वित्त विभाग, मंत्रालय,मंबई
राज्य जनमाविती अविकारी / अविवलय प्राविकारी यांची माविती
(दिन ांक 23/4/2021 पर्यं त अद्यर्य वत)
.क्र

कायासन क्र. राज्य जनमाविती

.

िदनाम

अविका-यांचे नाि

दरध्िनी क्रमांक,

अविलीय प्राविका-याचे

ई मेल आयडी ि

नाि

िदनाम

प्रशा-1

श्रीमती रे .स.

अिर सवचि

काळसेकर

228473882

सोिविण्यात आलेले विषय

ई मेल आयडी ि दालन

दालन क्रमांक
1

दरध्िनी क्रमांक,
क्रमांक

श्री. ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

वित्तविभाग (खद्द)च्या

rekha.kalsekar@

vasant.patil64@nic.in

आस्थािना विषयक सिव बाबी.

nic.in

५ िा मजला मख्य

3 रा मजला (330वि.)
2

प्रशा-2

श्रीमती रे .स.

अिर सवचि

काळसेकर

22843882

श्री. ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

वित्तविभाग (र.िका.), अविमे,

rekha.kalsekar@

vasant.patil64@nic.in

िैद्यकीय खचव प्रवतिूती, गोिनीय

nic.in

५ िा मजला मख्य

अििालांचे

3 रा मजला (330वि.)
3

प्रशा-3

श्रीम.आ.प्र.िाटील

(नोंदणी

कक्ष

22793319

अविकारी

शाखा)

संकलन/संस्करण
श्री.वि.द.शशदे

उि सवचि

22023336

नोंदणी शाखेत प्राप्त टिालाची

arati.patil@nic.in

vijay.shind71@nic.in

आिक-जािक नोंद ि अनषंवगक

(324 A)

(333 वि.)

बाबी. तसेच मावितीच्या अविकारा
खालील सिव अजांची नोंद.

4

प्रशा-4

श्री.स.वश.िाटील

कक्ष

22839859

अविकारी

श्री.स.श्री.सिे

सि सवचि

22026390

वित्त विभाग (खद्द) आवण

do3.hou-

satish.supe@nic.in

विभागाच्या वनयंत्रणाखालील

mh@nic.in (320 वि.)

(326 वि)

कायालयांच्या अथवसंकल्ि
विषयक बाबी.

5

प्रशा-5

श्रीमती रे .स.

अिर सवचि

काळसेकर

22843882

श्री. वि.र.दविफळे

सि सवचि

22851363

वित्त विभाग गृिव्यिस्थािन

rekha.kalsekar@

vivek.dahiphale@nic.i

विषयक बाबी.

nic.in

n (325 वि.)

3 रा मजला (330 वि.)
6

रोखशाखा

श्रीमती रे .स.
काळसेकर

अिर सवचि

22843882

श्री.वि.द.शशदे

22023336

वित्त विभागातील कमवचा-यांच्या

rekha.kalsekar@

vijay.shind71@nic.in

िेतन विषयक बाबी.

nic.in

(333 वि.)

--1--

उि सवचि

3 रा मजला (330वि.)
7

सेिा-3

श्री. श्री.दे .लोंढे

अिर सवचि

22829369

श्री. इं.सं.गोरे

उिसवचि

22844222

िेतनवनविती विषयक

shrikant.londhe@ni

indrajeet.gore@nic.in

बाबी.कालबघ्द

c.in

(326 वि)

िदोन्नती/सेिांतगवत आश्वावसत

(333वि.)
8

सेिा-4

श्रीमती स्ि.वि. गािकर

अिर सवचि

22023755

प्रगतीयोजना
श्री. इं.सं.गोरे

उिसवचि

22844222

वनिृत्तीिेतनविषयकिोरणात्मकबा

swanila.gaokar@ni

indrajeet.gore@nic.in

बी, शालेय ि

c.in

(326 वि)

उच्चवशक्षणविभागाची वशक्षकांची

(342 वि.)
9

सेिा-5

श्री. श्री.दे .लोंढे

अिर सवचि

22829369

वनिृत्तीिेतनविषयकप्रकरणे .
श्री. इं.सं.गोरे

उिसवचि

22844222

प्ररिासभत्ता, दै वनकभत्ता ि इतर

shrikant.londhe@ni

indrajeet.gore@nic.in

भत्ते आवण िैद्यकीयखचाची

c.in

(326 वि)

प्रवतिूतीविषयक बाबी.

