रायगड जिल्ह्यातील सर्व शासकिय र् निमशासिीय िायावलयाांची माहितीसाठी वर्र्रणपत्र
अ.क्र.

कार्यालर्याचे नाांव

कार्यालर्य प्रमुखाचे पदनाम

कार्यालर्याचा पत्ता

दु रध्वनी क्रमाांक

कार्यालर्यीन ई-मे ल आर्यडी
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1

जिल्हाजिकारी कार्यालर्य रार्यगड

जिल्हाजिकारी रार्यगड

अजलबाग
2

जहराकोट तळाच्र्या शेिारी, मु.पो.ता. अजलबाग,

02141-222118

collectorraigad@gmail.com,

जि.रार्यगड, 402201

collector.raigad@maharashtra.gov.in

जिल्हा पोजलस अजिक्षक कार्यालर्य

जिल्हा पोजलस अजिक्षक रार्यगड- पोलीस अिीक्षक रार्यगड र्याांचे कार्यालर्य, जटळक

02141-222093/

रार्यगड-अजलबाग

अजलबाग

02141-222008

रोड, महर्षि कर्वे मागग, जहराकोट तलार्वािर्वळ, ता.

sp.raigad385@gmail.com/
sp.raigad@mahapolice.gov.in

अजलबाग, जि.रार्यगड, 402201
3

मुख्र्य कार्यगकारी अजिकारी, रार्यगड
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जिल्हा पजरिद अजलबाग
4

उप र्वन सरांक्षक (DFO), अजलबाग र्वन

6

7

02141-222024

ceozpraigad@gmail.com /
ceozp_raigad@maharashtra.gov.in
dycfalibag@mahaforest.gov.in

अजलबाग समोर, ता.अजलबाग, जि.रार्यगड
उप र्वनसांरक्षक, अजलबाग

जर्वभाग, अजलबाग
5

"जशर्वजतर्ग" इमारत, जिल्हा सामान्र्य रुग्णालर्य
जहराकोट तळाच्र्या शेिारी, मु.पो.ता. अजलबाग,

