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१

यातील महसूल 6वभागातील अ धका7यांचे दरू 9वनी

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

=ी.6वकास खारगे,भा.>.से.

दरू 9वनी

मांक

मांक
:मण9वनी

काया<लय

नवास

022-2223363

022-22823624

9930154999

222001

222002

8806946449

222003

222004

8888805622

202250

--

8888805622

222005

222006

9422436060

222007

222008

8888963555

222009

235077

9820717579

222011

222012

8856015194

--

--

9422436060

07132-233015

233016

9405291529

07137-272370

272371
273815fax

7020803886

07133-272041

272042
272500fax

8750870145

महसूल व वन वभाग तथा पालक
स चव,गड चरोल िज हा
२

=ी.शेखर #संह, भा.>.से.
िज हा धकार

३

=ी.सुधाकर कुळमेथे
अपर िज हा धकार ,गड चरोल

४

=ी.सुधाकर कुळमेथे
.अपर िज हा धकार ,अहे र

५

=ी. धनाजी पाट ल
.$नवासी उपिज हा धकार

६

=ी.महे श पाट ल
िज हा पूरवठा अ धकार

७

=ीमती.6वजया जाधव
उपिज हा धकार ,रोहयो

८

=ीमती क पना नळ (ठुबे)
उपिज हा $नवडणूक अ धकार

९

=ी.धनाजी पाट ल उपिज हा धकार
(सामा/य) भस
ू ंपादन

१०

=ी. नतीन Fकसन सद गर
उप वभागीय अ धकार गड चरोल

११

=ी.6वशालकुमार एस. मे=ाम
उप वभागीय अ धकार वडसा

१२

=ीमती.इंदरू ाणी जाखर (IAS)
उप वभागीय अ धकार

व सहा5यक

िज हा धकार अहे र
१३

9881338668

=ी.कैलास पी. अंडील
.उप वभागीय अ धकार एटाप ल

१४

=ी.समाधान शIडगे

07139-245153

9404677085

07135-235035

9820717579

222031

7588772811
9158530487

222013

9545840077

उप वभागीय अ धकार , कुरखे डा
१५

=ीमती.6वजया जाधव
.उप वभागीय अ धकर चामोश;

१६

=ी.कृKणा ईMवर रे Nडी िज हा
आप=ती

>यव?थापन

अ धकार ,

गड चरोल
१७

=ी.ट .एस. तडके
िज हा $नयोजन अ धकार

१८

=ी.अ नल गोतमारे (मानव वकास)

8805438295

िज हा $नयोजन अ धकार
१९

=ी.एस.आर.टI भुणO,

222509

9423121222

222005

8007500876

222001

9421818008

222001

9421732826

222003

9421001006

222005

9403436554

िज हा सूचना वAान अ धकार
२०

=ी.=ीकांत शेळके
िज हा खBणकमC अ धकार

२१

=ी.भरत येरमे

िज हा धकार यांचे

ि?वय सहा5यक
२२

=ी.िजतIP डोळस
िज हा धकार यांचे लघल
ु ेखक

२३

=ी.एस.बी.बोहरपी अFपर
िज हा धकार यांचे लघल
ु ेखक

२४

=ी.के.एस. भांडारकर
ना.तहGसलदार, आ?थापना

२५

=ी.आर.िQह.सुपारे लेखा धकार ,

9404535774

िज हा धकार कायाC. गड चरोल
२६

=ी.सोमनाथ शेटे
िज हा

२७

8600992455

222205

शासन अ धकार

=ी.महI P गणवीर

233019

233020

9422639302

07138-254023

254022

9421814615

07135-235038

235039

8600015809

07135-271093

271092

9421213199
8624868523

07137-266560

266550

9421711206

07137-272152

272253
273815

9420867462

07139-245433

245435

9422325560

तहGसलदार, गड चरोल
२८

=ी.के.वाय.कुणारपवार
तहGसलदार, धानोरा

२९

=ी.संजय गंगथडे
तहGसलदार, चामोश;

३०

=ी.ए.एस.कांबळे
तहGसलदार, मुलचेरा

३१

=ी.क याणकुमार दहाट
तहGसलदार, आरमोर

३२

=ी.जी.ट .सोनवाने
तहGसलदार, वडसा

३३

=ी.र6वंP चQहाण
तहGसलदार, कुरखेडा

३४

=ी.सी.आर.भंडार

07139-230004

9421715417

तहGसलदार कोरची
३५

=ी.>शांत घोSडे

07133-272044

272048

9822737118

07131-233129

233130

7875259366

07136-223122

223133

9921790565

07134-220039

220040

9881338668

तहGसलदार अहे र
३६

=ी.आर.बी.जसवंत
तहGसलदार, GसरIचा

३७

=ी.सतीश ए. थेटे
तहGसलदार, एटाप ल

३८

=ी.कैलास पी. अंडील
तहGसलदार, भामरागड

३९

=ी.सुनील बन

222521

9421727279

अ धJक, भूमीअGभलेख
४०

=ी.ए.डी.दे शमुख

9021725225

अ$त.सह िज हा$नबंधक तथा मुLाक
४१

=ी. नतीन पांडे

9373100805

िज हासै$नक क याण अ धकार
४२

=ी.एन.एम.ठाकरे

9764853580

तहसीलदार सामा/य
४३

=ी.एम.ट .वलथरे
तहसीलदार संगायो.

