
अ. . नाव पदनाम प ा मोबाईल नबंर ई-मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1 ी. जे. डी. पाटील िज ा उपिनबंधक
िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9890043350 ddr1mumbai@gmail.com

2

ी. डी. एम. च ाण
सहा क िनबंधक

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9819182591 ddr1mumbai@gmail.com

3

ीमती राखी गावडे
सहा क िनबंधक

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9823874074 ddr1mumbai@gmail.com

4

ी. पी. बी. सातपुते
उपिनबंधक

उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग, मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9423544335 deputyregistraraward@gmail.com

5

ी. एस. ए. गाडे पाटील
सहा क िनबंधक

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था, बी िवभाग, मंुबई भो का 
चॅरीटेबल ट , टा पोट हाऊस, 5 वा माळा, 128/बी, पुणा ट, 
म द बंदर (पुव), मंुबई 400 009

9011080547 bwardmumbai@gmail.com

6

ी. एस. बी. मते
सहा क िनबंधक

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था, सी िवभाग, मंुबई भो का 
चॅरीटेबल ट , टा पोट हाऊस, 5 वा माळा, 128/बी, पुणा ट, 
म द बंदर (पुव), मंुबई 400 009

9404511621 assistantregistrarcward@gmail.co
m

7

ी. अिवनाश भागवत
उपिनबंधक

उपिनबंधक,सहकारी सं था, डी िवभाग, मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9822258568 mumbaidward@gmail.com

8

ी. एस. टी. काठे
सहा क िनबंधक

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था, ई िवभाग, मंुबई भो का 
चॅरीटेबल ट , टा पोट हाऊस, 5 वा माळा, 128/बी, पुणा ट, 
म द बंदर (पुव), मंुबई 400 009

9967819757 ddrmum1we@gmail.com

9

ी. अे. एच. भंडारे
सहा क िनबंधक

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था, एफ/एन िवभाग, मंुबई, 
म ो ा हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 
001

9561989056 djrmum_wfn@rediffmail.com

10

ी. अिनल देवकर
सहा क िनबंधक

सहा क िनबंधक, सहकारी स था एफ-एस िवभाग मंुबई, 2 वेणू 
अपाटमेट, बी जे देव खकर माग, नायगांवए दादर (पूव) मंुबई 
400 014

9922209932 mumbaifsward@gmail.com

11

ी. सिचन घोडके
उपिनबंधक

उपिनबंधक,सहकारी सं था, जी/एन िवभाग, मंुबई, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9423430145 gnwardmumbai@gmail.com

12

ी. ितक पोखरकर
उपिनबंधक

उपिनबंधक,सहकारी सं था, जी/एस िवभाग, मंुबई, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9960816816 gsward25@gmail.com

13

ी. डी. आर. पाटील
कायालय अिध क

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9890580771 ddr1mumbai@gmail.com

14

ीमती. जे. एस. गाडगे
मु  िलपीक

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

8424011136 ddr1mumbai@gmail.com

15

ी. रमेश जाधव
सहकार अिधकारी 

ेणी-1

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9869223633 ddr1mumbai@gmail.com

16

ी. चं कांत पवार
सहकार अिधकारी 

ेणी-1

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

91755588888 ddr1mumbai@gmail.com

17

ी. एस. जे.  बनसोडे
सहकार अिधकारी 

ेणी-2

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9870592945 ddr1mumbai@gmail.com

18

ी. साहेबराव तंतळपाळे
सहकार अिधकारी 

ेणी-2

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

920903663 ddr1mumbai@gmail.com

19

ी. हेमंत नानाजी हेडाऊ
किन  िलपीक

िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई िवभाग, मंुबई , 6 वा 
मजला, म ो ा हाऊस, जीपीओ समोर, फोट, मंुबई-01

9096015904 hhedau1@gmail.com

20

ी. जय शेषराव राठोड
व र  िलपीक

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9767153502 jsagree.1@gmail.com

प रिश  अ मंुबई िवभाग/मंुबई-1

रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण, महारा  रा , पुणे यांचेकडील

जा. .रासिन ा/क -2अ/मंुबई िवभाग/मंुबई-1/क व ड नामतालीका / मा ता / 1076/सन 2020 िद. 17.02.2020

आदेशा सोबतचे प रिश  अ
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21

ी. िनवृ ी मुरलीधर आहेर
किन  िलपीक

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

8788921098 nivruteeaher4268@gmail.com

22

ी. एम. ी. गावडे
किन  िलपीक

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

7378586765 ddr1mumbai@gmail.com

23

ी. डी. सी. कासार
किन  िलपीक

िज ा उपिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस, सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

8850427847 ddr1mumbai@gmail.com

24

ी.अ ण एस. जाधव
सहकारी अिध. 

ेणी-2

उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग, मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9869629567 shivjadhav365@gmail.com

25

ी. अिनल िशंदे
सहकारी अिध. 

ेणी-1

उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग, मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9969458037 shindeanil8122@gmail.com

26

ीमती रंजना म. महाडीक
सहा क सहकारी 

अिधकारी

उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग, मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9869843676 mahadikranjana32@gmail.com

27

ीमती पाली पवार
सहा क सहकार 

अिधकारी

उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग, मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9764472195 deputyregistraraward@gmail.com

28

ी. संजय राणे
सहकारी अिध. 

