
अमरावती ववभागातील महसूल अधिकारी 
क्र. नाव पदनाम ठिकाण एसटीडी कार्ाालर् ननवास 

अमरावती जिल्हा 
1  श्रीमती पवनीत कौर जिल्हाधिकारी अमरावती ०७२१ २६६२५२२ २६६२११२ 

2  श्री.राम सिध् दभट्टी अपर जिल्हाधिकारी अमरावती ०७२१ २६६२९४२ २६६२८०५ 

3  श्री वववेक घोडके ननवािी उपजिल्हाधिकारी अमरावती ०७२१ २६६२४९३ २६६०१६६ 

4  श्री.रणजित भटोिले 
उपजिल्हाधिकारी 
(महिूल) 

अमरावती ०७२१ २६६२०२५  

५ श्री. ननतीन व्यवहारे(प्र) उपजिल्हा ननवडणुक 
अधि. 

अमरावती ०७२१ २६६२३६४  

६ श्री.राम लंके उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अमरावती ०७२१ २६६२५०५  

७ श्री िुभटाष दळवी 
उपजिल्हाधिकारी 
(पुनवविन) 

अमरावती ०७२१ २५५३७६५ २५५३७६६ 

८ श्री आसिष बििवल ववभटूिंअ (लसिकंा) अमरावती ०७२१ २६६१६०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

९ श्री राम लंके (प्र) प्र.ववभटूिंअ (अवप्र-२) अमरावती ०७२१ २६६४८१९  

१० श्री.मननष गायकवाड प्र.ववभटूिंअ (अवप्र-४) अमरावती ०७२१ २६६३४४९  

११ श्री डड. के. वानखडे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अमरावती ०७२१ २६६२७८४  

१२ श्री.वैश्याक वाहुरवाघ अन्निान्य ववतरण 
अधि. 

अमरावती ०७२१ २६६३०९०  

१३ श्री.असभटिीत म्हस्के 
जिल्हा ननयोिन 
अधिकारी 

अमरावती ०७२१ २६६२७३३ २५५२३७४ 

१४ श्री धगता वंिारी 
जिल्हा प्रिािन 
अधिकारी  न.पा.प्र. 

अमरावती ०७२१ २६६५३६७  

१५ श्री वववेक घोळके प्रादेसिक  अधिकारी, महाराष्ट्र 
पयवटन ववकाि महामडंळे  

अमरावती ०७२१ २६६१६१२  

१६ श्री. अरुण रणववर 
जिल्हा िुचना ववज्ञान 
अधिकारी 

अमरावती ०७२१ २६६२८९३  

१७ श्री. इमरान िेख 
जिल् हा खननकमव 
अधिकारी 

अमरावती ०७२१ २६६२०२५  

१८ अ ॅड.नरेन् र िोहरा वविी अधिकारी अमरावती ०७२१   

उपववभाग, अमरावती 
१९ 

श्री ररचडव  याननन 
(भटा.प्र.िे.) 

उप ववभटागीय अधिकारी अमरावती ०७२१ २५६५०२३ २६६३६८७ 

२० श्री.िंतोष काकडे तहसिलदार अमरावती ०७२१ २६७४३६० २५३०८२३ 

उपववभाग, नतवसा-भातकुली 

२१ श्री ननतीन व्यवहारे उप ववभटागीय अधिकारी नतविा-
भटातकुली ०७२१ २६६२४४८ २२२१४५ 



 2 

क्र. नाव पदनाम ठिकाण एसटीडी कार्ाालर् ननवास 
२२ श्रीमती ननता लिडे तहसिलदार भटातकुली ०७२१ २६६२१२४ २५५३१२९ 
२३ श्री. वैभटव फरतोडे तहसिलदार नतविा ०७२२५ २२२०४४ २२२०४३ 

उपववभाग,  चाांदरू रेल्व े

२४ श्री.इब्राहहम चौिरी उप ववभटागीय अधिकारी चांदरू रेल्वे ०७२२२ २५४०२४ २५४०३२ 
२५ श्रीमती पूिा माटोळे तहसिलदार चांदरू रेल्वे ०७२२२ २५४०२१ २५४०७३ 