02141-222016

जि.रार्यगड, 402201

जिल्हा अजिक्षक कृजि अजिकारी

जिल्हा अजिक्षक कृजि अजिकारी

जिल्हा अजिक्षक कृजि अजिकारी कार्यालर्य,

कार्यालर्य

रार्यगड - अजलबाग

शासकीर्य रोपर्वाजटका पेण रोड, राऊतर्वाडी, र्वेश्र्वी, 222094

जिल्हा रुग्णालर्य रार्यगड अजलबाग

जिल्हा शल्र्य जचजकत्सक रार्यगड

आरोग्र्य जर्वभाग , रार्यगड जिल्हा

जिल्हा आरोग्र्य अजिकारी,

पजरिद, अजलबाग

राजिप अजलबाग

ता.अजलबाग, जि.रार्यगड-402209

02141-222349 02141-

जिल्हा रुग्णालर्य रार्यगड अजलबाग, रार्यगड जिल्हा

02141-222157

पजरिदे समोर, बीच रोड, ता.अजलबाग, जि.रार्यगड

222667

402201

“जशर्वजतर्ग “ इमारत, जतसरा मिला, जिल्हा

/

dsaoraigad@gmail.com /
raigad.dsao@rediffmail.com
csraigad70@gmail.com

02141-222077

dhozpraigad@gmail.com

02142-222289

dporaigad@gmail.com

02141-222428

slrraigad@rediffmail.com /
dslrraigad@yahoo.co.in

02141-222317

dsoraigad.2009@rediffmail.com

02141-222019

dioraigad@gmail.com

सामान्र्य रुग्णालर्य अजलबाग समोर, ता.अजलबाग,
जि.रार्यगड

8
9

10

जिल्हा जनर्योिन सजमती रार्यगड-

जिल्हा जनर्योिन अजिकारी

अजलबाग

जिल्हा अिीक्षक भूजभ अजभलेख रार्यगड जिल्हा अिीक्षक भूजभ अजभलेख

मा.जिल्हाजिकारी रार्यगड-अजलबाग र्याांचे

अजलबाग

रार्यगड अजलबाग

कार्यालर्याचे आर्वारात, ता.अजलबाग, जि.रार्यगड-

जिल्हा क्रीडा अजिकारी कार्यालर्य

जिल्हा क्रीडा अजिकारी

रार्यगड
11

जनर्योिन भर्वन, जिल्हाजिकारी कार्यालर्य, रार्यगड-

अजलबाग

जिल्हा माजहती कार्यालर्य, रार्यगडअजलबाग

402201

जिल्हा क्रीडा अजिकारी कार्यालर्य रार्यगड, जिल्हा
क्रीडा सांकूल, नेहूली, ता.अजलबाग, जि.रार्यगड

जिल्हा माजहती अजिकारी

जिल्हा माजहती कार्यालर्य रार्यगड-अजलबाग,
पाध्र्येर्वाडी, बँक ऑफ इांजडर्या िर्वळ, बालािी नाका,
ता.अजलबाग, जि.रार्यगड -402201

अ.क्र.

कार्यालर्याचे नाांव

कार्यालर्य प्रमुखाचे पदनाम

कार्यालर्याचा पत्ता

दु रध्वनी क्रमाांक

कार्यालर्यीन ई-मे ल आर्यडी
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जिल्हा सैजनक कल्र्याण कार्यालर्य

जिल्हा सैजनक कल्र्याण

जिल्हा सैजनक कल्र्याण कार्यालर्य, जहराकोट तलार्व, 02141-222208

रार्यगड-अजलबाग

अजिकारी,

कोिागार कार्यालर्यािर्वळ रार्यगड-अजलबाग

जिल्हा मजहला र्व बाल कल्र्याण

रार्यगड-

अजलबाग

जिल्हा मजहला र्व बाल कल्र्याण

जनलपुष्प जबल्डींग, तळमिला, एम.आर्य.डी.सी.

अजिकारी, रार्यगड अजलबाग

अजिकारी, रार्यगड अजलबाग

कार्यालर्यापुढे , नागडोंगरी, चेंढरे , ता.अजलबाग,

प्रकल्प अजिकारी, एकात्त्मक

प्रकल्प अजिकारी, एकात्त्मक

आजदर्वासी जर्वकास प्रकल्प, पेण

आजदर्वासी जर्वकास प्रकल्प, पेण

जिल्हा व्र्यर्वसार्य जशक्षण र्व प्रजशक्षण

जिल्हा व्र्यर्वसार्य जशक्षण र्व

अजिकारी, रार्यगड-अजलबाग

प्रजशक्षण अजिकारी, रार्यगड-

जिल्हा उपजनबांिक, सहकारी सांस्र्ा,

अजलबाग

जिल्हा उपजनबांिक, सहकारी

21

22

02143-252519

poitdp.pen-mh@gov.in

02141-225103

dveto.raigad@gmail.com

शक्र
ु तारा बिल्डींग , तळमजला, सत्कार प्रेस समोर,
ता.अललिाग, जज.रायग्

02141-222013

ddr_rgd@rediffmail.com

9803744439

raigad@nabard.org

02141-22269/895/344

raigad.leadbank@bankofindia.co.in

अजिक्षक अजभर्यांता र्याांचे कार्यालर्य, अांतोरा रोड,

02143-253568/

ता.पेण, जि.रार्यगड-402107

02143-252099

sepen@mahadiscom.in/
sepen99@gmail.com

02141-228001

excisesupdtraigad@mahaonline.gov.in/
supdtstateexciseraigad@gmail.com

02141-222196

drdaraigad@gmail.com

022-27424444

mh46@mahatranscom.in

जि.रार्यगड

प्रकल्प अजिकारी, एकात्त्मक आजदर्वासी जर्वकास
प्रकल्प, पेण, रार्यगड बािार बािूला, ता.पेण,
जि.रार्यगड

जबर्वलकर इस्टे ट, उमा महे श्र्वर मांजदरासमोर,
ता.अजलबाग, जि.रार्यगड

राष्रीर्य कृजि र्व ग्रामीण जर्वकास बँक

जिल्हा जर्वकास व्र्यर्वस्र्ापक

2002, पजहला मिला, डॉ.जदर्वेकर जनर्वास, िैन

(नाबाडग )

