
अ. . अिधकारी / कमचारी यांचे 
नाव

पदनाम मो.नं. ( ॉटसअप) कायरत कायालयाचे नाव ई मेल आयडी
1 2 3 4 5 6

1
ी एन ी आघाव िज ा उपिनबंधक,

सहकारी सं था,पुणे शहर
7588573025 िज ा उपिनबंधक,

सहकारी सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

2
ी नवनाथ अनपट सहा क िनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर
9011590100 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

3
ीमती िश ा कडु सहा क िनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर
9822991303 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

4
ी बी एल साबळे कायालय अिध क 9422540417 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

5
ी पी सी बडदे लघुलेखक 9850955627 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

6
ीमती ी सी बंड मु  िलपीक 9422620796 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

7
ीमती आर वाय सोनवणे मु  िलपीक 7887547142 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

8
ीमती एम आर मंडिलक सहकारी अिधकारी ेणी -2 9860409282 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

9
ी  ी ी देवतारे  व र  िलपीक 758819752 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

10
ी एस एस तळपे व र  िलपीक 9527113568 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

11
ीमती ए डी ढगे सहा क सहकारी अिधकारी 8237628192 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

12
ीमती ए बी गभाले सहा क सहकारी अिधकारी 9960297754 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर
ddrpunecity@gmail.com

13
ीमती एस एस िबडवई किन  िलपीक 9765103679 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर

14
ी बी एस घुगे किन  िलपीक 9527858503 िज ा उपिनबंधक,सहकारी 

सं था,पुणे शहर

15
ी िद जय राठोड उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-1

9850095677 उपिनबंधक,सहकारी 
सं था,पुणे शहर-1

drcspune1@gmail.com

16
ीमती वैशाली आ. सावंत सहकारी अिधकारी ेणी -1 9561585041 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-1
drcspune1@gmail.com

17
ीमती िश ा िनमाजकर कायालय अिध क 9960648649 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-1
drcspune1@gmail.com

18
ी काकासाहेब िभकाजी धस सह अिधकारी ेणी-2 9822013072 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-1
drcspune1@gmail.com

19
ीमती वंदना गलांडे पाटील सहा क सह अिधकारी 7972643670 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-1
drcspune1@gmail.com

20
ीमती संिगता चौधरी सहा क सह अिधकारी 8805036306 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-1
drcspune1@gmail.com

21
ी िवनोद तुमडाम किन  िलपीक 7709818043 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-1

22
ी संजय खडके किन  िलपीक 9881462284 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-1

23
ीमती ेहा जोशी उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-2

9423308256 उपिनबंधक,सहकारी 
सं था,पुणे शहर-2

dyrcspunecity2@gmail.com

24
ी के डी न हे सहकारी अिधकारी ेणी-1 9822785335 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-2
dyrcspunecity2@gmail.com

25
ीमती ी एम थोपटे सहकारी अिधकारी ेणी-1 9822256876 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-2
dyrcspunecity2@gmail.com

26
ी एस डी ससाणे सह अिधकारी ेणी-2 9881810456 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-2
dyrcspunecity2@gmail.com

27
ी पी बी सोनवणे सहा सह अिधकारी 8421957439 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-2
dyrcspunecity2@gmail.com

28
ी यु आर िथटे सहा सह अिधकारी 9049008822 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-2
dyrcspunecity2@gmail.com

29
ी.ए.वाघमारे किन  िलपीक उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-2
dyrcspunecity2@gmail.com

रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण यांचेकिडल
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1 2 3 4 5 6

30
ी शा राज िहरे उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-3

9967814442 उपिनबंधक,सहकारी 
सं था,पुणे शहर-3

drcspuen3@gmail.com

31
ी पी एन राऊत सहकारी अिधकारी ेणी-1 9823366119 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-3
drcspuen3@gmail.com

32
ी डी एम िशंदे सहकारी अिधकारी ेणी-2 7350319698 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-3
drcspuen3@gmail.com

33
ी आर बी गोरे सहा क सह अिधकारी 9850155893 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-3
drcspuen3@gmail.com

34
ीमती आर आर सावंत सहा क सह अिधकारी 7507944422 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-3
drcspuen3@gmail.com

35
ी गज   एल सवाईकर किन  िलपीक 8275659266 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-3
drcspuen3@gmail.com

36
ीम.बी.बी.होळकर किन  िलपीक उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-3
drcspuen3@gmail.com

37
ी आर एस धोडंकर उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-4

9619550097 उपिनबंधक,सहकारी 
सं था,पुणे शहर-4

dyrcity4@gmail.com

38
ी संतोष िशरसेटवार सहकारी अिधकारी ेणी -1 9921307888 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-4
dyrcity4@gmail.com

39
ीम.एस.पी.मोरे मु  िलपीक उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-4
dyrcity4@gmail.com

40
ी ी डी माळवदकर सहकारी अिधकारी ेणी -2 9011091379 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-4
dyrcity4@gmail.com

41
ी ी  डी राजापुरकर सहा क सहकारी अिधकारी 9923770201 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-4
dyrcity4@gmail.com

42
ी एस  एस साळसकर किन  िलपीक 9922077077 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-4

43
ीमती िनलम िपंगळे उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-5

9604330599 उपिनबंधक,सहकारी 
सं था,पुणे शहर-5

drcspune5@gmail.com

44
ी िदलीप सोनवणे सहकारी अिधकारी ेणी -1 9423015911 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-5
drcspune5@gmail.com

45
ीमती  न ता गुरव सहकारी अिधकारी ेणी-2 9766195031 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-5
drcspune5@gmail.com

46
ीम.एस.एम.साळंुखे सहा क सहकारी अिधकारी

47
ी डी  वाय वराळ सहा क सहकारी अिधकारी 8446521882 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-4
dyrcity4@gmail.com

48
ीमती उ ला 
माळिशकारे

उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 
शहर-6

7588079237 उपिनबंधक,सहकारी 
सं था,पुणे शहर-6

drcspune6@gmail.com

49
ीमती ए जे सावंत मु  िलपीक 9763409348 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-6
drcspune6@gmail.com

50
ी मंदार कुलकण सहकारी अिधकारी ेणी -2 9850808282 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-6
drcspune6@gmail.com

