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औरंगाबाद  महानगरपािलका औरंगाबाद 

(महापािलका सिचव िवभाग) 
मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 चे कलम 4 (1) (ख) अंतगत मािहती कलम 2 एच नमुना (अ) 

 

मािहतीचा अिधकार अिधिनयम-2005 अ ये िवभागवार लोक  ािधकारी यांची यादी 
शासकीय िवभागाचे नाव :- औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद, टाऊन हॉल, औरंगाबाद, 
 

कलम 2(h) a/b/c/d. 
अ. . लोक ािधकारी सं था सं था मुखाचे पदनाम िठकाण/प ा 
1.  औरंगाबाद महानगरपािलका आयु  औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद, 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद 
 

कलम 2 एच नमुना (ब) 
शासनाकडून पुरेसा ा  लोक ािधकारी सं थांची यादी. 
शासकीय िवभागाचे नाव :- महापािलका सिचव िवभाग, औरंगाबाद महानगरपािलका, 
औरंगाबाद टाऊन हॉल, औरंगाबाद – 431001. 

कलम 2 (h)(i)(ii) अंतगत 
अ. . लोक ािधकारी सं था सं था मुखाचे पदनाम िठकाण/प ा 
1.  महापािलका सिचव िवभाग महापािलका सिचव   औरंगाबाद महानगरपािलका औरंगाबाद, 

टाऊन हॉल, औरंगाबाद 
कलम 4 (1)(kh)(i)  

औरंगाबाद महानगरपािलका महापािलका सिचव येथील िवभाग या िवभागातील काय व कत े यांचा तपशील. 
1. कायालयाचे नाव  :-  महापािलका सिचव िवभाग, महानगरपािलक औरंगाबाद. 
2. प ा    :-  टाऊन हॉल, औरंगाबाद 431001. 
3. कायालय मुख  :-  आयु  महानगरपािलका औरंगाबाद. 
4. शासकीय िवभागाचे नाव :-  महापािलका सिचव िवभाग, महानगरपािलका सिचवालय 
5. कोण ा मं ालया ा  खा ा ा  :-  नगर िवकास िवभाग 
6. अिधन    :-  ------- 
7. काय े    :-  औरंगाबाद शहर महानगरपािलका ह .  
8. भौगोिलक   :-  175.655 चौ.िक.मी.औरंगाबाद महानगरपािलका 
9. कायानु प   :-  महानगरपािलका, थायी सिमती, 5 िवषय सिम ा, 
10. िविश  काय   :-  िविवध सभांचे (सवसाधारण, थायी सिमती, िवषय सिम ा, इ,) यांचे  

बैठकांचे आयोजन वेळोवेळी करणे, पदािधकारी िनवडणुक 
काय म घेणे. 

11. िवभागाचे ेय/धोरण  :-  िविवध सभांचे (सवसाधारण, थायी सिमती, िवषय सिम ा इ.)  
वृ ांत तयार करणे, इ. िनणय घे ासाठी  

12. धोरण    :-  महानगरपािलका, थायी सिमती, िवषय सिम ा यां ा बैठकाचे  
आयोजन करणे. 

13. सव संबंधीत कमचारी  :-  8 
14. काय   :-  उपिनद  बैठकांची काय म पि का, इितवृ ांत तयार करणे,  

सवपािलका सद ांना पुरिवणे, बैठकांचे आयोजन करणे 
15. मालम ेचा तपशील  :-  िनरंक 
16. इमारती व जागेचा तपशील :-  औरंगाबाद महानगरपािलका टाऊन हॉल, औरंगाबाद 431001 
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17. उपल  सेवा    :- ाव ठरावाचे इितवृ ांत तयार करणे, मागणीनुसार उपल   
क न देणे. 

