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गडचिरोली चिल्ह्यातील लोकप्रचतचिधी

लोकप्रचतचिधी याांिे िाांव व पदिाम
1
2
3
4
5
6
7
8

मा.श्री.अर्शोक िेते
खासदार गडचिरोली
मा.कृष्णा दामािी गिबे
आमदार आरमोरी
डॉ.दे वराव होळी
आमदार गडचिरोली
मा.श्री.धमारावबाबा आत्राम
आमदार अहे री
मा.श्री.मारोतराव कोवासे
माजी.खासदार गडचिरोली
मा.श्री.आिांदराव गेडाम
माजी.आमदार आरमोरी
मा.श्री.डॉ.िामदे व उसें डी
माजी.आमदार गडचिरोली.
मा.अांम्ब्रीर्शराव सत्यवािराव आत्राम
माजी.आमदार अहे री

दू रध्विी क्रमाांक
कायाालय
223710

भ्रमणध्विी

चिवास
9420757999
9765239942
9404555827
7057410339
9422101368
9422157720

266677

9404523300
9422151465

233755

9422152819
9404555855
9422555678

गडचिरोली चिल्ह्यातील महसूल चवभागातील अचधकाऱयाां िे दू रध्विी क्रमाां क
अ.क्र.
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अचधकारीयाांिे िाांव व पदिाम

श्री.सां िय मीणा भा.प्र.से .
चजल्हाचिकारी
श्री.धिािी पाटील
प्र.अपर चजल्हाचिकारी,गडचिरोली
श्री.धिािी पाटील
प्र.अपर चजल्हाचिकारी,अहे री
श्री.समाधाि र्शेंडगे
चिवासी उपचजल्हाचिकारी
श्री.िरें द्र भागडे
चजल्हा पू रवठा अचिकारी
श्रीमती.चविया िाधव
उपचजल्हाचिकारी,रोहयो
श्रीमती.चविया िाधव
प्र.उपचजल्हा चिवडणूक अचिकारी
श्री.धिािी पाटील उपचजल्हाचिकारी
(सामान्य) भूसंपादि
श्री.आचर्शष ये रेकर (IAS)
उपचवभागीय अचिकारी गडचिरोली
श्री.िे.पी. लोांढे
उपचवभागीय अचिकारी वडसा
श्री.अांचकत(IAS)
उपचवभागीय अचिकारी अहे री
श्री.र्शुभम गुप्ता (IAS)
उपचवभागीय अचिकारी एटापल्ली
श्री. िे.पी. लोांढे
प्र.उपचवभागीय अचिकारी, कुरखेडा
श्री.यु .एम.तोडसाम
उपचवभागीय अचिकरी िामोर्शी
श्री.कृष्णा ईश्वर रे ड्डी चजल् हा
आपत्ती व्यवस्थापि अचिकारी
श्री.टी.एस.चतडके
चजल्हा चियोजि अचिकारी
श्रीमती.राचगणी लाांिेवार
सहा.चजल्हा चियोजि अचिकारी
श्री.एस.आर.टें भुणे,
चजल्हा सूििा चवज्ञाि अचिकारी
श्री.रणज्योतचसां ग सोखी
चजल् हा खचणकमम अचिकारी
श्री.चितेंद्र डोळस
चजल् हाचिकारी यां िे लघु लेखक
श्री.महेंद्र वटी चजल् हाचिकारी यां िे
लघु लेखक सहाय्यक
श्री.डी.आर.मस्के अप्पर
चजल् हाचिकारी यां िे लघु टंकले खक
श्री.के.एस.भाांडारकर
िा.तहचसलदार, आस्थापिा