51
ी.एम.ए.वनिशव सहा क सहकारी अिधकारी उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-7
drcspune6@gmail.com

52
ी एस एन लुगडे सहा क सहकारी अिधकारी 9527868909 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-6 ापनावर
drcspune6@gmail.com

53
ीमती एस एस ितवाटणे सहा क सहकारी अिधकारी 9850980885 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-6
drcspune6@gmail.com

54
ी एस जी ृंगारे किन  िलपीक 9604419029 उपिनबंधक,सहकारी सं था,पुणे 

शहर-6
drcspune6@gmail.com

55
ीम.एस.ए.अ ंकर मु  िलपीक िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

56
ीम.एम. ी.जोशी सहकारी अिधकारी ेणी - 2 िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

57
ीम.एस.आर.कोराड व र  िलपीक िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

58
एस.एस.च ाण व र  िलपीक िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

59
ए.टी.पाटील व र  िलपीक िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

60
ीम.सी.पी.मराठे सहा क सहकारी अिधकारी िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com



1 2 3 4 5 6

61
ीम.एस.के.बागाईतकर सहा क सहकारी अिधकारी िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

62
ी.पी.च ाण सहा क सहकारी अिधकारी िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

63
ीम.एस.एस.िहरे किन  िलपीक िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

64
ी.आर.िदनकर किन  िलपीक िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

65
ी.आर.के.िनखारे किन  िलपीक 9595535331 िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

66
एस.जे.लोबो सहा क सहकारी अिधकारी िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

67
एस.टी.िशंगाडे मु  िलपीक िवभािगय सहिनबंधक सहकारी 

सं था पुणे िवभाग पुणे
djr_pna@rediffmail.com

68
 ी.एल.सुपेकर व र  िलपीक ादेिशक सह संचालक साखर 

पुणे
rjdsugarpune@gmail.com

69
पी.आर.भोगंडे किन  िलपीक ादेिशक सह संचालक साखर 

पुणे
rjdsugarpune@gmail.com

70
ी.सी.बी.ग ाणकर िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,सह. सं;पुणे
9422003679 िज ा िवशेष लेखापरी क 

वग-1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

71
सौ.एस.एस.सावंत 8 वे िवशेष लेखापरी क वग-1,सह. 

सं;पुणे
9869048031 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

72
ी. ी.आर.काटकर 9 वे िवशेष लेखापरी क वग-1,सह. 

सं;पुणे
9421059690 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

73
सौ.डी. ी.पारधी िवशेष लेखापरी क वग-2(िफ.प.) 9422515010 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

74
ी. ी.एस.जगताप लेखापरी क े-1 अिधन िजिवलेप वग-

1,पुणे.
7887656549 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

75
ी.पी.जी.वाडेकर लेखापरी क े-1,सह.सं.पुणे. 9850176187 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

76
ी.सी.एम.जाधव अपरलेखापरी क े-1,सह.सं.पुणे. 9762136702 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

77
ी.आर.एस.भुजबळ लेखापरी क े-1,सह.सं.(बलुतेदार) 

पुणे.
9823776003 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

78
ी.ए.जी.परदेशी अलेप अिधन िजिवलेप वग-

1,सह.सं.पुणे.
9028197111 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

79
ी.एस. ी.बुगुल लेप अिधन िजिवलेप वग-1,सह.सं.पुणे. 9850579360 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

80
ी.वाय.आर. सांगळे लेखापरी क,सहकारी सं था,पुणे. 9623450230 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

81
ी.एस.ए.जंगम अपर लेखापरी क,सहकारी सं था,पुणे. 7276437339 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

82
ी.यु.पी.मुळे थम अपर लेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9850137802 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

83
ी.आर.डी.माने ि तीय अपर लेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9975209922 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

84
ी.एस.बी.थोरात ितसरे अपर लेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9049186676 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

85
ी.आर.ए.गायकवाड चौथे अपर लेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9890111900 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

86
ी.एन. ी.देशमुख पाचवे अपर लेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9421019325 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

87
ी.ए.एस.गायकवाड सातवे अपर लेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9850267959 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

88
ी.एस.एस.ब े लेखापरी क,सह.सं.(मराआिवमं) पुणे. 9325477747 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

89
सौ.एस.एम. रांजणे लेखापरी क अिधन 8 वे िवलेप वग-1 9175650804 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

90
ी.एम.एस.िगरी लेखापरी क अिधन 9 वे िवलेप वग-1 9763352410 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

91
ी.आर.एस.कांबळे उपलेखापरी क अिधन िजिवलेप वग-

1,स.सं.
8698961981 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com
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92
ी.एस.पी.पोळ उपलेखापरी क अिधन िजिवलेप वग-

1,स.सं.
9922873288 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

93
ी.जी.पी.को ावार उपलेखापरी क अिधन िजिवलेप वग-

1,स.सं.
9881650522 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

94
ी.डी.एस.घुले उपलेखापरी क,सहकारी सं था,पुणे. 9011004323 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

95
ी.आर.बी.भोकरे अपर उपलेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9881923767 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

96
ी. ी.एस.कारळे उपलेखापरी क,सह.सं.(सेल) पुणे. 9822790244 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

97
सौ.एस.पी.खलोरकर थम अपर उपलेखापरी क,सह.सं.पुणे. 8669550296 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

98
ी.एस.एस. ने ल ि तीय अपर 

उपलेखापरी क,सह.सं.पुणे.
8390968373 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

99
सौ.आर.आर.घोडके ितसरे अपर 

उपलेखापरी क,सह.सं.पुणे.
9420417452 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

100
ी.एन.एन.च ाण चौथे अपर उपलेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9823509850 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

101
ी.आर.एस.लेढे पाचवे अपर 

उपलेखापरी क,सह.सं.पुणे.
9860001937 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

102
ी.पी.आर.घाटगे उपलेखापरी क अिधन 8 वे िवलेप वग-

1,
9325650026 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

103
ी.आर.बी. नळकांडे उपलेखापरी क अिधन 9 वे िवलेप वग-

1,
9552354868 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1,स.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

104
ी.ए.एम.ससाणे िवशेष लेखापरी क वग-1 8999329797 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