२६  श्री. प्रहदप िेलार तहसिलदार 
िामणगाव 
रेल् वे 

०७२२२ २३७३३० २०२५२४ 

२७ श्री.पुरुषोत्तम भटुिारी तहसिलदार 
नांदगाव 
खंड.े 

०७२२१ २२२६४४ २२२६४३ 

उपववभाग, अचलपूर 
२८ श्री.िंहदपकुमार अपार उप ववभटागीय अधिकारी अचलपूर ०७२२३ २२७२०० २२०००३ 
२९ श्री.मदन िािव तहसिलदार अचलपूर ०७२२३ २५०००७ २२०३०६ 

३० श्री. धिरि स् नुल तहसिलदार 
चांदरू 
िािार 

०७२२७ २४३२०७ २४३२०३ 

उपववभाग, मोर्शी 
३१ श्री.ननतीन हहगंोले उप ववभटागीय अधिकारी मोिी ०७२२८ २२२२२१ २२२२३८ 
३२ श्री.िागर ढवळे तहसिलदार मोिी ०७२२८ २२२२३६ २२४२१४ 

३३  तहसिलदार वरुड ०७२२९ २३२१४४ २३२१४८ 

उपववभाग, दर्ाापूर 
३४ श्री.मनोि लोणारकर उप ववभटागीय अधिकारी दयावपूर ०७२२४ २३४२२६ २३४२१७ 
३५ श्री.योगेि देिमुख तहसिलदार दयावपूर ०७२२४ २३४२३४ २३४२७४ 

३६ श्री.असभटजित िगताप तहसिलदार अंिनगाव 
िुिी ०७२२४ २४२०७४ २४२०१४ 

उपववभाग, िारणी 
३७ श्री िावनकुमार (भटाप्रिे) उप ववभटागीय अधिकारी िारणी ०७२२६ २२४२११ २२४२५० 
३८ श्री.प्रहदप िेवाळे तहसिलदार िारणी ०७२२६ २२४२२३ २२४२१४ 
३९ श्रीमती माया माने तहसिलदार   धचखलदरा ०७२२० २३०२२३ २३०२४२ 

अकोला जिल्हा 
1  श्रीमती ननमा अरोरा जिल्हाधिकारी अकोला ०७२४ २४२४४४२ २४२४४४१ 

2  श्री. ववश्वनान घुगे (प्र) अपर जिल्हाधिकारी अकोला ०७२४ २४३२१५३ २४५८२७० 

3  श्री. िंिय खडिे ननवािी उपजिल्हाधिकारी अकोला ०७२४ २४३५१९३ २४२०८७४ 

4  श्री. गिानन िुरंिे 
उपजिल्हाधिकारी 
(महिूल) 

अकोला ०७२४ २४२६२१४ २४५०९९७ 

5  श्री. मुकेि चव् हाण 
उपजिल्हा ननवडणुक 
अधि. 

अकोला ०७२४ २४३८७६३  

6  श्री. िािािाहेि गाढवे उपजिल्हाधिकारी(रोहयो)  अकोला ०७२४ २४३३११२ २४००७३९ 

7  श्री. िदासिव िेलार जिल्हा पुनवविन अकोला ०७२४ २४३५००७  
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क्र. नाव पदनाम ठिकाण एसटीडी कार्ाालर् ननवास 
अधिकारी 

8  श्री. ववश्वनान घुगे ववभटूिंअ (पंकृवव) अकोला ०७२४ २४२६१३२  

9  

श्री. ववश्वनान घुगे 
 

(प्र)ववभटूिंअ (केपीएमपी) अकोला ०७२४ २४२६३७८  

10  श्री. ििनराव काळे  
जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
(प्र) 

अकोला ०७२४ २४३५११७  

11  कु.प्रनतक्षा तिेनकर 
अन्निान्य ववतरण 
अधि. 

