माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 च्या कलम 4(1) (ख)(िऊ) अंतर्गत माहिती
जूि 2022 पयंत
अ.क्र.

पद

अहिका-याचे िाव

रुजु हदिांक

वर्ग

1.

प्रिाि सहचव व हवहि परामर्शी

श्री. हिरज प्र. िोटे

02.05.2008

अ

2.

प्रिाि सहचव व वहरष्ठ हवहि सल्लार्ार

श्री. राजेंद्र द. सावंत

12.10.2010

अ

3.

सहचव (हवहि हविाि )(अहतहरक्त कायगभार)

श्री. सतीर्श ब. वाघोले

08.11.1994

अ

4.

हवहि सल्लार्ार- हि- सि सहचव

श्री. हि. हव. हजविे

04.01.2016

अ

5.

हवहि सल्लार्ार -हि -सि सहचव

श्री. संजाब र्. दे र्शमुख

03.12.2009

अ

6.

सॉहलहसटर -हि -सि सहचव

श्रीमती बु. हि. सय्यद

01.06.2013

अ

7.

सि सहचव

श्री. रा. बा. घाडर्े

08.04.1992

अ

8.

सि सहचव

श्री. आ. ि. वसावे

14.11.1990

अ

9.

सि सहचव (हवहि )

श्रीमती अहििी सु. सैिी

01.01.2006

अ

10.

प्रारुपकार हि सि सहचव

श्रीमती मु. अ. सावंत

13.06.1995

अ

11.

प्रारुपकार हि सि सहचव

श्रीमती सुहप्रया श्री िावरे

18.08.2003

अ

12.

उप हवहि सल्लार्ार- हि- उप सहचव

श्री. प्र. अ. कंु भोजकर

09.10.2006

अ

13.

उप हवहि सल्लार्ार -हि- उप सहचव

श्री. हक.हि. पाटील

13.10.2008

अ

14.

सिायक साहलहसटर- हि- उप सहचव

श्रीमती महिषा कदम

02.09.1996

अ

15.

उप सहचव (हवहि )

श्रीमती आ. रा. जािव

01.12.2000

अ

16.

उप हवहि सल्लार्ार -हि- उप सहचव

श्री. अ. ई. हिळे

27.07.2015

अ

17.

उप हवहि सल्लार्ार* हि- उप सहचव

श्री. ज. प्र. पाटील

27.07.2015

अ

18.

उप प्रारुपकार- हि -उप सहचव

श्री. म. द. कुलकर्णी

25.04.2011

अ

19.

उप प्रारुपकार -हि- उप सहचव

श्री. हक. हभ. पाटील

01.03.2011

अ

20.

उप प्रारुपकार- हि- उप सहचव

श्री. ि. मो. पुसिाके

03.03.2011

अ

21.

उप प्रारुपकार -हि- उप सहचव

श्री. पु. मं. राजपुत

01.03.2011

अ

22.

सिायक हवहि सल्लार्ार- हि- अवर सहचव

श्री. र. म. जािव

18.10.2014

अ

23.

सिायक प्रारुपकार- हि-अवर सहचव

श्रीमती अपर्णा वरकडे

01.02.2018

अ

24.

सिायक प्रारुपकार -हि -अवर सहचव

श्रीमती सोिाली रा.साखरे

12.03.2018

अ

25.

अवर सहचव

श्रीमती महिषा कामटे

01.06.2007

अ

26.

अवर सहचव

श्रीमती वै. हर्श. हडर्े

01.06.2009

अ

27.

अवर सहचव

श्री. हर्हरर्श रा. सर्र्णे

05.07.1995

अ

28.

अवर सहचव

श्रीमती काहमिी रा.हपळर्णकर

18.06.1985

अ

29.

अवर सहचव (हवहि )

श्री. सुदेर्श द. बोरकर

23.11.2009

अ

30.

अवर सहचव (हवहि )

श्री. सहचि द.कस्तुरे

27.11.2009

अ

31.

अवर सहचव (हवहि )

श्रीमती सीमा र्. पाटील

04.12.2009

अ

32.

अहिक्षक(हवहि)

श्रीमती सपिा बा.मिल्ले

28.04.2008

ब(राजपहित)

33.