22844222

मिाराष्ट्र नागरी सेिा वनयम

vinayak.dhotre@nic

indrajeet.gore@nic.in

सलभीकरण, सेिच्े या सिव

.in

326 वि)

सािारण शती, रजा विषयकबाबी,

(333वि.)
10

सेिा-6

श्री. वि.अ.िोत्रे

अिर सवचि

22794279

श्री. इं.सं.गोरे

उि सवचि

(342वि.)
11

सेिा-7

श्रीमती स्ि.वि. गािकर

अिर सवचि

22023755

बोनस, वनलंबन, प्रवतवनयक्ती.
श्री. इं.सं.गोरे

उिसवचि

22844222

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची

swanila.gaokar@ni

indrajeet.gore@nic.in

वनिृत्तीिेतनविषयक अनौिचारीक

c.in

326 वि)

प्रकरणे.

(342 वि.)
12

13

सेिा-9

व्यय-1

श्री. वक.भा. सयविश
ं ी

श्रीम.स.िों.ििार

अिर सवचि

अिर सवचि

22829369

िेतन िडताळणी िथके.
22844222

िेतन आयोग ि िेतनत्रटी विषयक

kiran.suryavanshi@

indrajeet.gore@nic.in

बाबी.

nic.in

326 वि)

22851364

श्री. इं.सं.गोरे

श्री.शो.वश. मत्रे

उि सवचि

22024847

कृवष (कृवष, फलोत्िादन ि मत्स्य

sushila.pawar@nic.

shobha.matre@nic.in

व्यिसाय) विभागाशी संबंवित व्यय

in (650 मख्य िूि)व

(327वि.)

विषयक बाबी.

--2--

उि सवचि

14

15

व्यय-2

व्यय-3

श्री.आ.स.आमले

श्रीम.स.िों.ििार

कक्ष

२२७९३८१०

अविकारी

अिर सवचि

श्री.शो.वश. मत्रे

उि सवचि

22024847

सिकार,िणन ि िस्त्रोद्योग विभाग

anand.amale@nic.i

shobha.matre@nic.in

आवण िदम (िशसंििवन ि दग्ि

n

(327वि.)

विकास)

(650 मख्य

विभागाशी संबंवित व्यय विषयक

िूि)व

बाबी.

22851364

श्री.शो.वश. मत्रे

उि सवचि

22024847

गृिवनमाण विभाग, नगर विकास

sushila.pawar@nic.

shobha.matre@nic.in

विभाग, िाणी िरिठा ि स्िच्छता

in

(327वि.)

विभागाशी संबंवित

(650 मख्य िूि)व

व्यय विषयक बाबी, राज्य वित्त
आयोग विषयक बाबी

16

व्यय-4

श्रीम.स्िा.वन.दे शिांडे

अिर सवचि

22025232

श्रीम.स.मो.मिाडीक

उि सवचि

22814418

अन्न ि नागरी िरिठा विभाग,

swapna.deshpand

suchita.mahadik@nic

संसदीय कायव विभाग,

e@nic.in

.in

वििानमंडळ सवचिालय,

(5 िा मजला मख्य)

(5 िा मजला िूि)व

सामान्य प्रशासन विभाग ि
अल्िसंख्यांक विकास विभागाशी
संबंवित व्यय विषयक बाबी.
मिाराष्ट्रसदन, निी वदल्ली यांची
व्यय विषयक प्रकरणे.

17

व्यय-5

श्री.र.रा.िेटकर

अिर सवचि

22830463

श्रीम.स.मो.मिाडीक

22814418

शालेय वशक्षण ि वक्रडा विभाग

ravindra.petkar@ni

suchita.mahadik@nic

आवण उच्च ि तंत्र वशक्षण ि सेिा

c.in

.in

योजना विभागाशी संबंवित व्यय

(331 वि.)

(5 िा मजला िूि)व

विषयक बाबी.

--3--

उि सवचि

18

व्यय-6

श्री.अ.न.कलकणी

कक्ष

22793202

अविकारी

श्रीमती म.वन. िरी

उि सवचि

22836601

वििी ि न्याय विभाग, मविला ि

atul.kulkarni@nic.in

mugdha.dhuri@nic.in

बाल विकास विभाग आवण

(5 िा मजला मख्य)

(325 वि)

रोजगार ि स्ियंरोजगार
विभागाशी संबंवित व्यय विषयक
बाबी.