105
ी.एस. ी.टंकसाळे लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9767125090 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

106
सौ.जे. ी. से लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 8412093845 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

107
सौ. ी. ी.जाधव लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9921871453 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

108
सौ.डी.एस.िकतने लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9004095405 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

109
सौ.एस.वाय.मुखणे लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9881664772 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

110
ी.एस.एम.होवाळे लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9850579395 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

111
ी.एस. ी.बड लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9527929920 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

112
ीमती ी.एस.सोनवणे लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9763057362 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

113
सौ.एस.एस. रणिपसे लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9850742169 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

114
ी. ी.एम.िशंदे लेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9822319167 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

115
सौ.पी.एस.आहेरकर उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 8149657078 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(िजमस बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

116
ी.एस.आर.शेलार िवशेष लेखापरी क वग-1 8805028840 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(साखर) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

117
ी.डी.एस.माळी लेखापरी क ेणी-1 अिधन िवलेप वग-

1
9665886173 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(साखर) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

118
ी.एस.बी.कसबे लेखापरी क ेणी-2 अिधन िवलेप वग-

1
9423581046 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(साखर) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

119
ी.एम. ी.कापसे लेखापरी क ेणी-2 अिधन िवलेप वग-

1
9421609801 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(साखर) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

120
ी.एस.एस.धुमाळ उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9890578114 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(साखर) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

121
ी.ए.एम.देशमुख ि तीय िवशेष लेखापरी ण वग-1 9422526850 ि तीय िवशेष लेखापरी क वग-

1,(साखर)
ddrpunegramin@gmail.com

122
ी.पी.डी.सांगळे लेखापरी क ेणी-1 अिधन ि िवलेप 

वग-1
9850421561 ि तीय िवशेष लेखापरी क वग-

1,(साखर)
ddrpunegramin@gmail.com
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123
ी.पी.बी.गायकवाड लेखापरी क ेणी-2 अिधन ि िवलेप 

वग-1
9822332547 ि तीय िवशेष लेखापरी क वग-

1,(साखर)
ddrpunegramin@gmail.com

124
ी.एल. ी.खड लेखापरी क ेणी-2 अिधन ि िवलेप 

वग-1
9767978361 ि तीय िवशेष लेखापरी क वग-

1,(साखर)
ddrpunegramin@gmail.com

125
ी.एल.के.जढर िवशेष लेखापरी क वग-1 7517694715 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(पणन) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

126
ी.आर.एस.ससार लेखापरी क ेणी-1 अिधन िवलेप वग-

1
7020085545 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(पणन) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

127
ी.आर.एन. िनकम उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9011525262 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(पणन) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

128
ी.सी.पी.पाटील उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9850141719 िवशेष लेखापरी क वग-1, 

(पणन) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

129
सौ.एन.ए. नाईक लेखापरी क अिधन अिवलेप वग-2 9970967243 अपर िवशेष लेखापरी क वग-

2,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

130
सौ.ए.एन.बांदल लेखापरी क अिधन अिवलेप वग-2 9158327171 अपर िवशेष लेखापरी क वग-

2,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

131
ी.डी.आर.बांबळे उपलेखापरी क अिधन अिवलेप वग-2 8983344500 अपर िवशेष लेखापरी क वग-

2,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

132
ी.एन.एम.बांदल उपलेखापरी क अिधन अिवलेप वग-2 9960818081 अपर िवशेष लेखापरी क वग-

2,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

133
ी.पी.एन.डोगंरजाळ ि तीय अपर िवशेष लेखापरी क वग-2 9423396824 ि तीय अपर िवशेष लेखापरी क 

वग-2,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

134
सौ.एस.ए.शेलार लेखापरी क अिधन ि अिवलेप वग-2 9822779636 ि तीय अपर िवशेष लेखापरी क 

वग-2,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

135
ी.एम.एस. ने ल उपलेखापरी क अिधन ि अिवलेप वग-

2
9764228328 ि तीय अपर िवशेष लेखापरी क 

वग-2,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

136
ी.पी.के.शेवाळे उपलेखापरी क अिधन ि अिवलेप वग-

2
8408898586 ि तीय अपर िवशेष लेखापरी क 

वग-2,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

137
ी.जी.डी.भांगरे थम िवशेष लेखापरी क वग-

2,(ना.बंॅक)
9822097593 थम िवशेष लेखापरी क वग-2, 

(ना.बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

138
ी.एस.आर.कांबळे लेखापरी क अिधन िवलेप वग-

2,(ना.बंॅक)
9422503267 थम िवशेष लेखापरी क वग-2, 

(ना.बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

139
ी.ए.एम.जगताप उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-

2,(ना.बंॅक)
9405542542 थम िवशेष लेखापरी क वग-2, 

(ना.बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

140
ी. ी.एन. न टे उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-

2,(ना.बंॅक)
9923616363 थम िवशेष लेखापरी क वग-2, 

(ना.बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

141
सौ.एस.ए. अमराळे लेखापरी क अिधन ि िवलेप वग-

2,(ना.बंॅक)

9637496999 ि तीय िवशेष लेखापरी क वग-
2, (ना.बंॅक)

ddrpunegramin@gmail.com

142
ी.आय.सी.सावळगी उपलेखापरी क अिधन ि िवलेप वग-

2,(ना.बंॅक)
9420424617 ि तीय िवशेष लेखापरी क वग-

2, (ना.बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

143
ी.बी.डी.सोनवणे उपलेखापरी क अिधन ि िवलेप वग-

2,(ना.बंॅक)
9860545615 ि तीय िवशेष लेखापरी क वग-

2, (ना.बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

144
ी.आर.ए.खरात िवशेष लेखापरी क वग-2,( ाहक) 8600275891 िवशेष लेखापरी क वग-

2,( ाहक)
ddrpunegramin@gmail.com

145
सौ.एस.एस.आहेर लेखापरी क अिधन िवलेप वग-

2( ाहक)
9767124417 िवशेष लेखापरी क वग-

2,( ाहक)
ddrpunegramin@gmail.com

146
कु.एस.जे.च ाण उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-

2( ाहक)
8805435640 िवशेष लेखापरी क वग-

2,( ाहक)
ddrpunegramin@gmail.com

147
ी.एस.पी.हाडके लेखापरी क अिधन िवलेप वग-

2( ाहक)
9823978122 िवशेष लेखापरी क वग-

2,( ाहक)
ddrpunegramin@gmail.com

148
ी.आर.एस.कांबळे िवशेष लेखापरी क वग-2,स.सं.(पणन) 