ेणी-1

सहा क िनबंधक,सहकारी सं था,बी  िवभाग, मंुबई, म ो ा 
मंुबई मो का  चॅ रटेबल ट , टा पोट हाऊस 5 वा  मजला, 
128/बी, पुना ीट, म ीद बंदर, पूव मंुबई 400 009

8108145177 bwardmumbai@gmail.com

29

ीमती शुभांगी सुभाष रोकडे
सहकारी 

अिधकारी, ेणी-2

सहा क िनबंधक,सहकारी सं था,बी  िवभाग, मंुबई, म ो ा 
मंुबई मो का  चॅ रटेबल ट , टा पोट हाऊस 5 वा  मजला, 
128/बी, पुना ीट, म ीद बंदर, पूव मंुबई 400 009

9769640934 bwardmumbai@gmail.com

30

ीमती कांचन ा े
सहा क सहकारी 

अिधकारी

सहा क िनबंधक,सहकारी सं था,बी  िवभाग, मंुबई, म ो ा 
मंुबई मो का  चॅ रटेबल ट , टा पोट हाऊस 5 वा  मजला, 
128/बी, पुना ीट, म ीद बंदर, पूव मंुबई 400 009

8433659469 bwardmumbai@gmail.com

31

ी. सोनुदास चं ोजी कुबल
मु  िलपीक

सहा क िनबंधक,सहकारी सं था,सी िवभाग,मंुबई यांचे 
कायालय,भो का चा रटेबल ट ,टा पोट हाऊस,5 वा मजला, 
पुणा ट,म द बंदर पूव,मंुबई-9.

9029012092 27sonudasckubal@gmail.com

32

ी. ि बंक मेहर
किन  िलपीक

सहा क िनबंधक,सहकारी सं था,सी िवभाग,मंुबई यांचे 
कायालय,भो का चा रटेबल ट ,टा पोट हाऊस,5 वा मजला, 
पुणा ट,म द बंदर पूव,मंुबई-9.

9029012092 27sonudasckubal@gmail.com

33

ीम. रंजना िदपक जाधव
सहा क सहकारी 

अिधकारी

उपिनबंधक, सहकारी सं था, डी िवभाग, मंुबई , 6 वा मजला, 
म ो ा हाऊस, जीपीओ समोर, फोट, मंुबई-01

9967910601 mumbaidward@gmail.com

34

ी. संदीप नारायण खोत
सहा क सहकारी 

अिधकारी

उपिनबंधक, सहकारी सं था, डी िवभाग, मंुबई , 6 वा मजला, 
म ो ा हाऊस, जीपीओ समोर, फोट, मंुबई-01

7039022023 sandykhot85@gmail.com

35

ी. काश होनाजी मुरमुरे
किन  िलपीक

उपिनबंधक, सहकारी सं था, डी िवभाग, मंुबई , 6 वा मजला, 
म ो ा हाऊस, जीपीओ समोर, फोट, मंुबई-01

8805960135 pmurmure32@gmail.com

36

ीमती एस. एस. मयेकर
सहकारी 

अिधकारी ेणी-2

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था, ई िवभाग, मंुबईभो का 
चॅरीटेबल ट , टा पोट हाऊस, 5 वा माळा, 128/बी, पुणा ट, 
म द बंदर (पुव), मंुबई 400 009

9969973191 sharvarimayekar04@gmail.com

37

ीम. एस.एस.खळे
सहा क सहकारी 

अिधकारी

सहाययक िनबंधक,सहकारी सं था,एफ/एन िवभाग, मंुबई, म ो ा 
हाऊस,6 वा मजला, जी.पी.ओ.समोर,फोट,मंुबई-400001.

9594117727 shivanikhale25@gmail.com

38

ी. पी.ए.रातवडकर
सहा क सहकारी 

अिधकारी

िज ा उपिनबंधक,सहकारी सं था,मंुबई (1) शहर, म ो ा 
हाऊस,6 वा मजला,जी.पी.ओ.समोर,फोट, मंुबई-400001.

9867847737 prashantratwadkar2@gmail.com

39

ी कृ ा शंकर जाधव
सहा क सहकारी 

अिधकारी

सहा क िनबंधक, सहकारी स था एफ-एस िवभाग मंुबई      2 
वेणू अपाटमेट, बी जे देव खकर माग, नायगांवए दादर (पूव) मंुबई 
400 014

8097964660 jadhavk1979@gmail.com

40

ीमती तुजा आर इंदलुकर
मु  िलपीक

सहा क िनबंधक, सहकारी स था एफ-एस िवभाग मंुबई      2 
वेणू अपाटमेट, बी जे देव खकर माग, नायगांवए दादर (पूव) मंुबई 
400 014

9082904664 mumbaifsward@gmail.com

41

ी. चेतन बी.घुगे
सहा क सहकारी 

अिधकारी

मा. उपिनबंधक,सहकारी सं था,जी/एन िवभाग,मंुबई,म ो ा 
हाऊस,6 वा मजला,जी.पी.ओ.समोर,फोट,मंुबई-400001.

9773899770 gnwardmumbai@gmail.com

42

ीमती मीना एस माने
सहा क सहकारी 

अिधकारी

उपिनबंधक,सहकारी सं था,जी/एन िवभाग,मंुबई, म ो ा 
हाऊस,6 वा मजला,जी.पी.ओ.समोर,फोट, मंुबई-400001.

