
 

 

पंचायत स	मती िजंतुर  

अ�धकार�  

 

अ

� 

अ�धकार�/ कम�चार� नांवे पदनाम वग� �मण�वनी �. फोटो 

 

1 

 

�ी. अकुंश आर. च�हाण 

  

गट �वकास अ�धकार� (�ेणी-1) 

   पचंायत स!मती िजतंरू 

 

1 

 

7350524134 

7058171564 

 
 

 

2 

 

�ीमती  .योती नामदेव 

राठोड 

  

सहा4यक गट �वकास अ�धकार� 

 पचंायत स!मती िजंतरू 

 

2 

 

9960010525 

 
    

पंचायत स	मती िजंतुर  

पदा�धकार� 
 

अ

क 

नांव कायमचा प6ता 7नवडूण 

आलेला 

गण 

9वग: �मन� वनी 

�मांक  

फोटो 

1 �ीमती  इंदबूाई मधुकर 

भवाळे 

म.ुपो. चारठाणा 

ता. िजंतरू 

चारठाणा अन.ुजाती 

  @Aी 

सभापती 

9767830636 

 

 

2 

 

�ी. �वजय रामकृCण 

Dख@त े

 

म.ुपो.7नवळी 

ता. िजंतरू 

 

7नवळी ब ु

 

सव:साधारण 

 

उपसभापती 

9421388538 

 



 

 

पंचायत स	मती, िजंतुर  

                            

    

    

    

    

              

    

    

%शासन%शासन  

सभापती उपसभापती सहा.गट (वकास अ�धकार� गट (वकास अ�धकार� 

लोक%*त*नधी लोक%*त*नधी   



 

 

पंचायत स	मती सद+ याचंी मा,हती पंचायत स	मती िजंतूर 

अ. 

क. 

नांव कायमचा प6ता 7नवडूण 

आलेला 

गण 

9वग: मोबाईल न.ं 

1 2 3 4 5 6 

1 /ीमती  इंदबूाई मधुकर भवाळे म.ुपो. चारठाणा ता. 

िजंतरू 

चारठाणा अनु.जाती.+6ी सभापती 

9767830636 

2 /ी. (वजय रामकृ?ण @ख+त े म.ुपो.*नवळी ता. 

िजंतरू 

*नवळी ब ु सव�साधारण उपसभापती 

9421388538 

3. �ी. केशव नामदेव घलेु म.ुधमधम पो. वझर 

तालकुा िजंतरू 

वझर ब ु सव:साधारण 9604491112 

4 �ी. 9Iहाद दादाराव ढोणे म.ु दहेगांव ता. िजंतरू सांवगी 

भां 

सव:साधारण 9881618142 

5 �ी. बालासाहेब Kकशनराव 

गायकवाड 

म.ुवाघी धा ता. िजंतरू वाघी 

धानोरा 

सव:साधारण 9527199983 

6 �ीमती Aवेणबाई बाबाराव ठLबरे म.ुपो.भोसी ता. िजंतरू भोसी सव:साधारण @Aी 9689630712 

7 �ीमती आशामती रमेश घदंारे म.ुपो. केहाळ  सांवगीMहा अनु.जमा.@Aी 9764664966 

8 �ीमती  आशा Nदल�प डोईफोड े म.ु बामणी ता. िजंतरू अबंरवाडी सव:साधारण @Aी 9857010160 