19

व्यय-7

श्रीम.ने.अ.शशदे

कक्ष

22793202

अविकारी

(5 िा मजला मख्य)

श्री. वि.र.दविफळे

सि सवचि

22851363

गृिविभागाशी (कायदा ि

vivek.dahiphale@nic.

सव्यिस्था)संबंवित व्यय विषयक

in

बाबी.

(325वि.)
20

व्यय-8

श्री.रा.ि.िाध्ये

कक्ष

2882218

अविकारी

श्री. वि.र.दविफळे

सि सवचि

22851363

गृिविभाग (कायदा ि सव्यिस्था

rajesh.padhye@nic.

vivek.dahiphale@nic.i

िगळू न) इतर आस्थािनेशी

in

n

संबवित व्यय प्रकरणे आवण

(5 िा मजला मख्य)

(325वि.)

वनयोजन विभागाशी संबंवित व्यय
विषयक बाबी.तसेच रोजगार िमी
योजनाआस्थािनेशी संबवित व्यय
प्रकरणे

21

22

23

व्यय-9

व्यय-10

व्यय-11

श्रीमती स्ि.वि.गािकर

श्री.स.लो.बविरे

श्रीम.स्िा.वन.दे शिांडे

अिर सवचि

swapnila.gaokar@n श्री. वि.र.दविफळे

22851363

मिसूल ि िन विभागाशी

ic.in

vivek.dahiphale@nic.

(मिसूल)संबंवित व्यय विषयक

(650 मख्य िूि)व

िद

बाबी.

22794081

(325वि.)

कक्ष

subhash.bahire@ni

अविकारी

अिर सवचि

22851363

मिसूल ि िन विभागाशी (िन)

c.in

vivek.dahiphale@nic.i

संबंवित व्यय विषयक बाबी.

22794081

n

(650 मख्य िूि)व

(325वि.)

22025232

श्री. वि.र.दविफळे

सि सवचि

श्रीमती स.मो.मिाडीक

swapna.deshpand

--4--

सि सवचि

उि सवचि

२२८१४४१८

सािवजवनक बांिकाम विभागाशी

suchita.mahadik@nic

संबंवित व्यय विषयक बाबी.

24

25

व्यय-12

व्यय-13

श्रीम.स.अ.िजारी

श्रीम. जा.रा.चौघले

e@nic.in

.in

(5 िा मजला मख्य)

(5 िा मजला िूि)व

कक्ष

22793810

अविकारी

22851363

जलसंिदा विभागाशी संबंवित

sunita.hazari@nic.i

vivek.dahiphale@nic.i

व्यय विषयक बाबी.

n

n

(5 िा मजला मख्य)

325वि.)

कक्ष

22793812

अविकारी

श्री. वि.र.दविफळे

श्रीमती म.वन. िरी

सि सवचि

उि सवचि

22836601

िैद्यकीय वशक्षण िऔषिी द्रव्ये

janhavi.chaughule

mugdha.dhuri@nic.in

विभाग आवण सािवजवनक आरोग्य

@nic.in

(325 वि)

विभागाशी संबंवित व्यय विषयक

(5 िा मजला मख्य)
26

व्यय-14

श्री .भा.शा.खराद

कक्ष

22793073

अविकारी

बाबी.
श्री.स.श्री.सिे

सि सवचि

22026390

सामावजक न्याय ि विशेष सिाय्य

bhagwat.kharad@n

satish.supe@nic.in

विभाग, विमक्त जाती, भटक्या

ic.in

(326 वि)

जमाती, इतर मागास िगव ि विशेष

(331 वि.)

मागास प्रिगव कल्याण विभाग
आवण आवदिासी विकास
विभागाशी संबंवित व्यय विषयक
बाबी.

27

28

29

व्यय-15

व्यय-16

अथवसंकल्ि1

श्री.र.रा.िेटकर

श्रीम.स्िा.वन.दे शिांडे

श्री. स.म. ऐगळीकर

अिर सवचि

अिर सवचि

अिर सवचि

श्री.स.श्री.सिे

सि सवचि

22026390

िामविकास ि जलसंिारण

ravindra.petkar@ni

satish.supe@nic.in

विभागाशी संबंवित व्यय विषयक

c.in

(326 वि)

बाबी.

22830463

ियवटन ि सांस्कृवतक कायव ि

(331 वि.)

