अिधका-यांचे नांव
डॉ.िकरण कुलकण

िज हा पिरषद अमरावती
ई मेल: ceozp.amravati@maharashtra.gov.in
वेबसाईट:-http://zpamravati.gov.in
दुर वनी मांक-0721-2662926 फॅ स नं. 0721-2662932
िज हा पिरषद िवभाग मुख दुर वनी मांक
पदनाम
काय लय

मोबाईल

मु य कायकारी अिधकारी

2662926

8390111120

ी. काश त े भारी

अितमु य कायकारी अिधकारी

2666261

9423407663

डॉ. ांती ना.काटोले

क प संचालक िज. ा.िव.य.

2662149

7888036271

उप मु.का.अ.(सामा य)

2662932

9423407663

ी.जे .एन.आभाळे

उप मु.का.अ.( ामपंचायत)

2662473

ी.डी.ए.पतंगराव

सहा.गिवअ पंचायत िवभाग

2662473

9823617509
7744923464
9850325149

ी.कैलास एन.घोडके

उप मु.का.अ.(म.बाल क याण)

2661934

8275387719

भारी
ी. काश त े

मिहला व बालिवकास अिधकारी िज.प.अम

9850287074

ी.संजय इंगळे

उप मु.का.अ.(पाणी व व छता)

2551123

9420183096

ी.सी.डी.खंडारे

मु य लेखा व िव अिधकारी

2662937

विर ठ लेखािधकारी मुलेिवअ काय

2662937

9422157675
7719834333
8275519462

ी.राज मुरलीधर खैरनार

9421411218
ी.सुभाष लळे , भारी

कायकारी अिभयंता, बांधकाम

2662484

9822412134

ी.सुिनल डे हणकर

उपकायकारी अिभयंता,बांधकाम

2662484

8888867329

ी.के.टी.उमाळकर

कायकारी अिभयंता, ामीण पा.पु.

2665942

कायकारी अिभयंता, सचन

2662058

9922148630
7058980944
9422868364

उपकायकारी अिभयंता, सचन

2662058

9420123959

डॉ.एन.एन.भालेराव

िज हा आरो य अिधकारी

2662591

9423034199

डॉ. ी.एस.एन.माने

अित.िज हा आरो य अिधकारी

2662591

9423803692

िज हा पशुसवंधन अिधकारी

2662066

9403720501

समाज क याण अिधकारी

2662059

7775907220

ी.उदय काथोडे

कृषी िवकास अिधकारी

2662878

ी.व ण दे शमुख

कृषी अिधकारी

2662878

ी.एन.के.सानप

.उपिज हा काय म सम वयक म ारोहयो

2550924

9404375791
9011402056
9421572331
9850947294
8275557731

ी.पी.यु.तलवारे
ी.ए.आर.वम

डॉ. ी.पी. ही.सोळं के
ी.भाऊराव रा.च हाण

तथा गट िवकास अिधकारी नरे गा

ी.एस.एम.पानझाडे

िश णािधकारी ाथिमक

2970206
2551602

9421471799
7507214555

ी.सी.आर.राठोड

िश णािधकारी मा यिमक

2662880

7588886194

ी.पी.पी.अ यंकर

िश णािधकारी िनरं तर

2662468

9763710681

ी.ए.एम.दासवत, भारी

उप अिभयंता (यांि की),

2662433

9822462504

यांि की उपिवभाग,िज.प.अमरावती

िज हा पिरषद अमरावती
ई मेल:- ceozp.amravati@maharashtra.gov.in
वेबसाईट :-http://zpamravati.gov.in
दुर वनी मांक:-0721-2662926 फॅ स नं. 0721-2662932
गटिवकास अिधकारी यांचे काय लयीन दूर वनी व मण वनी
अक

ी.भाऊसाहे ब आकलाडे ,गिवअ

पंचायत सिमतीचे
नाव
अमरावती

काय लयीन दुर वनी
कमांक
0721-2662724

मण वनी
कमांक
7588002460

ीमती माया वानखडे सहा.गिवअ

अमरावती

0721-2662724

8805520065

ी.सागर बा.पाटील गिवअ
ी.एस.एन.धारगे ,सहा.गिवअ

भातकुली
भातकुली

0721-2662870
0721-2662870

9049433170
9422681347

चांदरू रे वे
चांदरू रे वे

07222-254031
07222-254031

नांदगांव खडे .

07221-222621

7588429049
8483836086
9403556024
9028003371

नांदगांव खडे .

07221-222621

9561143555

धामणगांव रे वे
धामणगांव रे वे

07222-238913
07222-238913

9028656005
9420666191

ितवसा
अचलपूर

07225-252029
07223-220033

अचलपूर

07223-220033

9975215272
8275068777
9420716840
9423425650

ी.बी.एस.रगडे ,गिवअ

अंजनगांव सूज

07224-242022

ी.एस.आर.खानंदे सहा.गिवअ

अंजनगांव सूज

07224-242022

8888608115
9766488309
9423426911

9

ी.अे.यु.गुडधे ,गिवअ
ीमती उ जला ढोले सहा.गिवअ

दय पूर
दय पूर

07224-234215
07224-234215

8888662191
9689998577

10

ी.डी.एन.मानकर,गिवअ
ी.आर.बी.पवार,सहा.गिवअ

07228-222235
07228-222235

9422157914
9850594198

11

ी.िवशाल का. शदे गिवअ
ी. फु ल गु.भोरखडे सहा.गिवअ

चांदरू बाजार
चांदरू बाजार

07227-243210
07227-243210

9766866408
8275393648

12

ी.सितश बु दे गिवअ
ी.सुभाष शेषराव बोपटे ,सहा.गिवअ

व ड
व ड

07229-232036
07229-232036

13

ी.एन.टी.दे सले ,गिवअ

िचखलदरा

07220-230225

ी.रमेश बापुसाहे ब बु ड सहा.गिवअ

िचखलदरा

07220-230225

7588062942
8983732821
7350663401
9850672660
8275068333
8087245650

ी.उमेश दे शमुख गिवअ

धारणी

07226-224224

ी.एस.डी.काळे सहा.गिवअ

धारणी

07226-224224

1
2
3

4

5

6
7

गट िवकास अिधकारी / सहा.गिवअ

ी.अमोलकुमार आंदेलवाड गिवअ
ीमती सोनाली शंकरराव माडकर
सहा.गिवअ
ी.(सुरज) एस. ही गोहाड गिवअ
ीमती प लवी वसंतराव वाडे कर
सहा.गिवअ
ी.पंकज के.भोयर गिवअ
ीमती णोती सुखराज ी ीमाळ
सहा.गिवअ
ीमती शीतल संभाजी कदम गिवअ
ी.बी.एस.रायबोले ,गिवअ
ी.ड यु एम कनाटे सहा.गिवअ

8

14

मोश
मोश

9422811963
9850947294
9325540217