9422362039

िज हापTरषद,गड चरोल येथील अ धका7यांचे दरू 9वनी
अ. .

1

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

डॉ.6वजय राठोड (IAS)

दरू 9वनी

मांक

मांक
:मण9वनी

काया<लय

नवास

222304

222318

7719030033

222306

223128

9404817216

222364

222351

8408076793

222308

222345

9422834073

222642

235713

9404817216

222387

222646

9922928279
7350536479

222310

222350

9892270993

222334

222344

9423688778

222309

232305

9422810497

222019

222319

9422723503

222317

222337

9422141016

222312

222208

9422171942

222084

222303

7798347033

मुNय कायCकार अ धकार
2

=ी.एफ.आर.कुतीरकर
अपर मुNय कायCकार अ धकार

3

=ी.एस.आर.पठारे

क प संचालक

िज हा OाGमण वकास यंPणा(DRDA)
4

=ी.आर.एल.पुराम
उप मुNयकायCकार अ ध.(पंचायत)

5

=ी.एफ.आर.कुतीरकर
उप मुNयकायCकार अ धकार (सा.)

6

=ी.ए.आर.लामतरु े
उपमुNयकायC.अ ध.(बालक याण)

7

=ी.िQह.एस.सावंत
मुNय लेखा तथा व=तअ धकार

8

=ी.Xब.एल.दाYहे
.कायCकार अGभयंता(Gसंचाई)

9

=ी.अZदल
ु जावेद
कायCकार अGभयंता(बांधकाम)

10

=ी.के.आर.घोडमारे
कायCकार अGभयंता Oा.पाणीपरू वठा

11

=ी.एस.सी.शंभरकर
िज हा आरोRय अ धकार

12

=ी.एन.एम.कोडाप
कृषी वकास अ धकार ,िज.प.,गड चरोल

13

=ी.आर.पी. नकम
GशJणा धकार (माUयGमक)

14

=ी.राघवI P मुनघाटे

222347

9075577980

GशJणा धकार ( ाथGमक)
15

=ी.एम.एन.चलाख उप GशJणा धकार

222361

222721

9423765698

सवC GशJा अGभयान
16

=ी.शरदचंP पाट ल

222562

9423643471

.GशJणा धकार ($नरं तर)
17

=ी.सुरेश पI दाम

222329

222448

9850164235

समाजक याण अ धकार िज.प.
18

डॉ.पी.एम.भूरले
िज हा पशुसंवधCन अ धकार

222235

9422909464

19

=ी.आर.एल.पुराम

222138

9422834073

222074

9421735721

उप मुNयकायCकार अ धकार (W/S)
20

=ी.पडघन, गट वकास अ धकार (नरे गा)
िज हा पVरषद,गड चरोल

21

98341916142

=ी.चQहाण
उप िज हा कायCWम रोहयो

22

=ी.के.उं द रवाडे

232933

7517554969

266522

9423646855

272400

9970203355

245428

9420144918

230005

9765039758

254028

9527447909

235024

9637709865

271033

9765357556

272043

9657395043

223130

7722011249

220050

9422829314

233228

9420243080

गट वकास अ धकार ,गड चरोल
23

=ी.वाय.Qह .मो\हतकर
गट वकास अ धकार ,आरमोर

24

=ी.]व^नील मदगुल
गट वकास अ धकार ,वडसा

25

=ी.मरसको हे
गट वकास अ धकार ,कुरखेडा

26

=ी.ट चकुले
गट वकास अ धकार ,कोरची

27

=ी.वाय.एस.भांड
गट वकास अ धकार ,धानोरा

28

=ी.माने
गट वकास अ धकार ,चामोश;

29

=ी.मोहर
गट वकास अ धकार ,मुलचेरा

30

=ी.पी.एन.Yहै सकर
गट वकास अ धकार ,अहे र

32

=ी.Fकशोर गा_जलवार
गट वकास अ धकार ,एटाप ल

33

=ी.भगत
गट वकास अ धकार ,भामरागड

34

=ी.दे शमुख
गट वकास अ धकार ,GसरIचा

इतर6वभाग
अ. .

