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कलम 4 (1) (ख) (xvi) 

अहमदनगर महानगरपा�लका काया�लयातील शासक�य मा�हती अ�धकार�/सहा�यक मा�हती अ�धकार� 

व अ!पल�य अ�धकार� याचंी मा�हती $काशीत करणे 
 

अ..न.ं अ!पल�य अ�धकार� अख(यार�तील !वभाग 

1 �ी.�द�प पठारे उपाय�तु (सा) तथा जनअ�पल�य अ�धकार� 

2 �ी.�द�प पठारे उपाय�तु (कर) तथा जनअ�पल�य अ�धकार� 

3 �ी.आर.बी.#मरगणे अ�पल�य अ�धकार�, मनपा #श)ण मंडळ 
 

अ.न.ं मा�हती अ�धकार� सहा.मा�हती अ�धकार� अख(यार�तील !वभाग 

1 

 

�ी. वैभव जोशी, 

सहा.नगररचनकार 

�ी.एस.डी.दरेकर, #लपीक 

 

नगररचना �वभाग 

 

2 

 

�ी.4ह�.जी.सोनट�के, शहर 

अ#भयतंा 

�ी. एस.एस.पारखे, क7न8ठ 

अ#भयतंा�ी.आर.जी.मेहे:े, �क;प 

�वभाग 

बांधकाम, ओ4हर#सयर �वभाग, 

सव= शासक>य योजना, �क;प 

�वभाग 

3 

 

�ी. चं?कांत के@ खरात, 

मAयलेखापर�)कु  

�ी.सल�म पटेल, #ल�पक, ऑडीट 

�वभाग 

 ऑडीट 

 

4 

 

�ी.पी.जी.मानकर, 

मAयलेखा�धकार�ु  

�ीमती.के.जे.खोसला, वDर8ठ 

#ल�पक,अकौट �वभाग 

अकौट  

 

5 

 

�ी. पी.जे. 7नकम, मेकॅ. 

इंिज7नयर 

�ी. अशोक कांबळे, वDर8ठ #ल�पक मोटार 4हेईकल. 

6 

 

�ी. एम.डी.काकड,े 

Lय.ुइंिज7नयर 

�ी.4ह�.जी.सोनट�के, Lय7नयर ु

इंिज7नयर 

पाणी परवठाु  

7 

 

�ी. आर.जी.मेहे:े, क7न8ठ 

अ#भयतंा 

-- OवPछता अ#भयान अतंग=त 

घनकचरा �STया �क;प 

4यवOथापन व ओडीएफ शहर 

8 

 

�ी. पी.एस.वायाळ, हेड�लाक= , 

सा.�.�व. 

�ी.आर.बी.गायकवाड, वDर8ठ 

#लपीक, सा��व 

सामाWय �शासन �वभाग, 

लोकशाह� Xदन, 7नवडणक �वभागू  

 

9 

 

�ी.ए.डी.सोनवणे, �.कामगार 

अ�धकार� 

�ी.डी.डी.#श:े, #लपीक�ी.अ[ार 

शेख, #लपीक, कोट= �वभाग 

कामगार 

कोट= �वभाग 

 

10 

 

डॉ.अ7नल बोरगे, 

आरो^या�धकार� 

 

�ी.बी.एम.कावरे, #लपीक, आरो^य 

�वभाग 

�ी. स�चन उगले, वDर8ठ #लपीक 

आरो^य, अWन परवाना, 

दवाखाने, र�तपेढ�, Xहवताप 

7नम=लनु , �ववाह न`दणी �वभाग 

11 

 

डॉ.एन.एस.पैठणकर, 

उपआरो^या�धकार� 

�ी.एन.एस.वाघ, मAय OवPछता ु

7नDर)क, �ी.अWवर शेख, �.मAय ु

महानगरपा#लका यं:णेमाफ= त 

OवPछताकामी घनकचरा 
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OवPछता 7नDर)क 4यवOथापन �वभाग, कचरा 

संकलन व वाहतकु 

12 

 

�ी.के.एच.भोसले, 

सहा.म;य7नधा=रक करसंकलन ु

अ�धकार� 

�ी.जी.एस.aझने, #लपीक, 

�ी.कैलास फलसcदरु , #लपीक 

 

वसल� �वभागु , Dर4ह�जन �वभाग. 

माकट �वभागd  

 

13 

 

�ी.एम.जी.लहारे, 

आOथा.�मखु 

सौ.वंदना सारसर, वDर8ठ #लपीक आOथापना �वभाग. 