अहिक्षक(हवहि)

श्रीमती र्ीता िा. खेतले

12.03.2010

ब(राजपहित)

34.

अहिक्षक(हवहि)

श्री. सुिास ब. िोलमुखे

15.03.2010

ब(राजपहित)

35.

कहिष्ठ प्रारूपकार

श्री. र्शहर्शकांत बा. आडे

26.03.2018

ब(राजपहित)

36.

ग्रंथपाल हि संदभाहिकारी

डॉ. र हव साळवे

15.09.2011

अ

37.

वहरष्ठ स्स्वय सिायक

श्री. र्शेषराव जो.राठोड

20.03.1997

अ

38.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती र्शर्ममला मं.िार्ले

05.09.1989

ब(राजपहित)

39.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती लीिा म. रार्णे

17.08.1998

ब(राजपहित)

40.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती भाग्यश्री रा.भाईडकर

05.06.1992

ब(राजपहित)

41.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती वैर्शाली पं. बोरूडे

05.05.2009

ब(राजपहित)

42.

कक्ष अहिकारी

श्रीम. वषा सं. तांडेल

07.03.1995

ब(राजपहित)

43.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती सुहिता प.साळुं के

12.08.1994

ब(राजपहित)

44.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती हर्ता हि. यादव

20.10.2008

ब(राजपहित)

45.

कक्ष अहिकारी

श्री. र्शैलेर्श र्शं. खाडे

08.07.1996

ब(राजपहित)

46.

कक्ष अहिकारी

श्री. मिेंद्र र्शां. पुजारी

12.10.1995

ब(राजपहित)

47.

कक्ष अहिकारी

श्री. ससध्दाथग सा. घोरपडे

02.05.2016

ब(राजपहित)

48.

कक्ष अहिकारी

श्री. आिंद िा. जावकर

14.09.1992

ब(राजपहित)

49.

कक्ष अहिकारी

श्री. रमेर्श रा. रे र्शवाल

10.10.1995

ब(राजपहित)

50.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती िे मांर्ी अ. र्शेटे

22/05/1992

ब(राजपहित)

51.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती मीिा जी.कोळी

30/07/1993

ब(राजपहित)

52.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती हप्रया.हि. बापडे कर

28/04/1995

ब(राजपहित)

53.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती स्वाती सु. लोिार

12.01.2010

ब(राजपहित)

54.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती हवद्या िा. र्शेरे

15/01/1985

ब(राजपहित)

55.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती तृप्ती मो. व्यविारे

08/06/1993

ब(राजपहित)

56.

कक्ष अहिकारी

श्रीमती ज्योत्सस्िा हव. केर्णी

07.07.1992

ब(राजपहित)

57.

हिवडश्रेर्णी लघुलेखक

श्री.र.र्.कवडे

11.09.1997

ब(राजपहित)

58.

सिायक हवहि

श्री.कैलास स. औटी

हद.20.10.2015

ब(अराजहित)

59.

सिायक हवहि

श्री. लकेर्श रा. कािडे

हद.08.10.2015

ब(अराजहित)

60.

सिायक हवहि

श्री. र्शंभू अण्र्णा पाटील

हद.20.10.2015

ब(अराजहित)

61.

सिायक हवहि

श्रीम. महिषा म. ढोबळे

हद.12.12.2017

ब(अराजहित)

62.

सिायक हवहि

श्री. राकेर्श रा. पांडेय

हद.28.12.2017

ब(अराजहित)

63.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम.सो.द. बार्णे

01.02.2010

ब(अराजहित)

64.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम.हद.सं.जािव

21.05.2008

ब(अराजहित)

65.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.र्शु.रा.जोर्शी

12.06.2019

ब(अराजहित)

66.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.ि.श्री. कांबळे

04.03.2016

ब(अराजहित)

67.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.ज.म.खेडकर

01.08.2015

ब(अराजहित)

68.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम.प्र.उ.कोकाटे

28.12.1992

ब(अराजहित)

69.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.सं.बा.कदम

10.08.1992

ब(अराजहित)

70.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम.मु.सं.कुलकर्णी

20.01.1994

ब(अराजहित)