9869413843 gnwardmumbai@gmail.com

43

ी. िनखील पी. खोचरे
सहा क सहकारी 

अिधकारी

उपिनबंधक,सहकारी सं था,जी/एन िवभाग,मंुबई, म ो ा 
हाऊस,6 वा मजला,जी.पी.ओ.समोर,फोट, मंुबई-400001.

8879489560 nikhilkhochare@yahoo.com
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44

ीमती. एल. अे. बागुल
सहकार अिधकारी 

ेणी-1

उपिनबंधक,सहकारी सं था,जी/एस िवभाग,मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला,म ो ा हाऊस, सहावा मजला,

9870278121 gsward25@gmail.com

45

ी. रामिकशन शेषराव 
भुतकर सहा क सहकारी 

अिधकारी

उपिनबंधक,सहकारी सं था,जी/एस िवभाग,मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला,म ो ा हाऊस, सहावा मजला,

7769983110 rambhutkar383@gmail.com

46

ी. िजत  वामनराव च ाण
सहकारी 

अिधकारी, ेणी-2

उपिनबंधक,सहकारी सं था,जी/एस िवभाग,मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला,म ो ा हाऊस, सहावा मजला,

9890756877 gsward25@gmail.com

47

ी. शाम वधन
उपिनबंधक

उपिनबंधक सहकारी सं था, म , मंुबई 9167767686 ddofish@gmail.com

48

ी. गणेश राठोड
सहकार अिधकारी 

ेणी-2

उपिनबंधक सहकारी सं था, म , मंुबई 8605967195 ddofish@gmail.com

49

ी सोमनाथ कुलथे
लेखापरी क, 

ेणी-2

उपिनबंधक, सहकारी सं था, अे िवभाग, मंुबई, म ो ा हाऊस, 
सहावा मजला, जी.पी.ओ. समोर, फोट, मंुबई-400 001

9870600793 deputyregistraraward@gmail.com

50

ी. एल. टी. राठोड
लेखापरी क, 

ेणी-1

उपिनबंधक,सहकारी सं था,बी  िवभाग, मंुबई, म ो ा मंुबई 
मो का  चॅ रटेबल ट , टा पोट हाऊस 5 वा  मजला, 128/बी, 
पुना ीट, म ीद बंदर, पूव मंुबई 400 009

9821310094 bwardmumbai@gmail.com

51

ी. एन. डी. जाधव
लेखापरी क, 

ेणी-1

सहा क िनबंधक,सहकारी सं था,सी िवभाग,मंुबई यांचे 
कायालय,भो का चा रटेबल ट ,टा पोट हाऊस,5 वा मजला, 
पुणा ट,म द बंदर पूव,मंुबई-9.

9987325915 assistantregistrarcward@gmail.co
m

52

ीमती. सिमधा दुसाने
लेखापरी क ेणी-

2

उपिनबंधक, सहकारी सं था, डी िवभाग, मंुबई , 6 वा मजला, 
म ो ा हाऊस, जीपीओ समोर, फोट, मंुबई-01

8652832333 mumbaidward@gmail.com

53

ीमती एम. ी.सासणे,
लेखापरी क ेणी-

1
सहिनबंधक, सहकारी सं था, (लेखापरी ण) हौिसंग फायना , 
मंुबई 9892935376

54

ी. बी. एस. जाधव
उपलेखापरी क

उपिनबंधक,सहकारी सं था,जी/एन िवभाग,मंुबई, म ो ा 
हाऊस,6 वा मजला,जी.पी.ओ.समोर,फोट, मंुबई-400001. 8983322432

gsawardekar1988@gmail.com

55

ी. सोमनाथ शु े र कुलथे,
लेखापरी क ेणी-

2
िज ा िवशेष लेखापरी क, सह. सं था, मंुबई. 9870600793

56

ी. गु नाथ सखाराम 
िशनकर, लेखापरी क ेणी-

2
िज ा िवशेष लेखापरी क, सह. सं था, मंुबई. 9821690003

57

ी. सुिनल आ ा साठे, 4 थे अ र 
लेखापरी क ेणी-
2, सहकारी सं था, 

मंुबई

िज ा िवशेष लेखापरी क, सह. सं था, मंुबई. 9011088855

58

ी. शरदकुमार मािणकराव 
िशंदे, , लेखापरी क ेणी-

2
िज ा िवशेष लेखापरी क, सह. सं था, मंुबई. 8422953577

59

ी. बाळकृ  धोिडंराम राव ,
लेखापरी क ेणी-

3
िज ा िवशेष लेखापरी क, सह. सं था, मंुबई. 9969942927

60

ी. एस.डी.गोसावी
लेखापरी क ेणी-

2
िवशेष लखापरी क वग-1, सह. सं था, (नागरी बँका) मंुबई 9594976586

61

ी. ीधर करळे,

उपलेखापरी क िवशेष लखापरी क वग-1, सह. सं था, (नागरी बँका) मंुबई 9833680456

62

सौ. ी.आर.करपे,

िलिपक िवशेष लखापरी क वग-1, सह. सं था, (नागरी बँका) मंुबई 9271860502

63

ी. डी.ए.गावंडे,

िलिपक िवशेष लखापरी क वग-1, सह. सं था, (नागरी बँका) मंुबई 8433586694

64

ी. एच.एस. ािनस,

िलिपक िवशेष लखापरी क वग-1, सह. सं था, (नागरी बँका) मंुबई 730479239

65
ी. डी.टी.राऊत,

िलिपक िवशेष लेखापरी क वग-1, सह. सं था, मंुबई 9404597129

66
ी. एस.ए.घरत,

उपलेखापरी क अपर िवशेष लेखापरी क वग-1, सह. सं था, मंुबई 9821242023

67
ीमती एस.पी.बोनेकर, लेखापरी क ेणी-

2
िवशेष लेखापरी क वग-1, सह. सं था, ( ाहक) कुडी ो, मंुबई 8425818103



अ. . नाव पदनाम प ा मोबाईल नबंर ई-मेल आयडी
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68
ी. एस.के.राऊत

