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 औरंगाबाद महानगरपालका औरंगाबाद. 

( अि�नशमन �वभाग) 
जा.�./मनपा/अशाद/2022/                             �द.   /03/2022 

 

��त, 

मा.स� ट!म मॅनेजर (ई ग& हन'( स), 

संगणक �वभाग, 

महानगरपा�लका औरंगाबाद. 

  

�वषयः-मा-हती/ या अ0धकार अ0ध�नयम सन 2005 / या अंमलबजावणीबाबत. 

 

संदभ'ः- आपले प" जा.�./मनपा/संगणक/2022/41 �द.14/03/2022. 
 

महोदय,   

उपरो' त संदभ)य �वषयानुसार, मा�हतीचा अ/धकार सन 2005 चे कलम (1) 

(ब) अ4 वये अि6नशमन �वभागातील 17 मु8यांची मा�हती वेबसाईटवर टाक; यासाठ= 

पाठ�व; यात येत आहे. 

सोबत :- 19 पाने 

मु8 य अि�नशमन अ0धकार!   

महानगरपा�लका औरंगाबाद. 
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अि�नशमन �वभाग 

महानगरपालका औरंगाबाद. 
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कलम 2 एच नमुना (अ) 

मा�हतीचा अ/धकार अ/धAनयम 2005 अ4 वये �वभागावर लोकBा/धकारC यांची यादC  
शासकDय �वभागाचे नावः लेखा परCGण �वभाग, औरंगाबाद  
कलम 2 (एच) a/b/c/d  

अ.�. लोक Bा/धकारC संM था संM था Bमुखांचे पदनाम �ठकाण/पO ता 

1

  

महानगरपालका, औरंगाबाद मा.आयु= त, 

महानगरपालका, औरंगाबाद 

औरंगाबाद महानगरपालका, 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद 

  

 

 

 

कलम 2 एच नमुना (ब) 

 
शासनाकडुन पुरेसा �ाA त लोक�ा0धकार! सं� थांची याद! 

शासकCय �वभागाचे नाव     ◌ः-  

कलम 2 (h) (i) (ii) अंतग'त   
 

अ.G. लोक �ा0धकार! सं� था सं� था �मुखांचे पदनाम -ठकाण/पK ता 

1

  

अि6नशमन �वभाग, औरंगाबाद मुP य अि6नशमन अ/धकारC पदमपुरा, रेQ वे M टेशन रोड, 

औरंगाबाद 
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कलम 4 (1) (b) (i) 
औरंगाबाद महानगरपालका येथील लेखा पर!Nण �वभाग काया'लयातील कायO व 

कत'& ये यांचा तपशील. 

कायाSलयाचे नाव  ◌ः-  अि6नशमन �वभाग, महानगरपा�लका, औरंगाबाद  

पO ता  ◌ः-  पदमपुरा, रेQ वे M टेशन रोड, औरंगाबाद 

कायाSलय Bमुख  ◌ः-  मुPय अि6नशमन अ/धकारC  

शासकDय �वभागाचे नाव ◌ः-  महानगरपा�लका, औरंगाबाद  

कोणO या मं"ालयाU या 

खाO यांU या अ/ध नसत  

◌ः-  नगर�वकास �वभाग, मं"ालय, मुंबई.  

कायSGे"  ◌ः- औरंगाबाद िजQ हा व आपO कालCन पVरिMथतीमW ये जालना,  

व बीड, िजQ हा 

भौगो�लक  ◌ः- औरंगाबाद िजQ हा.   

�व�शY ट कायZ  ◌ः- अि6नशमन कायS करणे. 

�वभागाचे W येय धोरण  ◌ः- िजवीO तहानी, �वO तहानी बचाव करणे तसेच आपO कालCन 

कामात मदत करणे. 

धोरण  ◌ः- --------------- 

सवS संबंधीत कमSचारC  ◌ः- 1. मुP य अि6नशमन अ/धकारC, 2. M टेशन ऑफDसर 3. 

उप अि6नशमन अ/धकारC 4. Bमुख अि6नशामक 5. 

अि6नशामक 6.वाहन चालक 7. टे�लफोन ऑपरेटर 8. 

�लपीक 9. �शपाई 

कायS  ◌ः- आग �वझ�वणे, इतर आपO कालCन कामे करणे. 

कामाचे �वM ततृ M वbप ◌ः- आग �वझ�वणे, नैस/गSक आपO तीU या वेळी बंदोबM त करणे. 

महO वाU या e य' तीU या आगमनाU या वेळी बंदोबM त करणे. 

मालमO तेचा तपशील  ◌ः- 1. पदमपुरा अि6नशमन कf g 2. �सडको अि6नशमन कf g 

3. /चकलठाणा अि6नशमन कf g.  