ियवटन विभाग यांची व्यय प्रकरणे

22025232

22814418

उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग,

swapna.deshpand

suchita.mahadik@nic

ियािरण विभागाशी संबंवित व्यय

e@nic.in

.in

विषयक बाबी

( 5 िा मख्य)

(5 िा मजला िूि)व

22844615

श्रीमती स.मो. मिाडीक

श्री ि.कृ.िाटील

sunil.aigalikar@nic.i

उि सवचि

सि सवचि

22028876

वित्त विषयक वििरणित्र,

vasant.patil64@nic.in

कायवक्रम अंदाजित्रका संबंिी सिव

n

सािारणबाबी, स्थावनक क्षेत्र

(५ िा मजला िूिव )

५ िा मजला मख्य

अथवसंकल्ि, वनयोजन ि वित्त
आयोगास द्याियाचे िूिानमान,

--5--

अथवसंकल्िाच्या समन्िय विषयक
बाबी.
30

अथवसंकल्ि-

श्री र.ना.माळी

अिर सवचि

2

22832441

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

लोकलेखासवमती, अंदाजसवमती,

ravindra.mali@nic.i

vasant.patil64@nic.in

व्यय अिक्रम सवमतीसंबंिीची

n

५ िा मजला मख्य

अथवसंकल्िविषयक कामे,

(५ िा मजला िूिव

योजनांतगवतअंदाजांचेएकवत्रकरण
, लेखांकन िध्दतीच्या
सिवसािारण बाबी,

31

अथवसंकल्ि-

श्री र.ना.माळी

अिर सवचि

3

22832441

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

आकस्स्मकता वनिी विषयक बाबी,

ravindra.mali@nic.i

vasant.patil64@nic.in

अथवसंकल्िविषयक िैिावनक

n

५ िा मजला मख्य

बाबी, अथवसंकल्िीय प्रकाशनांची

(५ िा मजला िूिव

छिाई,निीन बाबींचे प्रस्ताि,
अविक खचाच्या मागण्या
इ.विषयक बाबी.

32

अथवसंकल्ि-

श्री र.ना.माळी

अिर सवचि

4

22832441

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

अथवसंकल्ि वितरण ि संवनयंत्रण,

ravindra.mali@nic.i

vasant.patil64@nic.in

नॉनरेझरी अकौटसएन्री,

n

५ िा मजला मख्य

संगणकीय अथवसंकल्ि वितरण

(५ िा मजला िूिव

प्रणाली, अथवसंकल्िाशी वनगडीत
मिालेखािाल कायालयाशी
कराियाचा ित्रव्यििार
इ.विषयकबाबी.

33

अथवसंकल्ि-

श्री.र.ना.नािेकर

अिर सवचि

5

22851365

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

अथवसंकल्ि संगणकीकरणा

ravindra.narvekar@

vasant.patil64@nic.in

संबंिातील बाबी.

nic.in

५ िा मजला मख्य

(५ िा मजला िूिव
34

अथवसंकल्ि6

श्री र.ना.माळी

अिर सवचि

22832441

श्री ि.कृ.िाटील

ravindra.mali@nic.i

--6--

सि सवचि

22028876

मिसूल ि िन विभागाशी संबंिीत

vasant.patil64@nic.in

अथवसंकल्िविषयक बाबी.

n

५ िा मजला मख्य

(५ िा मजला िूिव
35

अथवसंकल्ि-

श्री. र.रा.नािेकर

अिर सवचि

7

22851365

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

सामावजक न्याय ि विशेष सिाय्य

ravindra.narvekar@

vasant.patil64@nic.in

विभाग, ियािरण विभाग आवण

nic.in

५ िा मजला मख्य

मविला ि बाल कल्याण विभागाशी

(५ िा मजला िूिव
36

अथवसंकल्ि-

श्री. स.म.ऐगळीकर

अिर सवचि

8

22844615

संबंिीत अथवसंकल्िविषयक बाबी.
श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

शालेय वशक्षण विभाग आवण उच्च

sunil.aigalikar@nic.i

vasant.patil64@nic.in

ि तंत्र वशक्षण विभागाशी संबंवित

n

५ िा मजला मख्य

अथवसंकल्िविषयक बाबी.