उपलेखापरी क िवशेष लेखापरी क वग-1, सह. सं था, ( ाहक) कुडी ो, मंुबई 7798932271

69
ी. हेमंत.एस.गंगावणे, लेखापरी क ेणी-

2
िवशेष लेखापरी क वग-1, सह. सं था, ( ाहक) उ र मंुबई 9820471212

70
ीमती एस.एम.गोसावी

उपलेखापरी क िवशेष लेखापरी क वग-1, सह. सं था, ( ाहक) उ र मंुबई 9773353557

71
ी. पी.डी.केदारे,

िलिपक िवशेष लेखापरी क वग-1, सह. सं था, ( ाहक) उ र मंुबई 9867322878

72
ी. एन.ए.कदम लेखापरी क ेणी-

2
1 ले अपर िवशेष लेखापरी क वग-2, सह. सं था, मंुबई 9930058714

73
ी. एस.बी.कोचरेकर लेखापरी क ेणी-

2
1 ले अपर िवशेष लेखापरी क वग-2, सह. सं था, मंुबई 9833514837

74
ी. एस.एच.राठोड

उपलेखापरी क 1 ले अपर िवशेष लेखापरी क वग-2, सह. सं था, मंुबई 7499220570

75
ी. जी.एस.सोनकुसळे,

िलिपक 5 वे अपर िवशेष लेखापरी क वग-2, सह. सं था, मंुबई 9022807744

76
ी. के.एम.पोळ,

उपलेखापरी क, िवशेष लेखापरी क वग-1, सह. सं था, (गृह-6) मंुबई 9870600792

77
ी. संतोष गौ नाथ गंधे, लेखापरी क ेणी-

2,
िज ा िवशेष लेखापरी क, सह. सं था, मंुबई. 9969016025

78
ी. बाळू  डोगं  बांगर

उपलेखापरी क िवशेष लेखापरी क, सह. सं था, वग-2 (नागरी बँका-5) मंुबई 001 8652028324

79
ी. िमिलंद एस. काकडे िवशेष 

लेखापरी क वग-2
िवशेष कायअिधकारी (पदुम), महारा  रा , मंुबई आरे डेअरी 9850567140

80
ी. िशवाजी शंकर राठोड लेखापरी क ेणी-

2
िवशेष लेखापरी क, सह. सं था, वग-2 (पणन) ठाणे 9892685489

अ. . नाव पदनाम प ा मोबाईल नबंर ई-मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1 ी. जयिदप बाबूराव साळंुके किन  िलपीक
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई िवभाग, मंुबई , 6 वा 
मजला, म ो ा हाऊस, जीपीओ समोर, फोट, मंुबई-01

9892953782 jaideepsalunke123@gmail.com

2
ीमती ो ा अ ुतराव 
िनकम लेखापाल

िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, मंुबई िवभाग, मंुबई , 6 वा 
मजला, म ो ा हाऊस, जीपीओ समोर, फोट, मंुबई-01

9326192968 chavanarchu25@gmail.com

अ. . नाव पदनाम प ा मोबाईल नबंर ई-मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1
ी. धनंजय कािशनाथ 
गोकणकर लेप िब ीगं नं. 5, म नं. 138, सातवा मजला, सागर (एचआयजी) को-

ऑप. हौ. सो. िल., रहेजा हॉ टल, मािहम (प.), मंुबई-400 016
9892070999 dhananjay.g75@gmail.com

2 ी. ीरंग मोितराम कानडे ॲड आय-02, आदी जनता सोसायटी, एच. पी. पेटोल पंपासमोर, 
सायन, मंुबई-400 022

9892788290 kanadeshrirang@hotmail.com

3 ी. जयवंत नारायण िनकम लेप C/o ी. पी. एम. िनकम, 50/52, ई. एस. पाटणवाला माग, म नं. 
3, गाडन यू, भायखळा, मंुबई-400 021

9821165756 nikam408@gmail.com

रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण, महारा  रा , पुणे यांचेकडील

जा. .रासिन ा/क -2अ/मंुबई िवभाग/मंुबई-1/क व ड नामतालीका / मा ता / 1076 /सन 2020 िद. 17.02.2020

आदेशा सोबतचे प रिश  ब

प रिश  ब  मंुबई िवभाग/मंुबई-1

जा. .रासिन ा/क -2अ/मंुबई िवभाग/मंुबई-1/क व ड नामतालीका / मा ता / 2239 /सन 2020 िद.04.09.2020

आदेशा सोबतचे प रिश  (अ) पुरवणी मांक :- 1



अ. . नाव पदनाम प ा मोबाईल नबंर ई-मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

4
ी. िव ानंद च धरजी 
तंतरपाळे इतर िनवास :- म नं. 11/48, िशवडी बी.डी.डी. चाळ, िशवडी, मंुबई-

