गड चरोल िज

यातील तालुका नहाय एस.ट .डी. कोड

अ. .

तालु याचे नावं

एस.ट .डी. कोड

१

#सर$चा

०७१३१

२

गड चरोल

०७१३२

३

अहे र

०७१३३

४

भामरागड

०७१३४

५

चामोश-

०७१३५

६

मुलचेरा

०७१३५

७

एटाप ल

०७१३६

८

आरमोर

०७१३७

९

वडसा

०७१३७

१०

धानोरा

०७१३८

११

कुरखेडा

०७१३९

१२

कोरची

०७१३९

मांक

मांक

गड चरोल िज

लोक5 त नधी यांचे नांव व पदनाम

यातील लोक5 त नधी

दरू 8वनी
काया;लय

1

मा.अं<=ीशराव

स>यवानराव

(आ दवासी वकास रा यमं ी)
आमदार
2

मांक

9मण8वनी
नवास

आ?ाम
022-22843741

022-22020097

9422555678

अहे र
223710

मा.@ी.अशोक नेते

9420757999

खासदार गड%चरोल
3

9765239942

मा.कृBणा दामाजी गजबे
आमदार आरमोर

4
5

डॉ. दे वराव होळी

9404555827

आमदार गड%चरोल

7057410339

मा.@ी.मारोतराव कोवासे
माजी. खासदार

6

232888,232967

9422157720

266677

9404523300

गड%चरोल

मा.@ी.आनंदराव गेडाम
माजी.आमदार, आरमोर

7

मा.@ी.डॉ.नामदे व उसGडी

9422151465
233755

माजी. आमदार, गड%चरोल .
8

मा.@ी.Hदपक आ?ाम

9422152819
9404555855

266777

9422154593

माजी. आमदार, अहे र
9

मा.@ी.धम;राव आ?ाम
माजी रा यमं ी

9823020413

गड चरोल िज
अ. .

यातील महसूल Iवभागातील अ धकाJयांचे दरू 8वनी

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

दरू 8वनी
काया;लय

१

@ी.Iवकास खारगे,भा.5.से.

022-2223363

मांक

मांक
9मण8वनी

नवास
022-22823624

9930154999

222001

222002

7798977831

222003

222004

9823289800

202250

--

9823289800

222005

222006

9420418444

222007

222008

9423422360

222009

235077

8108533363

222011

222012

8390637699

--

--

8390637699

7132-233015

233016

7060731408

महसूल व वन वभाग तथा पालक
स%चव,गड%चरोल िज4हा
२

@ी.ए.एस.आर. नायक, भा.5.से.
िज4हा%धकार

३

@ी.महे श वी. आLहाड (अ8त9र:त)
अपर िज4हा%धकार ,गड%चरोल

४

@ी.महे श वी. आLहाड
अपर िज4हा%धकार ,अहे र

५

@ी. दव
ु Mश सोनवणे
8नवासी उपिज4हा%धकार

६

@ी.आर.आर. चांदरू कर
िज4हा पूरवठा अ%धकार

७

@ी.अशोक चौधर
उपिज4हा%धकार ,रोहयो

८

@ी.सुनील डी. सुयव
; ंशी
B.उपिज4हा 8नवडणूक अ%धकार

९

@ी. सुनील डी. सुयव
; ंशी
उपिज4हा%धकार भस
ू ंपादन

१०

डॉ.IवIपन ईटनकर (IAS)
उप वभागीय अ%धकार व सहाFयक
िज4हा%धकार गड%चरोल

११

07137-272370

@ी.डी.जी. नाUहे
उप वभागीय अ%धकार वडसा

१२

उप वभागीय अ%धकार अहे र
१३

9422830864

273815fax
07133-272041

@ी.