71.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.सु.आ.मर्दु म

14.11.2019

ब(अराजहित)

72.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.इ.बा. मस्कले

21.03.2016

ब(अराजहित)

73.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम.क.र्.मेश्राम

05.06.2008

ब(अराजहित)

74.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.अ.अ.मोरे

02.06.2014

ब(अराजहित)

75.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम.आ.ज.मेिेर

13.05.2008

ब(अराजहित)

76.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम.श्रृ.प.िळकांडे

12.06.2019

ब(अराजहित)

77.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.श्री.म.हिबांळकर

01.03.2017

ब(अराजहित)

78.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.बा.िा.पाटील

06.08.2015

ब(अराजहित)

79.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.वै.र्श. पवार

07.11.2019

ब(अराजहित)

80.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.र्ं.ल.साबळे

25.07.2008

ब(अराजहित)

81.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम.प्र.प्र.तांडेल

04.02.1989

ब(अराजहित)

82.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. लक्ष्मर्ण हव. बेर्णके

08.06.2018

ब(अराजहित)

83.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. राजेंद्र हि. चांदर्ुडे

02.11.2018

ब(अराजहित)

84.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. सहचि हभ. काळभोर

01.06.2018

ब(अराजहित)

85.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. सुहचता स. किर्ुटकर

06.07.1992

ब(अराजहित)

86.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. प्रमोद हर्श. िाईक

07.07.1992

ब(अराजहित)

87.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. स्वाती. र्शा. रार्णे

01.11.1994

ब(अराजहित)

88.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. महिषा प्र. सावंत

01.02.1989

ब(अराजहित)

89.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. प्रहवर्ण रा. खंदारे

02.12.1998

ब(अराजहित)

90.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.संजय बा. बार्डे

29.07.1991

ब(अराजहित)

91.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. सुषमा सु. आयरे

08.04.1994

ब(अराजहित)

92.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. अपर्णा अ. जािव

28.08.1998

ब(अराजहित)

93.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. हदपा र्. दे साई

03.09.1994

ब(अराजहित)

94.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. र्शैलेर्श ई. र्जरे

01.10.1994

ब(अराजहित)

95.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. स्स्मता सु. िडकर

07.04.1994

ब(अराजहित)

96.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. हप्रयंका अ. र्ावडे

08.07.1992

ब(अराजहित)

97.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. रहसका र. वेर्ुलेकर

27.10.1994

ब(अराजहित)

98.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. सहरता रा. दे िर्णकर

27.05.2014

ब(अराजहित)

99.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्रीम. पुजा र्. लांजक
े र

16.08.1995

ब(अराजहित)

100.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. र्श. रा. घावटे

02.06.2014

ब(अराजहित)

101.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. वैभव म. पाटील

02.05.2013

ब(अराजहित)

102.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. संदेर्श भा. सकपाळ

06.02.1993

ब(अराजहित)

103.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. र. अं. र्ायकवाड

01.11.1994

ब(अराजहित)

104.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. िे. र. सावंत

03.08.1995

ब(अराजहित)

105.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. िी. ि. करमळकर

06.07.1992

ब(अराजहित)

106.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. र. रा. कडव

01.07.1995

ब(अराजहित)

107.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री. र्शहर्शकांत स.सर्शदे

15.12.1987

ब(अराजहित)

108.

सिायक कक्ष अहिकारी

श्री.रा.स.पवार

06.08.1992

ब(अराजहित)

109.

उ.श्रे.ल.ले.

श्रीम.वं.अ.र्वळी

23.01.2013

ब(अराजहित)

110.

उ.श्रे.ल.ले.

श्रीम.हद.हर्श. जोर्शी

17.11.2015

ब(अराजहित)

111.

उ.श्रे.ल.ले.

श्री.प्र.क.र्डाख

30.11.2018

ब(अराजहित)

112.

उ.श्रे.ल.ले.

श्री.अ.अ.लाडकर

21.01.2013

ब(अराजहित)

113.

उ.श्रे.ल.ले.

श्रीम.अ.र्ं.आयिोर

11.05.1993

ब(अराजहित)

114.

उ.श्रे.ल.ले.