1

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

=ीमती.इंदरू ाणी जाखर (IAS)

दरू 9वनी

मांक

:मण9वनी

काया<लय

नवास

222286

222363

8750870145

07133- 272031

272087

8750870145

क प अ ध. ए.आ. व. .गड चरोल
2

=ीमती.इंदरू ाणी जाखर (IAS)
. क पअ धकार ,ए.आ. व. . अहे र

3

=ी.सोनकवळे ,

क प अ धकार

07134-220182

9420088404

ए.आ. व. . भामरागड
4

=ी.स चन अडसूड
िज हा माYहती अ धकार

5

=ी.पेरगू

222194
222718

233352

9049987298

222376

232780

9423535447

222320
222644

222330

9422906728

232227

232221

7775903616

िज हा सांिNयक[ अ धकार
6

डॉ.अ नल cडे
िज हा श य चक[=सक

7

डॉ.सोयाम वै\यक[य अधीJक
िज हा मYहला व बाल ]Rणालय

8

डॉ.माधुर Fकलनाके

222320

9421856902

222079

923623499

222715

9940865245

232931

7773945688

222079

9423646742

222214

9940865245

222192

9405864390

222328

9423422368

222378

9922966165

222059

9637045466

$नवासी वै\यक[य अ धकार
9

डॉ.सुनील मडावी
िज हा साथरोग अ ध.Epidemic

10

डॉ.कुणाल मोडक
.िज हा ह=तीरोग अ धकार

11

डॉ.अ#मत साळवे
कु`ठरोग अ धकार

13

डॉ.स चन हे मके
िज हा Jयरोग अ धकार

14

डॉ. कुणाल मोडक
िज हा मलेVरया अ धकार

15

=ी.मोहतरु े
सहा. आयुbत, समाजक याण

16

=ी.>शांत वैdय
सहा.आयुbत,म.>यवसाय

17

=ी.स चन यादव
िज हा दRु ध>यवसाय वकास अ ध.

18

=ी.एल.एस.गौर
िज हा Oामो\योग अ धकार

20

222645

=ी.अ#मत भडांगे

222646

9403420362

िज हा मYहला व बालक याण अ ध.
21

=ी.सोमकुवर
GशJण व

िज हा

>यवसाय

GशJण अ धकार

222437

9422128000

22

=ी.के.एस.6वसाळे
औ\यो गक

23

ाचायC,

222173

9270261437

222397

9850353566

233361

8788641949

GशJणसं?था, गड.

=ी.चंPद प #शंदे
िज हा W[डा अ धकार

25

डॉ.वंजार
िज हा उपआयb
ु त पशस
ु ंवधCन

26

=ी.बी.आर.काळे

222360

222357

8888794151

.उपसंचालक, सामािजक व$नकरण
27

=ी.fानेMवर खाडे

222323

9967329843

222383

9890490923

222412

9922145063

222359

9422834514

222717

9112050107

222065

8600238586

222368

8087187889

222640

8928496675

233418

8108182961

222195

9765034506

222593

9975553579

222507

7972446104

232462

9373735611

िज हा उप$नबंधक सहकार सं?था
28

=ी.डी.बी.पाट ल
सहा.$नबंधक सह. सं?था, गड.

29

=ी. उईके
िज हा सरकार कामगार अ धकार

30

=ी.संजय बारई
नगर रचनाकार

31

=ी.चेतन पाट ल
महा.िज हा उदयोग कgL.

32

=ी.>शांत गोलांगे वVर`ठ भूवैAा$नक
भूजल सवh. वकास यंPणा

33

=ी.आर.एस. पवार
सहा.संचालक,रोजगार व ?वयंरोजगार

34

=ी.स चन घोडरे , सहायक आयb
ु त
वW[कर वभाग, गड चरोल

35

=ी.Qह .ट .दबील >यव?थापक
माकhYटंग फेडरे शन, गड चरोल

36

=ी.रवींP भुयार
सहा. ादे Gशक पVरवहन अ धकार

37

=ी.अनंत पोटे
िज.अ.कृ.अ धकार , गड चरोल

38

=ी.शIडे
सहा.धमCदाय आयुbत

39

=ी.अgखलेश >साद #म=ा
नेह] यव
ु ा कgL

40

बस ]टॅ iड गड चरोल

232950

वभाग $नयंPj अ धकार , गड.
41

=ी.मंगेश पांडे

232949

232789

9423435662

आगार >यव?थापक, गड चरोल
42

=ी.यव
ु राज राठोड

07133-272055

9158360688

आगार >यव?थापक, अहे र
43

=ी.लोहकरे
सहा.आयुbत, औषध शासन

222311

222612

7276544972

44

222311

=ी.संतोष कांबळे ,

8551844127

सहा.आयुbत, अ/न
45

222213

=ी.बारसागळे

222224

9405155201

उप अGभयंता महा.िजवन ा धकरण
46

=ी.मडावी Oंथपाल

222201

9405237822

िज हा Oंथालय

गड चरोल िज
अ. .