(डीडीएम)

मांजदरािर्वळ, श्रीबाग नां.2, ता.अजलबाग,

व्र्यर्वस्र्ापक

महाराष्र राज्र्य जर्वद्युत जर्वतरण कांपनी

जि.रार्यगड -402201

पजहला मिला, जमरा मािर्व हॉटे ल, एस.टी.स्टँ ड
समोर, ता.अजलबाग, जि.रार्यगड 402201

अजिक्षक अजभर्यांता

मर्याजदत
20

wcdora@gmail.com

सांस्र्ा, रार्यगड-अजलबाग

रार्यगड
19

02141-225321

रार्यगड-अजलबाग

जिल्हा अग्रणी बँक, बँक ऑफ इांडीर्या,

zswo_raigad@maharashtra.gov.in

अजिक्षक, राज्र्य उत्पादन शुल्क,

अजिक्षक, राज्र्य उत्पादन शुल्क,

सरकारी िान्र्य गोडाऊनच्र्या समोर, अजलबाग

रार्यगड अजलबाग र्याांचे कार्यालर्य

रार्यगड-अजलबाग

पोलीस स्टे शनच्र्या मागे , ता.अजलबाग, जि.रार्यगड

प्रकल्प सांचालक, जिल्हा ग्रामीण

प्रकल्प सांचालक, जिल्हा ग्रामीण

जिल्हा ग्रामीण जर्वकास र्यांत्रणा, रार्यगड-अजलबाग,

जर्वकास र्यांत्रणा, राजिप अजलबाग

जर्वकास र्यांत्रणा, राजिप अजलबाग

मुख्र्य पोस्ट ऑजफस समोर, ता.अजलबाग,

प्रादे जशक पजरर्वहन कार्यालर्य पनर्वेल

प्रादे जशक पजरर्वहन अजिकारी
पनर्वेल

जि.रार्यगड-402201

प्रादे जशक पजरर्वहन कार्यालर्य, क्रेजिर्य सुजर्विा भर्वन,
2रा मिला, कळां बोली, ता.पनर्वेल, जि.रार्यगड410213

अ.क्र.

कार्यालर्याचे नाांव

कार्यालर्य प्रमुखाचे पदनाम

कार्यालर्याचा पत्ता

दु रध्वनी क्रमाांक

कार्यालर्यीन ई-मे ल आर्यडी

1

2

3

4

5

6

23
24

25

उपप्रादे जशक पजरर्वहन कार्यालर्य, पेण

उप प्रादे जशक पजरर्वहन

जर्वकास स्मृती जबल्डींग, उत्किग नगर, पेण खोपोली

रार्यगड

अजिकारी, पेण

रोड, ता. पेण, जि. रार्यगड.

सहार्यक आर्युक्त मत्स्र्यव्र्यर्वसार्य (ताां),

सहार्यक आर्युक्त मत्स्र्यव्र्यर्वसार्य

जसध्दी अपाटग मेंट , ३ रा मिला, अजलबाग-पेण रोड,

रार्यगड-अजलबाग

(ताां), रार्यगड-अजलबाग

िगदाळे हॉत्स्पटलच्र्या बािूला, अजलबाग, रार्यगड

सहाय्र्यक आर्युक्त, समाि कल्र्याण,

सहाय्र्यक आर्युक्त, समाि

रार्यगड अजलबाग

कल्र्याण, रार्यगड अजलबाग

402201

सहाय्र्यक आर्युक्त, समाि कल्र्याण, रार्यगड र्याांचे

02143-252234

mh6@mahatranscom.in

02141-224221

acfalibag@gmail.com

02141-222288

socialwelfareraigads@gmail.com

02143-252289

dcstraigad@gmail.com

02141-222029

asstdiremp.raigad@ese.maharashtra.gov.
in/ alibagrojgar@gmail.com
gsdaraigad@gmail.com/
gsdarg@hotmail.com

