कलम 5 (1) शासकीय मािहती अिधकारी पदिनद िशत करणे
(Designation of Public Information Officer)
अिपलीय अिधकारी
अख!यारीतील िवभाग

अ..नं
..नं.
1

ौी.अजय चारठाणकर

उपायु+(सा) तथा जनअिपलीय अिधकारी

2

ौी.भालचंि शा बेहेरे

उपायु+(कर) तथा जनअिपलीय अिधकारी

3

ौीमती.राजौी पारचे

अिपलीय अिधकारी, मनपा िश2ण िवभाग

अ.नं. मािहती अिधकारी

सहा.
सहा.मािहती अिधकारी

अख!यारीतील िवभाग

1

ौी. आर.एम.पाटील, नगर

ौी. के.वाय.ब6लाळ, शाखा

नगररचना िवभाग, बांधकाम

रचनाकार

अिभयंता

परवानगी

ौी.8ही.जी.सोनट:के, ू.शहर

ौी.एस.एस.पारखे,किन< अिभयंता

बांधकाम,ओ8हरिसयर िवभाग

अिभयंता

ौी. आर.जी.मेहेऽे, ूक6प िवभाग

सव? शासकीय योजना, ूक6प

2

िवभाग
3
4
5

ौी. ौीकांत शं. अनारसे,

ौी. एम आर बाबर, विर< िलिपक,

मु@यलेखापरी2क

ऑडीट िवभाग

ौी.िदलीप रघुनाथ िझरपे,

ौीमती.के.जे.खोसला, विर<

मु@यलेखािधकारी

िलिपक,अकौट िवभाग

ौी. पी.जे. िनकम, मेकॅ.

ौी. 8ही.जी. सोनट:के, Lयुिनयर

इं िजिनयर

इं िजिनयर
ौी. एस के सुरवसे, िलपीक

6

ौी.आर.जी.मेहेऽ,े किन<

--

अिभयंता

ऑडीट
अकIट
पाणी पुरवठा
मोटार 8हे ईकल.
ःवQछाता अिभयान अंतग?त
घनकचरा ूिबया ूक6प
8यवःथापन व ओडीएफ िवभाग

7

ौी.िवबम दगडू दराडे .ू.सहा.

ौीमती.8ही.एस.पुंड, विर< िलिपक,

सामाWय ूशासन िवभाग,

आयु+,सामाWय ूशासन

साूिव.

लोकशाही िदन,िनवडणूक िवभाग

ौी. आर.एस.खोलम, ूभारी

ौीमती. ूितभा कमलापूरकर, विर<

कामगार, कोट? िवभाग

कामगार अिधकारी.

िलिपक,कोट? िवभाग

डॉ.ौी.अिनल अशोक बोरगे,

ौी.बी.एम.कावरे , िलिपक, आरो[य

आरो[य, अWन परवाना,दवाखाने,

आरो[यािधकारी

िवभाग

र+पेढी, िहवताप िनमुल
? न.

डॉ.ौी.एन.एस.पैठणकर,

ौी.एन.एस.वाघ, मु@य ःवQछता

महानगरपािलका यंऽणेमाफ?त

उपआरो[यािधकारी

िनिर2क

ःवQछताकामी घनकचरा

ौी.अWवर शेख, ू.मु@य ःवQछता

8यवःथापन िवभाग, कचरा

िनिर2क

संकलन व वाहतुक.

ौी.एस.एस.तांबोळी,

ौी.जी.एस.िझने, किन< िलिपक,

वसुली िवभाग, िर8हीजन िवभाग

सहा.मु6यिनधा?रक करसंकलन

िर8हीजन िवभाग

िवभाग
8
9
10

11

अिधकारी
12

ौी.ए.डी.सोनवणे,

सौ.सारसर वंदना राजकुमार, वरी<

आःथा.ूमुख

िलिपक
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आःथापना िवभाग

13

ौी.जे.एल.सारसर, ू.ूभाग

ौी.रिवंि मधुकार शेटे,

वसुली िवभाग (सावेडी)

अिधकारी,सावेडी, ू.स.ब.1

सी.एफ.सी.स_टर ूमुख

अितबमण िवभाग (ूभाग
सिमती.1)