पुणे.
9730066577 िवशेष लेखापरी क वग-

2,स.सं.(पणन)
ddrpunegramin@gmail.com

149
सौ.पी.एस.घोडके लेखापरी क ेणी-1 अिधन िवलेप वग-

2
7798574410 िवशेष लेखापरी क वग-

2,स.सं.(पणन)
ddrpunegramin@gmail.com

150
ी.ए.ए.शेख लेखापरी क ेणी-2 अिधन िवलेप वग-

2
8208557113 िवशेष लेखापरी क वग-

2,स.सं.(पणन)
ddrpunegramin@gmail.com

151
सौ.बी.आर.ढेकणे उपलेखापरी क ेणी-2 अिधन िवलेप 

वग-2
9730479464 िवशेष लेखापरी क वग-

2,स.सं.(पणन)
ddrpunegramin@gmail.com

152
ी.एस.एस.िलंगाळे उपलेखापरी क ेणी-2 अिधन िवलेप 

वग-2
9822903882 िवशेष लेखापरी क वग-

2,स.सं.(पणन)
ddrpunegramin@gmail.com

153
ी.डी.पी.टेकवडे िवशेष लेखापरी क वग-2 9881975915 िवशेष लेखापरी क वग-

2,(भुिवकास बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

154
ी.पी.पी.आिहरे लेखापरी क ेणी-2 अिधन िवलेप वग-

2
8983310945 िवशेष लेखापरी क वग-

2,(भुिवकास बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

155
सौ.एस.एस. ीरसागर उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-2 9763216440 िवशेष लेखापरी क वग-

2,(भुिवकास बंॅक)
ddrpunegramin@gmail.com

156
सौ.ए.एम.जाधव िवशेष लेखापरी क वग-1 9422226644 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

157
ी.एस.एम.काळे िज ा िवशेष लेखापरी क वग-2 9822992215 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com
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158
सौ.एस.आर.बडगुजर िवशेष लेखापरी क वग-2 9921946652 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

159
ी.एस.एस.सावंत लेखापरी क ेणी-1 अिधन पदुम,िफ.प. 9623003035 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

160
सौ.आर.एन.बगाडे लेखापरी क ेणी-1 अिधन पदुम,िफ.प. 9881071715 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

161
ी.एस.ए.जाधव लेखापरी क ेणी-1 अिधन पदुम,िफ.प. 7720077544 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

162
ी. ी.एस.भोईटे लेखापरी क ेणी-1 अिधन दु ,िफ.प. 9822832232 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

163
ी.जी.एम.पवार लेखापरी क ेणी-1 अिधन पदुम,िफ.प. 9922328004 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

164
ी.सी.एम.गरड लेखापरी क ेणी-1 अिधन पदुम,िफ.प. 9860571308 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

165
ी.जी.डी.पंडीत लेखापरी क ेणी-1 अिधन पदुम,िफ.प. 7972294178 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

166
ी. ी.एच.परमार लेखापरी क ेणी-2 अिधन दु ,िफ.प. 9890414177 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

167
ी.पी.एस.कािशद लेखापरी क ेणी-2 अिधन दु ,िफ.प. 9552557046 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

168
ी.बी.के.कामथे लेखापरी क ेणी-2 अिधन दु ,िफ.प. 9049912480 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

169
ी.एस.एस.पराते उपलेखापरी क अिधन दु ,िफ.प. 9881849743 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

170
ी.जी.एम.काकडे उपलेखापरी क अिधन म ,िफ.प. 9158163535 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

171
ी.एस. ी.आडेप उपलेखापरी क अिधन दु ,िफ.प. 9881525841 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

172
ी.जे. ी.कुलकण उपलेखापरी क अिधन िजिवलेप वग-2 8605771001 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

173
ी.एम.एम. िनराळी उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9767309206 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

174
सौ.पी.एस.पाटील उपलेखापरी क अिधन िवलेप वग-1 9860021182 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

2,(पदुम)
ddrpunegramin@gmail.com

175
सौ.आर. ी.पंडीत िलपीक अिधन िजिवलेप वग-

1,सह.सं.पुणे.
9623820852 िज ा िवशेष लेखपरी क वग-

1,सह.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

176
ी.ओ.आर.काटकर िलपीक अिधन िजिवलेप वग-

1,सह.सं.पुणे.
9552371317 िज ा िवशेष लेखपरी क वग-

1,सह.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

177
सौ. ी.आर.येवलेकर िलपीक अिधन लेप े-1िजिवलेप वग-

1,पुणे.
9404730351 िज ा िवशेष लेखपरी क वग-

1,सह.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

178
सौ.एस.जे. रणिदवे िलपीक अिधन अलेप अिधन 

िजिवलेप.पुणे.
9822088077 िज ा िवशेष लेखपरी क वग-

1,सह.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

179
ी.पी.बी.आ ाड िलपीक अिधन लेखापरी क,सह.सं.पुणे. 9370707773 िज ा िवशेष लेखपरी क वग-

1,सह.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

180
कु. ी.बी.डुकरे िलपीक अिधन . अ.लेप.सह.सं.पुणे 9923036020 िज ा िवशेष लेखपरी क वग-

1,सह.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

181
सौ.एस.सी.होले िलपीक अिधन 5 वे अलेप,सह.सं.पुणे. 8788861694 िज ा िवशेष लेखपरी क वग-

1,सह.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

182
ी.ए.ए. पालवे िलपीक अिधन 6 वे अलेप,सह.सं.पुणे. 9405272942 िज ा िवशेष लेखपरी क वग-

1,सह.सं.पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

183
सौ. ी.वाय.घोडके िलपीप अिधन ि िवलेप वग-

1,स.सं.(साखर)
ि िवलेप वग-1,सहकारी 
सं था,(साखर) पुणे.

ddrpunegramin@gmail.com

184
ी.एस.के.लोखंडे िलपीप अिधन िवलेप वग-

1,स.सं.(पणन) पुणे.
8485862202 िवलेप वग-1,सहकारी 

सं था,(पणन) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

185
सौ.पी.ए.हजारे िलपीक अिधन अिवलेप वग-2,स.सं. 

