
अ. . मािहती 
अिधकारी यांचे 

नाव

अिधकारी पद मािहती अिधकारी हणुन याची 
कायक ा

संपुण प ा/ दुर वनी ं माक ई-मेल ( या 
काय ापुरताच)

अिपलीय ािधकारी

1 ी. हनुमंत 
सरवदे

कायालयीन 
अिध क

अनिधकृत बांधकाम व अित मण 
 ब ेि य कायालय शासन 

िवभाग

पीनगर, िनगडी,44
9922501456

bward@pcmcindia.
gov.in
bzone@pcmcindia.
gov.in        

ी. अिमत पंडीत, 
ेि य अिधकारी, 

ब- ेि य कायालय

2 ी. रोिहदास 
शेटे

मु य िलिपक शासन, भुमी जदगी, 
सभाशाखा, लेखा िवभाग 
सावजिनक वाचनालय व पधा 
प र ा क  ब ेि य अंतगत

कवळे, ता.हवेली िज. पुणे
9922501456 bzone@pcmcindia.

gov.in        

ी. अिमत पंडीत, 
ेि य अिधकारी, 

ब- ेि य कायालय

अिपलीय ािधकारी
अ. . अिपलीय 

िधकारी यांचे 
नाव

अिधकारी पद अिपलीय ािधकारी याची 
कायक ा

संपुण प ा/ दुर वनी ं माक अहवाल देणारे 
मािहती अिधकारी

ई. मेल आयडी (या 
काय ापुरताच)

1 ी. अिमत 
पंडीत

 ेि य अिधकारी ब- ेि य कायालय 
काय ेञापुरतीच मया दत (4 

भाग)

ब ेि य कायालय
9922501456

ी. अिमत पंडीत
 ेि य अिधकारी, ब-
 ेि य कायालय

bzone@pcmcin
dia.gov.in    

मािहती अिधकारी 
अ. साहा यक 

मािहती 
अिधका-यांचे 
नाव

अिधकार पद सहा यक मािहती अिधकारी 
हणुन याची कायक ा

संपुण प ा/ दुर वनी ं माक

1 ी. दपक 
गायकवाड

लेखािधकारी लेखा िवभाग ब- ेि य कायालय 
ेञापुरतेच मया दत आकुड ,  9922501456

2 ीम. वाती 
िनमगुळकर

लघुलेखक सभा शाखा व मा. ेि य 
अिधकारी यांचे कामकाज 

ेञापुरते मया दत

 चचवड पुणे ४११०३३
9922501456

3  
ी. रोिहदास 

शेटे

मु य िलिपक शासन िवभाग आ थापना 
िवषयक,  िववाह मंडळ व िववांह 
न दणी, माहीती अिधकार,  
अिभलेख नागरव ती िवभागाचे 
कामकाज ब ेि य कामकाज 

ेञापुरते मया दत   शासन 
िवभाग भुिम आिण जदगी 
िवभाग  हॉकस झोन, यु आय डी, 
 िनवडणूक, मािहती अिधकार, 
जनगणना, अिभलेख, 
पूरिनय ण, ब ेि य कामकाज 

ेञापुरते मया दत

 
कवळे, ता. हवेली िज. पुणे  

                            
9922501456

4 ी. हनुमंत 
रोकडीबा सरवदे

कायालयीन 
अिध क

ब ेि य कायालयाचे 
काय े ातील मोक या जागा, 
फुटपाथ, र यावरील अित मण 
हटिवण,े अनिधकृत जािहरात 
फलक, फे स, बँनस, होड ग 
हटिवण,े अनिधकृत टॉल, 
रसवंतीगृह,े िनरा िव  क  
हटिवण,े टप-या, ितनचाक  व 
चार चाक  वाहनां ारे होणारे 

ावसायीक अित मणे हटिवण,े 
मािहती अिधकारी इ यादी 
कामकाज करण.े

पीनगर, िनगड-44

क  शासनाचा मािहतीचा अिधकार अिधिनयम २००५ कलम 4(1) (ख)  अ वये
ब- ेि य कायालय 

सावजिनक मािहती अिधकारी यांचे नाव, पदनाम व इतर तपिशल  


