
अ. तालुका स याची पद थापना मुळ पद थापना असले या 

वै कीय अिधकारी यांचे नांव

मोबाईल नंबर

1 2 3 4 6

1 मु यालय िज.आ.अ डॉ. िभमाशंकर तुकाराम जमादार 9175420566

2 मु यालय अित.िज.आ.अ. डॉ. सोिनया िदनेश बागडे 9022914791

3 मु यालय सहा.िज.आ.अ. डॉ. ीकांत भाकर कुलकण 9422460362

4 मु यालय िज.मा.बां.स.अ. डॉ. ीकांत भाकर कुलकण 9422460362

6 मु यालय शासन अिधकारी ी ए ए स यद 9922449371

7 मु यालय सा यक अिधकारी ी.एस.एस.पाटील 8095511306

1 मु यालय िज.प.कद, सोलापरू डॉ. सुिम ा नंदलाल तांबारे 9689354169

2 उ.सोलापरू ता.आ.अ. उ.सोलापरू डॉ. ीकांत भाकर कुलकण 9422460362

3 उ.सोलापरू कळमण डॉ. संतोष पांडुरंग बारसोळे 8888484866

4 उ.सोलापरू कळमण डॉ. बाबासाहेब अजून को हाळ 9822801811

5 उ.सोलापरू क डी डॉ. पदमाकर माधवराव पाटील 9766055694

6 उ.सोलापरू क डी डॉ. चैत य सुधीर बापट 9422645121

7 उ.सोलापरू माड डॉ. अपणा चं शेखर परकरवार 9834595707

8 उ.सोलापरू माडी डॉ.ओकांर दादासाहेब तोककुल 7800594809

9 उ.सोलापरू ित-हे डॉ. आनंद अ ण गोडसे 9822328326

10 उ.सोलापरू ित-हे डॉ.सुनंदा एस राऊतराव 9572552031

11 द.सोलापरू    

(6)