272371
272042
272500fax

9423001804

@ी.महादे व िLह. खेडकर
उप वभागीय अ%धकार एटाप4ल

१४

@ी.Iवशालकुमार एस. मे@ाम

07139-245153

7020803886

07135-235035

9405291529

222031

7588772811

उप वभागीय अ%धकार , कुरखेडा
१५

@ी. नतीन Vकसन सद गर
उप वभागीय अ%धकर चामोशN

१६

@ी.कृBणा ईWवर रे Xडी
िज4हा

आपOती

PयवQथापन

9158530487

अ%धकार , गड%चरोल
१७

@ी.अ नल गोतमारे
िज4हा 8नयोजन अ%धकार

222013

8805438295

१८

@ी.सागर पाट ल

8007404854

सहा.िज4हा 8नयोजन अ%धकार
१९

@ी.एस.आर.टG भुणM,

222509

9423121222

222005

8600108323

222001

9421818008

222001

8275536137

222003

9421732826

222005

7744888841

222005

9422632868

िज4हा सूचना वRान अ%धकार
२०

@ी.ओंकार#संह भ$ड
िज4हा खSणकमT अ%धकार

२१

@ी.भरत येरमे िज4हा%धकार

यांचे

िQवय सहाFयक
२२

@ी.Iवनायक एन.कोवे
िज4हा%धकार यांचे लघल
ु ेखक

२३

@ी.िजतGZ डोळस

अVपर

िज4हा%धकार यांचे लघल
ु ेखक
२४

@ी.एस.के.वास नक
तहWसलदार, आQथापना

२५

@ीमती.ए.बी.लोखंडे
ना.तहWसलदार, आQथापना

२६

@ी.आर.िLह.सुपारे लेखा%धकार ,

9404535774

िज4हा%धकार कायाT. गड%चरोल
२७

@ी. जी.िLह. भोयर

222205

9604458407

िज4हा Bशासन अ%धकार
२८

233019

233020

9423608327

@ी. महG Z गणवीर

254023

254022

9422639302

तहWसलदार, धानोरा

(07138)

@ी.ए.डी.येरचे

235038

235039

9422837884

तहWसलदार, चामोशN

(07135)

@ी.ए.एस.कांबळे

271093

271092

9421213199

तहWसलदार, मल
ु चेरा

(07135)

@ी.वाय.ट .धाईत

266560

तहWसलदार, आरमोर

(07137)

@ी.जी.ट .सोनवाने

@ी.डी.एस. भोयर
तहWसलदार, गड%चरोल

२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८

8624868523
266550

9420184177

272152

272253

9420867462

तहWसलदार, वडसा

(07137)

273815

@ी.ए.पी.चरडे

245433

245435

तहWसलदार, कुरखेडा

(07139)

@ीमती.पी.के.कुमरे

230004

तहWसलदार कोरची

(07139)

@ी.5शांत घो\डे

272044

तहWसलदार अहे र

(07133)

@ी.अतुल चोरमारे

233129

तहWसलदार, WसरXचा

(07131)

@ी.सतीश ए. थेटे

223122

तहWसलदार, एटाप4ल

(07136)

9423629209
9422912007

272048

9822737118

233130

7588676725

223133

9921790565

३९
४०

@ी.कैलास पी. अंडील

220039

तहWसलदार, भामरागड

(07134)

@ी.जी.बी.डाबेराव

222521

220040

9881338668
9373108932

अ%धYक, भूमीअWभलेख
४१

9021725225

@ी.ए.डी.दे शमुख
अ8त.सह िज4हा8नबंधक तथा मु[ाक

9423427181

@ी.आर.एस.पवार
४२

@ी.वा.@ा. कामतवार

222219

9405722566

उप अ%धYक,भूमी अWभलेख
४३

@ी. नतीन पांडे

9373100805

िज4हासै8नक क4याण अ%धकार
४४

@ी.एन.एम.ठाकरे

9764853580

तहसीलदार सामा]य
४५

@ी.एम.ट .वलथरे
तहसीलदार संगायो.

9422362039

िज हाप`रषद,गड चरोल येथील अ धकाJयांचे दरू 8वनी
अ. .

1

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

@ीमती.यो गता भांडेकर

दरू 8वनी

मांक

मांक
9मण8वनी

काया;लय

नवास

222313

222899

9158022342

222314

222604

9689712001

222315

254395

9405454070

222367

232262

9422150720

222314

223102

9545663391

222336

232255

9404086337

222304

222318

9404146452

222306

223128

8888823788

222364

222351

9423111424

222308

222345

9423116389

222642

235713

9404817216

222387

222646

9922928279

अ^यY,िज4हा प9रषद
2

@ी.अजय कंकडलावार
उपा^यY,िज4हा प9रषद

3

@ीमती.जयसुधा जंगम
सभापती,म हला व बालक4याण

4

@ी.धनंजय नाकाडे
सभापती, कृषी व पदम
ु

5

@ीमती.माधुर उरे ते
सभापती,समाज क4याण

6

@ीमती.भाbय@ी आ?ाम
सभापती, बांधकाम व वOत

7

@ी.शाUतनु गोयल (IAS)
मुaय कायTकार अ%धकार

8

@ी. आर.डी.जावळे कर
अपर मुaय कायTकार अ%धकार

9

@ी.जे.पी.बाबरे (I/C) Bक4प संचालक
िज4हा bाWमण वकास यं णा(DRDA)

