
कलम ४ (१) (ब) (xvi) 
पपरी चचवड महानगरपािलकेचे वै कय िवभागातील शासक य मािहती अिधकारी/सहा यक शासक य मािहती 

अिधकारी/अिपलीय अिधकारी ( तेथील लोक ािधकारी या काय े ातील) यांची िव तृत मािहती कािशत करणे. 
 

अ.अिपलीय अिधकारी 
 
अ.  अिपलीय   

अिधका-याचे 
नाव 

पदनाम काय े  मोबाईल नं. ई-मेल यां या अिधन त शास कय 
मािहती अिधकारी 

१ डॉ. ल मण 
गोफण े
 

सहा. 
आरो य 
वै क य 
अिधकारी  

वै कय 
िवभाग, 

९९२२५०१३१७ l.gophane@pcmcin
dia. gov.in 
 
 
 
 

 
 
 
 

१.मािहती अिधकारी तथा 
शासन अिधकारी 

२. मािहती अिधकारी तथा 
जे / भारी वै क य 
अिधकारी, णालय/ 
दवाखाना 
३. मािहती अिधकारी तथा 
मिहला वै क य अिधकारी  
४. मािहती अिधकारी तथा 
शहर यरोग िनयं ण 
अिधकारी 
५. मािहती अिधकारी तथा 

भारी व थापक 
म यवत  औषध भांडार 
६. मािहती अिधकारी तथा 

भारी टीवड 
 
ब.मािहती अिधकारी 

अ. .  मािहती अिधका-यांचे नाव पदनाम काय े  प ा/फोन मोबाईल नं. अिपलीय ािधकारी 
१ ी. घुले राजीव मा ती शासन अिधकारी पपरी चचवड 

महानगरपािलका मु य 
इमारत, पपरी-१८. 

८००७०१८६९३ सहा. आरो य 
वै कय अिधकारी 

२ डॉ. वषा  डांगे मिहला वै क य 
अिधकारी 

पपरी चचवड 
महानगरपािलका मु य 
इमारत,. 

८८८८८४६२०६ वै क य संचालक 

३ डॉ. फरके राज  वै क य 
अिधकारी 

तालेरा णालय ९९२२५०१३०२ सहा. आरो य 
वै कय अिधकारी 

४ ी. महंमद अ बास महंमद 
अ दुल मलीक 

व थापक, 
म यवत  औषध 
भांडार (वै क य) 

वायसीएम णालय, 
तळमजला, पपरी पुणे  

 सहा. आरो य 
वै कय अिधकारी 

५ ी  िनकम राजेश बंडु भारी 
टीवड,म यवत  

साही य भांडार 
(वै क य) 

वायसीएम णालय, 
तळमजला, पपरी पुणे  

९९२२५०१००८ अित. आरो य 
वै कय अिधकारी 

 
क.सहा यक मािहती अिधकारी 
 
अ. . सहा यक मािहती  अिधका-याचे नाव पदनाम काय े  मोबाईल नं. 

१ ी. ितकोणे िव णू गणपत मु य िलिपक प. च.मनपाचे वै कय िवभाग ९८५०५२५८३८ 

२ ी. गाढवे शांत नामदेव मु य िलिपक प. च.मनपाचे वै कय िवभाग ९७६३०८७२८५ 

 