श्रीम.स्स्मता स. िाईक

15.03.1997

ब(अराजहित)

115.

उ.श्रे.ल.ले.

श्री. हव.म.मुळर्ावकर

28.02.1997

ब(अराजहित)

116.

उ.श्रे.ल.ले.

श्रीम.हर्श.स.मिाडीक

02.03.2009

ब(अराजहित)

117.

उ.श्रे.ल.ले.

श्री.अं.रा.सांर्ळे

02.11.2015

ब(अराजहित)

118.

उ.श्रे.ल.ले.

श्री. अमोल ि. मिाजि

04.12.2010

ब(अराजहित)

119.

उ.श्रे.ल.ले.

श्रीम. रे र्शमा र. चव्िार्ण

07.04.1997

ब(अराजहित)

120.

उ.श्रे.ल.ले.

श्रीम. र्शलाका अ. टोपले

14.07.2008

ब(अराजहित)

121.

हि.श्रे.ल.ले.

श्री. जर्हदर्श द. कुलकर्णी

27.10.1997

ब(अराजहित)

122.

हि.श्रे.ल.ले.

श्री.हव.र्.वराडे

05.01.2009

ब(अराजहित)

123.

हि.श्रे.ल.ले.

श्रीम.पु.पां. सरर्र

07.02.2013

ब(अराजहित)

124.

हि.श्रे.ल.ले.

श्री.पु.अ.डोंर्रे

14.03.2011

ब(अराजहित)

125.

लघुटंकलेखक

श्री.पु.तु. र्ालापुरे

03.12.2018

क

126.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती एस. ए. पाटील

22.08.2019

क

127.

हलहपक टं कलेखक

श्री. ते. हद. कदम

21.06.2018

क

128.

हलहपक टं कलेखक

श्री.सु. तु. मस्के

10.08.2015

क

129.

हलहपक टं कलेखक

श्री. सा.का. भोईर

18.07.2018

क

130.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती म. र्शै. बैसार्णे

10.02.2016

क

131.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती प. हि. भसारकर

01.10.2016

क

132.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती को. ओ.खरटमल

11.07.2018

क

133.

हलहपक टं कलेखक

श्री.ि. तु. मिे

11.07.2018

क

134.

हलहपक टं कलेखक

श्री. हक. ब. कांबळे

12.06.2012

क

135.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती साहरका हि. चौिरी

08.06.2012

क

136.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती हद. र. टे मघरे

04.10.2016

क

137.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती हर्श. म. र्जबे

19.07.2018

क

138.

हलहपक टं कलेखक

श्री.चे. सु. पवार

10.08.2015

क

139.

हलहपक टं कलेखक

श्री.ि.ज्ञा.सोिटक्के

28.08.2013

क

140.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती हर्श. बा. िोिे

02.11.2016

क

141.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती एस. एस. केरकर

28.12.2004

क

142.

हलहपक टं कलेखक

श्री. एि. डी. जािव

30.08.2019

क

143.

हलहपक टं कलेखक

श्री. र्. दे. हभसे

07.10.2016

क

144.

हलहपक टं कलेखक

श्री. बा. र्ो. पाटील

17.10.2016

क

145.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती र्श. र्. र्शेख

21.06.2018

क

146.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती मा. बा. दे साई

02.06.2018

क

147.

हलहपक टं कलेखक

श्री.रा. घ. र्ायकवाड

25.03.1998

क

148.

हलहपक टं कलेखक

श्री. हव. कृ. र्ायकवाड

30.07.2015

क

149.

हलहपक टं कलेखक

श्री. हद. ब. र्ुरव

02.09.1998

क

150.

हलहपक टं कलेखक

श्री. ए. एि. पुंड

22.08.2019

क

151.

हलहपक टं कलेखक

श्री. ब. रा. िन्नवरे

24.09.1998

क

152.

हलहपक टं कलेखक

श्री. दे. बा. सरकंु डे

16.07.2018

क

153.

हलहपक टं कलेखक

श्री. हव. सु. खळे

05.06.2018

क

154.

हलहपक टं कलेखक

श्री. हक. सू. हभसे

03.08.2015

क

155.