9 �ी. दौलतराव भुजंगराव दाभाड े म.ुपो. आडगांव 

ता.िजंतरू 

आडगांव 

बा 

सव:साधारण 9923920510 

10 �ीमती शषेाबाई  महाद ूजाधव म.ुसाईनगर पो.ईटोल� 
 

ईटोल� ना.मा.9.@Aी 9764571749 

11 �ीमती 9Dणता 9काशराव शवेाळे म.ुपो. भोगांव  भोगांव(दे) ना.मा.9.@Aी 9422565893 

12 �ीमती समुन मुजंाजी तळेकर म.ुपो.भोगांव  !लबंाळा सव:साधारण @Aी 8390169960 

13 �ीमती वदंना गणेश इलग 
 

म.ुपो.बलसा ता.िजंतरू वRड ना.मा.9.@Aी 7798050645 

14 भगवाण उफ:  हSमत �ीरंगराव 

जगताप 

म.ुपो. पुगंळा  पागरं� सव:साधाण 9657657777 

15 �ी. शरद नारायण म@के म.ुपो. जोगवाडा 

ता.िजंतरू 

जोगवाडा सव:साधारण 9850800076 

16 �ी. सभुाष जयवतंराव घोलप म.ुपो. बोर� बोर� ना.मा.9. 9421389177 

17 मदंोदर� बाई बालासाहेब मटुकुळे म.ुपो. व@सा  व@सा सव:साधारण @Aी 9766215250 

18 �ीमती रेखा सतंोष भावाळ म.ुपो. दधुगांव दधुगांव अनु. जाती  

19 �ीमती !शवनंदा माDणकराव बNहरट म.ुपो.कौसडी  कौसडी सव:साधारण @Aी 9579566376 

20 �ी. अमोल वजैनाथ शSगळेु म.ुमाक.पो.कोक  कोक ना.मा.9. 7709910410 

 



 

 

पंचायत स	मती अंतग�त कम�चार� व E यांचेकडील काया�सन  

अV नांव सव: �ी पद काय:कामाचे �व@तार�त @वWप मोबाईल न.ं 

1 �ी. एस.एन. का!शकर सहा. 9शासन 

अ�धकार� 

9शासKकय कामकाजाचे 7नयAंण   व तपासणी  9970563088 

2 एस.एन. बोRळ क7नCठ 9शासन 

अ�धकार� 

9शासKकय कामकाजाचे 7नयAंण व तपासणी  9823270759 

3 �ी.एस.एम. पाटेकर सहा4यक 

लेखा�धकार� 

लेखाशाखा 7नयAंण व लेखा �वषयक कामे 9960016825 

4 �ी.पी.पी. अबंरेु क7नCठ लेखा�धकर� लेखाशाखा 7नयAंण व लेखा �वषयक कामे 8446281008 

5 �ी.जी.पी. स!मYें  व.स.लेखा लेखा �वषयक कामे ,देयकां[या नLद� घेणे व 

इतर लेखा�वषयक नLदवहया अ\ययावत ठेवणे 

9403219450 

6 �ीमती जे.पी. घगेु क7नCट सहा4यक 

(लेखा ) 

लेखा �वषयक कामे ,देयकां[या नLद� घेणे व 

इतर लेखा�वषयक नLदवहया अ\ययावत ठेवणे 

9404187639 

7 �ी. एस.एस.झटे �व@तार अ�धकार� 

(पचंायत) 

]ाम पचंायत कामाचे  7नयAंण व तपासणी                  9/50746321 

8 �ी. एस.एस.राऊत �व@तार अ�धकार� 

(पचंायत) 

]ाम पचंायत कामाचे  7नयAंण व तपासणी                                     9850230991 

9 �ी. एस.�ह�.ढोणे �व@तार अ�धकार� 

(पचंायत) 

]ाम पचंायत कामाचे  7नयAंण व तपासणी                                     9659035465 

10 �ी. बी.आर.पाट�ल कृ�ष अ�धकार� कृ�ष �वषयक सधुारणा व शासKकय योजना 

राब�वणे शतेक` यांना माग:दश:न. 

