द स तालुका ये थल मंडळ अ धकार व तलाठ यांची मा हती
अ.

1
1

मंडळाचे नाव

मंडळ अ धकार
यांचे संपण
ू नाव

2
"द$स

3
गजानन &भाकरराव गु)हाने

मण वनी
मांक

4
9423652234

अ धन त
साझाचे नाव

5
"द$स

संजय आ?माराम पाटणकर

9657421451

कलगाव

यशवंत 3शवाजी दळवे

9881142975

4

तूपटाकळी

नLथू रामजी वाहुळे

9421847257

8
नारायण रामचं, हागोने

9
9423133528

& नश अनंतराव दध
ु े

9561304846

3संगद

3संगद ,वसंतपूर खडा ,पेळू
राहट ,नांदग6हान

र7वं, 7व!ठल कवटकर

9421771319

"दगांबर मारोतराव मह)ले

9420020781

"दल प का:हा जाधव

9822939005

भावेश ;ाने<वर ढोले
शरद अ न. द अवगन
अंशुमन साहे बराव नकम
उदे भान हनुवंत ठाकरे
राजA, 7व!ठल अलोणे
तोमरे श लBमण ठाकरे

9881554954
9405492648
8605465435
9403956510
7841012990
9423134396

भावेश ;ाने<वर ढोले

9881554954

चंचोल बु
कलगाव
डेहणी
माळ"हवरा
महागाव
लाख
डोळबा

रो8णादे वी,कळसा रामनगर ,काट
मांडवा ,बोर ,म)लापूर ,
लायग6हाण
हरसूल ,गांधीनगर
तवर ,धनोराखु
आरं भी झीरपुवाडी,3शवणी,वडगाव
आमला बु, आमला खु,दाभा
मोख
वाई3लंगी ,3लंगी वाई ,खेकडी ,रमगाव
साखरा ,हरसूल खंड 2,मोरखेड
दोनद ,डोलC
चंचोल ,धानोरा,खंडापूर ,उकळी,दे ऊरवाडा
कलगाव,आEटा,वाईमA ढ
डेहणी
माळ"हवरा ,सेवादासनगर धानोरा तांडा
महागाव ,लोणी ,मA ढ वाई
लाख रायाजी ,बेलुरा
डोळबा ,डोळबावाडी ,7पं&ी,वडगाव

पंडीत स ू चंदेल
;ाने<वर बळवंत इंगोले
सु3मFा दGाFय बोHसे
च धर सुदाम माळी
जयंत &काश 6यवहारे
"दल प माIणकराव नळे
3सJधु बापुनाथ शेगर

9604896484
9423130690
7775854845
9689408012
9404134561
9325420178
9764654307

तूपटाकळी
कांदळी
7वठोल
चरकुटा

तूपटाकळी, चंचपाF
कांदळी ,वरं दळी,वसंतनगर
7वठोल ,7वठाला,साकर ,फेN
चरकुटा,सावंगा खु ,फुलवाडी ,जोगलदर

3भमराव नLथू काळे
3भमराव नLथू काळे
गजA, 7व!ठल खेरे
ऐ<वया मोहन नकम

9420368592
9420368592
8830961784
9175127682

सावंगा बु
नंभा

सावंगा बु,दे ऊरवाडा,दे ऊरवाडी
नंभा ,जवळा

अशोक नानाजी साबळे
वैशाल वासुदेव शेकोकार

9096824632
9604780345

हरसुल
तवर
आरं भी
आमला
मोख
वाई 3लंगी
साखरा

3

2

मण वनी
मांक

इसापरू ,.ई तलाव ,मरसूळ ,
.ई मोठ1 ,सेवानगर ,कोलुरा

मांडवा
तवर

6
"द$स , चंचोल

अधन त
तला!याचे नाव

इसापरू

रो8णादे वी

2

अ धन त
गावे