400 015
9920903663 yharshvt@gmail.com

5 सौ. क ना सुहास जाधव इतर 56, रज रोड, मलबार िहल, तीनब ी पोिलस चौकी समोर, 
एल.आय.सी. कंपाउंड, तळमजला, वाळके र, मंुबई-400 006

8879382027 kalpanajadhav8427@gmail.com

6 ी. राज  आ ा ा दळवी लेप िनवास :-194/23, सी. बी. गुळवाला चाळ, ना. म. जोशी माग, 
मंुबई-13

9869104154 rajendradalvi01@gmail.com

7 ी. कृ ात उ म जाधव लेप 128/132, राजाबहाद्दूर िबलडीगं, दुसरा मजला, ऑफीस नं. 28, 
काझी स द ीट, म द बंदर (प.), मंुबई-09

7738725686 krishnajadhav75@yahoo.com

8 ी. िवलास ातारबा ढेरंगे लेप िवजय चाळ किमटी, साने गु जी नगर, अस ा लेज, 
घाटकोपर (प.), मंुबई-400 084

7738725686 krishnajadhav75@yahoo.com

9 ी. आनंद राघो कोडंकर लेप अ ुदय नगर िब ीगं नं. 40, म नं. 2955, काळाचौकी - 400 
033

9869694667 anand.kondkar15@gmail.com

10 ी. अिनल गोिवंदराव जाधव लेप िनवास :- वषा पाक बी101 वायलेनगर, खडकपाडा, क ाण (प.), 
िज ा-ठाणे 9821256101 aniljadhav242@gmail.com

11 ी. अंकुश रामचं  जाधव लेप िनवास :- 601, वा ुिश -2, द रेिसडे ी को-ऑप. हौ. सो. िल., 
एल. बी. एस. माग, तीन हात नाका, नौपाडा, ठाणे (प.)-400 604

022-24314601/ 
9870324378

ankushrjadhav@gmail.com

12 ी. िदनानाथ िव ंभर काळे लेप िनवास :- 32/101, महा ा ोितबा फुले को-ऑप. हौ. सो. िल. , 
मानखुद (पूव), मंुबई-88

8108755227/ 9221391344 dinanathkale67@gmail.com

13 ी. शंकर ल ण रोकडे लेप 22/5, हांडे चाळ, घोडपदेव रोड, डी. पी. वाडी, मंुबई-400 033 9773441182 shankarrokade314@gmail.com

14 ी. सािहल पांडुरंग देसाई इतर 4/77, साफ  िब ीगं, जी. डी. आंबेकर माग, परेल ीलेज, 
परेल, मंुबई-400 012

9167309005/ 9819309005 sdesai266@gmail.com

15
ीमती स रता अशोक 
पालकर लेप बाल हनुमान नगर, म नं. 31, जे. आर. बोरीचा माग, क ुरबा 

हॉ टल समोर, मंुबई-400 011
9821548995 saritapalkar07@gmail.com

16 ीमती सुि या शांत देशमुख लेप 21/1089, स िवजय को-ऑप. हौ. सो. िल., सरदार नगर नं. 1, 
सायन, मंुबई- 022

9869555553 sudeshmukh5986@gmail.com

17 ी. आितष सुरेश घावरे इतर चांगू पाटील चाळ, म नं. 4, वॉड नं. 10, देशी िमल रोड, 
सायन चुनाभ ी, मंुबई-400 022

9757202010 aatishghavre007@gmail.com

18
ी. िनतीन काकासाहेब 
जाधव इतर कृ ाबाई चाळ, म नं. 01, डॉ. एस. एस. राव रोड, तावरी पाडा, 

लालबाग, मंुबई-400 012
9004050224/ 8850313908 nitin.jadhav@gmail.com

19 ी. जीवन जग ाथ कांबळे लेप 96/33, वरळी बी.डी.डी. चाळ, डी. एन. वा ीकर माग, वरळी, 
मंुबई-400 018

9322311312 jjkamble0907@gmail.com

20 सौ. भारती नर  मुसळे लेप 3/19, गंगाधर िनवास, जी. डी. आंबेकर माग, परेल, मंुबई-400 012 9867089121 bharatimusale2014@gmail.com

21 ी. स वान नामदेव देशमुख इतर अे/303, द कृपा, खेड ग ी, सयानी रोड, भादेवी, मंुबई-25 9869071006/ 9833097507 satyawan456@gmail.com

22 ी. राज  ीधर नाईक लेप 3/87, समृ दी को-ऑप. हौ. सो. िल., भागोजी वाघमारे माग, 
महा ा गांधी मैदान, वरळी, मंुबई-400 018

9820468321 naikrajendra1959@gmail.com

23
ी. संतोष दशरथ 
नांदगांवकर लेप 2/290, बी.आय.टी. चाळ, शेठ मोती शहा लेन, माझगांव, मंुबई-

400 010
92820275761 nandgaonkard6@gmail.com

24 ीमती सुषमा शामराव कदम इतर म नं. 47, 1/1, िव ल मंदीर वसाहत जेरबाई वाडीया रोड, 
िशवडी, मंुबई-15

9819063862/ 8424039842 sskadam2211@gmail.com

25 ी. एकनाथ नारायण गुरव लेप 30, मोती चाळ (1202-साई िव य), खेडग ी काकासाहेब 
गाडगीळ माग, भादेवी, मंुबई-400 025

9221294351 eknathngurav@gmail.com

26 ीमती सिवता सयाजी झडे लेप 11/15 -गृह को-ऑप. हौ. सो. िल., लोकमा  नगर, के.जी. माग, 
िटळक भवन जवळ, दादर, मंुबई-400025

