ग्राम�वकास �वभागाची पद�नहाय संपकर् याद� (�द.01.07.2019 पय�त अद्यावत)
अ.क्र.
1

स�चव / उप
श्री.असीम गप्ु ता, प्रधान स�चव

(ग्रा.�व. व पं.रा.)
sec.rdd@maharashtra.gov.in

कायार्सन

दरु ध्वनी क्रमांक

प्रधान स�चव (ग्राम�वकास व पंचायत राज)

22025201/22060446
फॅक्स 22060448

श्री.अ.�व.दे वकाते, अ.स.
rajendra.gengaje@nic.in
श्रीम.व.�व.कासुलकर, अ.स.(�वधी),
varsha.kasulkar@gov.in

2

श्री.प्र.ना.वळवी, उप स�चव
prakash.valvi@nic.in

समन्वय अ�धकार�तथा

22013714

आस्था-1 व रोखशाखा

उप स�चव(बांधकाम-1)(प्रमंग्रासयो)

सातवा मजला, बांधकाम

भवन, २५ मझर्बान पथ, फोटर् ,
मुंबई 400001

पयर्वे�ीय अ�धकार�
�वधीक�

बैठक व्यवस्था

22793544

पोटमाळाएम 13, �व.,
मंत्रालय,

22060451

श्री.सु.बा.जाधवर, क.अ.
suhas.jadhwar@nic.in

बांधकाम-1 (योजना-8)

22060451

श्री.प्र.सु.गांगुड,� क.अ.
prasad.gangurde@nic.in

बांधकाम-2 (योजना-9)

22072041

मंब
ु ई 400032

सातवा मजला, बांधकाम

भवन, २५ मझर्बान पथ, फोटर् ,
मुंबई 400001

श्री.�न.ना.ठाकूर, क.अ.
nilesh.thakur@nic.in

बांधकाम-3 (पंरा-8)

22060451

श्रीम.�श.िज.परु व, क.अ.
shilpa.purao@nic.in

आस्था-1

22793237

श्रीम.नं.�द.राऊत, क.अ.
nanda.raut64@nic.in

रोखशाखा

22793006

श्री.सं.ह.धरु �,अ.स
sanjeev.dhuri@nic.in

३

श्रीम.सु.र.घाटगे, क.अ.
suvidha.ghatge@nic.in
श्री.सं.र. बनकर, उप स�चव
sanjay.bankar@nic.in

उप स�चव (योजना-1)
योजना-1

22011955

�रक्त

योजना-2

22060568

श्री.प.�व.बाबर, क.अ.
parmeshwarv.babar@nic.in

योजना-3

22060568

श्रीमती स.रा.दे शपांडे ,क.अ.

योजना-5

22060568

श्री.हे .सु.पाठक, क.अ.
Hemant.Pathak@nic.in

योजना-10

22011955

ए.ग्रा.�व.क� /स�नयंत्रण

22016737

उप संचालक
dydirdpcell.rdd-mh@nic.in
श्री.म.द.जाधव, उप स�चव
manoj.jadhav68@nic.in

श्री.दे .आ. गावडे, सह स�चव

तळमजला, बांधकाम भवन,
२५मझर्बान पथ, फोटर् , मुंबई
400001

हे र�टे जइमारत, बांधकाम
फोटर् ,मुंबई 400001

योजना-6

22013578

योजना-11 (पंरा-9 )

22013578

भांडारव न�दणीशाखा

22013450 /22014419

तळमजला, बांधकाम भवन,
२५ मझर्बान पथ, फोटर् ,

(पव
ु �चे आस्था-13 व
न�दणी शाखा)

उपस�चव (पंचायत राज.)
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मझर्बान पथ, फोटर् ,मंब
ु ई-1

22016758

श्री.अ.जो.तेलवेकर, क.अ. (LRS क�
)
abhijit.telvekar@nic.in

श्री.सु.उ.राठोड, क.अ.(अ.का.भा.)
subhash.rathod@nic.in

तळमजला,बांधकामभवन,

भवन, २५ मझर्बान पथ,

क�

उप स�चव(योजना-2)

श्री.सु.उ.राठोड, क.अ.
subhash.rathod@nic.in

5

22016758

श्री.व.गो.माने, अ.स.
vasant.mane@nic.in

श्रीम.ऋ.�द.आ�डवरे कर,

एम-9,पोटमाळा, �वस्तार

इमारत,मंत्रालय,मुंबई-32

22016755

(अ.का.भा. 12.10.18 पासून)
saroj.deshpande@nic.in

4

इमारत,मंत्रालय,मुंबई-32

22016758
आस्था-2

एम-8,पोटमाळा, �वस्तार

22846893

तळमजला, बांधकाम भवन,

अ.क्र.

