
कलम 4(1)(b)(xvi) 
प्रशासन �वभाग 

क�द्र�य मा�हतीचा अ�धकार अ�ध�नयम,2005 अंतगर्त मा�हती अ�धकार�,साहाय्यक मा�हती 
अ�धकार� आ�ण अ�पल�य प्रा�धकार� यांची तप�शलवार मा�हती 

ना�शक महानगरपा�लका,ना�शक 

 
- प्रथम अ�पल�य अ�धकार� 

अ.क्र. प्रथम 
अ�पल�य 
अ�धकार� 

अ�धकार 
पद 

प्रथम अ�पल�य 
अ�धकार� म्हणून 
त्यांची कायर्क�ा 

संपूणर् पत्ता/दुरध्वनी 
क्रमांक 

अहवाल देणारे 
अ�धकार� 

1 श्रीमती 
सु�नता 
�भकन 
कुमावत 

प्रभार� 
उपआयुक्त 
(प्र.) 

मा�हतीचा अ�धकार 
अ�ध�नयम,2005 
अंतगर्त मा�हती 
�मळणे बाबत प्राप्त 
अजार्नुसार मा�हती 
देणे. 
व प्रथम अ�पलावर 
मुदतीत �नरण्य 
देणे. 

प�हला मजला, 
उपआयुक्त कायार्लय 
(प्रशासन), ना�शक 
महानगरपा�लका 
ना�शक मुख्यालय, 
राजीव गांधी भवन, 
शरणपुर रोड, ना�शक 
422 002 
दुरध्वनी क्र.0253-
2222411 

श्रीमती सु�नता 
�भकन 
कुमावत, 
सहा.आयुक्त 
(प्र.) 

 
 

- जनमा�हती अ�धकार�  
अ.क्र. जनमा�हती 

अ�धकार� 
अ�धकार पद जनमा�हती अ�धकार� 

म्हणून त्यांची 
कायर्क�ा 

संपूणर् पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक 

1 श्रीमती सु�नता 
�भकन 
कुमावत, 

सहा.आयुक्त 
(प्र.) 

मा�हतीचा अ�धकार 
अ�ध�नयम,2005 
अंतगर्त मा�हती �मळण े
बाबत प्राप्त अजार्नुसार 
मा�हती देण.े 

प�हला मजला, आस्थापना 
�वभाग, ना�शक 
महानगरपा�लका ना�शक 
मुख्यालय, राजीव गांधी 
भवन, शरणपुर रोड, ना�शक 



व प्रथम अ�पल�य 
अ�धकार� यांना प्रथम 
अ�पलावेळी मा�हती 
देणे. 

422 002 
दुरध्वनी क्र.0253-2222416 

 
- साहाय्यक मा�हती अ�धकार� 

अ.क्र. साहाय्यक मा�हती 
अ�धकार्याचे नाव 

अ�धकार पद साहाय्यक मा�हती 
अ�धकार� म्हणून 
त्यांची कायर्क�ा 

संपूणर् पत्ता/दुरध्वनी 
क्रमांक 

1.  श्री.पं�डत �शवाजी �शंदे सहा अ�ध�क मा�हतीचा अ�धकार 
अ�ध�नयम,2005 
अंतगर्त मा�हती �मळण े
बाबत प्राप्त अजार्नुसार 
मा�हती देण े

प�हला मजला, 
आस्थापना �वभाग, 
ना�शक महानगरपा�लका 
ना�शक मुख्यालय, राजीव 
गांधी भवन, शरणपुर 
रोड, ना�शक 422 002 
दुरध्वनी क्र.0253-
2222416 

2.  श्री.गायकवाड गंगाधर 
शंकर 

व�रष्ठ 
�लपीक 

3.  श्री.�लटे संजय 
दत्तात्रय 

व�रष्ठ 
�लपीक 

4.  श्री.काठे �दल�प 
मुरल�धर  

लघुल्◌े◌ाखक  

5.  श्री.दराड ेकैलास 
सुकदेव 

लघुल्◌े◌ाखक  

6.  श्री.�शंदे �वलास 
रंगनाथ 

क�नष्ठ 
�लपीक 

7.  श्री.जगताप �दल�प 
गंगाधर 

क�नष्ठ 
�लपीक 

8.  श्री.मोरे राज ुनामदेव क�नष्ठ 
�लपीक 

9.  श्री.पवार राकेश 
बाळकृष्ण 

क�नष्ठ 
�लपीक 

10.  श्री.ढुमसे गणेश देवराम क�नष्ठ 
�लपीक 

11.  श्री.ठाकुर सु�नल क�नष्ठ 



अ.क्र. साहाय्यक मा�हती 
अ�धकार्याचे नाव 

अ�धकार पद साहाय्यक मा�हती 
अ�धकार� म्हणून 
त्यांची कायर्क�ा 

संपूणर् पत्ता/दुरध्वनी 
क्रमांक 

छोटु�संग �लपीक 
12.  श्री.�शंदे �नतीन श्रीपत क�नष्ठ 

�लपीक 
13.  श्री.कुटे भगवान शकंर क�नष्ठ 

�लपीक 
14.  श्री.सोनार चंद्रकांत 

�नवृत्ती  
क�नष्ठ 
�लपीक 

15.  श्री.गाडे पं�डत सुकदेव क�नष्ठ 
�लपीक 

16.  श्री.�नमोनकर स�चन 
ल�मीकांत 

क�नष्ठ 
�लपीक 

17.  श्री.पवार वामन रमेश  क�नष्ठ 
�लपीक 

18.  श्री.भवर रमेश सुकदेव क�नष्ठ 
�लपीक 

19.  श्री.अत्रे जयेश सुभाष क�नष्ठ 
�लपीक 

20.  श्री.मानेकर सुदाम 
रंगनाथ 

क�नष्ठ 
�लपीक 

21.  श्रीमती उगले कल्पना 
प्रकाश  

क�नष्ठ 
�लपीक 

22.  श्री.गावंडे अ�नल 
�नलकंठ 

क�नष्ठ 
�लपीक 

  

23.  श्री.भागवत 
नर�द्रअनंतराव  

क�नष्ठ 
�लपीक 

  

24.  श्री.प्रमोद अशोक 
�नंबाळकर 

क�नष्ठ 
�लपीक 

  

 



 
             सहा.आयुक्त (प्र.) 

ना�शक महानगरपा�लका ना�शक 
 

 


