
अ. .
अजदाराचे/ अिध/कम 

नाव
रा.प ा / धारण असलेले 

पद
कायालयाचे नाव दुर नी / मण नी 

मांक ई -मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1 ी. आर. देशमुख िज ा उपिनबंधक, 
सहकारी सं था

िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 9422188878

2 ी. एस. जगदाळे सहा क िनबंधक, सह. 
सं था ( )

िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 8308335436

3 डी. ए. जाधव कायालय अिध क िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 9604559578

4 एन. पी. पाटील लघुलेखक िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 9822784446

5 डी. पी. च ाण मु  िलिपक िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 8308769098

6 एस. पी. माळी मु  िलिपक िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 8668259045

7 एस. एस. नायगावकर िहशोबिनस िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 9422814541

8 टी .डी.सरडे तवारी पयवे क िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 9420837825

9 एस. आर.तोडकर वरी  िलिपक िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 9420215965

10 आर. बी. जामदार किन  िलिपक िज ा  उपिनबंधक, 
सह.सं था, उ ानाबाद 8830074288

11 ीम. एस. आर. मोरे व र  िलपीक िज ा  उपिनबंधक, सह. 
सं था, उ.बाद 7083105631

12 ीम.एम. ए. मोटे व र  िलपीक िज ा  उपिनबंधक, सह. 
सं था,उ.बाद 7020855697

13 एस. पी. जाधव सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.परंडा 9766288358

14 डी. एस. पवार मु  िलिपक सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.परंडा 9921535390

15 पी. पी. चंदणे किन  िलिपक सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.परंडा 9850390774

16 के. एस. बारकुल सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.भुम 8888571134

17 ए. आर. स द मु  िलिपक सहा क िनबंधक, सह. 
सं था, ता.भुम 9423766230
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18 ए. एस. कूलकण सहा.सह.अिध.
सहा क िनबंधक, सह. 
सं था, ता.भुम 9307696717

19 ए. टी. स द सह अिध ेणी-1 सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.वाशी 9370090148

20 ी. जे. गोरे मु  िलिपक सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.वाशी 7972183910

21 जी. आर. गोरे सहा.सह.अिध.
सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.वाशी 9022402393

22 बी. एस. कटकधोडं सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.कळंब 8830398599

23 एस. के. पुरी मु  िलिपक सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.कळंब 9421575172

24 एन. एम. दंडगुले सह अिध ेणी-2 सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.कळंब 9545459991

25 आर.एच.गायकवाड सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता.उ.बाद 8779923392

26 बी. एच. सावतर सह अिध ेणी-1 सहा क 
िनबंधक,सह.सं था,ता.उ.बाद 8806069555

27 वाय. जे. कुलकण मु  िलिपक सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता.उ.बाद 8668854363

28 ए. टी.सोलनकर सह. अिध ेणी-2 सहा क 
िनबंधक,सह.सं था,ता.उ.बाद 7385386663

29 ीम. ी. बी. भोसले सहा.सह.अिध.
सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता.उ.बाद 8275306325

30 ी. बी. माने सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक,सह. 
सं था, ता. तुळजापुर 9403652044
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31 पी.आर.कुलकण सहकार अिधकारी ेणी-1
सहा क 
िनबंधक,सह.सं था,ता. 
तुळजापुर

9423767895

32 ीम.एम. बी. मोरे मु  िलिपक सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, ता. तुळजापुर 9765960649

33 एस. एन. िशंदे सह अिध ेणी-2 सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता. तुळजापुर 9823422899

34 आर. जे. देवकते सहा.सह.अिध.
सहा क 
िनबंधक,सह.सं था,ता. 
तुळजापुर

7020440493

35 ए. एस. पवार किन  िलिपक
सहा क 
िनबंधक,सह.सं था,ता. 
तुळजापुर

9423532727

36 आर. ी. लोमटे मु  िलिपक सहा क 
िनबंधक,सह.सं था,ता.लोहारा 7507552221

37 ी. एन. िवभुते सह अिध ेणी-2 सहा क 
िनबंधक,सह.सं था,ता.लोहारा 9284343271

38 पी. एल. शहापुरकर सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता.उमरगा 9890433536