यातील सेवाभावी सं]था/आरोkय सु6वधा

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

दरू 9वनी
काया<लय

1

डॉ.अभय बंग (सचC)

233403

2

डॉ.राणी बंग(सचC)शोधOाम

255408

मांक

:मण9वनी

नवास
9422628357
255407

9403439419

चातगांव धानोरा
3

डॉ.>काश आमटे ,लोकkबरादर

क प,

07134-220001

9423121803

हे मलकसा(भामरागड)
४

डॉ.अ नकेत आमटे

५

डॉ.स तश गोगुलवार

942320880
07137-245380

245471

282034

282425

आlह आमmया आरोRयासाठn कुरखेडा
६

डॉ.6वलास आमटे
आनंदवन वरोरा

257473

७

लोकमंगल सं]था, घेाट

८

=ी.दे वाजी तोफा

9421734018

९

=ी.मोहन \हराबाई \हरालाल

9422835234

10

=ी.केशव गुरनल
ु े, सKृ ट

9420144035

११

=ी.नरे श दोमलवार
ह?तकला वकास

क प
क प

संचालक,

222078

7304398422

मुlया धकार यांची नावे व संपक<
अ. .
१

मुlया धका-यांचे नाव

काया<लय

नवास

:मण9वनी

=ी.संजीव ओहोड मुNया धकार ,

233379
232768

233478

9422465193

272022

272372

7720082320

नगर पVरषद गड चरोल
२

मांक

=ी.कुलभूषण रामटे के मुNया धकार ,
नगर पVरषद वडसा

३

=ी.नारनवरे

07139-230128

9422966815

07139-245183

7588072747

223050

9921790565

236059

9822089492

271093

9420361888

254017

9921363440

220039

9421402322

..मुNया धकार , कोरची
४

=ी.मयरू भुजबळ
मुNया धकार , कुरखेडा

५

=ी.सतीश थेटे
.मN
ु या धकार , एटाप ल

६

=ी.तनगुलवार
.मुNया धकार , चामोश;

७

=ी.कांबळे
मुNया धकार , मुलचेरा

८

=ी.डी.आर.भगत
.मुNया धकार ,धानोरा

९

=ी.कैलास अंडील
.मुNया धकार भामरागड

१०

9420272814

=ी.\दoांत दे शपांडे
मN
ु या धकार , अहे र

११

9420272814

=ी. \दoांत दे शपांडे
मुNया धकार GसरIचा

१२

=ी.सतीश चौधर
मुNया धकार , आरमोर

266603

9960882550

वन6वभाग,गड चरोल
अ. .

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

दरू 9वनी

मांक

काया<लय
1
2

=ी.एस.6व.रामाराव वनसंरJक (अ$त.

२२२१८३

कायCभार)गड चरोल वनव=ृ त,गड चरोल

२२२१८४

=ी.य.ु य.ु वमा< उपवनसंरJक

२२२१८५

नवास
९४२२१५०८२८
६३९३७६६५८६

कायC योजना,गड चरोल
3
4

:मण9वनी

७३८७३४६१६०

=ी.कुमार]वामी एस.आर.

२३२०३६

९९१६०६२००७

उपवनसंरJक,गड चरोल

२३२२६६

=ी.#स9दे श सावडOकर

२६६४३२

२६६४४८

९४२३३२९३३४

=ी.सी.आर.तांबे

२६६४३३

२६६४४४

९४०४१२४८१४

उपवनसंरJक,आलाप ल

२६६१६५

=ी.सु#मत कुमार

२६६४२४

उपवनसंरJक,GसरIचा

२३३००९

=ी.एन.ए.6ववरे कर

२७३३४४

उपवनसंरJक,भामरागड
5
6
7

९४०३३७५५९९
२६६४५०

७७०३८३१६१०

२७२०१६

९४२१७८७५६६

उपवनसंरJक,वडसा
8

=ी.एम.के.मोटघरे

उप वभागीय

२६६४७१

९१५८३८७१५१

वनअ धकार व/य ाणी आलाप ल

6व=ामभवन, गड चरोल / आलाप ल / चामोशअ. .

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

दरू 9वनी
काया<लय

1

वoामभवन (संकुल), गड चरोल

मांक
नवास

222616

2

रे ?टहाऊस P.W.D.इंYदरा गांधी चौक

232912

3

रे ?टहाऊस, तल
ु तुल

222231

4

रे ?टहाऊस P.W.D.आलाप ल

266437

5

रे ?टहाऊस, चामोश;

235008

266467

:मण9वनी