14 

 

�ी.जे.एल.सारसर,�.�भाग 

अ�धकार�,�भाग स#मती T.1 

सौ.7नता आवार�,वDर8ठ #लपीक  वसल� �वभाग ु (सावेडी), 

अ7तTमण (�भाग स#मती T.1) 

15 

 

�ी.ए.डी.सोनवणे, �.�भाग 

अ�धकार�, �भाग स#मती 

T.2 

�ीमती.आशा नारायण साबळे, 

वDर8ठ #ल�पक 

 

वसल�ु  �वभाग (शहर) 

अ7तTमण ( �भाग स#मती 

T.2) 

16 

 

�ी.एस.बी साठे, �.�भाग 

अ�धकार�, �भाग स#मती 

T.3 

           ---- 

 

�ी.Sकसोर जाधव, #लपीक 

वसल�ु  �वभाग (झeडीगेट),  

अ7तTमण ( �भाग स#मती .3) 

जकात �वभाग 

17 

 

�ी.एन.बी.गोसावी, �.�भाग 

अ�धकार�, �भाग स#मती 

T.4 

�ी.एस.ट�.गोडळकर, कर 7नDर)क वसल� �वभाग ु (बfडगांवु ), 

अ7तTमण (�भाग स#मती T.4) 

18 

 

�ी.के.ए.गोयल, गाड=न 

सपDरटeडटेु  

�ी.य ुजी gहसे, व)ृ अ�धकार� साव=. उiयान �वभाग 

19 

 

�ी.एस.के.इथापे,अ7तTमण 

�वभाग �मखु 

------ अन�धकत बांधकाम 7नयं:ण व ृ
अ7तTमण 7नम=लन �वभागु , 

बांधकाम परवानगी. 

20 

 

�ी.एस.के.इथापे,�.�वiयत ु

�वभाग �मखु 

------ इले�j�क �वभाग  

21 

 

�ी.ए.जी. जाधव, �.Oटोअर 

�वभाग �मख ु  

�ी.गणेश ससाणे, #लपीक 

टंकलेखाक �ी.रामदास ढमाले, 

#लपीक 

Oटोअर �वभाग  

T>डा �वभाग                      

22 

 

�ी.एच.आर.सkयद, रेकॉड= 

�वभाग �मखु 

सौ.बेहळे जी.ए., #लपीक  रेकॉड= �वभाग  

23 

 

�ी.4ह�.एन.बालानी, माXहती 

स�वधाु  कe ? 

�ी. शेखर भालचं? वैदय, #लपीक 

 

माXहती स�वधाु  कe ? 

 

24 

 

�ी.नानासाहेब सखाराम 

बे;हेकर, सहा.�क;प 

अ�धकार�  

स��या हर�भाऊ घोगरेु , कौm;य व 

उपिजवीका 4यवOथापक �ी.�ववेक 

�वnवनाथ मराळ, �वoतीय 

समावेशन व लघ4यवसाय ु

4यवOथापक �ी.7नलेश महादेव 

रा8j�य नागर� उपिजवीका 

अ#भयान 
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#शदंे, सामािजक �वकास व संरचना 

4यवOथापक  

25 

 

�ी. ए डी साळी, #सOट�म 

मनेजरॅ  

�ी.Xहरा कोह�र, #लपीक 

 

संगणक �वभाग 

 

26 

 

�ी. Xदनेश गांधी, एलबीट� 

�मखु 

�ी.�ीकांत दरेकर, वDर8ठ #लपीक 

 

Oथा7नक संOथा कर �वभाग 

27 

 

�ी. एस य ु#मसाळ, 

अि^नशमन �वभाग �मखु 

�ी.स7तष मधकर )े:ेु , #लपीक अि^नशमन �वभाग 

 

28 

 

�ी.एस.बी.तडवी �.नगरस�चव �ी. नरे? के देशमखु , #लपीक 

 

नगरस�चव व सव= स#मoया 

29 

 

�ी.वीर पारचंद #शवराम, 

वDर8ठ #ल�पक 

�ी.भाऊसाहेब होशीराम का#शद, 

क7न8ठ सहाkयक 

#श)ण मंडळ महानगरपा#लका 

30 

 

�ी.एम.एस.वैiय,�.�#सqद� व 

जनसंपक=  अ�धकार� 

 

अ�पल�य अ�धकार� याचे माXहती 

अ�धकार� 

�ी. कैलास मडके, सहा.rंथपाल 

�ी. आर.आर,मोरे, #ल�पक 

सौ.�#मला बारOकर, #ल�पक 

माXहती अ�धकार 2005 चे 

अनषंगानेु  अपील कामकाज व 

�#सqद� �वभाग, महावीर 

वाचनालय. 