22028876

सािवजवनक आरोग्य विभाग आवण

sunil.aigalikar@nic.i

vasant.patil64@nic.in

िैद्यकीय वशक्षण िऔषिी द्रव्ये

n

५ िा मजला मख्य

विभागाशी संबंवित

(५ िा मजला िूिव
37

अथवसंकल्ि-

श्री. स.म. ऐगळीकर

अिर सवचि

9

22844615

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

(५ िा मजला िूिव
38

अथवसंकल्ि-

श्री र.ना.माळी

अिर सवचि

10

22832441

अथवसंकल्िविषयक बाबी.
श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

जलसंिदा विभागाशी संबंवित

ravindra.mali@nic.i

vasant.patil64@nic.in

अथवसंकल्िविषयक बाबी.

n

५ िा मजला मख्य

(५ िा मजला िूिव
39

अथवसंकल्ि-

श्री. र.रा.नािेकर

अिर सवचि

11

22851365

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

गृिविभाग, वििी ि न्याय विभाग

ravindra.narvekar@

vasant.patil64@nic.in

आवण सांस्कृवतक कायव ि ियवटन

nic.in

५ िा मजला मख्य

विभागाशी संबंवित

(५ िा मजला िूिव
40

अथवसंकल्ि12

श्री र.ना.माळी

अिर सवचि

22832441

अथवसंकल्िविषयक बाबी.
श्री ि.कृ.िाटील

22028876

सािवजवनक बांिकाम विभागाशी

ravindra.mali@nic.i

vasant.patil64@nic.in

संबंवित अथवसंकल्िविषयक बाबी.

n

५ िा मजला मख्य

(५ िा मजला िूिव

--7--

सि सवचि

41

अथवसंकल्ि-

श्री र.ना.माळी

अिर सवचि

13

22832441

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

कृवष विभाग आवण सिकार, िणन

ravindra.mali@nic.i

vasant.patil64@nic.in

ि िस्त्रोद्योग विभागाशी संबंवित

n

५ िा मजला मख्य

अथवसंकल्िविषयक बाबी.

22028876

सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग,

sunil.aigalikar@nic.i

vasant.patil64@nic.in

उजािकामगारविभाग,

n

५ िा मजला मख्य

िअल्िसंख्याकविकासविभागाशी

(५ िा मजला िूिव

42

अथवसंकल्ि-

श्री. स.म. ऐगळीकर

अिर सवचि

14

22844615

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

(५ िा मजला िूिव
43

अथवसंकल्ि-

श्री. र.रा. नािेकर

अिर सवचि

15

22851365

संबंवितअथवसंकल्िविषयकबाबी.
श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

िदम विभागाशी संबंवित

ravindra.narvekar@

vasant.patil64@nic.in

अथवसंकल्िविषयकबाबी.

nic.in

५ िा मजला मख्य

(५ िा मजला िूिव
44

अथवसंकल्ि-

श्री. र.रा.नािेकर

अिर सवचि

16

222851365

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

नगर विकास विभाग, अन्न, नागरी

ravindra.narvekar@

vasant.patil64@nic.in

िरिठा ि िािक संरक्षणविभाग,

nic.in

५ िा मजला मख्य

वनयोजन विभागाशी संबंवित

(५ िा मजला िूि)व

45

अथवसंकल्ि-

श्री. र.रा.नािेकर

अिर सवचि

17

22851365

अथवसंकल्िविषयकबाबी.

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

िामविकास ि जलसंिारणविभाग

ravindra.narvekar@

vasant.patil64@nic.in

आवण गृिवनमाण विभागाशी

nic.in

५ िा मजला मख्य

संबंवित अथवसंकल्ि विषयक

(५ िा मजला िूि)व
46

अथवसंकल्ि18

श्री. स.म. ऐगळीकर

अिर सवचि

22844615

बाबी.
श्री ि.कृ.िाटील

22028876

मिाराष्ट्र वििान मंडळ

sunil.aigalikar@nic.i

vasant.patil64@nic.in

सवचिालय, वित्तविभाग,

n

५ िा मजला मख्य

संसदीयकायवविभाग, िाणीिरिठा

(५ िा मजला िूिव

सि सवचि

ि स्िच्छता विभागआवण रोजगार
ि स्ियंरोजगार विभागाशी
संबंवितअथवसंकल्ि विषयकबाबी.

--8--

47

अथवसंकल्ि-

श्री र.ना.माळी

अिर सवचि

19

22832441

श्री ि.कृ.िाटील

सि सवचि

22028876

आवदिासी विकास विभागाशी

ravindra.mali@nic.i

vasant.patil64@nic.in

संबंवित अथवसंकल्ि विषयक

n

५ िा मजला मख्य

बाबी.

