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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 �ी.स नल पवारु  उपाय�तु (कर) तथा जनअ�पल�य अ�धकार� 

3 �ी.जबेर पठाणु  अ�पल�य अ�धकार�, मनपा 'श)ण मंडळ 

4 �ी.रा.ल.चारठाणकर, 

नगररचनाकार तथा 

�.सहा.संचालक, नगररचना 

�थम अ�पल�य अ�धकार�, नगररचना �वभाग 

 

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

1 

 

�ी. के.वाय.ब2लाळ, 

उपअ'भयतंा 

�ी.एस.डी.दरेकर, 'लपीक टंकलेखक 

 

नगररचना �वभाग 

 

2 

 

�ी.6ह�.जी.सोनट�के, शहर 

अ'भयतंा 

�ी.एस.एस.पारखे, क न8ठ 

अ'भयतंा�ी.एस.के.इथापे, �क2प 

�वभाग 

बांधकाम, ओ6हर'सयर �वभाग, 

सव< शासक=य योजना, �क2प 

�वभाग 

3 

 

�ी. चं>कांत के? खरात, 

म@यलेखापर�)कु  

�ी.सल�म पटेल, 'ल�पक टंकलेखक, 

ऑडीट �वभाग 

 ऑडीट 

 

4 

 

�ी.पी.जी.मानकर, 

म@यलेखा�धकार�ु  

�ीमती.के.जे.खोसला, वBर8ठ 

'ल�पक,अकौट �वभाग 

अकौट  

 

5 

 

�ी. पी.जे.  नकम, मेकॅ. 

इंिज नयर 

�ी. अशोक कांबळे, वBर8ठ 'ल�पक मोटार 6हेईकल. 

6 

 

�ी. एम.डी.काकड,े 

Iय.ुइंिज नयर 

�ी.6ह�.जी.सोनट�के, Iय नयर ु

इंिज नयर 

पाणी परवठाु  

7 

 

�ी. आर.जी.मेहेLे, उप 

अ'भयतंा 

म@य MवNछता  नBर)कु  MवNछता अ'भयान अतंग<त 

घनकचरा �QRया �क2प 

6यवMथापन व ओडीएफ शहर 

8 

 

�ी.पी.एस.वायाळ, हेड�लाक< , 

सा.�.�व. 

�ी.आर.बी.गायकवाड, वBर8ठ 

'लपीक, सा��व 

सामाUय �शासन �वभाग, 

लोकशाह� Vदन,  नवडणक �वभागू  

 

9 

 

�ी.डी.एन.कYडा, �.कामगार 

अ�धकार� 

�ी.एम.एन.पवार, वBर8ठ 'ल�पक 

�ी.अZार शेख, 'लपीक, कोट< 

�वभाग 

 

कामगार 

कोट< �वभाग 
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10 

 

डॉ.अ नल बोरगे, 

आरो]या�धकार� 

 

वBर8ठ 'लपीक, आरो]य �वभाग 

�ी. स�चन उगले, वBर8ठ 'लपीक 

आरो]य, अUन परवाना, 

दवाखाने, र�तपेढ�, Vहवताप 

 नम<लनु , �ववाह नYदणी �वभाग 

11 

 

डॉ.एन.एस.पैठणकर, 

उपआरो]या�धकार� 

म@य MवNछता  नBर)कु  महानगरपा'लका यंLणेमाफ< त 

MवNछताकामी घनकचरा 

6यवMथापन �वभाग, कचरा 

संकलन व वाहतकु 

12 

 

�ी.जी.एस.`झने, 

सहा.म2य नधा<रक करसंकलन ु

अ�धकार� 

�ी.            , 

'लपीक,�ी.कैलास फलसbदरु , 

'लपीक टंकलेखक 

वसल� �वभागु , Bर6ह�जन �वभाग. 

माकट �वभागc  

 

13 

 

�ी.एम.जी.लहारे, 

आMथा.�मखु 

सौ.वंदना सारसर, वBर8ठ 'लपीक आMथापना �वभाग. 

