कलम 4 (1) (ख) (xvi)
अहमदनगर महानगरपािलका कायालयातील शासकीय मािहती अिधकारी/
अिधकारी/सहायक मािहती अिधकारी
व अिपलीय अिधकारी यांची मािहती ूकाशीत करणे
अ..नं
..नं.

अिपलीय अिधकारी

1

अख'यारीतील िवभाग

ौी.अजय चारठाणकर

उपायु.(सा) तथा जनअिपलीय अिधकारी

2

ौी. भालचंि शा बेहेरे

उपायु.(कर) तथा जनअिपलीय अिधकारी

3

ौी. आर.बी.िमरगणे

अिपलीय अिधकारी, मनपा िश6ण मंडळ

अ.नं. मािहती अिधकारी

सहा.
सहा.मािहती अिधकारी

अख'यारीतील िवभाग

1

ौी. सं.ज.बारगळ,

ौी. के.वाय.ब9लाळ, शाखा

नगररचना िवभाग, बांधकाम

सहा.नगररचनाकार

अिभयंता

परवानगी

ौी. आर.जी.मेहेऽे, ूक9प िवभाग

सव शासकीय योजना

(सहा.संचालक,नगररचना
अहमदनगर)
2

ौी.एन.बी.मगर, ू.शहर
अिभयंता

3
4
5

ौी. ौीकांत अनारसे,

ौी. एम आर बाबर, विर? िलिपक,

मु=यलेखापरी6क

ऑडीट िवभाग

ौी.िहतेश िवसपुत,े

ौीमती.के.जे.खोसला , अकौट

मु=यलेखािधकारी

िवभाग

ौी. पी.जे. िनकम, मेकॅ.

ौी. Gही.जी. सोनटHके, Iयुिनयर

इं िजिनयर

इं िजिनयर
ौी. एस के सुरवसे, िलपीक

6
7

8
9

ऑडीट
अकौट िवभाग
पाणी पुरवठा
मोटार Gहे ईकल.

ौी. एन बी मगर, ू. शहर

ौी.आर.जी.सातपुते,उपशहर

बांधकाम िवभाग, ओGहरिसयर,

अिभयंता

अिभयंता

ूक9प िवभाग

ौी. ए.डी.साबळे , ू.सहायक

ौी. आर बी गायकवाड, विर?

सामाNय ूशासन िवभाग,

आयु.,सामाNय ूशासन

िलिपक, साूिव.

लोकशाही िदन,िनवडणूक िवभाग

िवभाग

ौी.िकशोर जाधव, िलिपक

व जकात िवभाग

ौी. आर.एस.खोलम, ूभारी

ौीमती. ूितभा कमलापूरकर, विर?

कामगार, कोट िवभाग

कामगार अिधकारी.

िलिपक,कोट िवभाग

डॉ.ौी. एस.बी. राजुरकर,

ौी.बी.एम.कावरे , िलिपक, आरोSय

आरोSय, अNन परवाना,

ू.आरोSयािधकारी

िवभाग

दवाखाने, र.पेढी, िहवताप
िनमुल
 न.

10

डॉ.ौी. एन.एस.पैठणकर,

ौी.एन.एस. वाघ, मु=य ःवचYता

उपआरोSयािधकारी

िनिर6क
ौी. अNवर शेख, ू.मु=य ःवचYता
िनिर6क
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घनकचरा िवभाग

11

ौी. एस एस तांबोळी,

ौी. जी.एस,िझने, किन? िलपीक

सहा.मु9यिनधारक करसंकलन

िरGहीजन िवभाग

वसुली िवभाग, िरGहीजन िवभाग

अिधकारी
12

ौी.ए.डी.सोनवणे,

ौी.आय जी सयद, विर? िलपीक

आःथापना िवभाग

ौी. सुिनल.बी.साठे , कर िनिर6क

वसुली िवभाग (सावेडी)

