
 

 
(1)    न ांदेड जज.प. अांतगगत जिजिध जिभ ग ांतील कक्ष अजधक री / अजधक्षक  / लघलुखेक य ांच ेदूरध् ्िनी /  

     भ्रमणध् ्िनी 
 

 

अ.क्र. जिभ ग ि जिभ ग च  दूरध् ्िनी 

क्र. 

पदन म  न ांि  भ्रमणध् ्िनी क्र. 

1) स म न् ्य प्रश सन जिभ ग 

कक्ष अजधक रीीः 241900 

ि  

अजधक्षक (पररषद) 

................................... 

लघलुखेक     234668 

ि अजधक्षक (आस् ्थ ) 

कक्ष अजधक री  श्री शेख मकु्रम 
 

9049178691 

9423440522 

अजधक्षक श्री एस.एम. क िळे 7709213685 

अजधक्षक श्री ससदगीकर 9960693643 

स् ्टेनो (जनम् ्न श्रणेी) श्री दद.ल. िैद्य 9404064512 

स् ्टेनो, स .प्र.जि. एस.ि य. मह जन 9420537838 

स् ्टेनो, अजत. म.ुक .अ. श्री ब .जि. न गमि ड 9420541001 

स् ्िी.स.,अजत.म.ुक .अ. श्री ज.ेसी. ि घम रे 9923180610 

2) पांच यत जिभ ग.  

(फोन नां. 232324) 

अजधक्षक श्री  ए.एम. तोरकड 9923084909 

 

 

3) अथग जिभ ग  

(फोन नां. 234414) 

सह यक लखे जधक री श्री ि् ्ही.आर.आसोरे 9922031095 

सह यक लखे जधक री श्री आर.ज.े मुांड े 9970319477 

4) जशक्षण (प्र थजमक)  

(फोन 234669) 

अजधक्षक िगग-2 

 

श्री बी.आय.येरपलुि र 9922450721 

कक्ष अजधक री  श्री ब बरू ि पजुरि ड 9970069990 

अजधक्षक श्री जसद्ध थग ओहळ 9175396700 

5)
  

जशक्षण (म ध् ्यजमक)  

(फोन नां. 237740) 

अजधक्षक िगग-2 श्री ए.ि् ्ही. गांजिे र  8275243842 

कक्ष अजधक री श्री रिी क स रेड्डी 9423439855 

अजधक्षक  श्री आर.एन. ध नोरकर 7028159060 

6) लघपु टबांध रे जिभ ग  

(फोन नां.234059) 

अजधक्षक  श्री जसद्ध थग हत् ्तीअांजबरे 9545247056 

7) आरोग् ्य जिभ ग                              

(फोन नां. 234614) 

कक्ष अजधक री  श्री अभय नलिड े P.A. to CEO 

अजधक्षक सौ.ए.एम. बेदरकर 9503189527 

अजधक्षक श्री आर.पी. ग यकि ड 7507506876 

अजधक्षक श्री शखे जमील 8888011266 

लघटुांकलखेक श्री शशीक ांत गोल े 9403477115 

8) प णी पुरिठ  जिभ ग                   

(फोन नां. 232891) 

कक्ष अजधक री  श्री जी.डी. गट्टूि र 8888526471 

 
 

9)
  

जजल् ्ह  प णी ि स् ्िच् ्छत  

जमशन कक्ष/ जिभ ग  

अजधक्षक 

 

श्री अल् ्केश जसरसटेि र  7350550004 

10) सम ज कल् ्य ण जिभ ग  

(फोन नां.245100) 

अजधक्षक श्रीमती श हीन बगेम 9890970055 

(सांपक गस ठी अन् ्य 

कमगच रीीः-) 

श्री होनशटे्टे 

श्री ज धिर 

9730488314 

11) कृजष जिभ ग  

(फोन नां.234767) 

कक्ष अजधक री श्री   

अजधक्षक पी.ि य. अडबलि र 9860871578 

 

 

 

 
12) पशुसांिधगन जिभ ग                             

(फोन नां.234010) 

कक्ष अजधक री श्री पी.एम. थोरिटे 

(जिधी कक्ष त 

प्रजतजनयक्ु ्ती) 

9822290674 

अजधक्षक  श्री ि् ्ही.के. कुरेल ू 9764606206 
 

13) ब ांधक म (दजक्षण)  

(फोन नां.234012) 

अजधक्षक श्री सतीश जक त े 9404660053 

14) ब ांधक म (उत् ्तर)                      

(फोन नां.241980,248655) 

अजधक्षक  श्री र घिेंद्र मदनरूकर म . उप ध् ्यक्ष य ांच े

स् ्िी.स. 

प्रभ री अजधक्षक   श्री एच.ि य.प टील 

कजनष् ्ठ सह यक 

(आस् ्थ पन ) 

9970979782 

15) मजहल  ि ब ल कल् ्य ण जिभ ग      

(फोन नां. 232561) 

कक्ष अजधक री सौ. न ईनि ड 8928181191 

9421768945 

अजधक्षक  श्री जिजय ि घम रे 9423306396 

16) जजल् ्ह  ग्र मीण जिक स यांत्रण  

(फोन नां.234184,   

टेलीफॅक् ्स 237461) 

अजधक्षक श्री सांतोष द सरि र  
 

9423439700 

9960639700 

 
... 
 