10

@ी.एस.आर.धनकर
उप मुaयकायTकार अ%ध.(पंचायत)

11

@ी.एफ.आर.कुतीरकर
उप मुaयकायTकार अ%धकार (सा.)

12

@ी.ए.आर.लामतरु े
उपमुaयकायT.अ%ध.(बालक4याण)

13

@ी.िLह.एस.सावंत

7350536479
222310

222350

9892270993

222334

222344

9422151402

222309

232305

9422151303

222019

222319

9422723503

222317

222337

9096734987

222312

222208

9422277421

मुaय लेखा तथा वOतअ%धकार
14

@ी.ए.जी. रामटे के
कायTकार अWभयंता(Wसंचाई)

15

@ी.जे.वाय.सदाफळ
कायTकार अWभयंता(बांधकाम)

16

@ी.के.आर.घोडमारे
कायTकार अWभयंता bा.पाणीपरू वठा

17

@ी.कमलेश भंडार
िज4हा आरोgय अ%धकार

18

@ी.सूयव
; ंशी
कृषी वकास अ%धकार ,िज.प.,गड%चरोल

19

@ी.एन.जे.आ?ाम

222084

9422154978

222347

9423765698

WशYणा%धकार (मा^यWमक)
20

@ी.एम.एन.चलाख
B.WशYणा%धकार (BाथWमक)

21

@ी. एम.एन.चलाख उप WशYणा%धकार

222361

222721

9423765698

सवT WशYा अWभयान
22

222562

@ी.ओम5काश गुडधे

8275531232

WशYणा%धकार (8नरं तर)
23

222329

@ी.सुरेश पGदाम

222448

9850164235

समाजक4याण अ%धकार िज.प.
24

222235

डॉ.पी.एम.भूरले

9422909464

िज4हा पशुसंवधTन अ%धकार
25

9422834073

@ी.आर.एल.पुराम
उप मुaयकायTकार अ%धकार (W/S)

26

@ी.पडघन, गट वकास अ%धकार (नरे गा)

9421735721

िज4हा प9रषद,गड%चरोल
27

@ी.मते,

उपअWभयंता,यांk कl,

भू.सवm. वकास

222377

9423422743

232933

9422154030

यं णा,िज.प.गड%चरोल
28

@ी.िLह.य.ू पचारे
गट वकास अ%धकार ,गड%चरोल

29

@ी.ए.डी.सजनपवार

266522

9423646981

272400

9421565439

245428

9420144918

230005

9404754224

254028

9404116977

235024

9970630095

271033

9423383397

272043

9823777285

223130

8275037148

220050

7722011249

233228

9421337489

गट वकास अ%धकार ,आरमोर
30

@ीमती.एस.एल.भांगरे
गट वकास अ%धकार ,वडसा

32

@ी.एस.ट .तरू कर
गट वकास अ%धकार ,कुरखेडा

33

@ी.डी.एम.वैरागडे
गट वकास अ%धकार ,कोरची

34

@ी.डी.पी.सपाटे
गट वकास अ%धकार ,धानोरा

35

@ी.गोIवंद खामकर
गट वकास अ%धकार ,चामोशN

36

@ी.बी.एन.मडावी
गट वकास अ%धकार ,मुलचेरा

38

@ी.पी.एन.<है सकर
गट वकास अ%धकार ,अहे र

39

@ी.ए.आर. वाघमारे
गट वकास अ%धकार ,एटाप4ल

40

@ी.Vकशोर गाfजलवार
गट वकास अ%धकार ,भामरागड

41

@ी.एस.ए.gखराडे
गट वकास अ%धकार ,WसरXचा

नगरप`रषद/नगर पंचायत येथील अ धकाJयांचे दरू 8वनी

अ. .