आःथा.ूमुख
13

ौी.एस.बी.तडवी, ूभाग
अिधकारी,सावेडी, ू.स.ब.1

14

ौी.जे.एल.सारसर,ूभाग

अितबमण ( ूभाग सिमती.1)
ौी.आर.जे.िशरसाठ, विर? िलिपक

अिधकारी,शहर ू.स.ब.2
15

ौी. ए.डी.साबळे , ूभाग

अितबमण ( ूभाग सिमती 2)
ौी. पोपट वायाळ, विर? िलिपक

अिधकारी,झ\डीगेट, ू.स. ब.3
16

ौी.एन.बी.गोसावी,ूभाग
ौी.के.ए.गोयल, गाड न

वसुली िवभाग (झ\डीगेट)
अितबमण ( ूभाग सिमती .3)

ौी. िदलीप के. बडे , कर िनिर6क

अिधकारी, बु]डगांव,ू.स ब.4
17

ूभाग सिमती ब.2 (शहर)

वसुली िवभाग (बु]डगांव)
अितबमण ( ूभाग सिमती .4)

ौी.यु जी ^हसे, वृ6 अिधकारी

साव. उ`ान िवभाग

ौी. िरजवान शेख, िलपीक

अनिधकृत बांधकाम िनयंऽण व

सुपिरट\ डेट
18

ौी.एस.के. इथापे, अितबमण
िवभाग ूमुख

19
20

अितबमण िनमुल
 न िवभाग

ौी. बी.सी.सावळे , इलेHशीक

ौी.पांडु रं ग एल.श\डगे, इलेिHशकल

इलेHशीक िवभाग

सुपरवायझर

टे िHनिशयन

ौी. के ए कावट, ू.ःटोअर

ौी.ए.जी.जाधव, ःटोअर ूमुख

ःटोअर िवभाग

सौ. बेहळे जी ए, िलपीक

रे कॉड िवभाग

ौी. शेखर भालचंि वैदय, िलपीक

मािहती सुिवधा क\ि

ौी. राकेश कोतकर,

ौी. सरगर िवबम बाळासाहे ब,

सुवण जयंती शहरी रोजगार

सांि=यकी सहायक

समुह संघटक

योजना

ौी.एस.एस.तांबोळी, माकbट

ौी.रिवंि वखारे , विर? िलिपक

माकbट व िववाह नcदणी िवभाग

ौी. िवंणू दे शमुख, िलपीक

संगणक िवभाग

ौी.गणेश लयचेeटी, विर? िलपीक

ःथािनक संःथा कर िवभाग

--

अिSनशमन िवभाग

ौी. नरे ि के दे शमुख, िलपीक

नगरसिचव व सव सिम'या

सुपरवायझर
21

ौी. एच आर सयद, रे कॉड
िवभाग ूमुख

22

ौी.Gही.एल.बालानी, मािहती
सुिवधा क\ि

23
24

िवभाग ूमुख
25

ौी. ए डी साळी, िसःटीम
मॅनेजर

26

ौी. िदनेश गांधी, एलबीटी
ूमुख

27

ौी एस यु िमसाळ,
अिSनशमन िवभाग ूमुख

28

ौी. एम एम वैदय, ूभारी
नगरसिचव
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29

ौी. िकसन आ कावट, बीडा

ौी. िGहNस\ट टी िफलीhस, िलपीक

बीडा िवभाग

िवभाग ूमुख
30

ौी.वीर पारचंद िशवराम,

--

िश6ण मंडळ महानगरपािलका

विर? िलिपक
31

ौीमती.एस.पी. पारगांवकर,

अिपलीय अिधकारी याचे मािहती

मािहती अिधकार 2005 चे

ूभारी ूिसiदी व जनसंपक

अिधकारी

अनुषंगाने अपील कामकाज व

अिधकारी

ौी. कैलास मडके, सहा.मंथपाल

ूिसiदी िवभाग, वाचनालये.

ौी. आर.आर,मोरे ,िलिपक

ःपधा पिर6ा ूिश6ण क\ि

सौ.ूिमला बारःकर,िलिपक

अंिबका वाचनालय.
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