंूर अंदाजप= व खचा%चा 

तप0शल 

अ.

�. 

अंदाजपKक�य 

8शषा=च ेवण=न 

अनुदान  Vनयोिजत वापर 

(eेK व कामाचा 

तप8शल) 

अ!धक अनुदान 

अपेxeत अस\यास 

]पयात  

अ8भ ाय  

 

-------------Vनरंक------------- 

 

  



कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (अ) 

औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त यांच ेदालन �वभागातील अनुदान वाटपाUया 

काय=�माची काय=प~दती 20116-17 या वषा=साठs  का8शत करणे 

 

---------------मा�हती �नरंक---------- 

 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमनुा (ब) 
 

औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त यांच ेदालन �वभागातील अनुदान काय=�माअंतग=त 

लाभा�या�ची �व%ततृ मा+हती  का8शत करणे 
 

अ.

�. 

लाभा�या=चे नांव व प.ता अनुदान/लाभ याची 

र;कम/]पये 

Vनवड  ��येच ेVनकष  अ8भ ाय  

-------------Vनरंक------------- 

 

कलम 4 (1) (ब) (xiii)  

औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त यांच ेदालन �वभागातील 8मळणा-या / सवलतीचा 

परवाना याची चालू वषा=ची तप8शलवार मा+हती. 

परवाना/परवानगी/सवलतीच े कार  

अ.�. परवाना 

धारकाच े

नांव  

परवाZयाचा 

 कार  

परवाना 

�मांक  

+दनांका 

पासनू  

+दनांका 

पय�त 

साधारण 

अट$  

परवाZयाची 

�व%ततृ 

मा+हती 

 

-------------Vनरंक------------- 

 

कलम 4 (1) (ब) (xiv)  

औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त यांच ेदालन �वभागातील मा+हतीच ेइले;JॉVनक 

%व]पात साठ�वलेल$ मा+हती  का8शत करणे. (चाल ूवषा=साठs) 

 

अ.

�. 

द%तऐवजाचा 

 कार  

�वषय  कोण.या इले;JॉVनक 

नमZुयात  

मा+हती 8मळrयाची 

प~दती  

जवाबदार 

>य;ती  

 

-------------Vनरंक------------- 

 

  



कलम 4 (1) (ब) (xv)  

औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त यांच ेदालन �वभागातील उपलvध स�ुवधांचा त;ता 

 का8शत करणे.  उपलvध ्स�ुवधा. 

अ.

�. 

स�ुवधाचा  कार वेळ  काय= प~दती  +ठकाण  जबाबदार 

>य;ती  

त�ार 

Vनवारण  

1 भेटrयाUया वेळा 

सदंभा=त मा+हती  

काया=लयीन 

वेळेत  

 .यe चचा= 

{कंवा फोनवर 

चचा= क]न 

सोड�वणे  

उप आयु;त 

काया=लय  

उप 

आयु;त 

(महसूल) 

मा.आयु;त  

 

कलम 4 (1) (ब) (xvi)  

औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त यांच ेदालन �वभागातील शासक�य मा+हती अ!धकार$ / 

सहाfयक शासक�य मा+हती अ!धकार$/ अ�पल$य अ!धकार$ (तेथील लोक ा!धकार$Uया काय=eेKातील) 

यांची �व%ततृ मा+हती  का8शत करणे. 

 

अ.   शासक;य मा�हती अ�धकार-   

अ.

�. 

शासक�य मा+हती 

अ!धकार$ नांव  

पदनाम  काय=eेK प.ता/फोन  ई-मेल अ�पल$य 

अ!धकार$  

-------------Vनरंक------------- 

 

ब.   सहाbयक शासक;य मा�हती अ�धकार-   

अ.

�. 

सहाfयक शासक�य 

मा+हती अ!धकार$ नांव  

पदनाम  काय=eेK प.ता/फोन  ई-मेल 

-------------Vनरंक------------- 

 

क.   अ)पल-य अ�धकार-   
अ.

�. 

अ�पल$य  

अ!धकार$ नांव  

पदनाम  काय=eेK प.ता/फोन  ई-

मे

ल 

यांUया अ!धन%त 

शासक�य मा+हती 

अ!धकार$  

1 मंजुषा मुथा उप आयु;त 

(महसूल) 

औरंगाबाद 

महानगरपा8लका  

औरंगाबाद 

महानगरपा8लका 

टाऊन हॉल, 

औरंगाबाद 

0240- 

22333536 त4े0 

�व%तार 213  

 आ%थापना अ!धकार$-1 

आ%थापना अ!धकार$-2  

राIJ$य नागर$ उप-

िजवीका अ8भयान 

(NULM). 

भांडार अ!धeक 

हेXरटेज �वभाग 

 

 



कलम 4 (1) (ब) (xvii)  

  औरंगाबाद महानगरपा8लका येथील उप आयु;त (महसूल) यांचे दालन �वभागातील  काशीत 

मा+हती Vनरंक समजrयात यावे. 

 

कलम 4 (1) (क)  

  सव=सामाZय लोकांशी सबंंधीत मह.वाची Vनण=य व धोरणे यांची याद$  काशनाकर$ता तयार 

करणे व �वतर$त करणे 

 

कलम 4 (1) (ड)  

  सव=साधारणपणे आप\या काया=लयात होणा-या  शासक�य / अध=Zयायीक कामकाजाUया 

 कारची याद$ तयार करणे, घेतले\या Vनण=याबाबत काय= करrयाची मीमांसा यापुढे देrयात येईल असे 

जाह$र करणे. 

 

 

       उप आयु;त (महसूल)  

          महानगरपा8लका औरंगाबाद. 

 

 

 

         

  



        जा.�./मनपा/उआ/%वीस/2019/ 

        काया=लय, महानगरपा8लका औरंगाबाद. 

         +दनांक :    /7/2019. 

 

 Vत, 

8स%ट$म मॅनेजर (ई ग>हन=Zस), 

महानगरपा8लका, 

औरंगाबाद. 

 

   �वषय : क� �$य मा+हतीचा अ!धकार अ!धVनयम 2005 अZवये 17 मmुयांवर$ल  

                    मा+हती उपलबध क]न देणे बाबत. 

 

   सदंभ= : जा.�.मनपा/सगंणक/2019/126, +दनांक : 16/07/2019 

 

 

  उपरो;त सदंभpय �वषयी कळ�वrयात येते क�, उप आयु;त (महसूल) या �वभागाची क� �$य 

मा+हतीचा अ!धकार अ!धVनयम 2005 अZवये 17 मmुयांवर$ल मा+हती सोबत सॉ�ट व हाड= कॉपीसह 

पाठ�वrयात येत आहे. 

 

सोबत : वर$ल  माण.े 

 

           उप आयु;त (महसूल) 

         महानगरपा8लका औरंगाबाद.  
 

 