18. सं थे ा संरचना क त ाम े  
काय े ाचे ेक रावरचे तपिशल :- 

19. कायालयीन दुर नी मांक व वेळ :- 0240-234716, 2333536-40 िव ार -240 वेळ सकाळी 9.45  
ते 1.30 दुपारी 2.00 ते 6.15 वा पयत 

20. सा ाहीक सु ी व िवशी  सेवासाठी :- शिनवार, रिववार तसेच शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले ा सु ा 
 

महापािलका सिचव िवभागाचा संरचना क त ाम े  
काय े ाचे ेक रवार तपशील 

आयु  
 
 

महापािलका सिचव 
                                                                    
                                                                                          
 

       लघुटंकलेखक   कायालयीन अिध क  ीय सहा क, महापौर 
 
 

 
 
पदािधकारी दालनावरील व र  िलपीक  व र   िलपीक         व र  िलपीक 
 
 
      किन  िलपीक             संगणक ऑपरेटर/किन  िलपीक         किन  िलपीक 

   

        िशपाई         नाईक              चोपदार 
 
    

                        िशपाई                                               िशपाई 
 औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महानगरपािलक महापािलका सिचव कायालयातील अिधकारी व कमचारी 
यां ा अिधकाराचा तपशील. 

अ 
अ. . पदनाम अिधकार आथ क कोण ा कायदा/िनयम/ शासन 

प रप क नुसार  
अिभ ाय 

1.  महापािलका 
सिचव 

आक ीत खच अ थायी अ ीम, 
भिव  िनवाह िनधी इ. 

शासन िनयमानुसार  

ब 
अ. . पदनाम अिधकार शासकीय महारा  

महानगरपािलका अिधिनयमानुसार 
सोपिव ात आलेली कत े 

कोण ा कायदा/िनयम/ 
शासन प रप क नुसार  

अिभ ाय 

1.  महापािलका महापािलका सिचव कायालयातील देखरेख व महारा  महापािलका  
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सिचव सिम ांचे कामकाज, सव सिम ांचे सिचव 
यांचे कामावर िनयं ण, सव सभांचे वृ ांत 
तयार करणे, अिभर ण करणे, मनपाची 
सामा  मु ा अिभरि त ठेवणे 

अिधिनयमाचे कलम 
48,53,57 अनुसूची ड 

करण-5 िनयम 2 इ. 

क 
अ. . पदनाम अिधकार फौजदारी कोण ा कायदा/िनयम/ शासन 

प रप क नुसार 
अिभ ाय 

1.  --- --- --- --- 
ड 

अ. . पदनाम अिधकार अध ायीक कोण ा कायदा/िनयम/ शासन 
प रप क नुसार 

अिभ ाय 

1.  --- --- --- --- 
कलम 4 (1) (kh)(ii) नमुना (ब) 

 औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभागातील अिधकारी कमचारी यां ा कत ाचा 
तपशील.   

अ. . पदनाम कत े कोण ा कायदा/िनयम/ 
शासन प रप क नुसार 

अिभ ाय 

1.  महापािलका 
सिचव 

महानगरपािलका थायी सिमती व िवषय 
सिम ांचे पदिस द सिचव णुन करावयाची 
कत े तसेच महारा  महानगरपािलका 
अिधिनयमाचे कलम 48 व 53 (2) म े नमुद 
के ा माणे कत े 

शासन िनयमानुसार  

2.  लघुलेखक िवभागाअंतगत होणा या सभांचे इितवृ  घेणे 
व कारणापूरता उतारे तयार करणे आिण 

शासनाने नेमुन िदलेले कामे करणे 

शासन िनयमानुसार  

3.  व र  िलपीक िवभागाअंतगत नेमुन िदेलेले शासकीय कामे 
करणे 

शासन िनयमानुसार  

4.  किन  िलपीक िवभागाअंतगत नेमुन िदलेले शासकीय कामे 
करणे 

शासन िनयमानुसार  

5.  िशपाई िवभागाअंतगत नेमुन िदलेले कामे करणे शासन िनयमानुसार  
कलम 4 (1) (ख)(iv) नमुना (अ) 

नमु ाम े कामाचे गटीकरण संघटनाचे ल  (वािषक) 
अ. . काम/काय कामाचे माण आिथक ल  अिभ ाय 

िनरंक 
कलम 4 (1) (ख)(iv) नमुना (ब) 