अकोला    २४३५११७  

12  श्री.धगरीष िास् री 
जिल्हा ननयोिन 
अधिकारी 

अकोला ०७२४ २४३५१६०  

13   
जिल्हा िुववज्ञान 
अधिकारी 

    

14  श्री.अननल धचचंोले 
ि.जिल्हािु ववज्ञान 
अधिकारी 

अकोला ०७२४ २४३५४०९  

15  िौ प्रणणता चापले 
जिल् हा खननकमव 
अधिकारी  

अकोला ०७२४ २४३५१९३  

16  श्री िंतोष सिदें 
ि.जिल्हा 
पुरवठाअधिकारी  

अकोला    

17  श्रीमती समरा पागोरे  अधिक्षक     

18  श्रीमती िुवप्रया टवलारे नगर पासलका प्रिािन अकोला    

उपववभाग, अकोला 
19  श्री.ननलेि अपार 

प्र.उप ववभटागीय 
अधिकारी 

अकोला ०७२४ २४३५३३६ २४३३१४५ 

20  श्री.िुननल पाटील तहसिलदार अकोला ०७२४ २४३५०४७ २४३५५४७ 

उपववभाग, बाळापूर 

21  डॉ. रामेश् वर पुरी उप ववभटागीय अधिकारी िाळापूर ०७२५७ २३२१३३ २२२१४५ 

22  श्री. िैय्यद प्रभटारी तहसिलदार िाळापूर ०७२५७ २३२१२३ २२२१६३ 

23  श्री डी.आर.िािड तहसिलदार पातूर ०७२५४ २४३२४५  

उपववभाग, अकोट 

24  श्री. ववश्वनान घुगे(प्र) उप ववभटागीय अधिकारी अकोट ०७२५८ २२२६७४ २२२६५८ 

25  श्री ननलेि मडके तहसिलदार अकोट ०७२५८ २२२६२५ २२२१७५ 

26  श्री.िंतोष येवलीकर तहसिलदार तले्हारा ०७२५८ २३१३३६  

उपववभाग, मुनतािापूर 

27  श्री.अभटयसिहं मोहहते उप ववभटागीय अधिकारी मुनतविापूर ०७२५६ २४३४७२ २४३४९० 

28  श्री.प्रहदप पवार तहसिलदार मुनतविापूर ०७२५६ २४३४७५  

29  श्री.िी.के.हंमद तहसिलदार िासिवटाकळी ०७२५५ २४२०३४  

र्वतमाळ जिल्हा 
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क्र. नाव पदनाम ठिकाण एसटीडी कार्ाालर् ननवास 

1  श्री.अमोल येडगे जिल्हाधिकारी यवतमाळ ०७२३२ २४२५०१ २४२३०१ 

2  श्री.पी.के.दिेु अपर जिल्हाधिकारी यवतमाळ ०७२३२ २४२३८३ २४५४६२ 

3  श्री.लसलत वऱ्हाडे ननवािी उपजिल्हाधिकारी यवतमाळ ०७२३२ २४२४८८ २४४२५० 

4  श्री.ललीत वऱ्हाड े(प्र.)  
उपजिल्हाधिकारी 
(महिूल) 

यवतमाळ ०७२३२ २४०६०८  

5  श्रीमती स्नेहल कननचे 
उपजिल्हा ननवडणुक 
अधि. 

यवतमाळ ०७२३२ २४२१०५ २४०७३८ 

6  श्रीमती िंधगता राठोड उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यवतमाळ ०७२३२ २४२६९७ २५३०९६ 

7  
श्री िी. एच. बििे जिल्हा पुनवविन 

अधिकारी 
यवतमाळ ०७२३२ २४४७७९  

8  
श्रीमती िववता चौिर 
 

भटारस्न अधिकारी 
भटूिंपदान(न्यायपनक) 

 ०७२३२ २४०६५१  

9  िववता चौिर(प्र) प्र.ववभटूिंअ (लसिकंा-२) यवतमाळ ०७२३२ २४२३०३  

10  िंधगता राठोड (प्र) 
प्र.ववभटूिंअ (रस्त े
प्रकल् प) 