Oपधा= पDर)ा �#श)ण कe ? 

अsंबका वाचनालय. 
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अहमदनगर महानगरपा�लका, अहमदनगर 

$�स*द� !वभाग 
 

�#सqद� अ�धकार� यांच े अखoयार�त माXहती अ�धकाराच े कामकाजामqये मा.उपाय�तु  यांचे 

संमतीने माXहती अ�धकार� व सहा.माXहती अ�धकार� यांPया नेमणकाू  करणे, अपीले िOवकारणे, 

मा.उपाय�तु  तथा �थम अ�पल�य अ�धकार� याचंकेड े तiसबंंधी अपील सनावणीु  होउन अपीलांPया 

7नकालाPया �ती मा.माXहती आय�तु  ना#शक,  संबधंीत अ�धकार� मनपा, संबधंीत खाते �मखु, 

अ�पलाथt यांना पाठ�वuयात येतात. 

मनपाPया सव= माXहती अ�धका-याकंड े दरमहा आले;या अजाvचा गोषवारा तयार क@न 

oयाबाबतची �ववरणप: ेतयार क@न मा.�वभागीय आय�तु  ना#शक, मा.�धान स�चव नगर �वकास व 

सामाWय �शासन �वभाग मंबईु , मा.क) अ�धकार� मंबईु  यानंा पाठ�वuयात येतात. तसेच 

मा.िज;हा�धकार� अ. नगर यांचेकड ेमहापा#लकेत माXहतीPया अ�धकारात येणा-या अजा=चा केले;या 

7नपटाराचा तप#शल �oयेक मXहWयाPया 5 तारखेPया आत कळ�वuयात येतो. तसेच �#शqद� 

�वभागाशी संब�ंधत माXहती अ�धकार अज= िOवकारणे व oयाबाबत काय=वाह� करणे. अ�पल 7नण=य 

मा.माXहती आय�तु , ना#शक याचकेड ेपाठ�वणे. माXहती अ�धकार कायदा 2005 मधील 7नयम 4 (1) 

ख नसारु  मwाु  T. 1 त े17 मiiयांचीु  माXहती मनपाPया �व�वध खाoयाकडनू  मागवनू वेबसाईटवर 

�#सqद करणे. 

अहमदनगर महानगरपा#लकेPया �व�वध रा8j�य, साव=ज7नक �वकास कामांची �#सqद� 

छाया�च:ासह दै7नकांना देणे, काय=Tमपव=ू  व काय=Tमोoतर बातgया दै7नकांना देणे, oयाच�माणे 

�व�वध �वभागांPया जाXहराती �#सqद�स देणे, जाXहतीचे बीले तयार करणे. महापा#लकेच े महावीर 

कलादालन, अंsबका वाचनालय, हताoमाु  Oमारक, Oपधा= पDर)ा कe ?, पदा�धकार� अ�धकार� याना 

वoतप:ेृ  पर�वणेसाठxु  तसेच �व�वध काय=Tमांचे फोटो व ि4हडीओशट�ंगु  करणेकर�ता वा�ष=क टeडर 

मागवणे. महापा#लकेPया रा8j�य (प;स पो#लओ मोह�म) तसेच 7नर7नराळया साथीPया रोगाबाबत 

जनXहताथ= लोकांना केलेल� जाह�र आवाहने �सार�त करणे, आपoकाल�न पDरिOथती उदभव;यास 
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महापा#लकेन े नागर�कांPया सोयीसाठx केले;या उपाययोजनांची माXहती व संपक=  क)ाची माXहती 

�#सqद आaण नागर�कांना yयावयाPया काळजी याबाबत माग=दश=क सचनाु  �#सqद करणे. दर�च:वाणीू  

, आकाशवाणी याव@न महापा#लकेची आवाहने, 7नवेदने जनXहताथ= �सार�त करuयास देणे. 

या4य7तDर�त फोट`ची बील,े वoतप:ांचीृ  बीले व इतर बीले तयार करणे. दैनंXदन वoतप:ामqयेृ  

महापा#लकेसंदभा=तील बातgयांच े का:ण रिजOटर तयार करणे, oयाचं े जतन करणे. तसेच 

महापा#लकेPया �व�वध �वभागाPया सदभा=तील वत=मानप:ामqये येणा-या  तTार� 7नवारणाथ= संबधंीत 

�वभागांना पाठ�वणे इ. कामे केल� जातात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