इमारती व जागेचा तपशील ◌ः- -----------------  

उपलh ध सेवा ◌ः- अि6नशमन कf g �मळुन 01 रेM ' यु e हॅन, 09 फायर टfडर, 

01 �मM ट �मनी फायर टfडर, 4 जीप, 13 फायर पंप 

उपलh ध आहेत. 
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सं� थे/ या संरचनाK मक त= K यामP ये काय'NेQाचे �K येक � तरावरचे तपशील ◌ः- 

 
काया'लयीन दरुP वनी Gमांक व वेळः- 101, 0240-2334000, 0240-2327401 ते 04 (24 तास)                               

                                   

साA ता-हक सुSी ◌ः-                            

अ.�. पदनाम वेळ साA ता-हक सुटट! 

01

  

कॉलवर जाणारे 

सवS अ/धकारC व 

कमSचारC  

सकाळी 07.00 ते सायकाळी 07.00 

व 

सायकांळी 19.00 ते सकाळी 07.00 

दोन �शफटमW ये  

BO येक कमSचा-यांला 

AनयमाBमाणे वेगवेगळया 

�दवशी सुkी दे; यात येते.

  

02

  

टेलCफोन ऑपरेटर

  

सकाळी 06.00 ते दपुारC 14.00 

दपुारC 14.00 ते रा"ी 22.00 रा"ी 

22.00 ते सकाळी 06.00 

BO येक कमSचा-यांला 

AनयमाBमाणे वेगवेगळया 

�दवशी सुkी दे; यात येते. 

 

 
सं� थेचा �ाTप त=ता (उदाहरणाथ' ) 

 

मा.आयु= त 
  

 

अ�तVर= त आयु= त 2 
 

मु8 य अि�नशमन अ0धकार!  

 
        � टेशन ऑफCसर  

                      

  उप अि�नशमन अ0धकार!        / �मुख अि�नशामक   टेलफोन ऑपरेटर क�नYठ ल�पक

  
 

         

 अि�नशामक / वाहन चालक      अि�नशामक / वाहन चालक 
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कलम 4 (1) (b) (ii) (अ) 
औरंगाबाद महानगरपालका येथील अि�नशमन काया'लयातील अ0धकार! व 

कम'चार! यां/ या अ0धकारांचा तपशील. 

अ 
 

अ. 

G.

  

पदनाम 
 

अ0धकार-आ0थ'क कोणK या 

कायZया/�नयम/शासन 

�नण'य/पVरपQक नुसार 

अभ�ाय 

 

01  

मुP य 

अि6नशमन 

अ/धकारC 

अि6नशमन �वभागावर Aनयं"ण ठेवुन 

e यापारC संM था, �मळकत असणा-या दकुाने, 

कंपनीस आग �वझ�वQ यास फायर चाजZस 

वसुल करणे.  

महाराY m आग BAतबंधक व 

जीवसंरGक उपाय योजना 

अ/धAनयम 2006  

एक लाखपयSत 

आ/थSक अ/धकार 

दे; यात आलेले 

आहे. 

2.  M टेशन 

ऑफDसर 

अि6नशमन �वभागावर Aनयं"ण ठेवणे, 

मा.मुP य अि6नशमन अ/धकारC यांU या 

आदेशाचे पालन कbन कAनY ठ कमSचा-

यांकडुन अंमलबजावणी कbन घेणे  

महाराY m आग BAतबंधक व 

जीवसंरGक उपाय योजना 

अ/धAनयम 2006  

---- 

3.  उप 

अि6नशमन 

अ/धकारC 

अि6नशमन �वभागावर Aनयं"ण ठेवणे, 

मा.मुP य अि6नशमन अ/धकारC यांU या 

आदेशाचे पालन कbन कAनY ठ कमSचा-

यांकडुन अंमलबजावणी कbन घेणे  

महाराY m आग BAतबंधक व 

जीवसंरGक उपाय योजना 

अ/धAनयम 2006  

 

4.  Bमुख 

अि6नशामक 

�शफट मधील वाहने, साधनसामुoी तO पर 

ठेवुन पथकावर Aनयं"ण करणे व कॉलवर 

समय सुचकता ठेवणे व काम कbन घेणे.

  

महाराY m आग BAतबंधक व 

जीवसंरGक उपाय योजना 

अ/धAनयम 2006  

 

5.  अि6नशामक फायर, रेM ' यु व इतर कॉलवर वVरY ठाUं या 

अ/धपO याखालC कायS करणे. 

---  

6.  वाहन चालक कायाSलयीन वाहन चालवणे, व वाहनांची 

देखभाल करणे, फायर, रेस ् ' यु व इतर 

कॉलवर वVरY ठांU या अ/धपO याखालC कायS 

करणे. 

---  

7.  टेलCफोन फायर, रेM ' यु व इतर कॉलचा तपशील 

दरुW वनीe दारे घेऊन वाहन घटनाM थळी 

रवाना करणे व सवS वVरY ठांना सुचना देणे 

तसेच घटनाM थळाशी सतत संपकाSत राहणे. 