१

अ8यh/5शासकाचे नाव

@ीमती.यो गता 5मोद Iपपरे

दरू 8वनी

मांक

मांक

9मण8वनी

काया;लय

नवास

२३२४०८

२३२४९८

९४०५९४०८३२

२७२०४२

२७२०६२

८००७३४३९३५

अ^यY, नगरप9रषद गड%चरोल
२

@ीमती.शालूताई दं डवते
अ^यY, नगरप9रषद वडसा

३

@ी.नस\दद न #भमानी अ^यY

२३०००४

९४२२१५३६३३

२४५४३३

९४२३३९२४००

२५४०२३

९४२२५९४१४४

२३५०३८

९४०३७०१६११

२७१०९३

९४२१८१४४१९

२२३१२२

९४२०५११४४६

२२००३९

८५८८७४४१५०

२७२०४४

७७६७९५९९७०

२३३१२९

९४२२९८६२८०

२६६५६०

८६६९४६९८०१

नगर पंचायत कोरची
४

@ी.महे UZ मोहबंशी अ^यY
नगर पंचायत, कुरखेडा

५

सौ.वषा; चमूरकर अ^यY
नगर पंचायत,धानोरा

६

सौ.जय@ी वायलालवार अ^यY
नगर पंचायत, चामोशN

७

@ी.सुभाष आ?ाम अ^यY
नगर पंचायत, मुलचेरा

८

सौ.सर ता राजक$डावार अ^यY
नगर पंचायत,एटाप4ल

९

@ी.राजू वडडे अ^यY
नगर पंचायत, भामरागड

१०

सौ.5ाज ता

पेदाप ल वार

अ^यY

नगर पंचायत,अहे र
११

@ी.राजू पेदाप ल अ^यY
नगर पंचायत, WसरXचा

१२

@ी.वाय.ट .धाईत Bशासक
नगर पंचायत, आरमोर

मुiया धकार यांची नावे व संपक;
अ. .
१
२

मांक

मुiया धका-यांचे नाव

काया;लय

नवास

9मण8वनी

@ी.कृBणा नपाने

233379

233478

9552474648

मुaया%धकार , नगर प9रषद

232768

@ी.ट .जी.मुलानी मुaया%धकार ,

272022

272372

7276737278

नगर प9रषद वडसा
३

@ी.आ#शष चLहाण

07139-230128

9594911314

07139-245183

7588072747

223050

9420963656

मुaया%धकार , कोरची
४

@ी.मयरू भुजबळ
मुaया%धकार , कुरखेडा

५

@ी.सु#शल कोकणी
मa
ु या%धकार , एटाप4ल

६

@ीमती आ#शया जह
ु मोह<मद

236059

7385220207

मुaया%धकार , चामोशN
७

डॉ.Vकरण पाट ल

271093

9420361888

254017

9420175102

मुaया%धकार , मुलचेरा
८

@ी. दादाजी नैताम
मुaया%धकार ,धानोरा

९

@ी.चंZकांत चLहाण

7972909873
220039

9011445559

मुaया%धकार भामरागड
१०

7720082320

@ी. कुलभूषण रामटे के
मa
ु या%धकार , अहे र

११

9763072365

@ी. भरत नंदनवार
मुaया%धकार WसरXचा

१२

@ी.सतीश चौधर
मुaया%धकार , आरमोर

266603

9960882550

गड चरोल िज

अ. .

यातील सेवाभावी संkथा/आरोbय सुIवधा

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

दरू 8वनी
काया;लय

1

डॉ.अभय बंग (सचT)

233403

2

डॉ.राणी बंग(सचT)शोधbाम

255408

मांक

9मण8वनी

नवास
9422628357
255407

9403439419

चातगांव धानोरा
3

डॉ.5काश आमटे ,लोकkबरादर Bक4प,

220001

हे मलकसा(भामरागड)

(07134)

४

डॉ.अ नकेत आमटे

५

डॉ.स तश गोगुलवार

245380

आnह आमoया आरोgयासाठp कुरखेडा

(07137)

डॉ.Iवलास आमटे

282034

६

9423121803
942320880
245471
282425

आनंदवन वरोरा
७

लोकमंगल संkथा, घेाट

८

@ी.दे वाजी तोफा

9421734018

९

@ी.मोहन Hहराबाई Hहरालाल

9422835234

10

@ी.केशव गुरनल
ु े, सBृ ट

9420144035

११

@ी.नरे श दोमलवार
Bक4प
Bक4प

संचालक,

257473

222078
हQतकला

वकास

7304398422

इतरIवभाग
अ. .