यवतमाळ ०७२३२ २४२४८८  

11  श्रीमती ललीता िािर ववभटूिंअ (िेंिळा प्रकल् प) यवतमाळ ०७२३२ २४०६९३  

12  श्री िुदिवन गायकवाड ववभटूिंअ (लाभटक्षरे) यवतमाळ ०७२३२ २४०६५१  

13  श्री.िुिाकर पवार जिल्हा पुरवठा अधिकारी यवतमाळ ०७२३२ २४२२४६ २४४४१४ 

14  श्री.वाडकेर 
जिल्हा ननयोिन 
अधिकारी 

यवतमाळ ०७२३२ २४३३३८४  

15  श्री.रािेि देवत े
जिल्हा िुववज्ञान 
अधिकारी 

यवतमाळ ०७२३२   

16  श्री.ओकारसिगं भटौंड 
जिल्हा खननकमव 
अधिकारी 

यवतमाळ ०७२३२ २४०८२९  

17  
श्रीमती भटाग्यश्री  
देिमुख  

तहिीलदार महिूल यवतमाळ ०७२३२ २४०६१२  

18  श्री िनति गांवड े
 नगर  पासलका  
प्रिािन 

 ०७२३२ २४०८३१  

उपववभाग, र्वतमाळ 

19  श्री.अननरुध् द िक्षी उप ववभटागीय अधिकारी यवतमाळ ०७२३२ २४४२३७ २४२४६२ 

20  श्री.के.एि.झाल् टे तहसिलदार यवतमाळ ०७२३२ २३८१९४ २४४६५४ 

21  श्री व्ही.एि.कुमरे तहसिलदार िाभटूळगव ०७२०३ २७०५२४ २७०५४२ 

22  श्री.परिराम भटोिले तहसिलदार आणी ०७२३४ २६६६८० २६६२६० 

उपववभाग,केळापूर (पाांढरकवडा) 
23  

श्रीमती यािीनी 
नागपरािन (भटा.प्र.िे.) 

उप ववभटागीय अधिकारी केळापूर ०७२३५ २२७५३० २२७४४० 
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24  श्री.गोपाल देिपांड े तहसिलदार केळापूर ०७२३५ २२७४०८ २२७५४९ 

25  श्री.िी.एम.िोिी तहसिलदार झरीिामनी ०७२३७ २३६५०४ २२७२१० 

26  श्रीमती पुिा मोटोड े तहसिलदार घाटंिी ०७२३० २२७२०९ २२७२१० 

उपववभाग, वणी 

27  श्री.िरद िावळे उप ववभटागीय अधिकारी वणी ०७२३९ २२५३५६ २२५०२६ 

28  श्री ननणखल िुळिर तहसिलदार वणी ०७२३९ २२५०६२ २२५१५४ 

29  श्री.हदपक फंुडे तहसिलदार मारेगाव ०७२३७ २३७२४३ २३७२३८ 

उपववभाग, दारव्हा 
30  श्री.िुधिर पाटील  उप ववभटागीय अधिकारी दारव्हा ०७२३८ २५४१६२ २५४२६३ 

31  श्री. िुभटाष िािव तहसिलदार दारव्हा ०७२३८ २५४१५२ २५४१५५ 

32  श्री सिवािी मगर तहसिलदार नेर ०७२३८ २६७७६३ २६७७१६ 

उपववभाग, उमरखेड 

33  श्री.व्यकंट राठोड उप ववभटागीय अधिकारी उमरखेड ०७२३१ २३७२३८  

34  श्री.आनंद देऊळगांवकर तहसिलदार उमरखेड ०७२३१ २३७२१७ २३७२३० 

35  श्री.व्ही.एल.राणे तहसिलदार महागाव ०७२३६ २२२२३८ २२२२३९. 

उपववभाग, पुसद 

३६ श्री कातीकेयन भटा.प्र.िे.  
 

उप ववभटागीय अधिकारी पुिद ०७२३३ २४६०७४ २४६०७३ 

३७ श्री.रािेि चव्हाण तहसिलदार पुिद ०७२३३ २४६०३२ २४६२४२ 
३८ श्री.िुिारक राठोड (प्र.) तहसिलदार हदग्रि ०७२३४ २२२१०३ २२२१०२ 

उपववभाग, राळेगाव 

३९ श्री िलेैि काळे उप ववभटागीय अधिकारी राळेगाव ०७२०२ २२५१४०  

४० श्री.आर.एि.कानडिे तहसिलदार राळेगाव ०७२०२ २२५२५४ २२५२५६ 
४१ श्री.िुननल चव्हाण तहसिलदार कळंि ०७२०१ २२६१४० २२६१४१ 

बुलडाणा जिल्हा 
1  डॉ. एच .पी. तुम्मोड जिल्हाधिकारी िुलडाणा ०७२६२ २४२३०७ २४२८८८ 

2  श्री.िनिय गोगटे अपर जिल्हाधिकारी िुलडाणा ०७२६२ २४२९६९ २४२६८० 

3  श्री.हदनेि धगते ननवािी उपजिल्हाधिकारी िुलडाणा ०७२६२ २४२४११ २४२३४५ 

4  श्री.असभटजित नाईक 
उपजिल्हाधिकारी 
(महिूल) 