14

15

16

ौी.एम.एम.वै`,ू.ूभाग

ौी.आर.जे.िशरसाठ, विर< िलिपक

अिधकारी, ूभाग सिमती

अितबमण िवभाग (ूभाग

ब.2

सिमती 2)

ौी. ए.डी.साबळे , जकात

ौी.एजाज अहमद शेख , विर<

वसुली िवभाग (झ_डीगेट)

अिध2क

िलिपक

अितबमण िवभाग (ूभाग

ौी.िकशोर जाधव, िलिपक

सिमती 3), जकात

ौी. िदलीप के. बडे , कर िनिर2क

वसुली िवभाग (बुaडगांव)

ौी.एन.बी.गोसावी,ूभाग
अिधकारी, बुaडगांव,ू.स ब.4

17

वसुली िवभाग (शहर)

ौी.के.ए.गोयल, गाड? न

अितबमण ( ूभाग सिमती .4)
ौी.यु जी bहसे, वृ2 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

ौी.आर.जी.सातपुत,े किन<

ौी.बी.सी.सावळे , इलेि:शक

इले:शीक िवभाग

अिभयंता

सुपरवायझर

ौी.पी.एस.वायाळ, ू.ःटोअर

ौी.ए.जी.जाधव, ःटोअर ूमुख

ःटोअर िवभाग

सौ. बेहळे जी ए, िलपीक

रे कॉड? िवभाग

ौी. शेखर भालचंि वैदय, िलपीक

मािहती सुिवधा क_ि

ौी.नानासाहे ब सखाराम

सुिूया हरीभाऊ घोगरे , कौश6य व

राiीय नागरी उपिजिवका

बेलेकर, सहा.ूक6प

उपिजिवका 8यवःथापक

अिभयान

अिधकारी

ौी.िववेक िवgनाथ मराळ, िवhीय

सुपरवायझर
21

ौी. एच आर सeयद, रे कॉड?
िवभाग ूमुख

22

ौी.8ही.एन.बालानी, मािहती
सुिवधा क_ि

23

समायोजन व लघु8यवसाय
8यवःथापक
ौी.िनलेश महादे व िशंदे, सामािजक
िवकास व संरचना 8यवःथापक
24

ौी.एस.एस.तांबोळी, माकट

ौी.रिवंि वखारे , विर< िलिपक

माकट व िववाह नjदणी िवभाग

ौी.िहरा कोहीर, िलपीक

संगणक िवभाग

ौी. िदनेश गांधी, एलबीटी

ौी.कैलास हिरभाऊ भोसले, विर<

ःथािनक संःथा कर िवभाग

ूमुख

िलिपक

ौी एस यु िमसाळ,

ौी.सितष मधुकर 2ेऽ,े िलिपक

िवभाग ूमुख
25

ौी. ए डी साळी, िसःटीम
मॅनेजर

26
27

अि[नशमन िवभाग ूमुख

136

अि[नशमन िवभाग

28

ौी.एस.बी.तडवी, ूभारी

ौी. नरे ि के दे शमुख, िलपीक

नगरसिचव व सव? सिम!या

ौी. ि8हWस_ट टी िफलीlस, िलपीक

बीडा िवभाग

ौी.वीर पारचंद िशवराम,

ौी.भाऊसाहे ब हौशीराम कािशद,

िश2ण िवभाग महानगरपािलका

विर< िलिपक

किन< सहाeयक

ौी.आर.एस.खोलम,

अिपलीय अिधकारी याचे मािहती

मािहती अिधकार 2005 चे

ू.ूिसmदी व जनसंपक?

अिधकारी

अनुषंगाने अपील कामकाज व

नगरसिचव
29

ौी.पी.एस.वायाळ, बीडा
िवभाग ूमुख

30
31

अिधकारी

ूिसmदी िवभाग
ौी. कैलास मडके, सहा.मंथपाल

महावीर वाचनालय,

ौी. आर.आर,मोरे ,िलिपक

ःपधा? पिर2ा ूिश2ण क_ि

सौ.ूिमला बारःकर,िलिपक

अंिबका वाचनालय.
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