(2)   न ांदेड जजल् ्ह्य तील पांच यत सजमत् ्य ांच ेकक्ष अजधक री / अजधक्षक य ांच े दूरध् ्िनी क्रम ांक 
 

अ.क्र.
  

पां.स. पां.स. फोन नां. पदन म न ांि मोब ईल नां. 

1 न ांदडे 02462- कक्ष 

अजधक री 

श्री गणशे जशिर त्री 8329505723 

अजधक्षक श्री महशे बोड े 9960281647 

अजधक्षक   

2 अध गप ूर 02462-
272119 

कक्ष अजधक री श्री आर.टी.स ति 

 

9423440068 

8806137782 

अजधक्षक श्री के.बी. पांदिे ड 9158040228 



9764460117 

अजधक्षक श्री गज नन लि् ्हकेर 9766434998 

3 मुदखडे 02462-
275550 

कक्ष अजधक री श्रीमती िांदन  देशमखु 9527963711 

अजधक्षक श्री एस.आर. तमुोड 9421757651 

अजधक्षक श्री एम.य.ू प टील 

 
9420667675 

 

4 भोकर 02467-
222624 

कक्ष 

अजधक री 

श्री जशि जी मपुड े 9423440811 

अजधक्षक बी. एम. मह बळे 9975828332 

अजधक्षक श्री (पद ररक् ्त)  

5 उमरी 02467-
244702 

कक्ष अजधक री श्री बी.आय. 

त टीप मड े

9420846654 

अजधक्षक एस. आर. कुलकणी 9503263857 

अजधक्षक श्रीमती िांदन  ब िग े 7720839906 

6 हदग ांि 02468-
222325 

कक्ष अजधक री श्री सी.डी. जभस े 9657446389 

अजधक्षक श्री ए.एम. बेग 9766211502 

अजधक्षक गजेंद्र श्रीर मि र 9970044408 

7 जहम यतनगर 02468-
244621 

कक्ष अजधक री पी.डी. ग यकि ड 8855068273 

अजधक्षक श्री आर.य.ू  चि् ्ह ण 9421768204 

अजधक्षक श्री जिजय टोकलि ड 9923052520 

8 दकनिट 02469-
222602 

कक्ष अजधक री श्री एस.जी. प टील 8657864441 

अजधक्षक-1 श्री आर.एम. ज धि 9604157179 

अजधक्षक.2 श्री एस.जी. चेड्डू 9922583858 

9 म हूर 02460-
268294 

कक्ष अजधक री श्री आर.य.ूचव्ह ण 9421768204 

अजधक्षक श्री िैभि सरुोश े 8975362764 

अजधक्षक श्री ए.ि् ्ही. स िांत 9403120089 
 

 



 
न ांदडे जजल् ्ह्य तील पांच यत सजमत् ्य ांचे कक्ष अजधक री / अजधक्षक (पढुे च ल.ू.) 

 

 
10 मुखडे 02461-

222538 

कक्ष अजधक री श्री एम.एन. गटु्टे 9767966777 

9175288267 

अजधक्षक श्री एस. के. सशद े 7588087074 

अजधक्षक .. .. 

11 देगलूर 02463-
255003 

कक्ष अजधक री श्री म तगण् ्ड भतु ळे 9096704003 

अजधक्षक श्री कैल स जशर म े 8007695886 

अजधक्षक श्री एस.डी. बनसोड े 9890798635 

12 जबलोली 02465-
223532 

कक्ष अजधक री सांजय ि घम रे 8381078522 

अजधक्षक मो. अब् ्दलु लतीफ 9960740287 

अजधक्षक श्री य.ूके. दशेप ांड े 9421840507 

13 न यग ि 02465-
262914 

कक्ष अजधक री श्री आमोद टोणप े 
 

9975828299 

अजधक्षक श्री एम.एच. क िटि र 8625940328 

अजधक्षक श्री सुभ ष ब सरकर 9420758518 

14 धम गब द 02465-
245310 

कक्ष अजधक री श्री य दि म ळगे

  

9028904544 

अजधक्षक श्री डी.बी. भोस् ्कर 9423137667 

अजधक्षक ररक् ्त   

15 कां ध र क य गलयीन 

फोन बांद. 

कक्ष अजधक री श्री आर.एन. त िड े 9421768339 

अजधक्षक श्री बी.एम. गोटमि ड 

 

9423627406 

 

अजधक्षक श्री य.ू  बी. जयकर 9011626888 

16. लोह  02466-
242773 

कक्ष अजधक री श्री सतीश चोरमल े 9423655587 
9623941516 

अजधक्षक श्री ए.बी. गटु्टे 9881455824 
9765772670 

अजधक्षक  श्री पी.एम. ि घम रे 7720862962 

 

 