हलहपक टं कलेखक

श्रीम. ि. मो. पवार

29.04.2014

क

156.

हलहपक टं कलेखक

श्री. मं .मुं. काळे

17.10.2016

क

157.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती पु. सा.सावंत

06.10.2016

क

158.

हलहपक टं कलेखक

श्री. सं. द. साळुं के

26.10.1998

क

159.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती आ. ज. काळे

05.08.2015

क

160.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती अ. भ. पाटील

31.07.2018

क

161.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती मा. अ. तेलमोरे

25.02.2019

क

162.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती तृ. पो. िस

18.02.2019

क

163.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती हद. हद. चव्िार्ण

06.03.2019

क

164.

हलहपक टं कलेखक

श्री. रा. ि. ढावरे

08.03.2019

क

165.

हलहपक टं कलेखक

श्री. म. सु. मोरे

18.02.2019

क

166.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती पु. हम. कांबळे

15.05.2019

क

167.

हलहपक टं कलेखक

श्री. सं. रा. कोतावडे कर

05.01.2007

क

168.

हलहपक टं कलेखक

श्री. आ. हव. र्शिापुरे

03.09.2019

क

169.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती पु. द. जर्ताप

17.07.2019

क

170.

हलहपक टं कलेखक

श्री. पु. रा. वमा

08.03.2021

क

171.

हलहपक टं कलेखक

श्री. श्री. चं. तुप्तेवार

22.10.2020

क

172.

हलहपक टं कलेखक

श्री. सा. हव. दे वतळे

22.10.2020

क

173.

हलहपक टं कलेखक

श्रीम. सा. प्र. जर्ताप

26.10.2020

क

174.

हलहपक टं कलेखक

श्री. क. सं. जर्ताप

08.03.2021

क

175.

हलहपक टं कलेखक

श्री. हव. खं. कदम

06.08.2015

क

176.

हलहपक टं कलेखक

श्रीमती स.प्र.साळवे

06.07.1992

क

177.

हलहपक टं कलेखक

श्रीम. म. स. आडे

19.05.2014

क

178.

हलहपक टं कलेखक

श्रीम. रु. अ. राऊत

19.04.2014

क

179.

हलहपक टं कलेखक

श्रीम.आ. र्.िार्रर्ोजे

05.05.2014

क

180.

हलहपक टं कलेखक

श्रीम. िे.हव. राऊत

11.09.2014

क

181.

हलहपक टं कलेखक

श्री. ज. अ. सावंत

15.02.2022

क

182.

हलहपक टं कलेखक

श्री. स. प्र. हर्शदु क

24.01.2022

क

183.

हलहपक टं कलेखक

श्री. प्र. ए. बढे

02.05.2022

क

184.

हलहपक टं कलेखक

श्रीम.हप्र. के. सोिावर्णे

25.04.2022

क

185.

वाििचालक

श्री.ि.र.अिटराव

14.08.1995

क

186.

वाििचालक

श्री.सं.र्.मुरकर

15.12.1988

क

187.

वाििचालक

श्री.अ.प.सोिवर्णे

28.01.1998

क

188.

िवलदार

श्री. सु.म.र्ायकवाड

04.11.1996

ड

189.

िाईक

श्री. इ.िु .पटे ल

01.06.1989

ड

190.

िाईक

श्री. हद.र्शं.सावंत

01.08.1990

ड

191.

िाईक

श्रीम.प्र.रा.जािव

20.09.1989

ड

192.

िेरॉक्स आपरे टर

श्री.र.बा.हबडये

01.08.1990

ड

193.

हर्शपाई

श्री.सु.श्री.बार्ल

03.02.1992

ड

194.

हर्शपाई

श्री. प्र.कृ. चौिरी

13.03.2019

ड

195.

हर्शपाई

श्री.सु.द. दळवी

19.10.2012

ड

196.

हर्शपाई

श्री.उ.हव.हदवेकर

07.05.2016

ड

197.

हर्शपाई

श्री.हव.र्.िोिे

01.10.1993

ड

198.

हर्शपाई

श्री. पां. र्. र्ोडे

14.09.1990

ड

199.