ता.आ.अ.द.सोलापरू डॉ. िदगंबर वामन गायकवाड 9049951472

12 द.सोलापरू औराद डॉ. िवकास बाळासाहेब माने 9763264228

13 द.सोलापरू औराद डॉ. िनलम संपत घोगरे, 9421062293

14 द.सोलापरू कंदलगांव डॉ. अमोल नागेश खंडाळे 9922403099

15 द.सोलापरू कंदलगांव डॉ. संिगता राम लग नलावडे 9421356453

16 द.सोलापरू वळसंग डॉ. इरफान पाशा स यद 9403707325

17 द.सोलापरू वळसंग डॉ. एस एस मोटे 9673184911

18 द.सोलापरू बोरामणी डॉ. िवण शंकरराव शदे, 9604992299

19 द.सोलापरू बोरामणी डॉ. इर णा रेकू राठोड 7058955949

20 द.सोलापरू होटगी डॉ.उमेश शंभराज तोरग ी 9595817390

वै कीय अिधकारी सेवातपिशल 



21 द.सोलापरू होटगी डॉ. धमनाराण िवठठल िमसाळे 9730084364

22 द.सोलापरू भंडारकवठे डॉ. के  महादेव खारे 940209154

23 द.सोलापरू भंडारकवठे डॉ.िवजयकुमार द ा य चौगले 9420718196

24 मोहोळ  08 ता.आ.अ. मोहोळ डॉ. अ ण ाने र पाथ डकर 9403694070

25 मोहोळ िशरापरू डॉ. येवसेप गेना जगताप 9881428978

26 मोहोळ िशरापरू डॉ.कोनी ि ती क याणराव 9511228293

27 मोहोळ नरखेड डॉ. पजुा रामदास पवार,

28 मोहोळ नरखेड डॉ.िकरण भाग पा बडंगर 9823616208

29 मोहोळ अनगर डॉ. मु ा एस एस 9403058641

30 मोहोळ अनगर डॉ. सुहास भाकरकांदे

31 मोहोळ पाटकुल डॉ. सागर ानदेव गवळी 9561264477

32 मोहोळ पाटकुल डॉ.द ा य िवठठल साळुंखे 9881248082      

7038505333

33 मोहोळ कामती बु डॉ. मि नाथ महादेव हरकुड 9423261723

34 मोहोळ कामती बु डॉ.सुहास मधुकर पांढरे

 मोहोळ अंकोली डॉ. राजशे अिभम यू बळंेमकर 8983518514

36 मोहोळ अंकोली डॉ. िवनोद शामराव अिभवतं 9423336644

37 मोहोळ बगेमपरू डॉ. गजानन अंनतराव मारकड, 9096521969

38 मोहोळ बगेमपरू डॉ. ए डी िशवशरण 8856889091

39 मोहोळ कु ल डॉ.गौरीशंकर चं कात बगुडे 9730302789

40 मोहोळ कु ल डॉ. धंनजय जग ाथ घाटुळे, 9822801811

41 मंगळवढेा   (5) त.आ.अ. मंगळवढेा डॉ. नंदकुमार महादेव शदे 9421908390

42 मंगळवढेा सलगर बु डॉ. अिनल नामदेव गायकवाड 9011949293

43 मंगळवढेा सलगर बु डॉ. सागर सुभाष मंगेडकर 7776004780

44 मंगळवढेा आंधळगांव डॉ. द ा य गोिपनाथ शदे, 9860846398

45 मंगळवढेा आंधळगांव डॉ.िभमराव केरा पा पडवळे 9423066991

46 मंगळवढेा मरवडे डॉ. मि नाथ ल मण माळी, 9623000690



47 मंगळवढेा मरवडे डॉ. संजय सखाराम कांबळे, 9923509525

48 मंगळवढेा बोराळे डॉ.वष  बापरुाव पवार 7875486085

49 मंगळवढेा बोराळे डॉ. ीपाद भगवान माने 9860015121

50 मंगळवढेा भोसे डॉ.माळी सुिनता जनदन 9860485487

51 मंगळवढेा भोसे डॉ.संिदप िदलीप शडगे 9822285814

52 सांगोला   06 ता.आ.अ. सांगोला डॉ. िसमा र व सह दोडमणी 9881048431

53 सांगोला महुद डॉ.चनुडे उषा गंगाधरराव 8275916989

54 सांगोला महुद डॉ. क याण अजून ढाळे 7038316722

55 सांगोला अकोला वा डॉ. एझार मकबलु काझी 9765610804

56 सांगोला अकोला वा डॉ. संिदप भगवान देवकते 7276262635

57 सांगोला जवळा डॉ. योती रामचं  साळे 9405372837

58 सांगोला जवळा डॉ. मोद धमराम बोराडे 8975964768

59 सांगोला कोळा डॉ.अबासाहेब नागनाथ गायकवाड 9921058468

60 सांगोला कोळा डॉ. अमोल भगवान येलपले 9168420499

61 सांगोला नाझरे डॉ.चं कांत यशवतं महारनुर 9922915749

62 सांगोला नाझरे डॉ.अिजत ताप धायगुडे 8975964768

63 सांगोला मेड सगी डॉ.पनूम मुकुटराव बाबर 7038634421

64 सांगोला मेड सगी डॉ.िवकास िसताराम खराडे 8275208934

65 सांगोला घेरडी डॉ. रिसकलाल क हैयाला मढापूर 8600675076

66 सांगोला घेरडी डॉ.संभाजी वामनराव भोसले

67 माढा  08 ता.आ.अ. माढा पद िर त 8600675076

68 माढा रोपळे डॉ.राखी वसंतराव भंडारे 9112645107

69 माढा रोपळे डॉ.िवकास अ न नाईकवाडी 9881999255

70 माढा आलेगांव डॉ. िव म सह िवलासराव राऊत 8421796502

71 माढा आलेगांव डॉ.र व  िवठठल खटके 9860109822

72 माढा म ड नब डॉ. िदप िशवाजी पाटील 9921084311

73 माढा म ड नब डॉ.शरद िवठठल भोरात

74 माढा टेभुंण डॉ.अमोल उ मराव माने 9860015121

75 माढा टेभुंण डॉ.िव ांत मोहन रेळेकर 9970987339



76 माढा िपपंळनेर डॉ.संिजव कमलाकर गरड 7020099214

77 माढा िपपंळनेर डॉ.अ ण िकरण वािहल 8698750248

78 माढा मानेगांव डॉ. शांत िवठठल पंलगे 9404027866

79 माढा मानेगांव डॉ. अमोल अबासाहेब शदे 9403153577

80 माढा उपळाई बु डॉ.धनराज मोहन कदम 9623246372

81 माढा अपळाई बु डॉ.पंकज पांडुरंग हांडे 9021216252

82 माढा पिरते डॉ. आरती काश भारती 9665619448

83 माढा पिरते डॉ.िनता जबंरुाव 8007924512

84 अ कलकोट  

(8)

