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13  र त वभूसंअ (अपैनगंगा ) पुसद ०७२३३ २४२३०३  

14  ी. वभूसंअ (लोअर पुस क प) पुसद ०७२३३ २४६०७४  

15  ी.सुधाकर पवार िज हा पुरवठा अ धकार  यवतमाळ ०७२३२ २४२२४६ २४४४१४ 
16  ी.वाडकेर िज हा नयोजन अ धकार  यवतमाळ ०७२३२ २४३३३८४  

17  ी.राजेश देवते िज हा सु व ान अ धकार  यवतमाळ ०७२३२   
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20  ी.के.एस.झा  टे तह सलदार यवतमाळ ०७२३२ २३८१९४ २४४६५४ 
21  ी ह .एस.कुमरे तह सलदार बाभूळगव ०७२०३ २७०५२४ २७०५४२ 
22  ी.भोसले तह सलदार आण  ०७२३४ २६६६८० २६६२६० 
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24  ी.सुरेश क  हळे तह सलदार केळापूर ०७२३५ २२७४०८ २२७५४९ 
25  ी.एम. जोशी तह सलदार झर जामनी ०७२३७ २३६५०४ २२७२१० 
26  ीमती पुजा माटोडे तह सलदार घाटंजी ०७२३० २२७२०९ २२७२१० 

उप वभाग, वणी 
27  ी.शरद जावळे उप वभागीय अ धकार  वणी ०७२३९ २२५३५६ २२५०२६ 
28  ी.शाम धनमने तह सलदार वणी ०७२३९ २२५०६२ २२५१५४ 
29  ी. दपक फंुड े तह सलदार मारेगाव ०७२३७ २३७२४३ २३७२३८ 

उप वभाग, दार हा 
30  ी.जयंत देशपांड े उप वभागीय अ धकार  दार हा ०७२३८ २५४१६२ २५४२६३ 
31  ी.जाधव तह सलदार दार हा ०७२३८ २५४१५२ २५४१५५ 

32  ी शवाजी मगर तह सलदार नरे ०७२३८ २६७७६३ २६७७१६ 

उप वभाग, उमरखेड 
33  ी. यकंट राठोड उप वभागीय अ धकार  उमरखेड ०७२३१ २३७२३८  

34  ी.आनंद देऊळगांवकर तह सलदार उमरखेड ०७२३१ २३७२१७ २३७२३० 
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३६ ी.सावन कुमार भा. .से. 

 
उप वभागीय अ धकार  पुसद ०७२३३ २४६०७४ २४६०७३ 

३७ ी.राजेश च हाण तह सलदार पुसद ०७२३३ २४६०३२ २४६२४२ 
३८ ी.राजेश व झरे तह सलदार द स ०७२३४ २२२१०३ २२२१०२ 

उप वभाग, राळेगाव 
३९ ी शलैशे काळे उप वभागीय अ धकार  राळेगाव ०७२०२ २२५१४०  

४० ी.आर.एस.कानडजे तह सलदार राळेगाव ०७२०२ २२५२५४ २२५२५६ 
४१ ी.सु नल च हाण तह सलदार कळंब ०७२०१ २२६१४० २२६१४१ 

बुलडाणा िज हा 
1  ी.एस.रामामतु  िज हा धकार  बुलडाणा ०७२६२ २४२३०७ २४२८८८ 
2  ी.धनजय गोगटे अपर िज हा धकार  बुलडाणा ०७२६२ २४२९६९ २४२६८० 
3  ी. दनेश गते नवासी उपिज हा धकार  बुलडाणा ०७२६२ २४२४११ २४२३४५ 
4  ी.अ भिजत नाईक उपिज हा धकार  (महसूल) बुलडाणा ०७२६२ २४२३०४ २४२८८८ 
5  ी.अ नल माचेवाड .उपिज हा धकार  (रोहयो) बुलडाणा ०७२६२ २४२२३१ २४२२३८ 
6  ीमती गौर  सावंत उपिज हा धकार  नवडणूक  बुलडाणा ०७२६२ २४३११६ २४३११७ 
7  ी.अ नल माचेवाड िज हा पनुवसन अ धकार  बुलडाणा ०७२६२ २४२६८३  

8  ी. काजी घुग े वभूसंअ (ल सकंा) बुलडाणा ०७२६२ २४२६८३  

9  ी भकाजी घुगे वभूसंअ (ई व द) बुलडाणा ०७२६२ २४२३०३  

10  ी भकाजी घुगे . वभूसंअ (म. .) बुलडाणा ०७२६२ २४२३०४  

11  ी.भूषन अ हरे . वभूसंअ (खडकपूणा) बुलडाणा ०७२६२ २४२३०४  

12  ी भूषण अ हरे भार  अ धकार  भूसंपादन बुलडाणा    
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. नाव पदनाम ठकाण एसट डी कायालय नवास 
13  ी. पशे खंडारे ( ) िज हा पुरवठा अ धकार  बुलडाणा ०७२६२ २४२३६९ २४२३७० 
14  ी.सुनय लाड िज हा नयोजन अ धकार  बुलडाणा ०७२६२ २४२२२१ २४२२६२ 
15   आंबेकर िज. न.अ. (मा. व.) बुलडाणा ०७२६२ २४२२२१  
16  ी.सु नल खुळे िज हा सु व ान अ धकार  बुलडाणा ०७२६२ २४३०४२ २४६३४५ 
17  ी. वनय राठोड िज हा ख नकम अ ध. बुलडाणा ०७२६२ २४२४११  