1
2

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

दरू 8वनी

मांक

9मण8वनी

काया;लय

नवास

@ी.5शांत दै ठणकर

222194

233352

9823199466

िज4हा मा हती अ%धकार

222718

@ीमती.I5यांका रा. बोकmल

222376

232780

9423776663

222317

222337

9096734987

डॉ.5मोद खंडाते

222320

222330

9423628955

िज4हा श4य%चकlOसक

222644

डॉ.अशोक सGदरे

222320

िज4हा सांिaयकl अ%धकार
3

@ी.कमलेश भंडार
िज4हा आरोgय अ%धकार

4
6

9822238371

8न.वै. अ%धकार
7

डॉ.सुनील मडावी

222079

923623499

िज4हा साथरोग अ%ध.Epidemic
8

डॉ.एस.जे.पांडे

222715

9423064325

232931

7773945688

222079

8805147557

222214

9423064325

222192

9405864390

B.िज4हा हOतीरोग अ%धकार
9

डॉ.अ#मत साळवे
कुxठरोग अ%धकार

10

@ी.डॉ. कारे कर
िज4हा Yयरोग अ%धकार

11

डॉ.एस.जे.पांडे
िज4हा मले9रया अ%धकार

13

@ी.मोहतरु े
सहा. आयु:त, समाजक4याण

14

@ी. सु नल वा. जांभुळे

222328

9422802247

222378

9922966165

सहा.आय:
ु त,म.Pयवसाय
15

@ी.स चन यादव
िज4हा दgु धPयवसाय वकास अ%ध.

16

@ी.एल.एस. गौर
@ी.महादे व

222059

9637045466

नराते

9421707703

िज4हा bामोyयोग अ%धकार
17

@ी.स चन जाधव,

222645

222646

8055558603

िज4हा म हला व बालक4याण अ%ध.
18

@ी.के.एस.Iवसाळे

222437

9270261437

222173

9270261437

िज4हा Pयवसाय WशYण व BWशYण
अ%धकार
19

@ी. के.एस.Iवसाळे BाचायT,
औyयो%गक BWशYणसंQथा, गड.

20

@ी.दे वानंद खैरकर

(अ8त.चाजT)

222735

9423419829

222397

९८५०३५३५६६

Bबंधक िज4हा bाहक मंच
21
22

@ी.चंZद प #शंदे िज.{l.अ%धकार
@ी.कळमकर

९४०२३५४७५४

@ीमती आशा 5.मे@ाम

9822755669

तालुका {lडा अ%धकार , अहे र
23

िज हा

mडा 5बोधीनी

25

डॉ.ए.वाय.भादाळे

233721
233361

9881081165

िज4हा उपआय:
ु त पशुसंवधTन
डॉ .आ9रफ
26

@ी.बी.आर.काळे

9422837565
222360

222357

8888794151

B.उपसंचालक, सामािजक व8नकरण
27

@ी.एम.एल.गणवीर

222323

9767706532

222383

9767706532

222412

9403409691

B.िज4हा उप8नबंधक सहकार संQथा
28

@ी. एम.एल.गणIवर
सहा.8नबंधक सह. संQथा, गड.

29

@ीमती. पG दोर
िज4हा सरकार कामगार अ%धकार

30

@ी.संजय बारई

222359

9422834514

नगर रचनाकार
31

@ी.चेतन पाट ल

222717

9112050107

महा.िज4हा उदयोग क~[.
32

@ी.5द प नखाडे व9रxठ भूवैRा8नक

222065

9421712769

भूजल सवm. वकास यं णा
33

@ी.आर.एस. पवार

222368

8087187889

सहा.संचालक,रोजगार व Qवयंरोजगार
34

@ी. िLह.पी. तांबे

222640

9423732474

व{lकर अ%धकार , गड%चरोल
35

@ी.जी.ट .खचM PयवQथापक

233418

9422523752

222195

9422153167

222593

9975553579

222507

9623233959

232462

9373735611

माकm टंग फेडरे शन, गड%चरोल
36

@ी.एस.पी.फासे
सहा.Bादे Wशक प9रवहन अ%धकार

37

@ी.अनंत पोटे
िज.अ.कृ.अ%धकार , गड%चरोल

38

@ी.सातव
सहा.धमTदाय आय:
ु त

39

@ी.अgखलेश 5साद #म@ा
नेह• यव
ु ा क~[

40

िज हा व स? Uयायालय

222339

41

िज हासरकार अ#भयो ता,गड.