अ. . काम/काय िदवस/तास पुण कर ासाठी जबाबदार अिधकारी त ार िनवारण 
अिधकारी 

िनरंक 
कलम 4 (1) (ख)(v) नमुना (अ) 

कामाशी संबंधीत िनयम/अिधिनयम 
अ. . सुचना प कावर िदलेले िवषय िनयम मांक व वष अिभ ाय (अस ास) 

िनरंक 
कलम 4 (1) (ख)(v) नमुना (ब) 
कामाशी संबंधीत शासन िनणय  
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अ. . शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय शासन िनणय मांक व तारीख अिभ ाय (अस ास) 
िनरंक 

कलम 4 (1) (ख)(v) नमुना (क) 
कामाशी संबंधीत प रप के 

अ. . शासन िनणयानुसार िदलेले िवषय प रप क मांक व तारीख अिभ ाय (अस ास) 
िनरंक 

कलम 4 (1) (ख)(v) नमुना (ड) 
कामाशी संबंधीत कायालयीन आदेश/धोरणा क प रप के 

अ. . िवषय मांक व तारीख अिभ ाय (अस ास) 
िनरंक 

कलम 4 (1) (ख)(v) नमुना (इ) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभाग या िवभागाम े उपल  द ाऐवजांची यादी 
अ. . द ाऐवजाचा 

कार 
िवषय संबंधीत ी/पदनाम ीचे िठकाण/उपरो  

कायालयात उपल  नस ास 
िनरंक 

कलम 4 (1) (अ)(vi) 
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव कायालयाम े उपल  द ाऐवजांची वगवारी 
अ. . िवषय द ाऐवजाचा कार न ी/  

म र/नोदं पु क/ ाऊचर इ. 
मुख बाबीचंा तपशीलवार सुरि त ठेव ाचा 

कालावधी 
1. --- सवसाधारण सभा, थायी सिमती 

सभा, इितवृ  नोदंव ा 
इितवृ ांत महानगरपािलके ा 
वेबसाईट वर टाक ात आले. 

कायम पी 

कलम 4 (1) (ख)(vii)   
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभागा ा प रणामकारक कामासाठी 

जनसामा ांशी स ा मसलत कर ाची व था. 
अ. . स ामसलतीचा 

िवषय 
काय णालीचे 
िव ृत वणन 

कोण ा अिधिनयम/िनयमा 
प रप का ारे 

पुनरावृ ी काळ 

िनरंक 
कलम 4 (1) (ख)(viii) नमुना (अ) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव कायालया ा सिमतीची यादी काशीत करणे. 
िटप:-स थतीत मनपाम े मा. शासक यांचा कायकाळ चालू आहे. 
अ. . सिमतीचे नाव सिमती 

उ ी  
िकती वेळा 
घे ात येते 

सभा जनसामा ांसाठी 
खुला आहे िकंवा नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
(उपल ) 

1.  थायी सिमती िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
2.  शहर सुधार सिमती िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
3.  वै कीय सहा  व आरो  

सिमती 
िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

4.  मिहला व बाल क ाण 
सिमती 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

5.  मा िमक, पुव मा िमक व 
तांि क शाळा सिमती 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 

6.  गिल  व ी िनमुलन, घर 
बांधणी व समाज क ाण 
सिमती 

िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
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7.  भाग सिमती िनरंक िनरंक िनरंक िनरंक 
कलम 4 (1) (ख)(viii) नमुना (ब) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभागातील अिधसभांचे यादी काशीत करणे. 
िटप:-स थतीत मनपाम े मा. शासक यांचा कायकाळ चालू आहे. 
अ. . अिधसभांचे 

नाव 
सभेचे 
सद  

सभेचे  
उिद े 

िकती वेळा 
घे ात येते. 