हर्शपाई

श्री.वै.म.र्ोलतकर

01.06.1999

ड

200.

हर्शपाई

श्री.हद.दे .जर्ताप

28.05.2013

ड

201.

हर्शपाई

श्री.हद.घो. जैस्वार

17.06.2014

ड

202.

हर्शपाई

श्री.प्र.पु.ं जर्ताप

07.12.2004

ड

203.

हर्शपाई

श्री. अ.उ.खाि

01.02.1992

ड

204.

हर्शपाई

श्री. बा. ि. हिकम

07.02.2019

ड

205.

हर्शपाई

श्रीमती आ.रा.पवार

19.10.2012

ड

206.

हर्शपाई

श्री. प्र. म. चव्िार्ण

01.02.1992

ड

207.

हर्शपाई

श्री.मे.ई.र्शेख

03.11.2012

ड

208.

हर्शपाई

श्री.वा.म. सोिवर्णे

19.10.2012

ड

209.

हर्शपाई

श्री.घ.र्ो.साठे

20.03.1997

ड

210.

हर्शपाई

श्री.सु.बा.सर्शदे

01.10.1993

ड

211.

हर्शपाई

श्रीमती ली.िा.टकले

24.09.1998

ड

212.

हर्शपाई

श्रीम.मा.म.आयरे

20.03.2013

ड

213.

हर्शपाई

श्री.हव.आ.जवंजाळ

19.10.2012

ड

माहिती अहिकार अहिहियम २००५ कलम ४(१)(ख) बाब ९
हवहि व न्याय हवभार्ातील

अ.

अहिकाऱ्याचे

िांव

अहिकारी

यांचे संपकग तपहर्शल

पदिाम

दालि

हवस्तार

दू रध्विी

दू रध्विी

क्रमांक

दालि क्र.1,

३६१४

22027272

५वा मजला, मुख्य इमारत

स्वीय

दालि क्र.3,

3431

५वा मजला, मुख्य इमारत

स्वीय

दालि क्र.2,

३६१२

22856484

५वा मजला, मुख्य इमारत

स्वीय

22845554

दालि क्र.7,

3068

22023545

3036

22023373

3068

22045565

4268

22028120

--

२२८८३२७६

---

22023413

3767

२२०२५३३४

3621

22029261

क्र.
1
2
3
४

श्री.हिरज प्र. िोटे
श्री.राजेंद्र द. सावंत
श्री. सहतर्श ब. वाघोले
श्री .हिहति हव. हजविे

प्रिाि सहचव व हवहि परामर्शी
प्रिाि सहचव व वहरष्ठ हवहि सल्लार्ार
सहचव( हवहि हविाि) अहतहरक्त कायगभार
हवहि सल्लार्ार-हि- सि सहचव

22023534

५वा मजला, मुख्य इमारत
५

हरक्त

हवहि सल्लार्ार-हि- सि सहचव

दालि क्र.11,
५वा मजला, मुख्य इमारत

६

श्री.संजाब र्.दे र्शमुख

हवहि सल्लार्ार-हि-सि सहचव

दालि क्र.29,
५वा मजला, मुख्य इमारत

७

श्रीमती.बु.हि सय्यद

सॉहलहसटर-हि-सि सहचव

दालि क्र.21,५वा मजला, मुख्य
इमारत

8

श्री.रा. बा.घाडर्े

सि सहचव (सेवा)

दालि क्र.27,5 वा मजला मुख्य
इमारत

9

श्री.आ.ि.वसावे

सि सहचव (प्रर्शासि)

दालि क्र.33,३ रा मजला
हवस्तार इमारत

10

श्रीमती अ.सु.सैिी

सि सहचव (हवहि)

दालि क्र.8,
५वा मजला, मुख्य इमारत

11

श्रीमती मु.अ.सावंत

प्रारुपकार-हि-सि सहचव

दालि क्र.18, 5 वा मजला,मुख्य
इमारत

12

श्रीमती सु.श्री.िावरे

प्रारुपकार-हि-सि सहचव

दालि क्र.15,5 वा मजला,मुख्य

3734

22029839

---

22024577

---

22029133

इमारत
13

श्री. प्रहवर्ण अ.