22836601

मिाराष्ट्र वित्त ि लेखासंिगातील

madhvi.gandhi@nic

mugdha.dhuri@nic.in

अविका-यांविरुध्दच्या

.in

(325 वि.)

तक्रारी/विभागीयचौकशी/स्िेच्छा

(५ िा मजला िूिव
48

कोषा

श्रीम.मा.रा.गांिी

अिर सवचि

प्रशा-1

22023755

श्रीमती म.वन. िरी

उि सवचि

(342 वि.)
49

कोषा

श्रीम.मा.रा.गांिी

अिर सवचि

प्रशा-2

22023755

सेिावनिृत्ती.
श्रीमती म.वन. िरी

उि सवचि

22836601

मिाराष्ट्र वित्त ि लेखा

madhvi.gandhi@nic

mugdha.dhuri@nic.in

सेिासंिगातील अविका-यांची

.in

(325 वि.)

वनिडसूची /ज्येष्ट्ठतासूची,

(342 वि.)

गोिनीयअििाल विषयक बाबी,
आगाऊिेतनिाढी.

50

कोषा

श्रीम.मा.रा.गांिी

अिर सवचि

प्रशा-3

22023755

श्रीमती म.वन. िरी

उि सवचि

22836601

लेखा ि कोषागारे तसेच स्थावनक

madhvi.gandhi@nic

mugdha.dhuri@nic.in

वनिी लेखा संचालनालयाच्या

.in

(325 वि.)

आस्थािनेिरील िगव-3 ििगव-4

(342 वि.)

च्या कमवचाऱयांच्या आस्थािना
विषयक बाबीत तसेच
अविकारी/कमवचारी यांच्या विमान
प्रिासास मंजूरी/िैद्यकीय खचाची
प्रवतिूती/प्रवशक्षण.

51

कोषा
प्रशा-4

श्री.अ.ग.चौिरी

कक्ष

22829368

अविकारी

श्री. इं.सं.गोरे

22844222

लेखा ि कोषागारे

ashok.choudhary@

indrjeet.gore@nic.in

संचालनालयाच्या गृिव्यिस्थािन

nic.in

(326 वि)

विषयक बाबी.

(339 वि.)

--9--

उिसवचि

52

कोषा

श्रीम.यो.रा.गािठे

प्रशा-5

कक्ष

22829368

अविकारी

श्री. इं.सं.गोरे

उिसवचि

22844222

मिाराष्ट्र कोषागार वनयम,

yogita.gavthe@nic.i

indrjeet.gore@nic.in

सलभीकरण ि सिारणाविषयक

n

(326 वि)

बाबी.लेखा ि कोषागारे

(339 वि.)

संचालनालया संबंिीच्या
अथवसंकल्िविषयकबाबी.

53

करािान-1

वरक्त

श्री.मं.अ.केळकर

उि सवचि

(5 िा मजला मख्य)

22024365

विक्रीकर अविवनयमात सिारणा.

dsfd.tax-mh@gov.in
(5 िा मजला मख्य)

54

55

करािान-2

करािान-3

वरक्त

श्रीम.शो.वस.गायकिाड

(5 िा मजला मख्य)

श्री.मं.अ.केळकर

श्री.मं.अ.केळकर

उि सवचि

उि सवचि

22024365

विक्रीकर विभागाचे

dsfd.tax-mh@gov.in

संगणकीकरण, विक्रीकरातून

(5 िा मजला मख्य)

सूट/माफी.

22024365

व्यिसाय/इतर कर ि

कक्ष

shobha.gaikwad@

अविकारी

nic.in

dsfd.tax-mh@gov.in

लोकलेखासवमतीच्या बाबी,

(5 िा मजला मख्य)

(5 िा मजला मख्य)

वचटफंड, मोटार िािन कर,
विक्रीकर वनलेखन विषयक बाबी.

56

विक्रीक्रर
प्रशा-1

श्रीम.अ.अ.िटििव न

कक्ष

22839914

अविकारी

श्री.वि.द.शशदे

22023336

विक्रीकरअविकारी, िगव-1 िगळू न

anagha.patwardha

vijay.shind71@nic.in

सिायक

n@nic.in

(333वि.)

विक्रीकरआयक्त/विक्रीकरउिआ

(निीन प्रशासन भिन)

उि सवचि

यक्त, अिर विक्रीकर
आयक्तयांच्या प्रशासकीय
बाबी.िगव-3 (विक्रीकर वनरीक्षक
िगळू न)ििगव-4 च्या प्रशासकीय
बाबी.