---  
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ब 

अ.G. पदनाम 

 

अ0धकार-�शासकCय कोणK या 

कायZया/�नयम/शासन 

�नण'य/पVरपQक नुसार 

अभ�ाय 

1 मुP य 

अि6नशमन 

अ/धकारC 

मंुबई BांAतक मनपा अ/धAनयम 1949 चे 

कलम 69 (1) अ4 वये Bाr त अ/धकाराचा 

अ/धAनयमांचे कलम 285(3), 286, 

287(2), 376(1 ते 7), आsण 376(ए)चे 

अ/धकार मुP य अि6नशमन अ/धकारC यांना 

पुढCल आदेशापयSत Bदान कर; यात येतात. 

महाराY m फायर �Be हCशन अ' ट 2006  

महाराYm मनपा अ/धAनयम 

१९४९  
--- 

 

 

 

क 

अ.G. पदनाम  

 

अ0धकार-फौजदार!

  

कोणK या 

कायZया/�नयम/शासन 

�नण'य/पVरपQक नुसार 

अभ�ाय 

--- उप अि6नशमन 

अ/धकारC 

�नरंक आदेशानुसार मु8 य अि�नशमन 

अ0धकार! यांचे �भार! 

\ हणुन काम पहाणे. 
 

 

 

 

ड 

अ.G. पदनाम  

 

अ0धकार-अध'( यायीक कोणK या कायZया/�नयम/शासन 

�नण'य/पVरपQक नुसार 

अभ�ाय 

--- --- --- --- --- 
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कलम 4 (1) (b) (ii) (ब) 
औरंगाबाद महानगरपालका येथील लेखापर!Nण  काया'लयातील अ0धकार! व 

कम'चार! यां/ या कत'& यांचा तपशील. 

अ 
 

अ. 

G. 

पदनाम  

 

कत'& ये  कोणK या 

कायZया/�नयम/शासन 

�नण'य/पVरपQक नुसार 

अभ�ाय 

1 मुPय अि6नशमन 

अ/धकारC 

 BशासकDय व आ/थSक कामकाज व 

फायर,रेM ' यु कॉलवर Aनयं"ण ठेवणे तसेच 

अ�पलCय मा�हती अ/धकारC x हणनु Aनयु' ती 

कर; यात आलC आहे. 

आदेश 

�.जा.�.मआ.M वीस. 

2007/307 �द. 

22/06/2007 

-- 

२ M टेशन आफDसर अि6नशमन �वभागावर Aनयं"ण ठेवणे, मा.मुP य 

अि6नशमन अ/धकारC यांU या आदेशाचे पालन 

कbन कAनY ठ कमSचा-यांकडुन अंमलबजावणी 

कbन घेणे तसेच जन मा�हती अ/धकारC x हण ु

Aनयु' ती कर; यात आलC आहे 

आदेश 

�.जा.�.मआ.M वीस. 

2007/307 �द. 

22/06/2007 

-- 

3

  

उप अि6नशमन 

अ/धकारC 

अि6नशमन �वभागावर Aनयं"ण ठेवणे, मा.मुP य 

अि6नशमन अ/धकारC यांU या आदेशाचे पालन 

कbन कAनY ठ कमSचा-यांकडुन अंमलबजावणी 

कbन घेणे 

--  

4 Bमुख 

अि6नशामक 

�शफट मधील वाहने, साधन सामुoी तO पर ठेवुन 

पथकावर Aनयं"ण करणे. कॉलवर समय सुचकता 

ठेवणे  

--  

5

  

अि6नशामक फायर, रेM ' यु व इतर कॉलवर वVरY ठाUं या 

अ/धपO याखालC कायS करणे. 

  

6 वाहन चालक कायाSलयीन वाहन चालवणे, व वाहनांची देखभाल 

करणे, फायर, रेM ' यु व इतर कॉलवर वVरY ठाUं या 

अ/धपO याखालC कायS करणे. 

  

7 टेलCफोन ऑपरेटर फायर, रेM ' यु व इतर कॉलचा तपशील 

दरुW वनीe दारे घेऊन वाहन घटनाM थळी रवाना 

करणे व सवS वVरY ठानंा सुचना देणे तसेच 

घटनाM थळाशी सतत संपकाSत राहणे. 

  

8

  

कAनY ठ �लपीक आवक-जावक प"e यवहार करणे, संगणकावर 

काम करणे, आM थापना �वषयक कामकाज, 

जनरल पावती तयार करणे, अ/धका-यांनी 

वेळोवेळी सां/गतलेले कामे करणे. 
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कलम 4 (1) (b) (iii)  
�नण'य �]Gयेतील पय'वेNण व जबाबदार!चे उK तरदाईK व �नि^चत क_न  

काय'पP दतीचे �काशन (कामाचा �कार/नांव) 
कामाचे M वbपः-  

सबंधंीत तरतुदः-  

अ/धAनयमाचे नावः-  

Aनयमः-  

शासन AनणSयः-  

पVरप"केः- 

कायाSलयीन आदेशः- 
 
 

अ.G. कामाचे � व_प कालावधी -दवस कामासाठ` जबाबदार अ0धकार! अभ�ाय 

1 Aनरंक -- -- --- 
 

-टप ◌ः- कलम 4  (1) (b) (ii)  

BO येक कायS, सेवा, कतSe य, अ/धकाराची अंमलबजावणी कर; याकVरता अ/धAनयम 

Aनयम, शासन AनणSय, पVरप"क, आदेश यांचा आधार घेऊनच कायSपW दती ठरते. 