9320250160/ 9869233193 savitazende42@gmail.com

27 ीमती शैलजा सुधाकर कदम लेप 502/ए, सुरज एलगंजा-1, िपतांबर लेन, ा ीयल रोड, मािहम, 
मंुबई-400 016

7021348200/ 9833124442
thecooperativeaudit@gmail.com / 
thecooperativeaudit@rediffmail.co
m
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28 ी. िदनेश द ाराम देवधरे लेप 107, ामसंुदर सदन, िसताराम जाधव माग, लोअर परेल (प.), 
मंुबई-400 013

9869158732 ddd_1@rediffmail.com

29 ी. सुहास के  अडसुळ इतर वरळी बी.डी.डी चाळ . 1, म नं. 18, गणपत जाधव माग, मंुबई-
400 018

9324164106 suhasadsul74@gmail.com

30
ी. बाबुराव आनंदराव 
मुळीक लेप 30-31, जीएफ, एस-एम रोड, मोतीलाल नेह  नगर, अँ ॉप िहल, 

मंुबई-37
9022145843 baburao.mulik1952@gmail.com

31 ी. बरकत युसुफ खान सेवा िनवृ
303, ितसरा मजला, मातो ी को-ऑप. हौ. सो. िल. डांगे टॉवर 
जवळ, ेशन रोड, नालासोपारा (प.), ता. वसई, िज ा-पालघर, 
िपन-401203

8788630775 / 9967443315 kbarkat274@gmail.com

32
ी. िमनानाथ आनंदराव 
च ाण लेप डी/318, मोहन नाईक को-ऑप. हौ. सो. िल., दिहवलकर बुवा माग, 

नायगांव, दादर (पूव), मंुबई-400 014
9819592166 / 9820995966

mi_chavan@rediffmail.com / 
chavanauditor@gmail.com

33 ी. कैलाशकुमार ग. िसंग लेप 305/बी, ोती टॉवर रा ल पाक, भाईदंर (पूव), ठाणे-401 105 9869044288 singh305.k@rediffmail.com

34 ी.गणेश मुत ॲड ॅट नं. 8, िब ीगं नं. 7/सी, डॉ. बौगा नगर, जा न िमल रोड, 
मािहम (पूव), मंुबई-400 017

9869743881 ganeshmurthyps@gmail.com

35 ी. राजू रामचं  हटकर लेप 20, सदानंद पुरी वाडी, रानडे रोड, एच.एम. पाटील माग, दादर, 
मंुबई-400 018

9869078868/ 7977080780 hatkar_raju76@yahoo.co.in

36 ी. काश परसु डोगंरे लेप 11/14, बी. डी. डी. चाळ, ना. म. जोशी माग, मंुबई-400 013 7506324411 dongarepp@gmail.com

37
ीमती लितका गजानन 
कोळेकर लेप अे-15, ीराम आकड, बदलापूर (पूव) - 421503 9588620669 / 8378940175 lgkolekar.1@gmail.com

38 ीमती नंिदनी िननाद िशंदे लेप 24/44, बी.डी.डी. चाळ, ना. म. जोशी माग, िडलाईल रोड, मंुबई-
400013

9867897926 nandininadshinde@gmail.com

39 ी डी. एस. मु ु पांिडयन लेप 15/766, इं थ, सरदार नगर-1, सायन, मंुबई-400 022
022-24020437/ 
9869629387

dsmpandian@gmail.com

40
ीमती संिगता अनंत 
मािहमकर लेप 127/सी, दादा महाजन वाडी, खािडलकर रोड, िगरगांव, मंुबई-400 

004
9029260714 mahimkarsangeeta@gmail.com

41
ी. वा क पंुडिलक 
महाजन लेप ॉट नं. 58, सं ारंग बंगला, सुभाष नगर हौ.सो. िल., वडवली 

रोड, बदलापूर (पूव)-421 503
9821590085 harshalmahajan11@gmail.com

42 ी. गणेश शांताराम कदम लेप 3/30, कामगार नगर, ू भादेवी रोड, मंुबई-400 025 9987318881/ 9323702497 gurumaaccpl@gmail.com

43 ी. धमराज ीपती तुपे लेप चांगू पाटील चाळ, म नं. 4, वॉड नं. 10, देशी िमल रोड, 
सायन चुनाभ ी, मंुबई-400 022

9869554555 dstupeassociates@hotmail.com

44
ीमती मोहना बळीराम 
मोिहते लेप 1/57, पुनावाला चाळ, गणपतराव कदम माग, लोअर परेल, मंुबई-

400 001
9820909219 mohitemohanab@gmail.com

45 ी. धनराज भुराजी ठवळे लेप ॅट नं. 1304, ऋृतू टॉवर, ई-3, पाटलीपाडा, जी.एस. रोड, ठाणे 
(प.)