िुलडाणा ०७२६२ २४२३०४ २४२८८८ 

5  श्री.अननल माचवेाड (प्र) उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) िुलडाणा ०७२६२ २४२२३१ २४२२३८ 

6  श्रीमती गौरी िावंत 
उपजिल्हाधिकारी 
ननवडणूक  

िुलडाणा ०७२६२ २४३११६ २४३११७ 

7  श्री.ववनोद पाहटल (प्र) 
जिल्हा पुनवविन 
अधिकारी 

िुलडाणा ०७२६२ २४२६८३  
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8  श्रीमती गौरी िावंत ववभटूिंअ (लसिकंा) िुलडाणा ०७२६२ २४२६८३  

9  श्रीमती गौरी िावंत ववभटूिंअ (ई व द) िुलडाणा ०७२६२ २४२३०३  

10  श्री सभटकािी घुगे प्र.ववभटूिंअ (म.प्र.) िुलडाणा ०७२६२ २४२३०४  

11  श्री. भटूषन अहहरे प्र.ववभटूिंअ (खडकपूणाव) िुलडाणा ०७२६२ २४२३०४  

12  श्री अननल माचवेाड(प्र) 
प्रभटारी अधिकारी 
भटूिंपादन 

िुलडाणा    

13  श्री.रािेंर िािव (प्र) जिल्हा पुरवठा अधिकारी िुलडाणा ०७२६२ २४२३६९ २४२३७० 

14  श्री.िुनय लाड 
जिल्हा ननयोिन 
अधिकारी 

िुलडाणा ०७२६२ २४२२२१ २४२२६२ 

15   ज्ञा.व.आंिेकर जि.नन.अ. (मा.वव.) िुलडाणा ०७२६२ २४२२२१  

16  श्री.िुननल खुळे 
जिल्हा िुववज्ञान 
अधिकारी 

िुलडाणा ०७२६२ २४३०४२ २४६३४५ 

17  श्रीमती वप्रया िुळे जिल्हा खननकमव अधि. िुलडाणा ०७२६२ २४२४११  

18  श्री.गणेि पांडे जिल् हा प्रकल् प 
अधि.नपप्र 

िुलडाणा ०७२६२ २४६२३१  

उपववभाग, बुलडाणा 

19  श्री.रािेश् वर हांडे उप ववभटागीय अधिकारी िुलडाणा ०७२६२ २४२३९१ २४२३८३ 

20  श्री.रुपेि खंडारे तहसिलदार िुलडाणा ०७२६२ २४२२८३ २४२२७० 

21  श्री.अजितकुमार येळे तहसिलदार धचखली ०७२६४ २४२०६८ २४२१३८ 

उपववभाग, मेहकर 

22  श्री.गणेि राठोड  उप ववभटागीय अधिकारी मेहकर ०७२६८ २२४५३२ २२४५५६ 

23  श्री.िंिय गरकल तहसिलदार मेहकर ०७२६८ २२४५२४ २२४६२३ 

24  श्री.िैपद नदाफ तहसिलदार लोणार ०७२६० २२१३५८ २२१३५४ 

उपववभाग, ससांदखेड रािा 

25  श्री.भटुषण अहहरे उप ववभटागीय अधिकारी 
सिदंखेड 
रािा 

०७२६९ २३४४३६  

26  श्री.िुननल िावंत तहसिलदार 
सिदंखेड 
रािा 

०७२६९ २३४२३६ २३४२४६ 

27  श्री िाम िनमने तहसिलदार 
देऊळगावरा
िा 

०७२६१ २३२०६८ २३२१०८ 

उपववभाग, खामगाव 

28  श्री. रािेंर िािव उप ववभटागीय अधिकारी खामगाव ०७२६३ २५२०४५ २५३०३० 

29  श्री. अतुल पाटोळे तहसिलदार खामगाव ०७२६३ २५२१३८ २५२३८९ 

30  श्री. िमािान िोनवणे तहसिलदार िेगाव ०७२६५ २५२००८ २५२०३८ 

उपववभाग, िळगाव िामोद 

31  श्रीमती वैिाली देवकर उप ववभटागीय अधिकारी िळगाव ०७२६६ २२१४२९ २२१४३१ 
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िामोद 