BO येक कायS, सेवा, कतSe य, अ/धकारांची अंमलबजावणी कशी होते याची पW दती 

Bकाशीत करणे यासाठ= लोकBAतAनधी मा�हतीचे सकंलन परM पर सबंधं व कायSपW दती 

ठर�व; यासाठ= वर अनुAनदZशीत अटCनुसार पतुSता करावी. 

उदा ◌ः- Bकरणाच Aनपटारा कर; याची कायSपW दती ?  

सनुावणीU या तारखा Aनि{चतीची कायSपW दती ?  

काल�मानुसार Bकारणांचा Aनपटारा केला जातो का? 

काहC �वशेष Bकरणांना Bाधा4 य �दले जाते का? 

उदा ◌ः- अनुदानाU या वाटपाची कायSपW दती/ सवलत दे; याची कायSपW दती/ लाभाथ|U या  

        Aनवडीची कायSपW दतीची �वM ततृ मा�हती काहC �व�शY ट कोटा जातो काय? 

        कोणO या AनकषाBमाणे Aनवड केलC जाते ? काल�मानुसार Aनवड असते का?  

         या सवS बाबी सदंभाSत मा�हतीचे Bकाशन करणे अAनवाSय आहे. 

उदा ◌ः- पनुरावOृ ती कायाSU या कायाSलयीन कायSपW दती सबंंधी मा�हतीचे Bकाशन करणे.  

       BO येक कायSपW दतीमW ये �व�वध M तरांU या कमSचा-यांचा सहभाग असतो. BO येक   

       कमSचा-यांची कायSपW दतीमW ये जी �व�शY ट भ�ूमका व जबाबदारC Aनि{चत कर; यात  

       आलC आहे ती दशS�व; यात यावी. 
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कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (अ) 
नमु( यामP ये कामाचे �गट!करण 

संघटनाचे लN (वा�ष'क) 
  

अ.G. काम/काय' कामाचे �माण आ0थ'क लN अभ�ाय 

1 अि6नशमन सेवा हC 

अO याव{ यक सेवा असQ यामळेु 

अ ◌ा/थSक लG नाहC. 

-- --- --- 

 

कलम 4 (1) (ब) (iv) नमुना (ब) 
कामाची कालमया'दा     -------------------------------काम पुण' होc यासाठ` 

�K येक कामाची कालमया'दा ◌ः- 

अ.G. काम/काय' -दवस/तास पुण'करc यासाठ`  जबाबदार 

अ0धकार! 

तGार �नवारण 

अ0धकार! 

1 अि6नशमन �वभागाचे 

काम कालमयाSदा नाहC 

तरC ताO काळ आहेत. 

-- -- -- 

2 अि6नशमन ना हरकत 

Bमाणप" दाखला 

मालमO ता व पाणीपkीची 

बेबाकD/ एल.बी.टC. Bमाणप" / 

मालकD ह' क / कॅपीटेशन 

फDस / एन.ओ.सी. दे; यात 

येते. 

  

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (अ) 
---------------- कामाशी संबंधीत �नयम/ अ0ध�नयम 

 

अ.G. सचूना पQकावर -दलेले �वषय �नयम Gमांक व वषO अभ�ाय(असe यास) 

1 अि6नशमन �वभाग महाराYm महानगरपा�लका  अ/धAनयम 

१९४९ चे   
--- 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ब) 
कामाशी संबंधीत शासन �नण'य 

अ.G. शासन �नण'यानुसार -दलेले 

�वषय 

शासन �नण'य Gमांक व तार!ख

  

अभ�ाय(असe यास) 

-- -- -- -- 

 



11 

 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (क) 
कामाशी संबंधीत पVरपQके 

अ.G. शासकCय पVरपQकानुसार -दलेले 

�वषय 

पVरपQक Gमांक व तार!ख अभ�ाय 

(असe यास) 

01. अि6नशमन सरुGा अ�भयान 

राब�वणे 

शासन AनणSय नगर �वकास �वभाग, 

मं"ालय 

�.अशस1407/360/B.�.211/न�व-20, 

�द. 31 ऑगM ट 2009 

--- 

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ड) 
अि�नशमन �वभाग काया'लय कामाशी संबंधीत काया'लयीन आदेश / धोरणाK मक पVरपQके. 

अ.G. �वषय  Gमांक व तार!ख  अभ�ाय 

(असe यास)  

1 Aनरंक     

कलम 4 (1) (ब) (v) नमुना (ई) 
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन काया'लयामP ये उपलf ध द� ताऐवजांची याद!. 

द� ताऐवजांचा �वषय    

अ. 

G. 

द� ताऐवजाचा 

�कार 

�वषय संबंधीत & य= ती/ पदनाम & य= तीचे -ठकाण/ 

उपरो= त काया'लयात 

उपलf ध नसe यास 

1  1. कामाची दैन�दनी. 2. कॉQ स 

न�दवहC.3. कॉल M लCप 

बुक.4. दरुW वनी तपासणी 

न�दवहC. 