39 एस. ए. वाघमारे सह अिध ेणी-1 सहा क िनबंधक, सह. 
सं था,ता.उमरगा 9420334873

40 एस. जी. माळी मु  िलिपक सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता.उमरगा 9370500426

41 ए. ी. जाधव सह अिध ेणी-2 सहा क 
िनबंधक,सह.सं था,ता.उमरगा 9881053310

42 डी. डी. िचवडे सहा.सह.अिध.
सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता.उमरगा 8605527628

43 बी. एस. म े किन  िलिपक सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता.उमरगा 9096209544

44 पी.सी.सुनापे सहा क सहकार अिध.
सहा क िनबंधक, 
सह.सं था,ता.उमरगा

45 ीमती.आर.एल. भैरी स.अ. े-2 िज.दु.िव.अ. उ ानाबाद 9730679175

46 ीमती एस.ए.ढोकळे स.अ. े-1 िज.दु.िव.अ. उ ानाबाद 9325027668
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47 एम.सी.शेख,
लेखाप र क ेणी-2 
सहकारी सं था उमरगा

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग-1 सहकारी सं था 
उ ानाबाद

9405403155

48 बी.बी.कानडे,
लेखाप र क ेणी-2  
सहकारी स था, भुम

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9766713733

49 के.एस.बोदंर, लेखाप र क ेणी-2     
सहकारी सं था,तुळजापूर

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9881762503

50 ए.एम.भुसार
लेखाप र क ेणी-2 
सहकारी सं था, 
उ ानाबाद

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9890513173

51 के.एम.जवळगेकर लेखाप र क ेणी-2    
सहकारी सं था,कळंब

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9665883868

52 ए.बी.कांबळे
लेखाप र क ेणी-2 
(अिधन)  सहकारी 
सं था,उ ानाबाद

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9881298105

53 ी.जी.को ी लेखाप र क ेणी-2  
सहकारी सं था,परांडा

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9970313850

54 एस.एम.सोमवंशी उपलेखाप र क सहकारी 
सं था उ ानाबाद

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9423734611

55 ी.एम.कातपुरे उपलेखाप र क सहकारी 
सं था,उमरगा

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9890588468

56 यु.एल.सुगावे उपलेखाप र क सहकारी 
सं था,उमरगा

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 8788011584

57 ी.के.आगळे उपलेखाप र क सहकारी 
सं था,तुळजापूर

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9730105635

58 बी.एस.ईटकर उपलेखाप र क सहकारी 
सं था,कळंब

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9420870345

59 जी.आर.िसरसाठे उपलेखाप र क सहकारी 
सं था,कळंब

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 8999645499

60 एम.बी.पाटील उपलेखाप र क सहकारी 
सं था तुळजापूर

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9423767974

61 डी. ी.वाघमारे उपलेखाप र क  
सहकारी सं था,भुम

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9404267466

62 बी.आर. ंबे उपलेखाप र क   
सहकारी सं था,भुम

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9284845824
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63 एस.पी.भावसार उपलेखाप र क सहकारी 
सं था,परांडा

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद

64 आर. ी.सलगर उपलेखाप र क, 
सहकारी सं था,तुळजापूर

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 8806332935

65 ए.आर.ढवळे
किन  िलपीक, 
लेखाप र क ेणी-2 
सह.स. उ ानबाद

िजिवलेप वग-1, 
स.सं.उ ानाबाद 9421357763

66 पी.के.को े

िज ा िवशेष 
लेखाप र क वग-2 
सहकारी सं था (पदुम) 
उ ानाबाद

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग-2 सहकारी सं था (पदुम) 
उ ानाबाद

9850658979

67 एस.एस.पाटील
लेखाप र क ेणी-1 
सहकारी सं था (पदुम) 
उ ानाबाद

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग-2 सहकारी सं था (पदुम) 
उ ानाबाद

