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२०३३०६
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९३२६७४५४२४

०७२३२

९४२३६०३९४६

०७२३३

९४२२९२१५६३
८४४६१७१७०२
९४२२९६१५०३
९४०५७०९२४६
९४२२८१०१२७
९७६३१५२६६८
९४२२१७५९६२
९४२१७३५४३३

०७२४

०७२३५

अ धका याचे नाव
ी.डी.डी.पोहे कर
ी.न.क .तायडे
ी.सं. द.पांडे
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ी.सं.ना.ल ढा
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ी.एस.के.घाणेकर
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ु ढाणा
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मु य अ भयंता, वशेष

क प

सहायक मु य अ भयंता
सहायक मु य अ भयंता
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कायकार अ भयंता, अमरावती
कायकार अ भयंता, अकोला
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अ धका याचे नाव

पदनाम

महारा

ी. ह .बी.जगतारे

( ) मु य अ भयंता

ी.पी.डी.भामरे

काय.अ भ. जल यव थापन

ीमती वेता बॅनज
ीमती वेता बॅनज
ी.जी.पी.भावे

ी.ए.पी.सोनार

ी.बी.एल.बोरकर
ी.अ दल
ू रफ क

ीमती वेता बॅनज
ी.सरु े श हुंगे

ी. ह .एन.सरकटे
ी.हळदे

ी.हेमंत लांडगे
ी.सी. ह .तुंगे

ी. ह .आर.बनगीनवार
ी.एस.एस.मुरादे
ी. ह .बी.भाले

ी.एस. ह .सोनट के
ी.संतोष जाधव
ी. ह .बी.भावे
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ी.के.आर.गाडेकर

ी.एन.आर.दे शमुख
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( ) अधी क अ भयंता, अमरावती
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२६६३३४१
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२४४४९८
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अधी क अ भयंता, अकोला
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कायकार अ भयंता, बुलडाणा

२४२४५७
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मु य अ भयंता
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