टे�लफोन ऑपरेटर व उप 

अि6नशमन अ/धकारC. 

अि6नशमन �वभाग 

2

  

 फायर इंिजन लॉग बुक  वाहन चालक व उप 

अि6नशमन अ/धकारC 

अि6नशमन �वभाग 

3  दैAनक वसुलC न�दवहC  �लपीक, मुP य अि6नशमन 

अ/धकारC 

अि6नशमन �वभाग 

4  फायर कॉल रजीM टर  उप अि6नशमन अ/धकारC / 

M टेशन ऑफDसर / मुP य 

अि6नशमन अ/धकारC 

अि6नशमन �वभाग 

5  अि6नशमन ना हरकत दाखला मुP य अि6नशमन अ/धकारC अि6नशमन �वभाग 

6  अि6नशमन सा�हO य पुM तक मुP य अि6नशमन अ/धकारC अि6नशमन �वभाग 

7  हजेरC प"क  उप अि6नशमन अ/धकारC / 

M टेशन ऑफDसर / मुP य 
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अि6नशमन अ/धकारC 

 
अ�भलेP यांची सपंणूS यादC BO येक लोकBा/धकारC सMं था तयार करेल. अ�भलेP यांमW ये 

दM ताऐवज, नM ती संगणीकृत मा�हती इO यादC असेल. मा�हतीU या अ/धकाराची अंमलबजावणी सुलभ 

कर; यासाठ= हC मा�हती तयार करणे अO यंत आव{ यक आहे. यादC वापर; यास, तपास; यास आsण 

समज; यास सलुभ असलC पा�हजे. तसेच आव{ कतेनुसार नमुने घे; याU या कायSपW दतीचाहC अंतभाSव 

असावा. 

 Bथम कायाSलयातील उपलh ध नM तीची यादC करावी, O यांचे वग)करण करावे. दM ताऐवजांची 

�वM ततृ मा�हती, न�द पुM तकांची यादC व वग)करण करावे. काहC दM ताऐवज जे नM ती �कंवा न�द 

पुM तकांU या M वbपात नाहCत, O यांची यादC कbन ठेवणे. लवकर सापड; याU या हेतूने हC यादC 

कायाSलयामW ये कGाBमाणे, टेबलBमाणे तयार कbन ठेवणे आव{ यक आहे. ती पुढCलBमाणे तयार 

करावी. 

 

कलम 4 (1) (अ) (vi)  
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन काया'लयामP ये उपलf ध द� ताऐवजांची वग'वार! 

अ. 

G. 

�वषय द� ताऐवजाचा �कार 

न� ती/ म� टर/ नhद 

प�ु तक, & हाऊचर इ. 

�मखु बाबींचा 

तपशीलवार   

सरुNीत ठेवc याचा 

कालावधी  

1 1. कामाची दैन�दनी. 2. 

कॉQ स न�दवहC.3. कॉल 

M लCप बुक.4. दरुW वनी 

तपासणी न�दवहC. 

 आगीU या व इतर कॉलची 

न�द, रोल कॉल व इतर 

सवS बाबीची न�द. 

30 वषS 

२ फायर इंिजन लॉग बुक   वाहनांची व पंपाची पुणS 

मा�हती पुM तक  

30 वषS 

3 दैAनक वसुलC न�दवहC   फायर, रेM ' यु कॉल 

चाजSस, अि6नशमन ना 

हरकत Bमाणप" फDस  

30 वषS 

4 फायर कॉल रजीM टर   सवS BकारU या कॉलची 

न�दवहC 

30 वषS 

5 अि6नशमन ना हरकत 

दाखला 

 e यापारC संM थाना 

�दलेQ या दाखQ याची 

न�दवहC  

30 वषS 

6 अि6नशमन सा�हO य 

पुM तक 

 अि6नशमन उपकरणांची 

न�दवहC  

-- 

7 हजेरC प"क   सवS अ/धकारC व 

कमSचारC हजेरC प"क 

-- 
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कलम 4 (1) (ब) (vii)  
---------------------------------- येथील ------------------- काया'लया/ या पVरणामकारक कामासाठ` 

जनसामा( यांशी सe ला मसलत करc याची & यव� था 

अ.G. सe ला मसलतीचा 

�वषय 

काय'�णाल!चे 

�व� ततृ वण'न 

कोणK या अ0ध�नयमा/ 

�नयमा/ पVरपQका& दारे 

पनुरावKृ तीकाळ  

--- अि6नशमन  

सेवा सr ताह  

�शबीर, �भतींप"के, 

अि6नशमन 

BाO य�Gके 

-- -- 

 

�टप ◌ः- कलम 4 (1) (ब) (vii) अतंगSत BO येक लोकBा/धकारC सMं थेने अ/धAनयम/  

        Aनयम/पVरप"क इO यादC अAंतम कर; यापवु)/राब�वतांना जनतेची मते/आGेप  

        जाणनू घे; यासाठ= अिMतO वात असलेQ या कायSपW दतीची मा�हती देणे  

        अपेGीत आहे. 