8806517677

68 सी.एम.कुलकण
लेखाप र क ेणी-2 
सहकारी सं था (पदुम) 
उ ानाबाद

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग-2 सहकारी सं था (पदुम) 
उ ानाबाद

9527667616

69 के.सी.उटगे उपलेखाप र क सहकारी 
सं था (पदुम) उ ानाबाद

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग-2 सहकारी सं था (पदुम) 
उ ानाबाद

9422657916

अ. .
अजदाराचे/ अिध/कम 

नाव
पदनाम प ा दुर नी / मण नी ई-मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1
हनुमंत शंकरराव 
कुलकणी मािणत लेखाप र क ामी समथ नगर,बाश  

रोड,परंडा 9403142322 Khs17061968@gmail.com

2 अिनल िकसनराव पाटील मािणत लेखाप र क
जु ा िज.प.क ा 
शाळेसमोर, िस ील 
हॉ ीटल रोड,उ ानाबाद

9423993105/ 
8668249154

anil_patil94@rediffmail.com

3 बालाजी शा राज मुळे मािणत लेखाप र क तांबरी िवभाग, 
मु.पो.उ ानाबाद

9423341021/ 
8421855532

Balaji.mule77@gmail.com

4 अनिल हारी ं  साबळे मािणत लेखाप र क मु.पो.भंडारवाडी 
ता.िज.उ ानाबाद

9767626573/ 
7020735052

anilsable686@gmail.com

5 नारायण उ मराव तांबारे मािणत लेखाप र क संभाजी नगर,काकडे 
ॉट,उ ानाबाद 9422655154 nutamabare@gmail.com

6 कृ ाथ आ ासाहेब ढाले मािणत लेखाप र क मु.खानापूर पो.काटगांव 
ता.तुळजापूर

9623488965/ 
7767995995

krishnadhale1@gmail.com

7 िनतीन भाकर कुलकण वकील िलबोणंी बाग,तांबरी 
िवभाग,उ ानाबाद 9822310546 nitinkulkarni158@gmail.com

जा. .रासिन ा/क -6/लातूर िवभाग/ उ ानाबाद/क व ड नामतािलका /मा ता/ 1110/2020, िदनांक 18/02/2020
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8 क ाण नवनाथ तांबारे मािणत लेखाप र क मु.पो.अंदोरा ता.कळंब 9623683009 kntambare@gmail.com

9 िवजय धनंजय माने वकील ाने र नगर,उ ानाबाद 
ता.िज.उ,बाद 9422496907 admanevijay@gmail.com

10 मधूकर ल णराव जाधव सहकारी सं था कमचारी मु.मोघा (बु.)पो. लोहारा 
ता.लोहारा 9359698446

11 भानुदास दादाराव कांबळे सेवा िन.शास.कमचारी आिद  पेटोल पंप 
समोर,बाश  रोड, उ ानाबाद 7620947290

12 वसंत शंकर िगरी मािणत लेखाप र क मु.एकुरगा पो.जवळा (खु.) 
ता.कळंब 9922521675 girivanst@gmail.com

13 सुरेश उ मराव मुळे वकील काकडे ॉट,शा  नगर, 
उ ानाबाद 9881089078 sureshmule77@gmail.com

14 राजेश इं िजत िशंदे मािणत लेखाप र क यशवंत नगर, िट.पी. एस. 
रोड,उ ानाबाद.

9421875156 rishinde1992@gmail.com

अ. . अजदाराचे नाव पदनाम प ा मण नी/ दुर नी 
मांक ई -मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1
ी.गवळी मनोजकुमार 
िनवृ ी पदवीधर िह रगा(रवा) ता.लोहारा, 

िज.उ ानाबाद 8888551087 manojgavali84456@gmail.com

                            ( यशवंत िगरी )
                                सिचव
                  रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण,
                           महारा  रा , पुणे

जा. .रासिन ा/क -6/लातुर िवभाग / उ ानाबाद/ क व ड नामतािलका /मा ता/2330/2020, िद.10/09/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  ब ( पुरवणी . 1 )