दू रध्विी क्रमाांक

भ्रमणध्विी

कायाालय

चिवास

222001

222002

8411866073

22200

222004

9422436060

202250

--

9422436060

222005

222006

9404677085

222007

222008

9923623936

222009

235077

9820717579

222011

222012

9820717579

--

--

9422436060

07132-233015

233016

9359263184

07137-272370

272371
273815fax
272042
272500fax

9881225828

07133-272041

8800263549
9999626788

07139-245153

9881225828

07135-235035

9823304441

222031

7588772811
9158530487
9545840077

222013

9960071940
222509

9423121222

222005

8208884854

222001

9421732826

222001

9421858182

222003
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श्री.प्रमोद बोरसरे प्र. लेखाचिकारी,
चजल्हाचिकारी कायाम . गडचिरोली
श्री.मांगेर्श खवले
चजल्हा प्रशासि अचिकारी
श्री.महेंद्र गणवीर
तहचसलदार, गडचिरोली
श्री.महेंद्र गणवीर
प्र.तहचसलदार, िािोरा
श्री.सां िय िागचटळक
तहचसलदार, िामोर्शी
श्री.कचपल हाटकर
तहचसलदार, मुलिेरा
श्री.कल् याणकुमार दहाट
तहचसलदार, आरमोरी
श्री.सां तोष महाले
तहचसलदार, वडसा
श्री.सोमिाथ माळी
तहचसलदार, कुरखेडा
श्री.सी.आर.भां डारी
तहचसलदार कोरिी
श्री.ओांकार ओतारी
तहचसलदार अहे री
श्री.हमीद सय्यद
प्र..तहचसलदार, चसरोंिा
श्री. प्रदीप र्शेवाळे
तहचसलदार, एटापल्ली
श्री.अिमोल काांबळे
प्र.तहचसलदार, भामरागड
श्रीमती.िांदा आां बेकर
अचिक्षक, भूमीअचभलेख
श्रीमती.अत्रे
अचत.सह चजल्हाचिबं िक तथा मुद्राक
श्री.चितीि पाांडे
चजल् हासैचिक कल् याण अचिकारी

8830384106
222205

9922515775

233019

233020

9422639302

07138-254023

254022

9422639302

07135-235038

235039

9822035480

07135-271093

271092

9970467824

07137-266560

266550

9421711206

07137-272152

272253
273815
245435

9011660622

07139-245433
07139-230004

9422117711
9421715417

07133-272044

272048

7744854400

07131-233129

233130

9405505253

07136-223122

223133

8381034718

07134-220039

220040

8637797707

222521

9404314685
9422825214
9373100805

चिल्हापररषद,गडचिरोली येथील अचधकाऱयाां िे दू रध्विी क्रमाांक
अ.क्र.
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अचधकारी याांिे िाांव व पदिाम

श्री.अिय रामय्यािी कांकडालवार
अध्यक्ष, चजल्हा पररषद
श्री.मिोहर तुळशीराम पोरे टी
उपाध्यक्ष, चजल्हा पररषद
श्रीमती.रोर्शिी सु िील पारधी
सभापती, मचहला व बालकल्याण
श्रीमती.रां चिता चवलास कोडापे
सभापती, समाज कल्याण
श्री.यु चधचिर दु खीराम चबस्वास, सभापती
---------उवमररत चवषय सचमती
श्री.रमेर्श कवडू बारसागडे ,सभापती
---------उवमररत चवषय सचमती
श्री. कुमार आर्शीवााद (IAS)
मुख्य कायम कारी अचिकारी
श्री.रािेंद्र भु यार
अपर मुख्य कायम कारी अचिकारी
डॉ.सु रेर्श आर.कांु भरे प्र. प्रकल्प संिालक
चजल्हा ग्राचमण चवकास यं त्रणा(DRDA)
श्री.िे ति चहवांि
उप मुख्यकायम कारी अचि.(पं िायत)
श्री.एफ.आर.कुतीरकर
उप मुख्यकायम कारी अचिकारी(सा.)
श्री.अिा िा इां गोले
उपमुख्यकायम.अचि.(बालकल्याण)
श्री.यु .एस.गायकवाड
प्र. मुख्य लेखा तथा चवत्तअचिकारी
श्री.िौधरी
प्र.कायम कारी अचभयं ता(चसंिाई)
श्री. होळकर
कायम कारी अचभयं ता(बां िकाम)
श्री. अचमत एि. तुरकर
प्र.कायम कारी अचभयं ता ग्रा.पाणीपू रवठा
श्री.सां िय िठार
चजल्हा आरोग्य अचिकारी
श्री.तुमसरे
कृषी चवकास अचिकारी,चज.प.,गडचिरोली
श्री.आर.पी.चिकम
चर्शक्षणाचिकारी(माध्यचमक)
श्रीमती एि.िे.परसा
चशक्षणाचिकारी(प्राथचमक)
श्रीमती.पुष्पलता आत्राम
समाजकल्याण अचिकारी चज.प.
डॉ.सु रेश आर.कांु भरे
चजल्हा पर्शुसंविमि अचिकारी
श्री.माचणक िव्हाण
उप चजल् हा कायम क्रम रोहयो