पुणे.
7507806827 अिवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

186
सौ.एस.पी.धवारे िलपीक अिधन अिवलेप वग-2,स.सं. 

पुणे.
7559345298 अिवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

187
ी.वाय.आर. मखरे िलपीक अिधन ि अिवलेप वग-2,स.सं. 

पुणे.
9284003597 ि अिवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

188
सौ.आर.आर. खलारी िलपीक अिधन िवलेप वग-

2,स.सं.(ना.बंॅक)
9881378277 िवलेप वग-2,सह.सं था,(नागरी 

बंॅक) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

189
ी.पी.पी.पाटोळे िलपीक अिधन ि िवलेप वग-

2,स.सं.(ना.बंॅक)
8087912452 ि िवलेप वग-2,सह.सं था,(नागरी 

बंॅक) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com
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190
ी.एस.एच. राठोड िलपीक अिधन िवलेप वग-

2,स.सं.( ाहक)
9765022343 िवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,( ाहक) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

191
सौ.एच.एम.मरभळ िलपीक अिधन िवलेप वग-

2,स.सं.(पणन) पुणे.
9730576482 िवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,(पणन) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

192
सौ.ए.बी.बेवनाळे िलपीक अिधन िवलेप वग-

2,स.सं.(पणन) पुणे.
9764513519 िवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,(पणन) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

193
ी.एम.एल. राजगुरव िलपीक अिधन िवलेप वग-

2,स.सं.(पणन) पुणे.
9922430516 िवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,(पणन) पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

194
सौ.जे.एम.कुलंुगे िलपीक अिधन िजिवलेप वग-

2,स.सं.(पदुम).
9881791559 िजिवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,(पदुम)पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

195
सौ.एस.पी.ब े िलपीक अिधन िजिवलेप वग-

2,स.सं.(पदुम).
8806255492 िजिवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,(पदुम)पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

196
कु.एम. ी.पगारे िलपीक अिधन िवलेप वग-

1,स.सं.(िफ.प.)
7021854718 िजिवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,(पदुम)पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

197
सौ.एम.जे.गंुजाळ िलपीक अिधन िवलेप वग-

1,स.सं.(िफ.प.)
9284592053 िजिवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,(पदुम)पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com

198
कु.एम.यु.जायभाय िलपीक अिधन िवलेप वग-

2,स.सं.(िफ.प.)
9552037105 िजिवलेप वग-2,सहकारी 

सं था,(पदुम)पुणे.
ddrpunegramin@gmail.com
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अ. . नाव पदनाम मोबाईल . कायालय प ा ईमेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1

ॲड सं ा चं कांत भुजबळ वकील 7744019541 823/24,पु ाई अपाटमट 
ऑफीस नं.2 सदािशव पेठ,पुणे-
411030

bhujbalsandy7@gmail.com

2

छाया नारायण लहारे कराळे वकील 9423755212 ऐ 104 एै य सोसायटी रायसोनी 
कॉलेज रोड,िनखील डेअरी 
जवळ,वाघोली पुणे-412208

chhaya.lahare1983@gmil.com

3

ॲड मेघना िवनोद कालेकर वकील 9372727345 ए 902,इं िशया सोसायटी 
िपंपळेगुरव,पुणे-4110612

kalekarmeghana@gmail.com

4

गोरडे सागर िवजय वकील 9730307575 आय 124, ामी कृपा आपा साई 
सयाजी नगर पुणे बंगलेार हायवे 
वारजे,पुणे-58

sagar.gorde@gmail.com

5

मोिहनी काश पोकळे वकील 8698946762 फलॅट नं.1,पिहला मजला,रवी 
आनंद अपाटमट,धायरी गाव 
रोड,पोकळे ायमरी ु ल 
जवळ,धायरी,पुणे

pokalemohini@gmail.com

6

िवजय रावसाहेब मंुडे वकील 9175510553 31,शहाजीरजे भोसले हैासीग 
सोसायटी  भोसले नगर,अमर 
कॉटेज जवळ, हडपसर,पुणे-
411 028

advvijaymunde@gmail.com

7

ेता अजय परदेशी वकील 9371099899 साई सं ृ ती  सोसायटी  सी-
305,बाईफ रोड,वाघोली पुणे

shwetaapardeshi@gmail.com

8

महेश मा ती काकडे वकील 8411956464 19,एलफी न रोड,एएफएमसी 
डेपो शेजारी कॅ  पुणे-01,ऑन 
23 आिण 24 कुमार पेलेस ई  

ीट पुणे-01

csmaheshkakade@gmail.com

9

कृताथ मदन मोहन ितवारी वकील 9823668586 फलॅट नं.35 मधु िमिलंद  बी 
ॉक कॉ ऑप हौिसंग सोसायटी 

एन आयबी एम रोड,कोढंवा खुद 
 पुणे-48

karitarthtiwari@gmail.com

10

ॲड अ य अभय पटणी वकील 9890735000 ऑिफस नं210 ीन ॅली कुल 
हो  अपाटमट मराठा मंिदर 
जवळ,बावधन ु ुक पुणे-411 
021

akshaypatani@kpclegal.in

11

ॲड कैलास द ा य बोड वकील 75884781611 फलॅट नं.डी 10, ीराम हाईटस 
को ऑप  हौिसंग सोसायटी  एम 
आय टी कॉलेज 
जवळ,कोथ ड,पुणे-38

bordekailas@gmail.com

12

ॲड िनलेश यशवंत जाधव वकील 9595844854 ऑफीस नं.210,211,ओम 
चबस,हॉटेल पांचालीचे वर जेएम 
रोड,िशवाजीनगर,पुणे-05

nileshshilp@outlook.com

13

ि यंका संजय कदम वकील 9766221745 एम -44/2568,महारा  हौिसंग  
बॉड येरवडा पुणे-06

sunjjoykadaamh@gmail.com

14

संजय यशवंत कदम वकील 9860883972 एम44/2568,महारा  हौसीग 
बोड,येरवडा,पुणे-06

sunjjoykadaamh@gmail.com

15

माधव शैल  मेढेकर मािणत लेखाप र क 9326072124 डी 2/8,िजत  हे रटेज 
सुतारवाडी पाषाण पुणे-411021