कार्यालर्य, डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर सामाजिक
न्र्यार्य भर्वन, गोंिळपाडा, ता.अजलबाग, जि.रार्यगड

26

जर्वभाग जनर्यांत्रक, राज्र्य पजरर्वहन

जर्वभाग जनर्यांत्रक, राज्र्य पजरर्वहन

महाराष्र राज्र्य मागग पजरर्वहन महामांडळ, जर्वभाग

महामांडळ, रामर्वाडी, पेण

रार्यगड जर्वभाग, पेण

जनर्यांत्रक र्याांचे कार्यालर्य, रा.प. रार्यगड जर्वभाग,

जिल्हा कौशल्र्य जर्वकास, रोिगार र्व

सहाय्र्यक आर्युक्त

ता.पेण, जि.रार्यगड
27

उद्योिगता मागगदशगन केंि, अजलबाग
28

29

जि.रार्यगड

र्वरीष्ठ भूर्वैज्ञाजनक, भूिल सर्वेक्षण र्व

र्वरीष्ठ भूर्वैज्ञाजनक, भूिल

अजलबाग नगरपजरिद नजर्वन प्रशासकीर्य इमारत,

जर्वकास र्यांत्रणा, रार्यगड-अजलबाग

सर्वेक्षण र्व जर्वकास र्यांत्रणा,

ता.अजलबाग, जि.रार्यगड

सहार्यक आर्युक्त र्याांचे कार्यालर्य, अन्न

रार्यगड-अजलबाग

सहार्यक आर्युक्त (औििे )

र्व औिि प्रशासन म.राज्र्य, ता.पेण,
30

र्वैभर्व जनर्वास, भांडार आळी, चेंढरे , ता.अजलबाग,

जि.रार्यगड
गृहजर्वभाग (बांदरे र्व पजरर्वहन),

प्रादे जशक बांदर अजिकारी,

महाराष्र मेरीटाईम बोडग , प्रादे जशक

महाराष्र मेरीटाईम बोडग रािपूरी

बांदर अजिकारी र्याांचे कार्यालर्य,

बांदरे समुह रार्यगड-अजलबाग

02141-222178

श्रीर्यश प्लाझा, दु सरा मिला, िरमतर रोड, ता.

02143-252084/

पेण, जि.रार्यगड- 402 107

252085/ 254678

िुने भािी माकेट रोड, ता.अजलबाग, जि.रार्यगड

02141-226551 02141-

raigadpenfda@rediffmail.com
po.rajpuri@mmb.maharashtra.gov.in

222746

रािपूरी बांदरे समुह, रार्यगड-अजलबाग
31

कामगार उप आर्युक्त, रार्यगड अजलबाग कामगार उप आर्युक्त, रार्यगडपनर्वेल

32

र्वरीष्ठ महा प्रबांिक पनर्वेल (BSNL)
भारत सांचार जनगम जल. रार्यगड

र्वरीष्ठ महा प्रबांिक पनर्वेल

जर्वघ्नहता कॉम्पप्लेक्स, पजहला माळा, िुना मुांबई पुणे

022-7452835

aclraigadpanvel@yahoo.co.in

022-27465200

gmraigad@gmail.com

महामागग, सेक्टर-1, खाांदा कॉलनी, नर्वीन पनर्वेल410206

र्वरीष्ठ महा प्रबांिक पनर्वेल (BSNL) भारत सांचार
जनगम जल. रार्यगड

अ.क्र.