223131

4२

बस kटॅ oड गड चरोल

232950

वभाग 8नयं ण ् अ%धकार , गड.
4३

@ी.बावणे

232949

232789

8087104073

आगार PयवQथापक, गड%चरोल
4४

@ी.राखडे

07133-272055

9689100501

आगार PयवQथापक, अहे र
4५

@ी. िLह.एन. कारं डे

222311

222612

9029762622

सहा.आयु:त, औषध Bशासन
4६

@ी.मो.श. टG भरकर,

222311

9822041128

सहा.आयु:त, अ]न
४७

मातो@ी व8
ृ दा@म

232225

४८

@ी.मनोहर हे पट

233508

232345

233623

222224

9405155201

इं‚ड.इ]Qट .ऑफ यथ
ु वेलफेअर
४९

@ी.बारसागळे

222213

उप अWभयंता महा.िजवनBा%धकरण
५०

सौ.Iवभा.डांगे,bंथपाल

२२२२०१

९४२२१८५4०९

िज4हा bंथालय
५१

@ी.कांबळे

७८७५७६१०१५

अधीYक अWभयंता (महा वतरण)
५२

९४२३११९०४२

@ी.5द प खवले
सावT.बांधकाम मंडळ

५३

डॉ. बी.ढोले

२२३१४५

९४२२३३८६३७

अधीYक कारागह
ृ
५४

डॉ.बी.एस.तळवी

७३५००४९४४६

अधीYक रा य उOपादन शु4क
५५

@ीमती नंHदनी शाहू
संचालक परू ातOव वभाग

९४२३६७८९३५

ग$डवाणा IवqयाIपठ, गड चरोल
०१

@ी.डॉ.नामदे व क याणकर

२२३१०५

९४२२०८९०६०

२२३१०५

९४२०१४५७९८

२२३१०४

८२७५०४६१०१

कुलगु… गXडवाना वyयापीठ
०२

@ी. दे वGZ मे@ाम
कुलगु… यांचे िQवय सहाFयक

०३

डॉ. Iवनायक इरपाते
कुलस%चव

०४

९४०३०५७७६५

@ी.उमेश #लखार
व9रxठ लघल
ु ेखक

०५

डॉ. जगUनाथ दडवे

२२३३२०

९४२३६६८८११

२२३१०६

९४२२६४४३३३

२२३३२१

९०११८८२५५९

प9रYा 8नयं क
०६

@ी. बा.स. राठोड
मुaय लेखा व वOत ् अ%धकार

०७

डॉ. एस.एम. रोकडे
वyया पठ bंथपाल

०८

९४२१७१९३०३

@ी. सुखदे व कोहळे
मानद संचालक शा.Wश. व {lडा

०९

डॉ. Iवजय सी. #सलारे

२२६५९३

९३७०२४९५५८

२२६५१२

९८२३७३२२२७

२२६५९१

७६२०६९०५४४

२२३१०८

९४२३४१७९९८

२२६५९५

९४२२९१२२४४

उपकुलस%चव(आQथापना/Bशासन)
१०

@ी. Hदपक जन
ु घरे
उपकुलस%चव(प9रYा पुवT वभाग)

११

@ी. सुरGZ गादे वार
उपकुलस%चव (प9रYा उपरांत व.)