medhekarm@gmail.com

16

संजय सोपानराव वाघचोरे मािणत लेखाप र क 9822031175 60/1 सी साईनगर,गु कृपा 
कॉलनी ग ी नं.3 कोढंवा बु,पुणे-
411 049

sanjaywaghchoure65@gmail.com

17

बसवराज सोमा चौगुले मािणत लेखाप र क 9422307388 157,आनंद अपाटमेट िशंदे 
आळी,शु वार पेठ,पुणे-411002

basavrajchougule2012@gmil.com

18

अशोक गोपाळ ओ ाळ मािणत लेखाप र क 9850031047 राजगृह स.नं.259, ॉट नं.52 
पांडेनगर कालवड,धानोरी 
लोहगाव,पुणे

sshokovhal403@gmil.com

जा. .रासिन ा/क 4/पुणे शहर/क व ड वग नामतािलका/ मा ता/ 1127/2020 िद. 20.02.2020

आदेशासोबतचे प रिश  'ब'

रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण यांचेकिडल
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19

िवण रामचं  ढमाळ, मािणत लेखाप र क 9850280385 पी आर ढमाळ अॅ  कंपनी 
मेनरोड,काळेवाडी,िवजयनगर 
ॲ ीस बँक एटीमसमोर 
काळेवाडी,पुणे-17

pravin05dhsmal@gmail.com

20

अमर कुलभुषण माणगावकर मािणत लेखाप र क 8446944717 ीयुत गोपाळे,बी-31/12 अ र 
इंिदरा नगर ग ी नं.4 

ीआयटी कॉलेज 
जवळ,िबबवेवाडी,पुणे-38

audithouseplus@gmail.com

21

संजय रामदास पाटील मािणत लेखाप र क 8275879684 स नं.113/1/2,िशवश ी 
कॉलनी,नढे नगर काळेवाडी,पुणे-
411 018

patil2430@gmail.com

22

िनतीन वसंत साळंुके मािणत लेखाप र क 9922754267 द कृपा स.न.27/1/1, ॉट 
नं.11 गती उ ान 
जवळ,का ज,पुणे-46

nvs227@rediffmail.com

23

सेन मेहबुब पठाण मािणत लेखाप र क 9422521128 ग ीनं.4 
गोकुळनगर,का ज,कोढंवा 
रोड,कोढंवा,पुणे

hmpathan2009@rediffmail.com

24

आिशष हणमंतराव पाटील मािणत लेखाप र क 9552539004 102,ए िबग कृ  िहरा 
हे रटेज,स.न.15/20/298 
आंबेगाव पठार,पुणे-47

ashish2132@gmail.com

25

 तो े मुरलीधर देवराम मािणत लेखाप र क 9922137758 स.नं.8/6/4 ग ी नं.4,साईद  
कॉलनी घर नं.38 कवनगर,पुणे-
411053

murlidhartotre@gmail.com

26

अ ण कुमार जीवनलाल लाड मािणत लेखाप र क 9689781470 गु कृपा कॉ ले  सेवा िवकास 
बँक मागे काळेवाडी,िपंपरी,पुणे-
411017

arunj.lad@gmail.com

27

अशोक एम पवार मािणत लेखाप र क 9325363115 272,जैन कॉ े  द  ब 
मंडळाजवळ,रा ा पेठ,पुणे 411 
011

28.ashokpawar@gmail.com

28

नरेश ऊफ ीपाद ीधर 
िशरगांवकर

मािणत लेखाप र क 9637711535 स.नं.31 ॉट नं.29 बी,ऊिमला 
हौिसंग सोसायटी धनकवडी,पुणे-
411 043

adv.shirgaonkar@gmail.com

29

सुल ण काश तप ी मािणत लेखाप र क 9881692420 ॉट नं.6अ,बी िवंग ीराम 
संकुल रायकरनगर धायरी,पुणे-
41

sptapasvi@gmail.com

30

अरिवंद आ ासाहेब जाधव मािणत लेखाप र क 8308491187 फलॅट नं.3 आिशष ाझा 
सोसायटी गोिवंदराव पाटील 
नगर,धकनवडी,पुणे-43

Arvindjadhav2010@gmail.com

31

बाबासाहेब सावळाराम मुळक मािणत लेखाप र क 8975909710 272,जैन कॉ े  द  ब 
मंडळाजवळ,रा ा पेठ,पुणे 411 
011

bsmulak.70@gmail.com

32

सा रका पांडुरंग लोखंडे मािणत लेखाप र क 9657949501 घर नं.108,िशवरकर 
हॉ ीटलजवळ,वानवडीगाव,पुणे-
411040

sarikalokhande83@gmail.com

33

आनंद मधुकर यादव मािणत लेखाप र क 9822494125 सदिनका .3 गाय ी सोसायटी 
िवनस ॲकाडमी िब ीगं 
धनकवडी,पुणे-411043

anand.yadav509@gmail.com

34

िमलीदं बाबासाहेब पाटील मािणत लेखाप र क 9049058654 अ-1,102बालाजी िबडकॉन 
मानजी नगर,न-हे कुठे मळा पुणे-
411 041

milindpatil900@gmail.com

35

सिचन जानदन च ाण मािणत लेखाप र क 9881208876 156/2 मंगळवार पेठ,पुणे-411 
011

chavansachit@gmail.com

36

इंदोरे ल ण मा ती मािणत लेखाप र क 9730767579 सी 402 क द िवहार सोसायटी 
मोशी िचंखली 
रोड,बोराटेवाडी,मोशी पुणे-
412105

laxmanindore@gmail.com

37

चं कांत बबन पोटे मािणत लेखाप र क 9881009372 िलला पाक सी 8,आनंदनगर 
वडगाव बु िसंहगड रोड,पुणे-51

cbpote@gmail.com

38

िकसन नामदेव सातव मािणत लेखाप र क 9764005617 ीकृपा िब ीगं िवनायक 
पाक,आ ाळवाडी रोड,वाघोली 
ता.हवेली पुणे 412207

knsatav@gmail.com
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39

भटटू वैशाली कालीदास मािणत लेखाप र क 8983899298 त ि ला सह गृह  सं था मया 
ॅट नं.201,िस दाथ िब ीगं 