9821274629 dhanrajt04@gmail.com

46 ी. सुरेश नारायण च ाण लेप 2/10, सहकार नगर, नायगांव ॉस रोड, वडाळा, मंुबई-400 031 9773567526/ 9664222348 suresh.chavan2348@gmail.com

47 ी. िदनेश िशवाजी नाईक इतर बी/104, गाला मशन, जयिहंद िसनेमा समोर, भाई बाल मुकंुद माग, 
िचंचपोकळी, मंुबई-12

9224463541 / 7738191813 ndinesh1974@gmail.com

48 ी. रिवं  तानाजी िहंगे इतर 130/49, थॉवर मशन नं. 02, िशवदास चा ी माग, नुरबाग 
माझगांव, मंुबई-09

9870021968 ravindrahinge@rediffmail.com

49 सौ. िशतल संतोष कामथे इतर 7/169, अनाजी मा र चाळ, सयानी रोड, खेडग ी, भादेवी, 
मंुबई-25

9969151013 / 9167707705 santosh1308@gmail.com

50 ी. खोसे खंडू मालक लेप ू 52 चाळ, म नं. 90, वीर तानाजी मालुसरे माग, काळाचौकी, 
मंुबई-33

7887363581 khosepatil1964@gmail.com

51 ी. रमेश नारायण पुनकर लेप ी साई पाक सी िवंग को-ऑप. हौ.सो. िल., 604, 6एम, 
एल.बी.एस. माग, कॅसल िमल नाका, ठाणे-400 601

9892216169 rameshpunkar@rediffmail.com
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52 ी. िवनोद ल ण सोनवणे इतर अे.एल.-6, िब. नं. 25, म नं.3, से र -5, पंचवटी अपाटमट, 
ऐरोली, नवी मंुबई 9004004850

53 ी. अजय अंकुश सावंत इतर िशवडी कोळीवाडा, के. एच. पाटील, चाळ नं. 75, म नं. 3, मंुबई-
400 015

9702298628 vijaysawant1993@gmail.com

54 ीमती ेहल सुिनल सावंत लेप रामदूत िब ीगं नं. 3/ब, म नं. 423, 4था मजला, महादेव पालव 
माग, परेल, मंुबई-400 012

9969451845/ 9920788795 snehalsawant2006@gmail.com

55 ी आनंद रामचं  खांबे लेप सी/301, ितसरा मजला,  ी स  हनुमान को-ऑप. हौ. सो िल., जे. 
ड ू. रोड, भोईवाडा, परेल, मंुबई-400 012

9869266036 anandk1964@gmail.com

56 ी अनंत दगडू बोबंले इतर 538/11, िममधाम सो., से र-1, चारकोप, कांिदवली (प.), मंुबई-
400 067

7715005683/ 8850713143 anantbombale1970@gmail.com

57 ी सिचन द ाराम दाभोलकर इतर म नं. 10, मारवाडी चाळ . 10, जी. डी. आंबेकर माग, मनोहर 
डेकोरेटस जवळ, परळ, मंुबई-400 012

9920748875 sachin.dabholkar1@gmail.com

58 ी अिनकेत काश जोशी इतर म नं. 215, संगम नगर, सॉ  पेन रोड, फायर ि गेड जवळ, 
ॲ ॉप िहल, वडाळा, मंुबई-400 037

8082260375 aniketjoshi94@gmail.com

59 सौ. पाली दयानंद सकर इतर 17/35, बी.डी.डी. चाळ, ना. म. जोशी माग, मंुबई-400 013 9892334835 mhaskarrd1974@gmail.com

60 ी. कृ ा िशवराम साळंुखे इतर 11/48, िशवडी, बी.डी.डी. चाळ, िशवडी ॉस रोड, मंुबई-400 015 7021598033/ 9869935369 kssalunkhe1973@gmail.com

61 ी. आनंद मुकंुद ि रसागर इतर 22/11, गु दशन नगर, िदवा (पूव), िज ा-ठाणे-400 612 7719055375 anandkshirsagar8243@gmail.com

62 ी. रावसाहेब गणपती रेडेकर लेप 302, गोदावरी िवला, से र-3, खारघर, नवी मंुबई-410 210 9821181110 chandgad.mumbai@gmail.com

63
ीमती शैलजा सखाराम 
पाटील ॲड 302, गोदावरी िवला, से र-3, खारघर, नवी मंुबई-410 210 9821181110 chandgad.mumbai@gmail.com

64 ी. सुहास सुभाष िवरकुड इतर म नं. 3, िशवकृपा नगर,िशवकृपा चाळ, कांजूर लेज, भांडूप 
(पूव), मंुबई- 042

9870417546/ 9372576409 suhas.virkud@gmail.com

65 ीमती ोती धम  जाधव लेप 2 बी/703, पॅराडीस हाईटस सी.एच.एस. हौ. सो. िल., िशंपोली 
िचकुवाडी, कांिदवली (प.), मंुबई-400 067

9757053902 jyotijadhav1707@gmail.com

अ. . नाव पदनाम प ा मोबाईल नबंर ई-मेल आयडी
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1
ीमती ेहांिकता ि ल सावंत

इतर
 िस दीिवनायक टॉवर जी िवंग म नं. 10, दुसरा मजला, नवाल 
नगर, ठाणे-400601

7721016655 snehankitabhange@gmail.com

2
ी ई रदास िनवृ ी वाघचौरे

लेप
िब ीगं नं. पी-6, ॅट नं. 102, राम मा ती मंिदर रोड, गोरेगांव, मंुबई-
62

8600802666/ 8600778822 ishwardas41@gmail.com

3
ी भाऊसाहेब गोपाळराव हासे

इतर
 1/11, बाबु गेणू नगर, डी. पी. वाडी, घोडपदेव रोड, मंुबई-400 033 8097367717 bhausahebhase3@gmail.com