  अनेक वेळा स�मतीची M थापना कbन �शबीराeदारे / oामसभेe दारे जनसनुवाई  

   अथवा कमSचा-यांU या दरबारातून जनमताची चाचपणी कर; यात येते. 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (अ) 
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन काया'लया/ या समतीची याद! �काशत करणे. 

अ.G. समतीचे नाव  समतीचे 

सद� य 

समतीचे 

उkीY ट  

]कती 

वेळा 

घेc यात 

येते  

सभा 

जनसामा( यासाठ` 

खुल! आहे ]कंवा 

नाह!  

सभेचा 

काय'वKृ तांत 

(उपलf ध) 

-- Aनरंक -- -- - -- -- 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ब) 
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन �वभाग काया'लया/ या अ0धसभांचे याद! �काशीत 

करणे. 

अ. 

G. 

अ0धसभेचे नाव

  

सभेचे 

सद� य 

सभेचे  

उkीY ट  

]कती 

वेळा 

घेc यात 

येते 

सभा 

जनसामा( यासा

ठ` खलु! आहे 

]कंवा नाह!  

सभेचा 

काय'वKृ तांत 

(उपलf ध) 

-- Aनरंक -- -- -- -- -- 
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कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (क) 
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन �वभाग काया'लया/ या पVरषदांची याद! �काशीत 

करणे. 

अ.G. पVरषदेचे नाव पVरषदेचे 

सद� य 

पVरषदेचे 

उkीY ट  

]कती 

वेळा 

घेc यात 

येते  

सभा 

जनसामा( यासा

ठ` खलु! आहे 

]कंवा नाह!  

सभेचा 

काय'वKृ तांत 

(उपलf ध) 

-- Aनरंक - -- - -- -- 
 

कलम 4 (1) (ब) (viii) नमुना (ड) 
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन �वभाग काया'लया/ या पVरषदांची याद! �काशीत 

करणे. 

अ.G. स�ं थेचे नाव  स�ं थेचे 

सद� य 

स�ं थेचे 

उkीY ट  

]कती 

वेळा 

घेc यात 

येते 

सभा 

जनसामा( यासाठ` 

खुल! आहे ]कंवा 

नाह!  

सभेचा 

काय'वKृ तांत 

(उपलf ध) 

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

कलम 4 (1) (ब) (ix)  
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन �वभाग काया'लयातील अ0धकार! व कम'चार! यांची 

नावे, व K यांचे _जु -दनांक. 

अ. 

G. 

पदनाम अ0धकार!/कम'चा-यांचे 

नाव 

वग' _ज ु-दनांक दरुP वनी G./ 

फॅ= स/ ई-मेल 

१ B.मुPय अि6नशमन 

अ/धकारC तथा उप 

अि6नशमन अ/धकारC 

राज ुका�शनाथ सुरे  3 25.7.1990

  

9764914788 

2 उप अि6नशमन 

अ/धकारC 
�ाने{ वर सांळुके 3 7.9.1990

  

7507770281 

3 उप अि6नशमन अ/धकारC शरद घाटेशाहC 3 1.4.1994 2334000 

4 Bमुख अि6नशामक अh दलु अजीज 3 2.4.1994 2334000 

5 Bमुख अि6नशामक सपंत भगत 3 2.4.1994 2334000 

6 Bमुख अि6नशामक मोहन मुगंसे 3 2.4.1994 2334000 

7 Bमुख अि6नशामक �वजय राठोड 3 6.2.2007 2334000 
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अ. 

G. 