न हे,पुणे-41

adv.vaishalibhattut@gmail.com

40

अिभिजत िवनायक िदडवळ मािणत लेखाप र क 8855876151 स.नं.29,सोनाई 
नगर,केशवनगर,मंुढवा पुणे 36

adidwal@gmail.com

41

कुलसुम शुकर स द मािणत लेखाप र क 8855876121 स.नं.29,सोनाई 
नगर,केशवनगर,मंुढवा पुणे 36

kulsum.sayyad21@gmail.com

42

पंतगे अजय गंगाधरराव मािणत लेखाप र क 9822257452 उ ल टेरेसेस आय िब ीगं 
ॅट नं.103,रायरकर नगर 

धायरी पुणे-411041

agpatange@gmail.com

43

ि वेणी राजेश नवगण मािणत लेखाप र क 9922290760 35/5,नॉथ िवंग ितकनगर 
िस दीिवनायक मंिदर 
जवळ,येरवडा,पुणे-06

nawg864@gmail.com

44

भा र राजाराम पोळ मािणत लेखाप र क 8888108493 सु ुत रेिसडे ी फलॅट नं.बी7 
मानाजी नगर न हे पुणे-41

bhaskarpol25@gmail.com

45

पाली जयेशकुमार पगा रया मािणत लेखाप र क 9561079499 स.12/2,वेताळ महाराज 
सोसायटी िनअर शकंुतलाबाई 
िशतोळे हाय ु ल जुनी 
सांगवी,पुणे िसटी औधं 

jaintaxconult@gmail.com

46

अतुल रमेश महाजन मािणत लेखाप र क 9822072958 अे/3,अनंतनगर धकनवडी,पुणे-
43

Mahajan.atul2014@gmail.com

47

मधुकर सदािशव भगत मािणत लेखाप र क 9881491485 फलॅट नं.15,िशतल हौ सोसायटी 
िहंगणे खुद िवठठलवाडी,पुणे-
411051

mbhagat1962@gmail.com

48

भी राज ीधर जाधव मािणत लेखाप र क 9422002992 ए/1,ओकंार पाक फेज-3 
स.नं.33 धकनवडी,पुणे -
411043

bsjadhav253@gmail.com

49

मयुर अशोक सोनवणे मािणत लेखाप र क 9763019797 मु.पो.लोणीकाळभोर,तालुका 
हवेली िज पुणे  -412 201

mayursonawane01@gmail.com

50

द ा य काशीनाथ िहशोबे मािणत लेखाप र क 9860359200 सुखकता कॉलनी गंगानगर 
पो.फुरसंुगी ता.हवेली िज पुणे

hishobe@gmail.com

51

बोरसे अ ण देवराम मािणत लेखाप र क 9890261530 स.नं.47,सुिनता नगर,संक  
सोसायटी पुणे नगर रोड,वडगांव  
शेरी,पुणे -411014

arunborse10@gmail.com

52

िदपक िकसन मंुढे मािणत लेखाप र क 9130860757 पी.डी.एम टी भवन,शु वार 
पेठ,पुणे-02

deepak1976.dm@gmail.com

53

िवनोद  मािणकराव देशमुख मािणत लेखाप र क 9823272715 शॉप नं.22,397 शंकर शेठ 
रोड,पुणे-411037

vmdeshmukh1975@gmail.com

54

धनंजय बाजीराव मोिहते मािणत लेखाप र क 9403451439 स.नं.203,िचतांमणी  भािगरथी 
नगर हडपसर,पुणे-28

dhanonjaymohite16@gmail.com

55

जागृती िन खल सातव मािणत लेखाप र क 908271610527 ीकृपा िब ीगं िवनायक 
पाक,आ ाळवाडी रोड,वाघोली 
ता.हवेली पुणे 412207

नाही

56

आनंद ह रदास खंडागळे मािणत लेखाप र क 9850922842 120/40 शा नगर गणेशमळा 
िसंहगड रोड पुणे-30

khandagale.anand1@gmail.com

57

िदपक परशुराम देसाई मािणत लेखाप र क 8830036415 स.नं.56  4 था मजलाओम पॅराड 
पोकले लेन धायरी पुणे-411 041

adeepakdesai@gmail.com

58

ोती िवलास िगरी मािणत लेखाप र क 8698159396 चाकण पाणी रोड 
पांडवनगर,कॉ.2 भोसरी,पुणे-39

jyotigosavi99@gmail.com
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59

रामदास सोनाजी िशक मािणत लेखाप र क 9422016764 395मंगळवारपेठ ramdasshinde@gmail.com

60

शांत रामदास िशक मािणत लेखाप र क 9860585781 395,मंगळवार पेठ,नरपतनगर 
चौक,पुणे-411011

shrikeprashant271@gmail.com

61

गणेश रमेश वाघमारे मािणत लेखाप र क 9881063566 रिववार पेठ,पुणे-02 societyofficepune@gmail.com

62

नर  िशवाजी धोडें मािणत लेखाप र क 9822886233 संतोषनगर का ज,पुणे-41 narandradhonde215@gmail.com

63

संतोष रमेश धारणे मािणत लेखाप र क 9822890049 शॉप नं बी 7,चं ाई कॉ े  
आंबगाव  ु 
पुणे-411046

dharne_santosh@redffimail.com

64

िवनायक ोणािकरी गो ामी मािणत लेखाप र क 8804011555 177,सोमवार पेठ,पुणे-11   
प ाच पुरावा नाही

vingoswami99@gmil.com

65

धैयशील शशीकांत माने मािणत लेखाप र क 9823040019 25,गुलाबनगर सहकारी 
गृहरचना सं था 
मया.धकनवडी,पुणे-411 043

mane.2ds@rediffmail.com

66

सरोदे ल ण सखाराम मािणत लेखाप र क 9404619422 संतनगर लोहगांव,ता हवेली िज 
पुणे

नाही

67

े  सिवता एकनाथ मािणत लेखाप र क 9011059364 स.नं.634, ॉट 
नं.8अ,गणपतनगर बालगोपाळ 
शाळेजवळ, ामी िववेकानंद  
माग,िबबवेवाडी,पुणे-37

savitamhaske81@gmail.com

68

अिनल तुळशीराम देशपांडे मािणत लेखाप र क 9921336424 ए 101,ओकंार सं ृ ती 
गाडीतळ हडपसर,पुणे 28