32  श्रीमती सितल िोलाट तहसिलदार िळगाव 
िामोद 

०७२६६ २२१४२६ २२१४३१ 

33  
श्री सिध्देश्वर 
वरणगांवकर 

तहसिलदार िंग्रामपूर ०७२६६ २३२२६६  

उपववभाग, मलकापूर 

34  श्री.मनोि देिमुख उप ववभटागीय अधिकारी मलकापूर ०७२६७ २२२१२२ २२२०२२ 

35  श्री.आर.यु.िुरडकर तहसिलदार मलकापूर ०७२६७ २२२०४१ २२२२६८ 

36  श्री राहुल तायड े तहसिलदार नांदरूा ०७२६५ २२०३०० २२१११६ 

37  श्रीमती िारीका भटगत तहसिलदार  मोताळा ०७२६७ २४५२३१ २४५२४० 

वासर्शम जिल्हा 
1  श्री. िण् मुखरािन एि जिल्हाधिकारी वासिम ०७२५२ २३३४०० २३३४०१ 

2  श्री. िहािी पवार अपर जिल्हाधिकारी वासिम ०७२५२ २३२६३८ २३३६५४ 

3  श्री. िैलेि हहगें ननवािी उपजिल्हाधिकारी वासिम ०७२५२ २३३६५३ २३३६५७ 

4  
श्रीमती िुवासिनी 
गोणेवार (प्र) 

उपजिल्हाधिकारी 
(महिूल) 

वासिम ०७२५२ २३४५०८  

5  श्री.िंहदप महािन 
उपजिल्हा ननवडणुक 
अधि. 

वासिम ०७२५२ २३२८५२  

6  श्री.कैलाि देवरे  उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) वासिम ०७२५२ २३३६५६  

7  
श्रीमती िुहासिणी 
गोणेवार 

वविेष भटूिंपादन 
अधि.क्र.१ 

वासिम ०७२५२ २३४३३६  

8  श्री ननतीन चव्हाण 
वविेष भटूिंपादन 
अधि.क्र.२ 

वासिम ०७२५२ २३४३३६  

9  श्रीमती तिेश्री कोरे जिल्हा पुरवठा अधिकारी वासिम ०७२५२ २३३६५२ २३३६५२ 

10  श्रीमती िुननता आंिरे 
जिल्हा ननयोिन 
अधिकारी 

वासिम ०७२५२ २३३९७६  

11  
श्री आर.िी. 
िोनखािकर 

जिल्हा ननयोिन 
अधिकारी (मा.वव) 

वासिम ०७२५२ २३३५८५  

12  श्री.िागर हवालदार 
जि.िूचना व ववज्ञान 
अधि. 

वासिम ०७२५२ २३५८३०  

13  श्री ववनय राठोड  
जिल् हा खननकमव 
अधिकारी 

वासिम ०७२५२   

वासर्शम 

14  श्री.प्रकाि राऊत उप ववभटागीय अधिकारी वासिम ०७२५२ २३२०८२ २३२००२ 
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15  श्री.वविय िाळवे तहसिलदार वासिम ०७२५२ २३२००८ २३२१६२ 

16  श्री.अजित िेलार तहसिलदार ररिोड ०७२५१ २२२३१६ २२२३१७ 

17  श्री.रवव काळे तहसिलदार मालेगाव ०७२५४ २३१३७३ २३१३७२ 

उपववभाग, मांगरुळपीर 

18  श्री.एि.पी.मुळे उप ववभटागीय अधिकारी मंगरुळपीर ०७२५३ २६०२३६ २६०३७२ 

19  श्री रवव राठोड  तहसिलदार मंगरुळपीर ०७२५३ २६०२२८ २६०३६२ 

उपववभाग, कारांिा 

20  श्री.धिरि मांिरे (प्र.)  उप ववभटागीय अधिकारी कारंिा ०७२५६ २२२५००  

21  श्री.धिरि मांिरे तहसिलदार कारंिा ०७२५६ २२२१७० २२२०९० 

22  श्री ज्ञानेश्वर घ्यारे तहसिलदार मानोरा ०७२५३ २६३२४६ २३३२४७ 
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