सभा जनसामा ांसाठी 
खुले आहे िकंवा नाही 

सभेचा कायवृ ांत 
उपल  

िनरंक 
कलम 4 (1) (ख)(viii) नमुना (क) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव कायालया ा िवभागा ा प रषदांची यादी काशीत 
करणे. 
िटप:-स थतीत मनपाम े मा. शासक यांचा कायकाळ चालू आहे. 
अ. . प रषदेचे 

नाव 
प रषदेचे 
सद  

प रषदेचे 
उिद े 

िकती वेळा 
घे ात येते 

सभा जनसामा ांसाठी 
खुले आहे िकंवा नाही 

सभेचा कायवृ ांत 
उपल  

िनरंक  
कलम 4 (1) (ख)(viii) नमुना (ड) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील आ थापना-1 िवभागा ा प रषदांची  यादी काशीत करणे. 
िटप:-स थतीत मनपाम े मा. शासक यांचा कायकाळ चालू आहे. 
अ. . सं थेचे 

नाव 
सं थेचे 
सद  

सं थेचे 
उ ी  

िकती वेळा 
घे ात येते 

सभा जनसामा ांसाठी 
खुला आहे िकंवा नाही 

सभेचा 
कायवृ ांत 
उपल  

िनरंक 
कलम 4 (1) (ख)(ix)  

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव कायालयातील अिधकारी व कमचारी यांची नावे, प े व 
ांचे मािसक वेतन. 

अ. . पदनाम अिधकारी/ 
कमचा यांचे नाव 

वग जु िदनांक दुर नी ./ 
फॅ /ई-मेल 

एकुण मुळ 
वेतन (र. .) 

1.  महापािलका सिचव अपणा थेटे 1 01.08.2021 0240-2347916 
9096549990 

74337/- 

2.  लघुटंकलेखक कैलास  एस.नवले 3 22.02.2010 9763269178 43100/- 
3.  व र  िलपीक मु ा े  3 25.10.1999 9075585055 39200/- 
4.  व र  िलपीक गोिवंद पेरकर 3 25.10.1999 9923286666 39200/- 
5.  िशपाई भाऊसाहेब गायकवाड 4 05.01.2004 8208965160 27400/- 
6.  िशपाई रमेश पवार 4 27.01.2004 9356008095 27400/- 
7.  हमाल सिलमो ीन शेख 4 27.01.2004 9960880167 27400/- 

 कलम 4 (1) (ख)(x)  
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव कायालयातील अिधकारी व कमचारी यां ा वेतनाची 

िव ृत मािहती काशीत करणे. 
अ. . वग 

  
वेतन परेषा व ेड पे 

  
इतर अनु ेय भ े 

 िनयिमत (महागाई भ ा, 
घरभाडे, शहर भ ा) 

 संगानुसार 
(जसे वास 
भ ा) 

िवशेष (जसे 
क  भ ा 
िश ण भ ा) 

1.  1 9300 ते 34800+5400    
2.  3 5200 ते 20200+2800    
3.  3 5200 ते 20200+2800    
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4.  3 5200 ते 20200+2800    
5.  4 4400 ते 7440+1300    
6.  4 4400 ते 7440+1300    
7.  4 4400 ते 7440+1300    

कलम 4 (1) (ख)(xi)  
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभागाचे मंजुर अंदाजप क व खचाचा तपशील याची 

िव ृत मािहती काशीत करणे. 
अ. . अंदाजप कीय 

िशषाचे वणन 
अनुदान िनयोजीत वापर ( े  व 

कामाचा तपशील) 
अिधक अनुदान अपे ीत 

अस ास पयात 
अिभ ाय 

िनरंक 
 कलम 4 (1) (ख)(xii) नमुना (अ) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभागातील अनुदान वाटपा ा काय माची 
कायप दती सन 2021-22 या वषासाठी काशीत करणे. 

------ मािहती िनरंक------ 
कलम 4 (1) (ख)(xii) नमुना (ब) 

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभागातील अनुदान काय माअंतगत लाभा ाची 
िव ृत मािहती काशीत करणे. 
अ. . लाभा ाचे नाव व प ा अनुदान/लाभाची र. . िनवड ि येचे िनकष अिभ ाय 

िनरंक 
कलम 4 (1) (ख)(xiii)   

औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभागातील िमळणा या/सवलतीचा परवाना याची चालु 
वषाची तपशीलवार मािहती. 