ता.आ.अ. अ कलकोट डॉ. अि न िस दे र करजखेडे 9422459917

85 अ कलकोट जऊेर अ डॉ.मनोज मा ती सदापुले 9960426851

86 अ कलकोट जऊेर अ डॉ. र व  मि नाथ बनसोडे, 9765996433

87 अ कलकोट नागणसुर डॉ. तेजस तुकाराम म के, 7020846157

88 अ कलकोट नागणसुर डॉ. भा य ी ीमंतराव मं ी 7719082338

89 अ कलकोट वागदरी डॉ.कांबळे सुभाष बबनराव 9823589905

90 अ कलकोट वागदरी डॉ.साधना मनोहर पाटील 8483907306

91 अ कलकोट च पळगांव डॉ. िशवभ  शरण पा मथे 9422067218

92 अ कलकोट च पळगांव डॉ.भावना पांडव

93 अ कलकोट करजगी डॉ.संतोष गु िनगं पा िबराजदार
9028445356

94 अ कलकोट करजगी डॉ. ीकांत हनुमंत शदे, करजगी 9623336533

95 अ कलकोट मैदंग डॉ.बाबासाहेब मैलारी सुलतानपरेु 9823137327

96 अ कलकोट मैदंग पद िर त 8275769798

97 अ कलकोट दुधनी डॉ.मंजुनाथ  िस दाराम पाटील 9960085815

98 अ कलकोट दुधनी डॉ.िवशाल िदलीप शहा 8390238237

99 अ कलकोट िशरवळ डॉ.अंजली नाग पा पारशेटटी 9975721071

100 अ कलकोट िशरवळ डॉ.बसग ड पा नगेश पाटील 7768056603

101 करमाळा  05 ता.आ.अ. करमाळा डॉ. सागर िम िजत गायकवाड 7588187558

102 करमाळा साडे डॉ.भारत िभमराव गरंडे 9860159989



103 करमाळा साडे डॉ.शैलेश काश देवकर 9604116832

104 करमाळा कोट डॉ.िदपक हिरदास केवारे 9423593575

105 करमाळा कोट डॉ. राहुल अबासाहेब कोळेकर 9970767155

106 करमाळा जऊेर क डॉ.अि नी द ा य सांळुखे 8888451349      

8668432914     

107 करमाळा जऊेर क डॉ.राहुल िव ण ुसावतं 9518562612

108 करमाळा वरकुटे  डॉ.िशवराज बाप ूघोगरे 9011036381

109 करमाळा वरकुटे डॉ.लता द ा स कोळी 9421060017

110 करमाळा केम डॉ.संतोष सुयकांत पालखे 9657471999

111 करमाळा केम डॉ.अिजत अजुन सपाटे 9096365344

112 बाश   07 ता.आ.अ.बाश डॉ. संतोष जग ाथ जोगदंड 9527618235

113 बाश वरैाग डॉ.अंजली अिनल शेळके 9890804217

114 बाश वरैाग डॉ. ेयश अिजत शदे, िचखड 9403876867

115 बाश िचखड डॉ. अशोक अनंत ढगे 9689350849

116 बाश िचखड डॉ. जयवतं बाबरुाव गंुड, वरैाग 9420750007

117 बाश आगळगांव डॉ.समीर सुधाकर उकरंडे 9421315453

118 बाश आगळगांव डॉ. साद बबवुाहन कदम 9922524123

119 बाश तडवळे डॉ.अमर खदाड 9860166405

120 बाश तडवळे डॉ. ए एस बांगर 9922480416

121 बाश पानगांव डॉ.शरद शंकरराव पवार 9665266088

122 बाश पानगांव डॉ. स यानंद नाथुराम जानराव 9756821501

123 बाश गौडगांव डॉ.भारत रामहरी ताकभाते 9325055842

124 बाश उपळे दु डॉ. रमेश रामचं  खदाड 9404290848

125 बाश उपळे दु डॉ. संिगत दशरथ कुलांगे, 9881981189

126 माळिशरस ता.आ.अ. माळिशरस डॉ. रामचं  मा ती मोिहते 9423333161

127 माळिशरस माळीनगर डॉ. संक प िकरण जाधव 9970186701

128 माळिशरस माळीनगर डॉ.सुवण  मुरलीधर च हाण 9145415290

129 माळिशरस हाळंुग डॉ. समीर अ दुलगनी शेख 9422659302