कार्यालर्याचे नाांव

कार्यालर्य प्रमुखाचे पदनाम

कार्यालर्याचा पत्ता

दु रध्वनी क्रमाांक

कार्यालर्यीन ई-मे ल आर्यडी

1

2

3

4

5

6
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पनर्वेल महानगरपाजलका

आर्युक्त

आर्युक्त कार्यालर्य, 2रा मिला, दे र्वाळे तलार्वाच्र्या

022-27458040/

समोर, गोखले हॉलच्र्या शेिारी, पनर्वेल-410206

27458041/

022-

panvelcorporation@gmail.com /
022- panvel_mc@yahoo.com

27458042
34

महाराष्र ग्रामीण रस्ते जर्वकास सांस्र्ा,

कार्यगकारी अजभर्यांता

र्वेदाांत इमारत, तळ मिला,रूम नां.०१ पांतनगर,

रार्यगड – अजलबाग

(प्रमांग्रासर्यो),महाराष्र ग्रामीण

मु.चेंढरे ,पो. चेंढरे ,ता.अजलबाग, जि.रार्यगड जपन

रस्ते जर्वकास सांस्र्ा,रार्यगड
35

अजलबाग
रार्यगड पाटबांिारे जर्वभाग, कोलाड, ता. कार्यगकारी अजभर्यांता
रोहा, जि. रार्यगड

36

37

38

42

रार्यगड पाटबांिारे जर्वभाग, कोलाड, ता. रोहा,

कार्यगकारी अजभर्यांता, खारभूमी

खाचरखखड, गिानन महाराि मांजदरािर्वळ, मुांबई

र्व अन्र्वेिण जर्वभाग पेण रार्यगड

सर्वेक्षण र्व अन्र्वेिण जर्वभाग पेण

गोर्वा महामागग, ता.पेण, जि.रार्यगड

रार्यगड

नगररचना आजण मुल्र्यजनिारण जर्वभाग, सहार्यक सांचालक नगररचना

नगररचना आजण मुल्र्यजनिारण जर्वभाग, सहार्यक

सहार्यक सांचालक नगररचना रार्यगड

eerid24@gmail.com
eerid.koladwrd@maharashtra.gov.in
rdwrdkldee@gmail.com

सांचालक नगररचना रार्यगड अजलबाग, नगरपजरिद

रार्यगड अजलबाग

02143-252203

02141-222117

adtp_alibag@rediffmail.com/
adtp.alibaug@maharashtra.gov.in
eealibaug@midcindia.org

अजलबाग

िुनी प्रशासकीर्य इमारत, लेले चौक, ता.अजलबाग,

कार्यगकारी अजभर्यांता, महाराष्र

जि.रार्यगड
कार्यगकारी अजभर्यांता, महाराष्र औद्योजगक जर्वकास

02141-222257 02141-

महामांडळ अजलबाग, अजलबाग रे र्वस रोड,

222242

कार्यगकारी अजभर्यांता

कार्यगकारी अजभर्यांता, महाराष्र

कार्यगकारी अजभर्यांता

उप र्वन सरांक्षक (DFO), रोहा र्वन

ता.अजलबाग, जि.रार्यगड-402201

कार्यगकारी अजभर्यांता, महाराष्र औद्योजगक जर्वकास

उप र्वनसांरक्षक, रोहा

जि.रार्यगड-402309

र्वनभर्वन, रोहा मुरुड रोड, तहजसल कार्यालर्य रोहा

eemahad@midcindia.org

02194-235755

dcfroha@gmail.com/
dycfroha@mahaforest.gov.in

02141-222235
02141-222099

jdr.raigad@igrmaharashtra.gov.in /
jdr.raigad01@gmail.com
didic.raigad@maharashtra.gov.in

02140-263090

eemjp_mangaon@rediffmail.com

शेिारी, मु.पो.ता.रोहा, जि.रार्यगड 402109

सह जिल्हा जनबांिक र्व मुिाांक

सह जिल्हा जनबांिक र्वगग-1

अजलबाग पोलीस स्टे शन िर्वळ, ता.अजलबाग,

जिल्हाजिकारी रार्यगड अजलबाग

(जन.श्रे) रार्यगड अजलबाग

जि.रार्यगड

जिल्हा उद्योग केंि, रार्यगड-अजलबाग

02145-232537

महामांडळ महाड, नडगार्व तफे जबरर्वाडी, ता.महाड,

जर्वभाग, रोहा
41

02194-250857

- ४०२२०१.