दू रध्विी क्रमाांक

भ्रमणध्विी

कायाालय

चिवास

222313

222899

9689712001

222314

222604

9403440148

222315

254395

8055337664

222374

223101

9595513153
9421735542
8975661707

222304

222318

9871017596

222306

223128

8624033595

222364

222351

9075336467

222308

222345

9923816026

222642

235713

9404817216

222387

222646

9011294251

222310

222350

9422644604

222334

222344

9422815957

222309

232305

9623839717

222019

222319

9822512050
9423186816

222317

222337

9822430024

222312

222208

9922320116

222084

222303

7798347033

222347
222329

9421279833
222448

9420676578

222235

9075336467

222074

98341916142

इतरचवभाग
अ.क्र.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
26

अचधकारीयाांिे िाांव व पदिाम

श्री.आर्शीष ये रेकर (IAS)
प्रकल्प अचि. ए.आ.चव.प्र.गडचिरोली
श्री.अांकीत (IAS)
प्रकल्प अचिकारी ए.आ.चव.प्र. अहे री
श्री.र्शुभम गुप्ता (IAS)
प्रकल्प अचिकारी ए.आ.चव.प्र. भामरागड
श्री.सचिि अडसू ड
चजल्हा माचहती अचिकारी
श्री.रमेर्श पेरगू
चजल्हा सां ख्यख्यकी अचिकारी
डॉ.अचिल रूडे
चजल्हा र्शल्यचिकीत्सक
डॉ.सोयाम वैद्यकीय अिीक्षक
चजल् हा मचहला व बाल रुग्णालय
डॉ.माधुरी चकलिाके
चिवासी वैद्यकीय अचिकारी
डॉ.सु िील मडावी
चजल् हा साथरोग अचि.Epidemic

दू रध्विी क्रमाांक

भ्रमणध्विी

कायाालय

चिवास

222286

222363

9359263184

07133272031

272087

8800263549

07134220182
222194
222718

9999626788
233352

222376

9049987298
9423535447

222320
222644

222330

9422906728

232227

232221

7775903616

222320

9421856902

222079

923623499

डॉ.कुणाल मोडक
प्र.चजल्हा हत्तीरोग अचिकारी
डॉ.अचमत साळवे
कुष्ठरोग अचिकारी
डॉ.सचिि हेमके
चजल्हा क्षयरोग अचिकारी
डॉ. कुणाल मोडक
चजल्हा मलेररया अचिकारी
श्री.अमोल यावलीकर
सहा. आयु क्त, समाजकल् याण
श्री.प्रर्शाांत वैद्य
सहा.आयु क्त,म.व्यवसाय

222715

9940865245

232931

7773945688

222079

9423646742

222214

9940865245

222192

9890967771

222328

9423422368

श्री.सचिि यादव
चजल्हा दु ग्धव्यवसाय चवकास अचि.
श्री.आत्राम
चजल्हा ग्रामोद्योग अचिकारी
श्री.िारायण पराांडे
चजल्हा मचहला व बालकल्याण अचि.
श्री.सोमकुवर चजल्हा व्यवसाय चर्शक्षण व
प्रचर्शक्षण अचिकारी
श्री.सां तोष साळुां के प्रािायम ,
औद्योचगक प्रचर्शक्षणसंस्था, गड.
श्री.घिश्याम राठोड
चजल् हा क्रीडा अचिकारी
डॉ.चवलास गाडगे
चजल्हा उपआयु क्त पर्शुसंविमि
श्री.एम.के.गोखले
प्र.उपसंिालक, सामाचजक वचिकरण

222378

9922966165

222059

8459997676

222645

222646

8830245730
9503981370

222437

9422128000

222173

9421608497

222397

9637553436

233361

8956209455

222360

222357

7588881752

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

श्री.फुटाणे
चजल्हा उपचिबं िक सहकारी संस्था
श्री.अिा िा पाले वार
िगर रििाकार
श्री. उईके
चजल्हा सरकारी कामगार अचिकारी
श्री.स्वप्नील राठोड
महा.चजल् हा उदयोग केंद्र.
श्री.प्रर्शाांत गोलाांगे वररष्ठ भूवैज्ञाचिक
भूजल सवे.चवकास यं त्रणा
श्री.प्रवीण खांडारे
सहा.संिालक,रोजगार व स्वयं रोजगार
श्री.सचिि घोडरे , सहायक आयु क्त
चवक्रीकर चवभाग, गडचिरोली
श्री.व्ही.टी.दबील व्यवस्थापक
माकेचटं ग फेडरे र्शि, गडचिरोली
श्री.िव्हाण
सहा.प्रादे चर्शक पररवहि अचिकारी
श्री.भाऊसाहेब मराठे
चज.अ.कृ.अचिकारी, गडचिरोली
श्री.र्शेंडे
सहा.िममदाय आयु क्त
श्री.अखखलेश प्रसाद चमश्रा
िेहरु यु वा केंद्र
बस स्टॅ ण्ड गडचिरोली
चवभाग चियं त्रण अचिकारी, गड.
श्री.मांगेर्श पाांडे
आगार व्यवस्थापक, गडचिरोली
श्री.यु वराि राठोड
आगार व्यवस्थापक, अहे री
श्री.लोहकरे
सहा.आयु क्त, औषि प्रर्शासि
श्री.दे र्शपाांडे
सहा.आयु क्त, अन्न
श्री.प्रकार्श खताळ
उप अचभयं ता महा.चजविप्राचिकरण
श्री.रामदास साठे
ग्रं थपाल चजल् हा ग्रं थालय