--10--

57

विक्रीक्रर

श्रीम.अ.अ.िटििव न

प्रशा-2

कक्ष

22839914

अविकारी

श्री.वि.द.शशदे

उि सवचि

22023336

विक्रीकरअविकारी, िगव-1,

anagha.patwardha

vijay.shind71@nic.in

यांच्याप्रशासकीयबाबी.

n@nic.in

(333वि.)

(निीन प्रशासन भिन)
58

विक्रीक्रर

श्रीम.म.म.साळिी

प्रशा-3

कक्ष

22839914

अविकारी

श्री.वि.द.शशदे

उि सवचि

22023336

विक्रीकर विभागातील अविका-

manjusha.salvi@nic

vijay.shind71@nic.in

यांच्या गोिनीय अििालािरील

.in

(333वि.)

संस्करण,जेष्ट्ठतासूच्या ि वनिड

(निीन प्रशासन भिन)
59

विक्रीक्रर

श्रीम.ल.वि.िाटील

प्रशा-4
60

विवनयम

श्री.वक.भा.सयविश
ं ी

कक्ष

22839914

अविकारी
अिर सवचि

सूच्या तयार करणे.
22023336

विक्रीकर विभागाची गृिव्यिस्था,

latika.patil@nic.in

vijay.shind71@nic.in

िं गामी िदांना मदतिाढ,िैद्यकीय

(निीन प्रशासन भिन)

(333वि.)

खचाची प्रवतिूती.

22844222

मंबई वित्तीय वनयम विषयक बाबी.

22829370

श्री.वि.द.शशदे

श्री. इं.सं.गोरे

उि सवचि

उिसवचि

kiran.suryanvanshi

indrjeet.gore@nic.in

@nic.in

(326 वि)

(333 वि.)
61

आकृवतबंि

श्री. वि.अ.िोत्रे

अिर सवचि

22794279

श्री.शो.वश. मत्रे

उि सवचि

22024847

अवतवरक्त संिगव आवण

िनवरचना

vinayak.dhotre@nic

shobha.matre@nic.in

काटकसरीची

कक्ष

.in

(327वि.)

उिाययोजना,वित्तीय सिारणा

(342 वि.)
62

सािनसंित्ती

श्रीम. वि.िे . िाघमारे

अिर सवचि

22844615

विषयक अन्य बाबींिरी कायविािी.
श्री.ज.बा.कलकणी

उि सवचि

228409111

राज्याची िंचिार्षषक योजना ि

vidya.waghmare@n

jayant.kulkarni@nic.in

िार्षषक योजना यासाठी वित्तीय

ic.in

(5 िा मजला िूिव )

सािनसंित्तीचे अंदाज.

228409111

केंवद्रय वित्त आयोग विषयक

vidya.waghmare@n

jayant.kulkarni@nic.in

बाबी.राजकोवषय उत्तरदावयत्ि

ic.in

5 िा मजला िूिव )

तदनषंवगक वनयम तयार करणे.

(650 मख्य ब्रीज)
63

वित्त आयोग

श्रीमती वि.िे. िाघमारे

अिर सवचि

22844615

श्री.ज.बा.कलकणी

(650 मख्य ब्रीज)
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उि सवचि

64

अथवबळ

श्री.वद.द.सयविश
ं ी

कक्ष

22829367

अविकारी

श्री.ज.बा.कलकणी

उि सवचि

228409111

कजव ि कजव रोखे या माफवत कजव

dipak.suryawanshi

jayant.kulkarni@nic.in

उभारणी संदभातील िोरणात्मक

@nic.in

5 िा मजला िूिव )

बाबी.

228409111

अथोिाय उिाययोजना, खल्या

(5 िा मजला)(मख्य)
65

अथोिाय

श्रीम.सा.ि.

कक्ष

22829367

श्री.ज.बा.कलकणी

उि सवचि

कांदळगािकर

अविकारी

s.kandalgaonkar@

jayant.kulkarni@nic.in

बाजारातून कजव उभारणे इत्यादी

nic.in

5 िा मजला िूिव )

विषयक बाबी.