पदनाम अ0धकार!/कम'चा-यांचे 

नाव 

वग' _ज ु-दनांक दरुP वनी G./ 

फॅ= स/ ई-मेल 

8 Bमुख अि6नशामक मोहन नरके 3 2.4.1994 2334000 

9 Bमुख अि6नशामक अशोक खांडेकर 3 2.4.1994 2334000 

10 अि6नशामक नईम खान पठाण 3 5.4.1994 2334000 

11 अि6नशामक अAनल नागरे 3 2.4.1994 2334000 

12 अि6नशामक �वनायक �लमकर 3 2.4.1994 2334000 

13 अि6नशामक �वनायक कदम 3 2.4.1994 2334000 

14 अि6नशामक ल� मण कोQ हे 3 2.4.1994 2334000 

15 अि6नशामक सजंय कुलकण) 3 2.4.1994 2334000 

16 अि6नशामक हVरभाऊ घुगे 3 2.4.1994 2334000 

17 अि6नशामक हVर{ चgं पवार 3 2.4.1994 2334000 

18 अि6नशामक महादेव मोरे 3 2.4.1994 2334000 

19 अि6नशामक रमेश सोनवणे 3 10.11.200

4 

2334000 

20 अि6नशामक �ीकृY ण ह�ळबे 3 23.4.2007 2334000 

21 अि6नशामक वभैव बाकड े 3 7.8.2007 2334000 

22 अि6नशामक सोमीनाथ भोसले 3 19.2.2011 2334000 

23 �ायe हर ऑपरेटर सभुाष दधेु  3 17.2.1993 2334000 

24 �ायe हर ऑपरेटर बबन मावले  3 16.2.1993 2334000 

25 �ायe हर ऑपरेटर शेख रशीद 3 16.2.1993 2334000 

26 �ायe हर ऑपरेटर अशोक खोतकर 3 22.4.1993 2334000 

27 �ायe हर ऑपरेटर अh दलू हमीद 3 13.4.1993 2334000 

28 वाहन चालक नंद�कशोर घुगे 3 25.4.2007 2334000 

29 वाहन चालक चgंसेन /गते 3 6.1.2007 2334000 

30 वाहन चालक �कशोर कोळी 3 15.3.2007 2334000 

31 वाहन चालक �मनीनाथ झाड े 3 15.2.2007 2334000 

32 वाहन चालक Bशांत गायकवाड 3 2012 2334000 

34 कAनY ठ �लपीक नंदकुमार घुगे  3 24.4.2007 2334000 
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35 टेलCफोन ऑपरेटर � योO M ना सोनवणे  3 7.6.1994 2334000 

अ. 

G. 

पदनाम अ0धकार!/कम'चा-यांचे 

नाव 

वग' _ज ु-दनांक दरुP वनी G./ 

फॅ= स/ ई-मेल 

36 टेलCफोन ऑपरेटर वसतं गवळी 3 19.1.2009 2334000 

37 �शपाई अशोक घुगे 4 31.5.1994 2334000 

38 मजरू अ�भमान रण�सगें 4 17.6.2008 2334000 

39 मजरू बाबासाहेब खरात 4 15.4.2008 2334000 

40 मजरू राजfg Aनकाळजे 4 15.4.2008 2334000 

41 मजरू अशोक वेलदोडे 4 14.8.2008 2334000 

 

कलम 4 (1) (ब) (x) 

महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन �वभाग काया'लयातील अ0धकार! व कम'चार! यांची 

वेतनाची �व� ततृ मा-हती � काशीत करणे. 
 

♦ इतर शुQ क.  

♦ �वनंती अजा�चा नमुना. 

♦ सोबत जोडणे आव{ यक असलेQ या कागदप"ांची यादC (दM ताऐवज/दाखले) 

♦ जोड कागदप"ांचा नमुना. 

♦ कायSपW दती संदभाSत त�ार Aनवारणासाठ= संबंधीत अ/धका-यांचे पदनाम. 

♦ तपशीलवार व BO येक M तरावर उपलh ध Aनधी. (उदा. िजQ हा पातळी, तालुका 

पातळी, गांव पातळी). 

♦ लाभाथ|ची यादC खालCल नमु4 यात.  
 

कलम 4 (1) (ब) (xii) नमुना (ब) 
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन काया'लयातील अनुदान काय'Gमा अंतग'त लाभाथmची 

�व� ततृ मा-हती � काशीत करणे. 
योजना/काय'Gमांचे नाव ◌ः  

अ. 

G. 
लाभाथmचे नाव व पK ता अनुदान/ लाभ याची र= कम 

/ � व_प 

�नवड पाQतेचे 

�नकष 
अभ�ाय 

-- Aनरंक --  --- 

-टप ◌ः- �व�वध योजनांसाठ= कायS�मा अंतगSत वेगवेगळी यादC Bकाशीत करणे आव{ यक आहे.  
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कलम 4 (1) (ब) (xiii)  
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन काया'लयातील मळणा-या /सवलतीचा परवाना याची 

चालू वषाnची तपशीलवार मा-हती. 
परवाना/परवानगी/सवलतीचे Bकार ◌ः-  

अ.G. परवाना 

धारकांचे 

नाव 

परवा( याचा 

�कार 

परवाना 

Gमांक 

-दनांका 

पासुन 

-दनांका 

पयnत 

साधारण 

अट! 

परवा( याची 

�व� ततृ 

मा-हती 

--- Aनरंक --- --- --- --- --- --- 

Bकार उदा. जर वाहनाचा परवाना असेल तर दचुाकD/चारचाकD/जड वाहन इ. चा 

तपशील �वM ततृ मा�हती-�वषयावर परवा4 याची मा�हती  

उदा. अकृषी वापरासाठ=U या परवानगीचे असQ यास सe हZ नं. आव{ यक आहे इ. 

�टपः- BO येक परवा4 याU या Bकारानुसार वेगळी यादC तयार करणे आव{ यक आहे. 
 

 कलम 4 (1) (ब) (xiv)  
महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन �वभाग काया'लयातील मा-हतीचे 

इले= oा�नक � व_पात साठ�वलेल! मा-हती �काशीत करणे. चालु वषाnकVरता. 

 

अ.G. द� ताऐवजाचा �कार �वषय कोणK या 

इले= oा�नक 

नमु( यात 

मा-हती 

मळ�वc याची 

पP दती 

जबाबदार 

& य= ती 

1 Aनरंक         

♦ �स.डी. 