4
ी िवजयकुमार सु ीव िसंग

इतर
 िब ीगं नं. पी-6, ॅट नं. 102, राम मा ती मंिदर रोड, गोरेगांव, 
मंुबई-62

9322402100 vijaykumarssinghauditor@gmail.com

5
ी. अशोक मारोती शंभरकर क णा को-ऑप. हौ. सो. िल., ॅट नं. 303, कुला कॅ  उ ासनगर-

4, िज ा-ठाणे
9860199510 amshambharkar54@gmail.com

6
ी. संतोष दौलतराव मोिहते

लेप
2/69, युिनयन मशन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, दादर (पूव), मंुबई-
400 014

9702861788 sancon007@gmail.com

7
ी. महेश काश  नलावडे

इतर
एन-53, ॅट .103, पोिलस ऑिफसस ॉटस, योगी नगर, बो रवली 
(प.), मंुबई-400092

9870253007/ 8369375692 mahesh.me3007@gmail.com

जा. .रासिन ा/क -2अ/मंुबई िवभाग/मंुबई-1/क व ड नामतालीका / मा ता / 2239 /सन 2020 िद 04.09.2020

आदेशा सोबतचे प रिश  (ब) पुरवणी मांक :- 1
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8
ी. िवकास नर  केरकर

लेप
303, ई िवंग, िवना सेरेिनटी, डॉली डस सोसा, सहकार नगर नं. 3, 
चबूर, मंुबई-71

9820931561 kerkarv@gmail.com

9
ी. भा र नथुराम करंदकर

इतर
 11, काजी सै द ीट, म नं. 16, म द ेशन जवळ, म ीद 
(प.), मंुबई-09

9022045331 adv.bkarandkar@gmail.com

10
ीमती सुषमा मधुकर बांदेकर

इतर
बाळाराम रे ी चाळ नं. 1, म नं. 12, जयिहंद नगर, पाईप  लाईन, 
खार (पूव), मंुबई-400051

8652183094 sushma_b27@yahoo.com

11
ीमती ोती िदनेश बागवे

इतर
705/3सी, ेह को-ऑप. हौ. सो. िल., िबंबीसार नगर, गोरेगांव पूव, 
मंुबई-400065

9821565765 bagwejyoti@yahoo.co.in

12
ीमती ल ी िवजय सातकर

इतर
1004/10 वा मजला, ी गणेश सोसायटी, बी-2 एफ ॉक, एम. िप. 
िम  कॉप, ताडदेव-400034

7039205070 laxmisatkar11@gmail.com

13
ी िन खल िवनायक खाडे

इतर
 म नं. 370, साईनाथ नगर नं. 1, आंबावाडी, दिहसर (पूव), मंुबई-
400068

8689925737 nikhilkhade98@gmail.com

14
ीमती पुनम ीकृ  सदाफुले

इतर
6/51, ू ुिनिसपल चाळ, संत क या माग, धारावी ॉस रोड, मंुबई-
17

9892530105 poonam.kadam74@yahoo.in

15
ी मोद िव ल ढोबळे

इतर
105/35, मंुबई समाचार माग, फोट, मंुबई-400 001 9869016059 pvdhoble@gmail.com

16
ी ि तेश िवण शेरे

इतर
 5/7, ी िनवास चाळ, टागोर नगर-5, िव ोळी (पूव), मंुबई-83 9969192807/ 9082735818 pritesh.shere@gmail.com

17
ी िस देश संतोष हरीयाण

इतर
 1/13, महारा  ल ी मंडळ चाळ, ामनगर, जोगे री (पूव), मंुबई-
400 060

9757249526 sidheshhariyan24@gmail.com

18
ी सुिनल द ा य गोडबोले

लेप
 30/520, आदश नगर, भादेवी, मंुबई-400 030 9594150440 sunnygodin.98@gmail.com

19
ीमती सुिनता सुिनल गोडबोले

लेप
 30/520, आदश नगर, भादेवी, मंुबई-400 030 9594150430 sunitagodbole@gmail.com

20
ी िशतल वालचंद शहा

लेप
म नं. 2, चौ ी िब ीगं, 356, बी. ड ू. रानडे रोड, दादर (प.), 

मंुबई-400 028
9321349883 svshahco@yahoo.co.in

21
ी शहाजी दशरथ अिहरे

लेप
एस. टी. रोड, क चबर जवळ, लाल डोगंर, म नं. 390/2/3, 
िव  गौतम नगर को-ऑप. हौ.सो.िल., चबूर, मंुबई-71

9594950706 ahiresd1965@gmail.com

22
ीमती दा आशुतोष 
कुलकण ॲड

ॅट नं. 201, दुसरा मजला, टे ो हाईटस, ॉट नं. 155 अे, सर 
भालचं  रोड, िहंदू कॉलनी, दादर, मंुबई-400 014

9821566910 sakn3001@gmail.com

23
ीमती अनुपमा अजुन गावडे

ॲड
बी-47/48, संभाजी नगर को-ऑप. हौ. सो. िल., ना. म. जोशी माग, 
लोअर परेल, मंुबई-400 013

9870354078 gaa01320@gmail.com

24
ी. धनंजय बाजीराव देसाई

लेप
 506, इमारत . 5, दुगादेवी िवकास सहकारी गृहिनमाण सं था, 
बंगाली कंपाउंड, गोकुळधाम, गोरेगाव (पूव), मंुबई-400063

9022336787 desai311981@gmail.com

    रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण,

  महारा  रा , पुणे

( यशवंत िगरी )

सिचव