130 माळिशरस हांळुग डॉ.हॅना एलझा कुिरयन



131 माळिशरस लवगं डॉ. बाप ुब सी ओ हाळ, वळेापरू 9850355854

132 माळिशरस लवगं डॉ.किर मा क याणराव 

मानेदेशमुख

133 माळिशरस िपलीव डॉ. अिन द नंदकुमार पपळे 9850245333

134 माळिशरस िपलीव डॉ. संतोष मानेदेशमुख 9421021265

135 माळिशरस मांडवे डॉ.अमोल अ हाड बाबरुाव 9822177012

136 माळिशरस मांडवे डॉ. अिभिजत जग ाथ पाटील 8600388868

137 माळिशरस बोरगांव पद िर त

138 माळिशरस बोरगांव डॉ. तृ ती तुकाराम पजुारी 9922970416

139 माळिशरस वळेापरू डॉ.नेहा उ हासराव देशमुख 9421068377

140 माळिशरस वळेापरू डॉ.बडंगर अिज य िवकास 8308102000

141 माळिशरस मोरोची डॉ. अभय आनंदलाल मेहता 9552248333

142 माळिशरस मोरोची डॉ.जािलदंर जग ाथ च हाण 9850010045

143 माळिशरस फ डिशरस डॉ. ाती सह राज  पाटील 8454064953

144 माळिशरस फ डिशरस डॉ.भारत बाबासाहेब गायकवाड 9823658856

145 माळिशरस शंकरनगर डॉ.संजय िशद 9922970416

146 माळिशरस शंकरनगर डॉ. संतोष सदािशव खडतरे, 9637771118

147 माळिशरस परंुदावडे डॉ.झरीना ह न शेख 9420094678

148 माळिशरस परंुदावडे डॉ. सोनाली राज  परतवार 9552248333

149 माळिशरस माणकी डॉ.वसंत नाथा  भोसले 8421005710

150 माळिशरस माणकी डॉ. अर धंती बालक णन 7350338065

151 पंढरपरू 08 ता.आ.अ. पंढरपरु डॉ. एकनाथ भाकर बोधले 9420543098

152 पंढरपरू गादेगांव डॉ. अिभिजत द ा य रेपाळ, 

भाळवणी

7387117003

153 पंढरपरू गादेगांव डॉ. अिनसा अ दुलरऊप तांबोळी 9421666768

154 पंढरपरू उंबरे पागे डॉ. भा सारंगधर साखरे 9763408031

155 पंढरपरू उंबरे पागे डॉ. भाऊसाहेब बळीराम जानकर 9970853284



156 पंढरपरू रोपळे डॉ. िवजयकुमार ानदेव सरडे 9922969599

157 पंढरपरू रोपळे डॉ.अनुजा अशोक शेडगे 9665917165

158 पंढरपरू पळूुज डॉ. णव माधवराव चोपडे

159 पंढरपरू पळूुज डॉ.िशवानंद अिनल वामी 9511800662

160 पंढरपरू भाळवणी डॉ.िकत  भाईदास िच े

161 पंढरपरू भाळवणी डॉ. िवलास नामदेव जाधव 9890170145

162 पंढरपरू कासेगांव डॉ.शुभागी बबनराव गुजांळ 8378044174

163 पंढरपरू कासेगांव डॉ. स या िशवाजी पाटील 8600396172

164 पंढरपरू तुंगत डॉ.रणिजत द ा य रेपाळ 7758977295

165 पंढरपरू तुंगत डॉ. ीकांत बलिभम अबदुतराव 9890182576

166 पंढरपरू खड डॉ. ीकांत रामचं  नव े, तुंगत 8329405143

167 पंढरपरू खड डॉ.धंनजय भागवत सरोदे 7798073434
एकुण

1 मु यालय साथरोग व.ैअ. पद िर त

2 बाश आयवुद दवाखाना ीपंत पपरीडॉ. ितभा दगबरराव गायकवाड

3 बाश आयवुद दवाखाना गाडेगांव डॉ.सुधीर खंडू घोडके 9822328326

4 करमाळा आयवुद दवाखाना जती डॉ.बाबासाहेब ल मण गाडवे

5 पंढरपरू आयवुद दवाखाना शेळवे डॉ.िवनय नाना मुसळे 9423787775

6 माढा आयवुद दवाखाना अरण डॉ. ाने र नामदेव लाड 9881387724

7 द.सोलापरू आयुवद दवाखाना 

ा.आ.पथक ब र

डॉ.मेगना अशोक जाधव
9405739700