कार्यगकारी अजभर्यांता, खारभूमी सर्वेक्षण

औद्योजगक जर्वकास महामांडळ महाड
40

mh-rai@pmgsy.nic.in

जि. रार्यगड, जपन कोड 402304

औद्योजगक जर्वकास महामांडळ अजलबाग
39

02141-220037

महाव्र्यर्वस्र्ापक

रार्यगड बािारसमोर जठकरुळ नाका, अजलबाग,
ता. अजलबाग, जि. रार्यगड- 402201

43

कार्यगकारी अजभर्यांता, महाराष्र िीर्वन

कार्यगकारी अजभर्यांता, महाराष्र

िलशुध्दीकरण केंि, उत्तेखोल माणगाांर्व ,

प्राजिकरण माणगाांर्व

िीर्वन प्राजिकरण माणगाांर्व

ता.माणगाांर्व , जि.रार्यगड- 402104

अ.क्र.

कार्यालर्याचे नाांव

कार्यालर्य प्रमुखाचे पदनाम

कार्यालर्याचा पत्ता

दु रध्वनी क्रमाांक

कार्यालर्यीन ई-मे ल आर्यडी
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कार्यगकारी अजभर्यांता, महाराष्र िीर्वन

कार्यगकारी अजभर्यांता, महाराष्र

िलव्र्यर्वस्र्ापन जर्वभाग, मार्ेरान रोड, भूखांड क्र.1, 022-27464400

प्राजिकरण पनर्वेल

िीर्वन प्राजिकरण पनर्वेल

सेक्टर नां.1, नर्वीन पनर्वेल, रार्यगड-410206

सहार्यक जनर्यांत्रक र्वैि मापन शास्त्र,

सहार्यक जनर्यांत्रक र्वैि मापन

104, पजहला मिला, सुर्यगदशगन, एलआर्यसी

रार्यगड जिल्हा

शास्त्र, पेण जिल्हा रार्यगड

ऑजफस समोर, एम.िी.रोड, ता.पेण, जि.रार्यगड

कार्यगकारी अजभर्यांता र्याांचे कार्यालर्य,

कार्यगकारी अजभर्यांता, सार्वगिजनक

सार्वगिजनक बाांिकाम जर्वभाग, महाड

02143-254498

aclmraigad@yahoo.in

कार्यगकारी अजभर्यांता र्याांचे कार्यालर्य, सार्वगिजनक

02145-222167/

eemhd1@gmail.com

बाांिकाम जर्वभाग, महाड

बाांिकाम जर्वभाग, महाड

02145-223659

कार्यगकारी अजभर्यांता र्याांचे कार्यालर्य,

कार्यगकारी अजभर्यांता, सार्वगिजनक

कार्यगकारी अजभर्यांता र्याांचे कार्यालर्य, सार्वगिजनक

022-27452778

panvel.ee@mahapwd.com

सार्वगिजनक बाांिकाम जर्वभाग, पनर्वेल

बाांिकाम जर्वभाग, पनर्वेल

बाांिकाम जर्वभाग, पनर्वेल (खभगारी), पनर्वेल-

(खभगारी)

(खभगारी)

410206

कार्यगकारी अजभर्यांता र्याांचे कार्यालर्य, राष्रीर्य

02143-256860

eenhpen@gmail.com /

राष्रीर्य महामागग जर्वभाग, पेण-रार्यगड

महामागग जर्वभाग पेण

महामागग जर्वभाग, पेण-रार्यगड-402 107

02143-256512

nhpen.ee@mahapwd.com

भारतीर्य राष्रीर्य रािमागग प्राजिकरण

महाप्रबांिक

भारतीर्य राष्रीर्य रािमागग प्राजिकरण, स.नां.63,

022-27879404

piupanvel@nhai.org/
piupanvel@gmail.com

02143-278011

eehmpd@rediffmail.com

कार्यगकारी अजभर्यांता र्याांचे कार्यालर्य,

कार्यगकारी अजभर्यांता, राष्रीर्य

402107

एनएच 4बी, "डी" पॉईन्ट, खचचपाडा-कळां बोली
50

eewm.newpanvel@mjp.gov.in

कार्यगकारी अजभर्यांता, हे टर्वणे प्रकल्प
जर्वभागीर्य कार्यालर्य, कामाली.

कार्यगकारी अजभर्यांता

बार्यपास रोड, पनर्वेल-410206

मु.कामाली, ता.पेण, जि.रार्यगड