उप हवहि सलार्ार-हि-उप सहचव

कंु भोजकर
14

श्री.हक.हि.पाटील

दालि क्र.6,
५वा मजला, मुख्य इमारत

उप हवहि सल्लार्ार-हि-उप सहचव

दालि क्र.5,
५वा मजला, मुख्य इमारत

15

श्रीमती म.अ.कदम

सिायक सॉहलहसटर -हि -उपसहचव

दालि क्र.9,५वा मजला, मुख्य इमारत ३३६६

२२०२८६१९

16

श्रीमती आसावरी जािव

उप सहचव (हवहि)

दालि क्र.22,५वा मजला, मुख्य

२२०२७४५४

--

इमारत

17

श्री.अ.ई.हिळे

उप हवहि सल्लार्ार-हि-उप सहचव

दालि क्र.30,

३७६७

५वा मजला, मुख्य इमारत
18

श्री.ज.प्र.पाटील

उप हवहि सल्लार्ार-हि-उप सहचव

दालि क्र.10,५वा मजला, मुख्य

3065

22045562

इमारत
19

श्री.मकरं द कुलकर्णी

उप प्रारुपकार -हि- उप सहचव

दालि क्र.19,

3065

22025010

५वा मजला, मुख्य इमारत
20

श्री.हक.हभ.पाटील

उप प्रारुपकार-हि-उप सहचव

दालि क्र.14,५वा मजला, मुख्य

३७६४

इमारत
21

श्री.ि.मो.पुसिाके

उप प्रारुपकार-हि-उप सहचव

दालि क्र.13,५वा मजला, मुख्य

3274

इमारत
22

श्री.पु.मं.राजपूत

उप प्रारुपकार-हि-उप सहचव

दालि क्र.16,५वा मजला, मुख्य
इमारत

23

श्रीमती हविया पुल्लीवाररायचुर

उप प्रारुपकार-हि-उपसहचव

दालि क्र.17,5वा मजला,मुख्य
इमारत

3227

22025038

24

श्री.रजिीकांत म.जािव

सिायक हवहि सल्लार्ार-हि-अवर सहचव

दालि क्र.12,५वा मजला, मुख्य

3227

इमारत
25

श्रीमती अपर्णा वरकडे

सिायक प्रारुपकार-हि- अवर सहचव

दालि क्र.17,५वा मजला, मुख्य

3621

इमारत
26

श्रीमती सोिाली साखरे

सिायक प्रारुपकार-हि-अवर सहचव

दालि क्र.27,५वा मजला, मुख्य

---

इमारत
27

श्रीमती म.यु.कामटे

अवर सहचव

दालि क्र.32,3 रा मजला हवस्तार

४२९४

इमारत
28

श्रीमती वैर्शाली हर्श. हडर्े

अवर सहचव

दालि क्र.31,3 रा मजला हवस्तार

3230

इमारत
२9

श्री.हर्रीर्श सर्र्णे

अवर सहचव

दालि क्र.34,3 रा मजला,हवस्तार
इमारत

30

श्री सु.दे .बोरकर

अवर सहचव (हवहि)

दालि क्र.23,5वा मजला,मुख्य
इमारत

31

श्री.सहचि कस्तुरे

अवर सहचव (हवहि )

दालि क्र.28,५वा मजला, मुख्य

---

इमारत
32

श्रीमती सी.र्.पाटील

अवर सहचव (हवहि)

५वा मजला, मुख्य इमारत

---

33

श्रीमती सपिा मिल्ले

अहिक्षक (हवहि )

५वा मजला, मुख्य इमारत

-----

34

श्रीमती र्ीता खेतले

अहिक्षक (हवहि )

दालि क्र.28,५वा मजला, मुख्य

---

इमारत
35

श्री.सुिास िोलमुखे

अहिक्षक (हवहि )

५वा मजला, मुख्य इमारत

-------

36

डॉ. श्री.रमेर्श हव.साळवे

ग्रंथालय - हि -संदभाहिकारी

दालि क्र.24,

4304

५वा मजला, मुख्य इमारत
37

श्री र्शहर्शकांत आडे

कहिष्ठ प्रारूपकार

५वा मजला, मुख्य इमारत

---

22025563

हवहि व न्याय हवभार्ातील कायासि / र्शाखा यांचे दु रध्विी क्रमांक

अ.