14 

 

�ी.जे.एल.सारसर,�.�भाग 

अ�धकार�,�भाग स'मती R.1 

सौ. नता आवार�,वBर8ठ 'लपीक  वसल� �वभाग ु (सावेडी), 

अ तRमण (�भाग स'मती R.1) 

15 

 

�ी.ए.डी.सोनवणे, �.�भाग 

अ�धकार�, �भाग स'मती 

R.2 

�ीमती.आशा नारायण साबळे, 

वBर8ठ 'ल�पक 

 

वसल�ु  �वभाग (शहर) 

अ तRमण ( �भाग स'मती 

R.2) 

16 

 

�ी.ए.डी.साबळे, �.�भाग 

अ�धकार�, �भाग स'मती 

R.3 

 �ी.एस.बी.साठे, कर 

 नBर)क�ी.Qकशोर जाधव, 'लपीक 

टंकलेखक 

वसल�ु  �वभाग (झdडीगेट),  

अ तRमण ( �भाग स'मती .3) 

जकात �वभाग 

17 

 

�ी.एन.बी.गोसावी, �.�भाग 

अ�धकार�, �भाग स'मती 

R.4 

�ी.6ह�.जी.जोशी, कर  नBर)क वसल� �वभाग ु (बeडगांवु ), 

अ तRमण (�भाग स'मती R.4) 

18 

 

�ी.एम.जी.लहारे, �. गाड<न 

�वभाग �मखु 

�ी.य ुजी fहसे, व)ृ अ�धकार� साव<. उhयान �वभाग 

19 

 

�ी.एस.के.इथापे,अ तRमण 

�वभाग �मखु 

------ अन�धकत बांधकामृ   नयंLण व 

अ तRमण  नम<लन �वभागु , 

बांधकाम परवानगी. 

20 

 

�ी.के.वाय.ब2लाळ,�.�वhयत ु

�वभाग �मखु 

------ इले�j�क �वभाग  

21 

 

�ी.ए.जी. जाधव, �.Mटोअर 

�वभाग �मख ु  

�ी.गणेश ससाणे, 'लपीक टंकलेखक 

�ी.रामदास ढमाले, 'लपीक 

टंकलेखक 

Mटोअर �वभाग  

R=डा �वभाग                      

22 

 

�ी.6ह�.एन.बालानी, रेकॉड< 

�वभाग �मखु 

सौ.बेहळे जी.ए., 'लपीक टंकलेखक रेकॉड< �वभाग  

23 

 

�ी.6ह�.एन.बालानी, माVहती 

स�वधाु  कd > �मखु 

�ी. शेखर भालचं> वैदय, 'लपीक 

टंकलेखक 

माVहती स�वधाु  कd > 
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24 

 

�ी.नानासाहेब सखाराम 

बे2हेकर, सहा.�क2प 

अ�धकार�  

स��या हर�भाऊ घोगरेु , कौश2य व 

उपिजवीका 6यवMथापक �ी.�ववेक 

�वlवनाथ मराळ, �वmतीय 

समावेशन व लघ6यवसाय ु

6यवMथापक �ी. नलेश महादेव 

'शदंे, सामािजक �वकास व संरचना 

6यवMथापक  

रा8j�य नागर� उपिजवीका 

अ'भयान 

25 

 

�ी. ए डी साळी, 'सMट�म 

मनेजरॅ  

�ी.Vहरा कोह�र, 'लपीक टंकलेखक 

 

संगणक �वभाग 

 

26 

 

�ी.स नल चाफेु , एलबीट� 

�मखु 

�ी.राजd> लवांडे, 'लपीक टंकलेखक 

 

Mथा नक संMथा कर �वभाग 

27 

 

�ी. एस य ु'मसाळ, 

अि]नशमन �वभाग �मखु 

�ी.स तष मधकर )ेLेु , 'लपीक 

टंकलेखक 

अि]नशमन �वभाग 

 

28 

 

�ी.एस.बी.तडवी �.नगरस�चव �ी. नरे> के देशमखु , 'लपीक 

टंकलेखक  

नगरस�चव व सव< स'मmया 

29 

 

�ी.वीर पारचंद 'शवराम, 

वBर8ठ 'ल�पक 

�ी.भाऊसाहेब होशीराम का'शद, 

क न8ठ सहाoयक 

'श)ण मंडळ महानगरपा'लका 

30 

 

�ी.डी.एन.कYडा,�.�'सpद� व 

जनसंपक<  अ�धकार� 

 

अ�पल�य अ�धकार� याचे माVहती 

अ�धकार� 

�ी. कैलास मडके, सहा.qंथपाल 

�ी. आर.आर,मोरे, 'लपीक 

टंकलेखक सौ.�'मला बारMकर, 

'लपीक टंकलेखक 

माVहती अ�धकार 2005 चे 

अनषंगानेु  अपील कामकाज व 

�'सpद� �वभाग, महावीर 

वाचनालय. 

Mपधा< पBर)ा �'श)ण कd > 

अrंबका वाचनालय. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


