आण तालु यातील मंडळ अधकार/तलाठ यांची मंडळ/साझानहाय माहती

अ.!.

मंडळ अधकार

मोबाईल

तलाठ यांचे

तलाठ

यांचे नाव

!मांक

नाव

यांचेकडे

साझा अंतग(त येणा)या गावाची नावे

मोबाईल
!मांक

असलेले
साझाचे
नाव
1

ी

9423655134

आर.आर.राठोड

पांढुणा

पांढुणा,पंपळनेर,लोणबेहळ,घोनसरा,इवळे &वर

9823440218

के.ट+.गावंडे

सुकळी

सुकळी

9823913400

पी.एस.राऊत

कवठा (बा)

कवठा(बा), राणीधानोरा

आर.आर.राठोड

साकुर

एस.डी.स परवार
लोणबेहळ

(अ3तर+4त)

साकुर,कोसदनी,मुक7दपरु ,

9112393712
9823440218

अंबोडा

के.ट+.गावंडे

8चखल+

अ3तर+4त)

(ई)

8चखल+ (ई),दे उरवाडी(ब)ु

9823913400

जी.ड>?यु

शेलु

शेल,ु शेदरु सनी

9604036484

एस.जे.रणनवरे

जवळा

जवळा

9423612691

आर.एस.डवले

EाFहणवाडा

EाFहणवाडा,शेल(ु Eा),गवणा,

8600554480

खुटाफळे
2

ी.एल.Cह+.दे शपांडे

8275291452

जवळा

काकडदरा,चांदणी
आर.एच.महाजन

तरोडा

तरोडा,गणगांव

9960240430

एम एल टे काम

लोणी

लोणी

9921532959

कु.ममता

खंडाळा

खंडाळा,दे वगांव,अकोला

9604939069

एम.पवार
ए.के.सारवे

खेड

खेड,Gबड

9421302522

कु.ममता

उमर+ (प

उमर+ (प 1),Hशरपरू

9604939069

एम.पवार

1)

(अ3त)
3

ी.प.एस.चCहाण

9420371384

सावळी

कु .Cह+.एस.शJडे

सावळी

सावळी,सभ
ु ाषनगर

9604500764

ए.डी.परु +

पळशी

पळशी,साखरा,सध
ु ाकरनगर,

9561885845

पाळोद+,जलांM+
पी.आर.जाधव

उमर+ (का)

उमर+(का),झापरवाडी,वOड त,ु गुढा,दातोडी

9673412986

जी.जे.भोपळे

कापे&वर

कापे&P,आयता,कवठा(ब)ु ,खडका,8चमटा

9423625218

ए.डी.परु +

केळझरा

केळझरा(व),कृRणनगर, वOड(भ),बेलोरा,चातार+

9561885845

Hशवरु ,भंडार+,कारे गांव,8चंचोल+(अजाड),साखर+(उजाड)

7588777995

(व)
Cह+.Cह+.चौधर+

Hशवर

Tरधा(उजाड)
4

एस.डी.स परवार

9423655134

बोरगांव

ए.डी.पUतापरु े

बोरगांव

बोरगांव दा,पांगर+

9420049641

Vड.ड>?य.ु चCहाण

तळणी

तळणी,बोरगांव (प)ु

9423260889

Cह+.एस.सोनन
ु े

कुWहा (त)

कुWहा (त),अंजी (ना)

9637723099

एस.बी.सख
ु दे वे

पहुर (न)

पहुर (न)

9921965919

के.जे.वाकेकर

Fहसोला

Fहसोला , शेकलगांव

8375899490

(का)
5

ी.Vड.जे.नाईक

9422165910

आणX

जी.ए.शेख

दाभडी

दाभडी,वठोल+,पंपर+(उजाड)

9423134692

आर.एस.चौधर+

आणX 1

आणX 1,मनपरू ,दYतरामपरू , दे उरवाडी

9823759466

पी.एम.राऊत

आणX 2

आणX 2,कोळवन

9767660349

अमोल राठोड

उमर+ (प)2

उमर+ प 2,सातारा,परसोडा, जांब,ZMापुर

9975027929

[ट.आर.मोरकर

8चकणी

8चकणी,भंडार+,काठोडा,Hलंगी

9049802104

[ट.आर.मोरकर

महाळुंगी

महाळुंगी,कोपरा,सायखेडा

9049802104

(अ3तर+4त)

6

ी.जे.के.जयUवाल
अंजनखेड

9421845656

Cह+.जी.पाचकोरे

उमर+ (ई)

उमर+(ई),\क]ह+,नवनगर,तJ डोळी

9421772099

एम.पी.धकाते

अंजनखेड

अजनखेड,शार+,दोनवाडा

9403705376

य.ु डी.डवरे

इचोरा

इचोरा,दहे ल+

8605925095

केळझरा

केळझरा को 1, यरमल, नाईकनगर

9404525675

केळझरा को 2,कुWहा (डु), भानसरा,मंगOळ(उजाड)

9403014221

बी.Cह+.कापसे

(को) 1
Vड.एम.सकवान

केळझरा

आण तालु यातील मंडळ अधकार/तलाठ यांची मंडळ/साझानहाय माहती
(को) 2
जी.ट+.मंडाळे

अंतरगांव

अंतरगांव,आसरा,आमणी,

9130932712

ए.ड>?य.ु साबळे

माळे गांव

माळे गांव,बारभाई,8चचंबडX

8308356846