 परवाना/परवानगी/सवलतीचे कार 
अ. . परवाना 

धारकाचे नाव 
परवा ाचा 

कार 
िदनांकापासून िदनांकापयत साधारण अटी परवा ाची 

िव ृत मािहती 
िनरंक 

कलम 4 (1) (ख)(xiv)  
औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव कायालयातील मािहतीचे इले ॉिनक पात 

साठिवलेली मािहती काशीत करणे. (चालु वषाकरीता) 
अ. . द ाऐवजाचा 

कार 
िवषय कोण ा इले ॉिनक 

नमु ात 
मािहती 

िमळ ाची प दती 
जबाबदार 

क्ती 
1.  सवसाधारण सभा, 

थायी सिमती 
सभांचे इितवृ ांत 

इितवृ ांता ा 
ित 

कायालयात मािहती 
उपल  आहे 

अजा ारे संबंधीत िलपीक व 
लघुलेखक 

 टेप. 
 सीडी. 
 इतर कोण ाही पात. 

कलम 4 (1) (ख)(xv)  
 औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव कायालयात उपल  सुिवधांचा त ा काशीत करणे.  
 भेट ा ा वेळेसंदभात मािहती   :- सकाळी 9.45 ते 1.30 दुपारी 2.00 ते 6.15 
 वेबसाईट िवषयी मािहती    :- www.aurangabadmahapalika.org 
 कॉल सटर िवषयी मािहती     :- ---- 
 अिभलेख तपासणीसाठी उपल  सुिवधांची मािहती :- इितवृ  नोदं व ा इंटरनेटव न  

महानगरपािलके ा संकेत थळावर टाकणे. 
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 कामा ा तपासणीसाठी उपल  सुिवधांची मािहती :- ---- 
 नमुने िमळ ाबाबत उपल  मािहती   :- ---- 
 सुचना फलकाची मािहती    :- महापािलका सिचव कायालयालगत सुचना  

फलक आहे. 
 ंथालय िवषयी मािहती    :- ---- 
अ. . सुिवधेचा कार वेळ कायप दती िठकाण जबाबदार 

ी/कमचारी 
त ार िनवारण 

 --- --- --- --- --- --- 
कलम 4 (1) (ख)(xvi)  

 औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव कायालयातील शासकीय मािहती अिधकारी/सहा क 
शासकीय मािहती अिधकारी/अिपलीय ािधकारी (तेथील लोक ािधकारी ा काय े ातील) यांची िव ृत मािहती 

काशीत करणे. 
अ. शासकीय मािहती अिधकारी 

अ. . शासकीय मािहती 
अिधका यांचे नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
अिधकारी 

1. ीमती मु ा े  व र  
िलपीक 

महापािलका 
सिचव कायालय 

0240-2333536 िव ार 
241/2347916 

---- महापािलका 
सिचव 

  ब. सहा क शासकीय मािहती अिधकारी 
अ. . सहा क शासकीय 

मािहती अिधकारी 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल अिपलीय 
अिधकारी 

1. सव संबंधीत िलपीक व र  
िलपीक 

महापािलका 
सिचव कायालय 

2333536 -40 िव ार 
241/2347916 

---- महापािलका 
सिचव 

क. अिपलीय अिधकारी 
अ. 

. 
अिपलीय 

अिधकाराचे 
नाव 

पदनाम काय े  प ा/फोन ई-मेल यां ा अिधन  
शासकीय मािहती 

अिधकारी 
1.  अपणा थेटे भारी 

महापािलका 
सिचव 

महापािलका 
सिचव 
कायालय 

0240-2333536 
िव ार 
0240/2347916/ 
9764999436 

sec@  
aurangabadmahapalika.org 

अपणा थेटे 

कलम 4 (1) (ख)(xvii)  
 औरंगाबाद महानगरपािलका येथील महापािलका सिचव िवभागातील काशीत मािहती िनरंक समज ात यावी. 

कलम 4 (1) (क) 
--------------------िनरंक--------------------  

कलम 4 (1) (ड) 
--------------------िनरंक--------------------  

 
 

अपणा थेटे 
महापािलका सिचव 

महानगरपािलका औरंगाबाद. 
 