18  ी.मनोहर आकोटकर िजल ् हा क  प अ ध.नप  बुलडाणा ०७२६२ २४६२३१  

 
19  ी.राजे  वर हांडे उप वभागीय अ धकार  बुलडाणा ०७२६२ २४२३९१ २४२३८३ 
20  ी. पशे खंडारे तह सलदार बुलडाणा ०७२६२ २४२२८३ २४२२७० 
21  ी.अिजतकुमार येळे तह सलदार चखल  ०७२६४ २४२०६८ २४२१३८ 

 
22  ी.गणेश राठोड  उप वभागीय अ धकार  महेकर ०७२६८ २२४५३२ २२४५५६ 
23  ी.संजय गरकल तह सलदार महेकर ०७२६८ २२४५२४ २२४६२३ 
24  ी.सैपद नदाफ तह सलदार लोणार ०७२६० २२१३५८ २२१३५४ 

 

25  ी.भुषण अ हरे उप वभागीय अ धकार  
सदंखेड 
राजा 

०७२६९ २३४४३६  

26  ी.सु नल सावंत तह सलदार 
सदंखेड 
राजा 

०७२६९ २३४२३६ २३४२४६ 

27  ी शाम धनमने तह सलदार 
देऊळगाव
राजा ०७२६१ २३२०६८ २३२१०८ 

उप वभाग, खामगाव 
28  ी.राज  जाधव उप वभागीय अ धकार  खामगाव ०७२६३ २५२०४५ २५३०३० 
29  ी.अतुल पाटोळे तह सलदार खामगाव ०७२६३ २५२१३८ २५२३८९ 
30  सोनवणे तह सलदार शगेाव ०७२६५ २५२००८ २५२०३८ 

उप वभाग, जळगाव जामोद 

31  ीमती वैशाल  देवकर उप वभागीय अ धकार  जळगाव 
जामोद ०७२६६ २२१४२९ २२१४३१ 

32  ीमती शतल सोलाट तह सलदार जळगाव 
जामोद ०७२६६ २२१४२६ २२१४३१ 

33  ीमती तेज ी कोरे  एक तालुका उ वअ  सं ामपूर ०७२६६ २३२२२६ २३२२३६ 

34  
ी स दे वर 

वरणगांवकर 
तह सलदार सं ामपूर    

उप वभाग, मलकापूर 
35  ी.मनोज देशमुख उप वभागीय अ धकार  मलकापूर ०७२६७ २२२१२२ २२२०२२ 
36  ी.आर.यु.सुरडकर तह सलदार मलकापूर ०७२६७ २२२०४१ २२२२६८ 
37  ी तायडे तह सलदार नांदरूा ०७२६५ २२०३०० २२१११६ 
38  ीमती भगत तह सलदार  मोताळा ०७२६७ २४५२३१ २४५२४० 

वा शम िज हा 
1  ी.श  मुखराजन एस िज हा धकार  वा शम ०७२५२ २३३४०० २३३४०१ 



 6

. नाव पदनाम ठकाण एसट डी कायालय नवास 
2  ी. शहाजी पवार अपर िज हा धकार  वा शम ०७२५२ २३२६३८ २३३६५४ 

3  ी.शैलशे हगंे नवासी उपिज हा धकार  वा शम ०७२५२ २३३६५३ २३३६५७ 
4  ी. सु नल वचंणकर .उपिज हा धकार  (महसूल) वा शम ०७२५२ २३४५०८  

5  ी.सं दप महाजन उपिज हा नवडणुक अ ध. वा शम ०७२५२ २३२८५२  

6  ी.शैलशे हगंे ( ) उपिज हा धकार  (रोहयो) वा शम ०७२५२ २३३६५६  

7  सुहा सणी गोणेवार वशेष भूसंपादन अ ध. .१ वा शम ०७२५२ २३४३३६  

8  सुहा सणी गोणेवार ( ) वशेष भूसंपादन अ ध. .२ वा शम ०७२५२ २३४३३६  

9  ी.सं दप महाजन( ) िज हा पुरवठा अ धकार  वा शम ०७२५२ २३३६५२ २३३६५२ 

10  सु नता आंबरे िज हा नयोजन अ धकार  वा शम ०७२५२ २३३९७६  

11  आर जी सोनखासकर 
िज हा नयोजन अ धकार  

(मा. व) 
वा शम ०७२५२ २३३५८५  

12  ी.सागर हवालदार िज.सूचना व व ान अ ध. वा शम ०७२५२ २३५८३०  

13  ी वनय राठोड  िज  हा ख नकम अ धकार  वा शम ०७२५२   

वा शम 
14  ी. काश राऊत उप वभागीय अ धकार  वा शम ०७२५२ २३२०८२ २३२००२ 

15  ी. वजय साळवे तह सलदार वा शम ०७२५२ २३२००८ २३२१६२ 

16  ी.अिजत शेलार तह सलदार रसोड ०७२५१ २२२३१६ २२२३१७ 

17  ी.र व काळे तह सलदार मालगेाव ०७२५४ २३१३७३ २३१३७२ 

उप वभाग, मंग ळपीर 

18  ी.एस.पी.मुळे उप वभागीय अ धकार  मंग ळपीर ०७२५३ २६०२३६ २६०३७२ 
19  ी एन. कोडांगुल तह सलदार मंग ळपीर ०७२५३ २६०२२८ २६०३६२ 

उप वभाग, कारंजा 
20  ी.राहु ल जाधव उप वभागीय अ धकार  कारंजा ०७२५६ २२२५००  

21  ी. धरज मांजरे तह सलदार कारंजा ०७२५६ २२२१७० २२२०९० 
22  ीमती शारदा जाधव तह सलदार मानोरा ०७२५३ २६३२४६ २३३२४७ 

 