अहिकाऱ्याचे

िांव

पदिाम

दालि

क्र.
1

हवस्तार

दू रध्विी क्रमांक

दू रध्विी
श्री. जर्हदर्श खेडकर

कायासि अहिकारी का 1 (स.क.अ. अहतरीक्त

५वा मजला, मुख्य इमारत

4110

कायगभार)
2

श्रीमती र्श. मं. िार्ले

कायासि अहिकारीका २

५वा मजला, मुख्य इमारत

3610

3

श्रीमती ली. म. रार्णे

कायासि अहिकारीका २ अ

५वा मजला, मुख्य इमारत

---

4

श्रीमती हव. िा. र्शेरे

कायासि अहिकारीका ३

५वा मजला, मुख्य इमारत

4114

अवर सहचव का. ४

५वा मजला, मुख्य इमारत

3829

कायासि अहिकारी

५वा मजला, मुख्य इमारत

3831

5
6

श्रीमती तृप्ती व्यविारे

२२०२८५००

22028489

का ५ (अहतहरक्त कायगभार)
7

श्रीमती मी. जी. कोळी

कायासि अहिकारीका ६

3 रा मजला हवस्तार इमारत 3230

8

श्रीमती हप्र. हि. बापडे कर

कायासि अहिकारीका ७

3 रा मजला हवस्तार इमारत 3230

9

श्रीमती स्वा. सु. लोिार

कायासि अहिकारीका ८

५वा मजला, मुख्य इमारत

3204

10

श्री. हस. स. घोरपडे

कायासि अहिकारीका ९

५वा मजला, मुख्य इमारत

3622

11

श्री.मिें द्र पुजारी

कायासि अहिकारी का १०

3 रा मजला हवस्तार इमारत 3818

22045564

12

श्रीमती िे. अ. र्शेट्ये

कायासि अहिकारी उका ११

५वा मजला, मुख्य इमारत

---

२२838268

13

श्रीमती भा.रा. भाईडकर

कायासि अहिकारी का १२

५वा मजला, मुख्य इमारत

---

22838268

14

श्री. र्शैलेर्श खाडे

कायासि अहिकारी का १३

५वा मजला, मुख्य इमारत

3816

15

श्रीमती वै.पं.बोरुडे

कायासि अहिकारी का १४

५वा मजला, मुख्य इमारत

3204

16

श्री.ल.रा.कािडे .

कायासि अहिकारी का १५ (सिायक हवहि)

3 रा मजला हवस्तार इमारत 3230

(अहतहरक्त कायगभार)
17

श्रीमती सु.प.साळुं के

कायासि अहिकारी का १६

५वा मजला, मुख्य इमारत

3766

18

श्रीमती काहमिी हपळर्णकर

अवर सहचव का १७

५वा मजला, मुख्य इमारत

3613

19

हरक्त

कायासि अहिकारी का १८

3 रा मजला हवस्तार इमारत

22023413

20

श्रीमती आसावरी जािव

उप सहचव (हवहि) का-19

५वा मजला, मुख्य इमारत

22027454

21

श्रीमती वषा तांडेल

कायासि अहिकारी का २०

3 रा मजला हवस्तार इमारत 3212

22

श्रीमती तृ. मो. व्यविारे

कायासि अहिकारी का २१

५वा मजला, मुख्य इमारत

23

श्रीमती हप्र. हि. बापडे कर

कायासि अहिकारी का २२ (अहतहरक्त कायगभार)

3 रा मजला हवस्तार इमारत 3230

24

श्री. आ. ि. जावकर

कायासि अहिकारी का २३

५वा मजला, मुख्य इमारत

25

श्री.र.र.रे र्शवाल

कायासि अहिकारी का २४ (स.क.अ. अहतरीक्त

५वा मजला, मुख्य इमारत

3831

22048489

५वा मजला, मुख्य इमारत

3831

22048489

22026913

22026913

22026913

कायगभार)
26

श्री.र.र.रे र्शवाल

कायासि अहिकारी का २५