228409111

अथवबळ, अथोिाय या

सवनयंत्रण

jayant.kulkarni@nic.in

कायासनांमाफवत उभारलेल्या

कक्ष

5 िा मजला िूिव )

कजाच्या िरतफेडीचे वििरणित्र

(5 िा

मजला)(मख्य)
66

त्ररण िमी

श्री.रा.वभ.साळं खे

लेखाविकारी

22829367

श्री.ज.बा.कलकणी

उि सवचि

अद्ययाित ठे िणे,
केंद्रशासनाकडू न प्राप्त झालेल्या
कजाचे तसेच राज्य शासनाने
वदलेल्या कजाचे अद्ययाित लेखे
ठे िणे.
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67

लोलेस

श्री.वक.भा.सयविश
ं ी

अिर सवचि

22829369

श्री. इं.सं.गोरे

उि सवचि

22844222

लोकलेखा /अंदाज/

(लोख लेखा

kiran.suryavanshi@

indrjeet.gore@nic.in

सािवजवनकउिक्रम इ.सवमतीच्या

सवमती)

nic.in

(326 वि)

बैठका ि त्यांच्या अििालािर

(333 वि.)

/वशफारशींिर
कायविािी/समन्िय.सिव
मंत्रालयीन विभागांशी बंवित लेखा
िवरक्षा आक्षेि, िरकती, प्रारुि
िवरच्छे द तिासणी विषयक
बाबी.विभागीय लेख्यांच्या
मिालेखािाल कायालयातील
लेख्यांशी मेळ घालण्यासंबंिी
िोरणात्मकबाबी.िंचायत राज
सवमतीचे कामकाजाचेसमन्िय.

68

समन्िय

श्री.आ.स.

कक्ष अविकरी

जोगळे कर

22829370

श्री.स.श्री.सिे

सि सवचि

22026390

वििानमंडळ विषयक कामकाज

ashutoshi.joglekar

satish.supe@nic.in

आवण समन्िय विषयक बाबी

@nic.in

(326 वि)

(5 िा मजला)(मख्य)
69

सािवजवनक

श्रीम.आ.प्र.

कक्ष

22839859

उिक्रम

िाटील

अविकारी

श्री.वि.द.शशदे

22023336

सािवजवनक उिक्रमांचे व्यिस्थािन

arati.patil@nic.in

vijay.shind71@nic.in

विषयक बाबी

(320 वि.)

(333वि.)
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उि सवचि

70

संगणक कक्ष

श्रीम.ि.सं.िरब

कक्ष

22025309

अविकारी

vanita.parab@nic.i

श्री. वि.अ.िोत्रे

अिर

vinayak.dhotre@nic.i

वित्त विभागातील संगणक विषयक

सवचि

n

बाबी.

n

(342वि.)

( 337 वि.)

71

विमा

श्रीम.ि.सं.िरब

प्रशासन

72

फलवनष्ट्ित्ती

श्रीमती वि.िे. िाघमारे

कक्ष

22829368

अविकारी

अिर सवचि

22851369

विमा संचालनालय आस्थािना

vanita.parab@nic.i

vivek.dahiphale@nic.i

विषयक बाबी.गट विमा योजनेचे

n

n

प्रशासन.

( 337 वि.)

(325 वि.)

22851364

श्री. वि.र.दविफळे

श्री.ज.बा.कलकणी

सि सवचि

उि सवचि

2284409111

फलवनष्ट्ित्ती अथवसंकल्िविषयक

vidya.waghmare@n

jayant.kulkarni@nic.in

कामकाज

ic.in

5 िा मजला िूिव )

( ६५० मख्य) ब्रीज
73

लॉटरी

श्री.सं.गो.गळे कर

शाखा

कक्ष

22025470

अविकारी

श्री.स.श्री.सिे

सि सवचि

22026390

राज्य लॉटरी आस्थािनाविषयक

sanjay.gulekar@nic

satish.supe@nic.in

कामकाज

.in

(326 वि)

(निीन प्रशासन भिन)

दवत्त दवभ ग स ठी न गरीक ांकडू न र्ये ण रे अर्ज /अदपले स्वीक रुन ती र ज्र्य र्नम दिती अदिक री/अदपलीर्य प्र दिक री र्य ांच्र्य कडे
प ठदवण्र्य स ठी प्रभ री नोंिणी श ख र्य ांन सि र्यक र्न म दिती अदिक री म्िणून घोदित करण्र्य त आलेले आिे .
श्रीमती आ.प्र.प टील,कक्ष अदिक री,नोंिणी श ख ,सि र्यक र्न म दिती अदिक री
क र्यालर्यीन क्रम ांक 22793319

arati.patil@nic.in
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