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Aurangabad municipal corporation 
• औरंगाबाद महानगरपालिका ही भारताच्या महाराष्ट्र  राज्यातीि औरंगाबाद शहराची प्रशासकीय संस्था आहे.  

• महानगरपालिकेत िोकशाही पद्धतीने लनवडून आिेल्या सदस्ांचा समावेश असतो, त्याचे प्रमुख महापौर असतात 

आलि शहराच्या पायाभूत सुलवधा, साववजलनक सेवा आलि पोलिसांचे व्यवस्थापन करतात. 

•  राज्यातीि आघाडीच्या लवलवध राजकीय पक्ांचे सदस् महामंडळात लनवडून आिेिी पदे भूषवतात. 

•  औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद येथे आहे. 

 

माहिती तपशील 

स्थापनेची तारीख 08 लडसेंबर 1982 

िोकसंख्या 1,175,116 

के्त्रफळ औरंगाबाद लजल्ह्याचे एकूि के्त्रफळ 10,100  चौ. लकिो मीटर त्यापैकी 141.1  चौ. लकमी शहरी 

के्त्र आहे आलि 99,587 चौ. लकमी हे ग्रामीि के्त्र आहे. 

वालषवक सरासरी 

पाऊस 

734 लममी 

भौगोलिक पररस्स्थती औरंगाबाद लजल्हा मुख्यतः  गोदावरी खोऱ्यात आहे आलि त्याचा काही भाग तापी नदी खोऱ्याच्या 

वायवे्यकडे आहे. या लजल्ह्याची सववसाधारि खािची पातळी दलक्ि आलि पूवव लदशेने आहे आलि 

उत्तर पलिम भाग पूिाव-गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात येतो. औरंगाबाद लजल्ह्याचे उत्तर रेखांश (अंश) 

19 आलि 20 आलि पूवव रेखांश (अंश) 74 ते 76 आहे. 

प्रभाग क्रमांक 9  

नगरसेवक  115 

महापालिका कमवचारी 

- 

- 

वास्तलवक वालषवक 

उत्पन्न-खचव. - 

- 

महापालिका जकात 

पोस्ट - 

- 

भाषा मराठी, लहंदी, इंग्रजी आलि उदूव  भाषा. 
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प्रशासन-  

• औरंगाबाद महानगरपालिका (AMC) ही स्थालनक नागरी संस्था आहे. त्याची नऊ झोनमधे्य लवभागिी करण्यात 

आिी आहे.  

• नगर पररषदेची स्थापना 1936 मधे्य झािी, नगर पररषद के्त्र सुमारे 54.5 लकमी 2 होते.  

• 8 लडसेंबर 1982 पासून ते महानगरपालिकेच्या दजावत उन्नत झािे आलि एकाच वेळी अठरा पररघीय गावांचा 

समावेश करून, त्याच्या कायवके्त्रातीि एकूि के्त्रफळ 138.5 लकमी 2 पयंत वाढविे गेिे. 

• शहर 115 लनवडिूक प्रभागांमधे्य लवभागिे गेिे आहे ज्यािा प्रभाग म्हितात, आलि प्रते्यक प्रभागाचे प्रलतलनलधत्व 

प्रते्यक प्रभागातून िोकांनी लनवडून लदिेिे नगरसेवक करतात.  

• महापौर आलि सभापती यांच्या अध्यक्तेखािी अनुक्रमे महासभा आलि स्थायी सलमती अशा दोन सलमत्या आहेत.  

• लपण्याचे पािी, डर ेनेज सुलवधा, रस्ता, पथलदवे, आरोग्य सेवा सुलवधा, प्राथलमक शाळा इत्यादी मूिभूत सुलवधा 

पुरवण्यासाठी AMC जबाबदार आहे.  

• AMC नागररकांवर िादिेल्या शहरी करांमधून त्याचा महसूि गोळा करते. प्रशासनाचे नेतृत्व महापालिका 

आयुक्ांकडे आहे; एक I.A.S. अलधकारी, लवलवध लवभागातीि इतर अलधकारी यात मदत करतात.  

शिराचे अहिकारी  

मिापौर प्रशासक हनयम 

 

महापालिका आयुक् श्री. अस्तिक कुमार पाांडे लडसेंबर  2019  

उपमहापौर प्रशासक लनयम 

 

सभागृह नेते प्रशासक लनयम 

पोिीस आयुक् श्री. लचरंजीव प्रसाद मे 2018 

 

प्रशासकीय हनयम- 

• भारतीय राज्यघटनेच्या किम 2437 आलि महाराष्ट्र  महानगरपालिका अलधलनयम, 1949 च्या 66 (अ) मधीि 

तरतुदीनुंसार, महापालिकेचा कायवकाळ पाच वषांचा आहे. 