१२

@ी. अमोल खोडवे
WसQट म ॲनाWलQट (संगणक व)

१३

@ी. एस.एस. संतोषवार
सहा. कुलस%चव ( वOत ् व लेखा)

१४

९४२२९१२२५६

डॉ. जी.डी. दब
ु े
सहा.कुलस%चव ( प.एच.डी.सेल)

१५

@ी. हे मंत बारसागडे

२२३३५२

७६२०११९२६८

सहा. कुलस%चव (प9रYा वभाग)
१६

७६२०७८३३०७

@ी.िजतGZ अंबागडे
वyया पठ अWभयंता

१७

@ी.राजGZ पाठक

२२३३५०

७६२०४४८२४८

अ%धYक (गोप8नय वभाग)
१८

९४२३१२२६५६

@ी. नरG Z झाडे
अ%धYक (PGTD)

१९

@ी. Iवनोद दाभेकर

२२३३२३

९४२२८०१६१०

२२६५९४

९४०५६८१८०४

अ%धYक ( वyया वभाग)
२०

@ी. अतल
ु अ याडवार
अ%धYक(महा वyयालयीन वभा.)

आHदवासी Iवकास Iवभाग
अ. .

१

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

डॉ.IवIपन ईटनकर (IAS)

दरू 8वनी

मांक

काया;लय

नवास

222286

222363

07133-

272087

9मण8वनी

7060731408

Bक4प अ%ध. ए.आ. व.B.गड%चरोल
२
३
४

@ी.

B.Bक4प अ%धकार

ए.आ. व.B. अहे र

272031

@ी.सोनकवळे , Bक4प अ%धकार

07134

ए.आ. व.B. भामरागड

220182

सौ.सरोदे सह आयु:त

223179/80

9423358179

223180

9403913113

९४२००८८४०४

अनस
ु ू%चत जमाती जात पडताळणी
सWमती, गड%चरोल
५

@ी.sङ बी. तळके, संशोधन अ%धकार ,
अनस
ु ू%चत जमाती जात पडताळणी
सWमती, गड%चरोल

६

232922

@ी. Iवजय गांगडM
Bादे Wशक

PयवQथापक,

आ दवासी

232652

9422946387

233734

वकास महामंडळ (TDC)
७

@ी.एम.के.मगरे िज4हा PयवQथापक,

235266

9422945504

अ%धकार ,

२२२२८६

9765790908

@ी.राचेलवार सहा.Bक4प अ%धकार ,

२२२२८६

9405441291

शबर
८

वकास महा.

@ी.खडतकर

8नयोजन

ए.आ. व.B.गड%चरोल .
९

ए.आ. व.B.गड%चरोल
१०

@ी.

िज4हा

222010

PयवQथापक,महाOमा फुले व.महा.
११

@ीमती कांता #म@ा, PयवQथापक

223022

9420188331

२२३०२६

९४२०४४४२४६

२२३०२५

९९७०९३३६६८

222428

9423422057

म हला आ%थTक वकास महामंडळ
१२

@ी.एस. आर. कुमरे , PयवQथापक
वसंतराव नाईक वकास महामंडळ

१३

@ी.एस.एन. ढगे,
िज4हा

PयवQथापक,संत

रो हदास

चम‹दयोग महामंडळ
१४

@ी. महाजन, िज4हा PयवQथापक,
महा.लघु

औyयो%गक

वकास

महामंडळ (MSSIDC)
१५

@ी.डी.एम. खडसे
िज4हा PयवQथापक, अŽणाभाऊ साठे
महामंडळ

९८२२५९७८३८

वनIवभाग,गड चरोल
अ. .

अ धकार यांचे नांव व पदनाम

दरू 8वनी
काया;लय

1
2

मांक

9मण8वनी

नवास

@ी.पी.क याणकुमार वनसंरYक

२२२१८३

९८९०९५४५७५

गड%चरोल वनवOृ त,गड%चरोल

२२२१८४

७७४३८५८०९७

वनसंरhक

२२२१८५

कायT योजना,गड%चरोल
3
4

@ी.एस.बी.फुले

२३२०३६

९४२३००८९५४

उपवनसंरYक,गड%चरोल

२३२२६६

@ी.चंZशेखर बाला

२६६४३२

२६६४४८

९४०३२८९६४६

@ीमती. गUनी #संह

२६६४३३
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अ धकार यांचे नांव व पदनाम

दरू 8वनी
काया;लय

1

व•ामभवन (संकुल), गड%चरोल

मांक
नवास

222616

2

रे Qटहाऊस P.W.D.इं दरा गांधी चौक
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ु तुल
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5

रे Qटहाऊस, चामोशN
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9मण8वनी