9403733647 

11 �ी. एन.बी.च�हाण कृ�ष अ�धकार� �वषशे घटक योजना, ओ.ट�.एस.पी.राब�वणे 9890338390 

12  �ी.जी.एल.  मगर �व@तार अ�धकार� 

कृ�ष 

गणु7नयAंण व परवाना नतुनीकरण व 

कृ�ष�वषयक कामे 

9763720872 

13 �ी. ट�.के.सागळे �व@तार अ�धकार� 

कृ�ष 

कृ�ष�वषयक कामे योजना �पक सरंbण व 

पाहणी 

8484025808 

14 �ी.बी.बी. पाट�ल �व@तार अ�धकार� 

कृ�ष 

कृ�ष�वषयक कामे योजना �पक सरंbण व 

पाहणीकb 9मखु 

9527362333 

15 �ी.आर.एम.वाघ �व@तार अ�धकार�  

आरोcय 

आरोcय �वभागातील रािCdय कामे व आरोcय 

स�ुवधा व 7नयAंण 

9850046048 

16 �ीमती एस.बी.!सडाम आरोcय पय:वेbक आरोcय �वभागातील रािCdय कामे , जeम-

म6ुय ुव आरोcय स�ुवधा व 7नयAंण  

9657076810 

17 �ी. च�हाण एस.आर. आरोcय सेवक जeमम6ृय ुनLद�,पाणी  तपासणी कंुटंुबकIयाण 

9!शbण व इतर आरोcय �वषयक कामे 

9890882932 

18 �ी. एम.पी.!शगंाड े �व@तार अ�धकार� 

(सां) 

सांिfयकg माNहती, वा�ष:क 9शासन अहवाल  9420212129 

19 �ी. ए.एम.जाधव �व@तार अ�धकार� 

आयआरडीपी 

आयआरhडपी.�वभाग एस.जी.एस.वाय योजना 7588569763 



 

 

20 �ी. ए.एस.कांबळे शाखा अ!भयतंा ]ामीण भागातील �वकास बांधकामे नLद�वणे 

देखरेख व 7नयAंण  

8888918561 

21 �ी. ए.जे. पटेल शाखा  अ!भयतंा ]ामीण भागातील �वकास बांधकामे नLद�वणे 

देखरेख व 7नयAंण  

8208384984 

22 बी.ट�. कदम क7नCठ अ!भयतंा 
 

9421388163 

23 �ह�.डी.कदम क7नCठ अ!भयतंा एम.आर.इ.जी.एस. �वभाग 9403726281 

24 पवळे  एस.एस आरेखक बांधकाम �वभाग,  घरकूल,13 वा �व6त 

आयोग,व इतर बांधकाम �वषयक कामे  

व कृ�ष गोदाम. 

9420429850 

25 वाय ए नेवासेकर  वiरCठ सहा4यक बठैक �वभाग (प.ंस.सभा) 9860594739 

26 �ी. गणेश तायड े वiरCठ सहा4यक आ@थापना -2 पचंायत 9420625404 

27 �ी.एस.एम.भराड े क7नCठ सहा4यक आ@थापना-2 सा व समाज कIयाण �वभाग  9421083222 

28 �ी. बी.ए.वाठोरे क7नCठ सहा4यक एमआरई जी एस 7588676415 

29 �ीमती ए.आर.मSडके क7नCठ सहा4यक प.ं-3 , सांिfयकg, hड. आर.डी.ए 9049173252 

30 �ी.एस.बी.रSगे क7नCठ सहा4यक रमाई आवास घरकुल शबर� 9552989335 

31 �ी. �ह�.एस.पुडं क7नCठ  सहा4यक पचंायत-3 �वभाग 9970799895 

32 iरjत वीजतAंी  पाणी परुवठा �वभागातील कामे   

33 �ी. बी. बी. सपंतवार  हातपपं मदतणीस हातपपं दWु@ती चे कामे करणे  7385483032 

34 �ी. डी.ट�. ढोबळे  वाहन चालक  पचंायत स!मतीचे वाहन चालवीणे व देखभाल 9421858705 

35 �ी.एन.वाय. वाकळे वाहन चालक पाणी परुवठा �वभागाचे वाहाण चालवीणे 7709921020 

36 �ी. ि�ह.एम. मोरे पiरचर   

37 �ी. जे.एल.शळेके पiरचर   

38 �ी. �ह�.ट�. साबळे पiरचर   

39 �ी. एस.जी. साबळे पiरचर   

40 �ीमती य.ुय.ुचोपड े पiरचर   

    