222323

7057636997

222359

9552745167

222412

9922145063

222717

9970472479

222065

8600238586

222368

9850590914

222640

8928496675

233418

8108182961

222195

9421389933

222593

9423788600

222507

7972446104

232462

9373735611

232950
232949

232789

272055
222311

9158360688
222612

222311
222213
222201

9423435662

7276544972
9422163941

222224

7588600728
9049509666

गडचिरोली चिल्ह्यातील सेवाभावी सांस्था/आरोग्य सुचवधा
अ.क्र.

अचधकारीयाांिे िाांव व पदिाम

दू रध्विी क्रमाांक
कायाालय

1

डॉ.अभय बांग (सिम)

233403

2

डॉ.राणी बांग (सिम) र्शोिग्राम
िातगां व िािोरा
डॉ.प्रकाश आमटे ,लोकचबरादरी प्रकल्प,
हे मलकसा(भामरागड)
डॉ.अचिकेत आमटे

255408

3
४
५

भ्रमणध्विी

चिवास
9422628357
255407

07134220001

9403439419
9423121803
942320880

७

डॉ.सचतश गोगुलवार
आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी कुरखेडा
डॉ.चवलास आमटे
आिंदवि वरोरा
लोकमांगल सां स्था, घेाट

८

श्री.दे वािी तोफा

9421734018

९

श्री.मोहि चहराबाई चहरालाल

9422835234

10

श्री.केशव गुरिुले, सृ ष्टी

9420144035

११

श्री.िरे र्श दोमलवार प्रकल् प संिालक,
हस्तकला चवकास प्रकल् प

६

07137245380

245471

282034

282425

257473

222078

7304398422

विचवभाग,गडचिरोली
अ.क्र.

अचधकारीयाांिे िाांव व पदिाम

दू रध्विी क्रमाांक
कायाालय

1
2
3
4
5
6
7
8

श्री.एस.चव.रामाराव विसंरक्षक (अचत.
कायमभार)गडचिरोली विवृत्त,गडचिरोली
श्री.यु .यु .वमाा उपविसंरक्षक
कायम योजिा,गडचिरोली
श्री.कुमारस्वामी एस.आर.
उपविसंरक्षक,गडचिरोली
श्री.सु चमत कुमार
प्र.उपविसंरक्षक,भामरागड
श्री.सी.आर.ताांबे
उपविसंरक्षक,आलापल्ली
श्री.सु चमत कुमार
उपविसंरक्षक,चसरोंिा
श्री.एि.ए.चववरे कर
उपविसंरक्षक,वडसा
श्री.एम.के.मोटघरे उपचवभागीय
विअचिकारी वन्यप्राणी आलापल्ली

भ्रमणध्विी

चिवास

२२२१८३
२२२१८४

९४२२१५०८२८

२२२१८५

६३९३७६६५८६
७३८७३४६१६०
९९१६०६२००७

२३२०३६
२३२२६६
२६६४३२
२६६४३३
२६६१६५
२६६४२४
२३३००९
२७३३४४

२६६४४८

७७०३८३१६१०

२६६४४४
२६६४५०

९४०४१२४८१४
९४०३३७५५९९
७७०३८३१६१०

२७२०१६

९४२१७८७५६६

२६६४७१

९१५८३८७१५१

चवश्रामभवि, गडचिरोली / आलापल्ली / िामोशी
अ.क्र.

अचधकारी याांिे िाांव व पदिाम

दू रध्विी क्रमाांक
कायाालय

1

चवश्रामभवि (संकुल), गडचिरोली

222616

2

रे स्टहाऊस P.W.D.इं चदरा गां िी िौक

232912

3

रे स्टहाऊस, तुलतुली

222231

4

रे स्टहाऊस P.W.D.आलापल्ली

266437

5

रे स्टहाऊस, िामोर्शी

235008

चिवास

266467

भ्रमणध्विी