♦ झरेॉ'स Bत.  
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कलम 4 (1) (ब) (xv) 

महानगरपालका औरंगाबाद येथील अि�नशमन �वभाग काया'लयात उपलf ध 

सु�वधांचा त= ता �काशीत करणे. उपलf ध सु�वधा. 
 

♦ भेट; याU या वेळे संदभाSत मा�हती.       वेळ सकाळी १०.00 ते २.00 

  दपुारC ०२.३० ते ५.४५  

♦ वेबसाईट �वषयी मा�हती.     

♦ कॉलसfटर �वषयी मा�हती. 

♦ अ�भलेख तपासणीसाठ= उपलh ध सु�वधांची मा�हती.  अ�भलेख कGात मा�हती    

                                             उपलhध आहे. 

कामांU या तपासणीसाठ= उपलh ध सु�वधांची मा�हती.  BOयG येवून पाह;याची  

सु�वधा कायाSलयात      

उपलhध आहे. 

♦ नमुना �मळ; याबाबत उपलh ध मा�हती. 

♦ सुचना फलकांची मा�हती.                 सूचना फलकावर मा�हती �दलC  

                                     आहे. 

♦ oंथालय �वषयी मा�हती.                  Mवतं" असे  oंथालय नाहC. 
 

अ. 
G. 

सु�वधेचा 

�कार 
वेळ काय'पP दती -ठकाण जबाबदार 

& य= ती/कम'चार! 
तGार 

�नवारण 
1 मा�हतीचा 

अ/धकार   

स.१०. ते २ 

द.ु२.३० ते ५.४५ 

अजाSनुसार  औरंगाबाद �ी गायकवाड  अि6नशमन 

�वभाग 
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कलम 4 (1) (ब) (xvi)  
महानगरपा�लका औरंगाबाद येथील लेखा परCGन   �वभाग कायाSलयातील शासकDय 

मा�हती अ/धकारC/सहा�यक शासकDय मा�हती अ/धकारC/अपीलCय Bा/धकारC (तेथील 

लोक Bा/धकारCU या कायSGे"ातील) यांची �वM ततृ मा�हती Bकाशीत करणे. 

अ. शासकCय मा-हती अ0धकार!. 

अ. 

G. 

शासकCय 

मा-हती 

अ0धकार! 

पदनाम काय'NेQ पK ता 

/फोन 

ई-

मेल 

अपील!य 

अ0धकार! 

1 �ी.आर.के.सुरे 

  

उप 

अि6नशमन 

अ/धकारC 

 

अि6नशमन  

�वभाग 

0240 

2334000 

-- मा.अAतVर' त 

आयु' त 2 

 

ब.सहाpयक शासकCय मा-हती अ0धकार!. 

 

क.अ�पल!य अ0धकार! 

 -टप ◌ः- शासकDय मा�हती अ/धकारC / सहा�यक शासकDय मा�हती अ/धकारC / अपीलCय  

         Bा/धकारC चे नाव व पदनाम ठळक अGरात दशSAनय �ठकाणी अथवा M वागत  

         कGाजवळ फलकाe दारे लावावी.   

 

कलम 4 (1) (ब) (xvii)  

अ. 

G. 
सहाpयक शासकCय 

मा-हती अ0धकार!चे नाव 
पदनाम काय'NेQ पK ता/फोन ई-मेल 

-- संब/धत �लपीक �लपीक -- -- -- 

अ. 

G. 
अ�पल!य 

अ0धकार!चे नाव 

पदनाम काय'NेQ पK ता/फोन ई-मेल यां/ याअ0धन� त 

शासकCय मा-हती 

अ0धकार! 

1 �ी र�वgं Aनकम  अAतVर' त 

आयु' त 2  

-- टाऊन हॉल, 

महानगरपा�लका 

औरंगाबाद  

2333536 

-- -- 
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महानगरपालका औरंगाबाद येथील लेखापर!Nण  �वभाग काया'लयातील 

�काशीत मा-हती 

 
�नरंक  

 

 कलम 4 (1) (क)  
 सवSसामा4 य लोकांशी सबंधंीत महO वाची AनणSय व धोरणे यांची यादC 

BकाशनाकरCता तयार करणे व �वतरCत करणे. 

 

कलम 4 (1) (ड)  
 सवSसाधारणपणे आपQ या कायाSलयात होणा-या BशासकDय/अधS4 यायीक 

कामकाजाU या Bकाराची यादC तयार करणे. घेतलेQ या AनणSयाबाबत कायS कर; याची 

मीमांसा यापुढे दे; यात येईल असे जाहCर करणे. 

  

-टप ◌ः- लोकBा/धकारC/शासकDय मा�हती अ/धकारC हे सुचना फलक/         

        वतSमानप"क सावSजAनक सचुना, BसारमाW ये, सचुना Bसारण,  

        इंटरनेट इO यादCचा उपयोग मा�हतीU या Bसारासाठ= करते. 

 

 

 

         मु8 य अि�नशमन अ0धकार!  

         अि�नशमन �वभाग 

         महानगरपालका, औरंगाबाद  

 


