
सव सबंधंीत अ धकार /कमचार  
समाज वकास वभाग 

अ. . पदनाम अ धकार  / कमचा याच ेनावं वग 
दरू वनी . / 
फॅ स / ईमले 

1 2 3 4 5 
1 उप आयु त  डॅा. ीराम पवार I -- 
2 समाज वकास अ धकार  ी.सजराव परांड े II -- 
3 अ ध क / वसलु  अ धकार  ीम. वीणा भेागल े III -- 
4 वै य कय समाजसेवक ी. युवराज बोरसे III -- 
5 समाजसेवक ी. काश कांबळे III -- 
6 समाजसेवक ी. दशरथ गंभीरे III -- 
7 समाजसेवक  ी. सुदंर परदेशी III -- 
8 समाजसेवक ी. दादासाहेब भोसल े III -- 
9 व र ठ ल पक/कर न र क ीम. मना ी चौधर  III -- 
10 व र ठ ल पक/कर न र क ीम. शलादेवी खरात III -- 
11 व र ठ ल पक/कर न र क ी. सतंोष मळेकर III -- 
12 व र ठ ल पक/कर न र क ी. नतीन भारती III -- 
13 व र ठ लपीक (लेखा) ी. सजंय धराड े III -- 
14 लघलुेखक ी. शरद गोवा III -- 
15 व र ठ ल पक/कर न र क ीम. सिंजवनी मसळे III -- 
16 लपीक / टंकलेखक ी. मगेंश रासने III -- 
17 माळी/बहुउ े शय सेवक ीम. अलका पाळंदे IV -- 
18 शपाई ीम. मदंा भोय े IV -- 
19 शपाई  ी. वनायक पासकर IV -- 
20 समहुसघं टका  ीम. अनुपमा अशोक आरकड े III -- 
21 समहुसघं टका  ीम. वशैाल  वलास पाळंदे III -- 
22 समहुसघं टका  ीम. व नाल  हा  े(मढवी)  III -- 
23 समहुसघंटक  ी. सतंोष ल ल ुसपेु III -- 
24 समहुसघंटक   ी. िज ेश का शनाथ देव खकर III -- 
25 समहुसघंटक  ी. सतंोष वसतं गा वत III -- 
26 समहुसघंटक  ी. मोहन गणेश गायकवाड III -- 
27 समहुसघं टका  ीम. ती महेश दातार III -- 
28 समहुसघं टका  ीम. यांका जयवतं पाट ल III -- 
29 समहुसघंटक  ी. भरत हनुमतंा बेनके III -- 
30 समहुसघंटक  ी. गजानन रामचं  च हाण III -- 
31 समहुसघं टका  ीम. ि मता चं कांत यवहारे III -- 
32 समहुसघंटक  ी. सतंोष यामराव मोरे III -- 
33 समहुसघंटक  ी. हेमतं दामोदर परत े III -- 
34 समहुसघं टका  ीम. त ा वपलु हंुडारे (काळे) III -- 
35 समहुसघंटक  ी. वजय आसाराम च हाण III -- 
36 समहुसघंटक  ी. करण कसन व वासराव III -- 
37 समहुसघं टका  ी. मनोहर चंदर राऊत III -- 
38 समहुसघं टका  ीम. न लमा पकंज भोईर (ध गड)े III -- 
39 समहुसघं टका (करार) ीम. अमतृा देवकर III -- 

40 ल पक (करार) ी. अमर सावतं III -- 
41 ल पक (करार) ी.आकाश गायकवाड III -- 



42 समहुसघं टका (करार) ीम. अ नता मेारे III -- 

43 समहुसघं टका (करार) ीम. क वता पाट ल III -- 

44 शवणशा  श का ीम. व या हळव े III -- 

45 शवणशा  श का ीम. रेणुका भेाईर III -- 

                            माेफत कायदे वषयक स ला क  
46 कायदे वषयक स लागार ॲड. ीम.हेमांगी पाट ल -- -- 

47 कायदे वषयक स लागार ॲड. ीम.वदेैह  पसुाळकर -- -- 

                        रा य नागर  उपिज वका अ भयान 
48 यव थापक (करार) ीम. वाती ताडंले -- -- 
49 यव थापक (करार) ी. तषुार पवार -- -- 
50 यव थापक (करार) ीम. पाल  जमादार -- -- 
                            स लागार   
51 स लागार (करार) ीम.सं या अबंादे -- -- 

 
 

                                म यवत  थालय 
1 थंपाल ी. बी. एच. वाघ III 27834025 
2 थंपाल ीम. अचना नगराळे III 27562422 
3 सहा यक थंपाल ीम. श मल  दघे III 27562422 
4 व र ठ ल पक/कर न र क ीम. न ता मे ाम III 27834025 
5 मा.नो./ ल ीम. त ा कोरड े III 27834025 
6 व र ठ ल पक/कर न र क ी. अ नल खैरे III 27834025 
7 व र ठ ल पक/कर न र क ी. ववेक सरिजने III 27834025 
8 सहा. थंपाल (करार) ीम. नयना महाजन III 27562422 
9 सहा. थंपाल (करार) ीम. अि मता काळे III 27562422 
10 सहा. थंपाल (करार) ीम. द ती नाकटे III 27562422 
11 सहा. थंपाल (करार) ीम. राहुल बनसोड े III 27562422 
12 सहा. थंपाल (करार) ी. सदं प फुलार  III 27562422 
13 सहा. थंपाल (करार) ी.अ वजीत गायकवाड III 27834025 
14  लपीक (करार) ीम. अि वनी पाट ल III 27834025 
15 मा.नो./ ल (करार) ी. योगेश शदें III 27834025 
16 मा.नो./ ल (करार) ीम. वन ी च हाण III 27834025 
17 लपीक (करार) ी. तषृांत मढवी III 27834025 
18 शपाई ी. सजंय पाट ल IV 27562422 
19 शपाई ी. सु नल गत े IV 27562422 
20 माळी / बगीचा नोकर ी. हर  कांबळे IV 27562422 
21 सफाई कामगार ी. शवाजी शदें IV 27562422 
22 सफाई कामगार ी. भागुजी आंभरेु  IV 27562422 
23 सफाई कामगार ी. ल मण वाघमारे IV 27562422 
24 सफाई कामगार ी.अकुंश कुल IV 27834025 
25 सफाई कामगार ी.रेा हत जमदरे IV 27834025 

 





 