• तसेच, महानगरपालिका कायद्यातीि तरतुदीनुंसार आलि लवशेषत: किम ४५२ (अ) आलि (ब) मधीि तरतुदीनुंसार, 

कोलवड-१९ साथीच्या आजारामुळे लनवडिुकीिा झािेिा लविंब आलि इतर कारिांमुळे राज्य सरकारने 

अस्स्तककुमार पांडे (IAS) यांची लनयुक्ी केिी.  
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• महामंडळाच्या व्यवस्थापनासाठी प्रशासक म्हिून महामंडळाचे आयुक् हे असतात  

पक्ष रचना-  

S.No. पक्षाचे नाव नगरसेवकाांची सांख्या 

1 लशवसेना  29  29 / 112 

2 ऑि इंलडया मजलिस-ए-इते्तहादुि मुस्िमीन (AIMIM) 25   25 / 112 

3 भारतीय जनता पाटी ( BJP )  22  22 / 112 

4 भारतीय राष्ट्र ीय कााँगे्रस (INC) 8  8 / 112 

5 राष्ट्र वादी कााँगे्रस पाटी (NCP) 4  4 / 112 

6 इतर 24  24 / 112 

यादी मा. मिापौर- 

SR. no  माननीय कामाचा कालाविी 

1 शांताराम यशवंतराव काळे  17.05.1988  ते  05.07.1989 

2 मोरेश्वर सावे  05.07.1989  ते  19.05.1990 

3 प्रलदप लशवनारायि जैस्वाि  19.05.1990  ते  13.05.1991 

4 मनमोहनलसंग करमलसंह ओबेराय  13.05.1991  ते  28.05.1992 

5 यादव अशोक सायण्णा  28.05.1992  ते  30.04.1993 

6 सुनंदाताई उत्तमराव कोले्ह  29.04.1995 ते  18.04.1996 

7 गजानन रामलकसन बरवाि  18.04.1996  ते  07.05.1997 

8 अबु्दि रशीद खान (मामू)  07.05.1997  ते  20.04.1998 

9 लशिाताई सीताराम गंुजाळ  20.04.1998  ते  20.04.1999 

10 सुदाम पाटीि सोनविे  20.04.1999  ते  29.04.2000 

11 भागवत लकसनराव कराड  29.04.2000  ते  31.07.2001 

12 लवकास रतनिाि जैन  04.09.2001  ते  29.10.2002 

13 लवमिताई लभकनलसंग राजपूत  29.10.2002  ते  03.02.2004 

14 रुस्िनीताई लशंदे  12.02.2004  ते  29.04.2005 

15 लकशनचंद तनवािी  29.04.2005   ते   04.11.2006 

16 डॉ.भागवत लकसनराव कराड  14.11.2006  ते  29.10.2007 

17 लवजया रहाटकर  29.10.2007  ते  28.04.2010 

18 अलनता नंदकुमार घोडेिे  29.04.2010  ते  28.10.2012 

19 किा रवीनंदन ओझा  29.10.2012  ते  28.04.2015 

20 तं्र्यबकगिपतराव तुपे  29.04.2015  ते  30.11.2016 

21 भगवान बापू घडमोडे  14.12.16    ते   28.10.2017 

22 नंदकुमार राधालकसन घोडेिे  29.10.2017  ते   तारखेपयंत 
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स्थायी सहमती  

नाव  सहमतीचे नाव  

श्रीमती. जयश्री सुरेंद्र कुिकिी अध्यक् स्थायी सलमती 

श्रीमती. मनीषा लवनोद िोखंडे मलहिा बािकल्याि सलमती 

श्रीमती. शोभा गुरुलिंगप्पा बुरांडे उपसभापती मलहिा बािकल्याि सलमती 

श्री. गोकुळलसंग संपत लसंगमाळके अध्यक् आरोग्य सलमती 

श्रीमती. कमि रामचंद्र नरोटे अध्यक् लशक्ि सलमती 

श्री. मनोज आसराम बल्लाळ अध्यक् शहर लवकास सलमती 

श्री. लसद्धांत संजय लशरसाट अध्यक् झोपडपट्टी सुधारिा, गृहलनमावि समाज कल्याि 

श्री. अफसर खान यासीन खान अध्यक् झोन सलमती क्रमांक-1 

श्री.मनोज आसाराम बल्लाळ अध्यक् झोन सलमती क्रमांक-२ 

श्रीमती नसीम बी सांदू खान अध्यक् झोन सलमती क्रमांक-३ 

श्रीमती पुष्पा उत्तमराव रोजतकर अध्यक् झोन सलमती क्रमांक - ४ 

श्रीमती ज्योती सुभाष लपंजरकर अध्यक् झोन सलमती क्रमांक-5 

श्रीमती मलनषा बाळासाहेब मंुढे अध्यक्ा झोन सलमती क्रमांक-६ 

श्रीमती मीना रामदास गायके अध्यक् झोन सलमती क्रमांक - 7 

श्रीमती लवमि जनादवन कांबळे अध्यक् झोन सलमती क्रमांक ८ 

श्री लनतीन दशरथ साळवी अध्यक् झोन सलमती क्रमांक - 9 
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