स�चव / उप
devappa.gawde@nic.in

कायार्सन

दरु ध्वनी क्रमांक

बैठक व्यवस्था

पंरा-1

22013579

पंरा-2

२५ मझर्बान पथ, फोटर् , मुंबई
-1

22013579

श्री.ता.र.पवार, क.अ.
tanaji.pawar@nic.in

पंरा-3

22013579/
22839924

श्री.सं.ब.कराड,अ.स.
santosh.karad@nic.in

पंरा-4

22014419

श्री.�व.म.�लटे , क.अ.(अ.का.भा.)
vijay.lite@nic.in

पंरा-5

22017106

श्री.नी.सु.रानडे, अ.स.
neela.ranade@nic.in

पंरा-6

22017106

श्री.श.शां.यादव,क.अ.
sharad.yadav64@nic.in
श्री.�व.म.�लटे , क.अ.
vijay.lite@nic.in

6

श्री. �ग.�द.भालेराव, उप स�चव
girish.bhalerao@nic.in

उप स�चव (िजल्हा◌प�रषद आस्थापना)
श्री.�प्र. श. कांबळे , अ.स.
priyadarshan.kamble@nic.in
श्रीम.�व.�द.अमत
ृ कर, क.अ.
vishakha.amrutkar@nic.in

श्री. सं.ना.भंडारकर,क.अ.
sandesh.bhandarkar@nic.in
श्रीम.सं.म.खोलगाडगे, क.अ.
sangeeta.kholgadge@nic.in

श्री.र.ई.�गर�, अ.स.
ravindra.giri@nic.in

श्री.श.य.बव�, क.अ.
shashank.barve@nic.in
7

श्री.पं.ख.जाधव, उप स�चव
pradip.jethawa@nic.in

उप स�चव तथा सहसंचालक

आस्था-12

22016795

आस्था-14

22016795

आस्था-8

22013781

आस्था-10

22014420

आस्था-15 (योजना-4)

22016795

श्री.उ.बा.भुजबळ, क.अ.
umakant.bhujbal@nic.in

आस्था-5 (पव
ु �चे आस्था-

22060442

श्री.आ.श.श�डगे, अ.स.
ananda.shendge@nic.in

आस्था-3

22060442

आस्था-4

22060442

�वत्त-1 (पव
ु �चे �वत्त-1

22013578 /
22060451

व �वत्त-10)

उपस�चव (�वत्त) व सहसंचालक

�वत्त-2

श्री.�व.गो.चांदेकर, अ.स
vijaykant.chandekar@nic.in

�वत्त-3

22013617

श्री.म.�ग.स�डे, क.अ.
kailas.devre@nic.in

�वत्त-4

22013617

श्री. ता. धो. सकपाळ,ले.अ.
tanaji.sakpal@nic.in

�वत्त-5

22013617

श्री.ना.�क.कुदळ, क.अ.
narayan.kudal@nic.in

�वत्त-6

22013617

श्री.शां.स.मानभाव,ले.अ.

�वत्त-7

22013617

�वत्त-9

22013617

उप संचालक)
shantaram.manbhav@nic.in
श्री.शां.स.मानभाव,ले.अ.
shantaram.manbhav@nic.in
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प�हला मजला, बांधकाम

भवन, २५ मझर्बान पथ, फोटर् ,
मुंबई -1

�तसरा मजला, बांधकाम

भवन, २५ मझर्बान पथ, फोटर् ,
मुंबई -1

तळमजला, बांधकाम भवन,
२५ मझर्बान पथ, फोटर् , मुंबई
400001

22060603
22013617

श्रीम.व.गु.दे शमुख, अ.स.
varsha.deshmukh@gov.in

�रक्त (श्री.उ.मा.कावडे,

मुंबई -1

22060441
22060442

आस्था-3 अ

5 व समन्वय)

प�हला मजला, बांधकाम

भवन, २५ मझर्बान पथ, फोटर् ,

श्री.रा.ना.सवने, अ.स.
rajendra.savane@nic.in

श्री.घ.िज.जाधव, क.अ.
ghansham.jadhav@nic.in
श्री.प्र.दे .जैन,

22016795

उप स�चव,(म�वसे आस्थापना )

श्री.�व.र.�शंदे, क.अ.
vivek.shinde@nic.in

8

22017103

आस्था-7 (पव
ु �चे आस्था7 व आस्था-9)

तळमजला, बांधकाम भवन,

२५मझर्बान पथ, फोटर् , मुंबई 1

(पव
ु �चे �वत्त-7 व �वत्त8)

प�हला मजला, बांधकाम

भवन, २५ मझर्बान पथ, फोटर् ,
मुंबई 400001

अ.क्र.

स�चव / उप

कायार्सन
श्री.�न.मा.पवार, क.अ.
nitin.pawar69@nic.in

दरु ध्वनी क्रमांक
आपलेसरकार

क�(संग्रामक�)

8879040910
(Vodaphone Landline)/

बैठक व्यवस्था
हे र�टे ज इमारत,

बांधकामभवन, २५ मझर्बान
पथ, फोटर् ,मुंबई 400001

श्रीमतीस.रा.दे शपांडे ,क.अ.
saroj.deshpande@nic.in

मा�हतीतंत्र�ान क�

22016737

(संगणकक�)

हे र�टे ज इमारत,

बांधकामभवन, २५ मझर्बान
पथ, फोटर् ,मुंबई 400001

9

श्री.�व.रा.नाईक, स�चव
(मुमंग्रासयो)
vivek.naik@nic.in

श्री.र.आ.नागरगोजे, उप स�चव
raghunath.nagargoje@nic.in

स�चव (मख्
ु यमंत्री ग्रामसडक योजना)

उप स�चव(बांधकाम-2)(मुमंग्रासयो)

श्री.�द.बा.पाट�ल,अ.स.
dilip.patil@nic.in
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बांधकाम-4 (पंरा-7)

22072042

पाचवामजला, बांधकाम

भवन, २५ मझर्बानपथ, फोटर् ,
22016637
22016637

मंब
ु ई 400001