नाही

69

महादेव रामा सलगर मािणत लेखाप र क 8459666062 कुल ामीनी स नं.201 
आ रहयंटल  गाडन साधुनाना  
तुपे व ी साडेसतरा नळी 
हडपसर,पुणे

salgar1504@gmail.com

70

शुभांगी गणेश िकत कर मािणत लेखाप र क 7768946674 फलॅट नं.21 व तंड हाईटस 
जाभुळवाडी रोड,आंबेगाव बु

shubanginikam48@gmail.com

71

ितभा रा ल तुपे मािणत लेखाप र क 9420168322 म ार बंगला  नवीन िड पी रोड 
साधुनान तुपे व ी  साडे सतरा 
नळी  हडपसर,पुणे -28

pratibhartupe@gmail.com

72

लगशेटटी चं कांत बसवण ा मािणत लेखाप र क 9970891940 स.नं37,काळे बोराटे नगर काळे 
पडवळ,हडपसर,पुणे-28

chandrkantlagshetti@rediffmail.com

73

वाळके गोर  ानोबा मािणत लेखाप र क 9422522761 मु पो पेरणे (वाळकेव ी) ता 
हवेली िज पुणे

dnyanrajprinters@gmail.com

74

रमेश जी बोरगीकर मािणत लेखाप र क 9823533588 आफीस नं.305,वधमान 
हाईटस,1329/29 शु वार 
पेठ,बाजीराव रोड,पुणे-411002

rmshborgikar988@gmail.com

75

े  एकनाथ गेनबा मािणत लेखाप र क 9011059361 स नं.634, ॉट 
नं.8अ,गणपतनगर बालगोपाळ 
शाळेजवळ, ामी िववेकानंद  
माग िबबवेवाडी,पुणे-37

egmhake46@gmail.com

76

िदनेश चं हास पानसंबळ मािणत लेखाप र क 7709703003 602,पुनम गाडन,िबबवेवाडी,पुणे dineshpansambal@gmail.com

77

उमेश रमाकांत िशंदे मािणत लेखाप र क 9850259332 ॉट नं.1082  इंिदरा गांधी 
सोसायटी  सहकार 
नगर,पदमावती पुणे-411009

shindeumesh243@gmail.com

78

राधा सुिनल तंुगे मािणत लेखाप र क 9422080261 40,बुधवार पेठ,पुणे-02 radhatunge@yahoo.in
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79

जगताप सुिनल महादेव सहकार िश ण अिधकारी 9850207521 महारा  राजय सहकारी संघ मया 
पुणे अिधन पुणे िज ासहकारी 
बोड मया पुणे

Sunilamjagtap24@gmail.com

80

नेवसे संजय िशवाजी सहकार िश ण अिधकारी 9623726451 महारा  राजय सहकारी संघ मया 
पुणे अिधन पुणे िज ासहकारी 
बोड मया पुणे

नाही

81

िवलास नामदेव िलंबळे सहकार िश ण अिधकारी 8805187630 महारा  राजय सहकारी संघ मया 
पुणे अिधन पुणे िज ासहकारी 
बोड मया पुणे

Vilaslimbale72@gmail.com

82

गंगाधर अजुनराव जाधव िज ा सहकार िवकास अिधकारी 9834972373 महारा  रा  सहकारी संघ 
मया.पुणे 5 बी.जे.रोड,पुणे-411 
001

gjadhav404@gmail.com

83

िदप  िवठठलराव मुळूक उपमु ािधकारी 9822087022 महारा  रा  सहकारी संघ 
मया.पुणे 5 बी.जे.रोड,पुणे-411 
001

नाही

84

वांजळे चं कांत िवठठल व थापक 9822847261 मु.पो.उ ळीदेवाची,तालुका 
हवेली 
िज पुणे  -412 3098

chandrkantwanale@gmail.com

85

चैत  ह रष पुरंदरे सिचव 9860820390 1,िव गंगा कॉ े  मधुकर 
हॉ ीटल 
समोर,आनंदनगर,िसंहगड 
रोड,पुणे-51

chpurandare@yahoo.co.in

86

आकाश पंडीत पानसरे वरी  िलपीक 9156111021 मंगलमुत  नागरी सहकारी 
पतसं था मया स.नं.13 
सी3/8,संभाजीनगर 
धनकवडी,पुणे-411 043

akashpansare122@gmail.com

87

सायली िदपक पाटील व थापक 9325702037 बी 05 िदनदयानगर सहकारी 
सं था भारती िव ापीठ 
का ज,पुणे-46

sayalidp11@gmail.com

88

ल ी  िशवाजी िशंदे मॅनेजर 9637978841 ईटीएए 65 सोपनबाग पुणे-01 shindelakshmi 21@gmail.com

89

यशवंत गोपाळ पवार व थापक

9370646153

वाय जी पवार,  साधन सहकारी 
गृहरचना मया.आकाशवाणी 
जवळ,पुणे सोलापुर 
रोड,हडपसर,पुणे-411029 yeshwantpawar0600@gmail.com

90

संदीप िश ाम सुतार व थापक 9579791007 पुणे मा िमक िश क सहकारी 
पतपेढी मया 1310,सगुणा 
अपाटमट सदािशव पेठ,पुणे-30

sandeepsutar23@gmail.com

91

खान  मोह द अली लितफ मॅनेजर 9960983632 बी-4/603,आर युफोिटया फेज 
नं.1 हौ सासेायटी िल कोढंवा  
बु ुक  पुणे-411 048

khanmohammedali66@gmail.com

92

बालाजी आ ाराव चौधरी व थापक 9604775135 मोरे 
व ी,शेवाळेवाडी,हडपसर,पुणे

नाही

93

पदमा िदलीप मोरे मॅनेजर 8055734483 भारती िवहार सोसायटी 
का ज,पुणे

नाही

94

भारती सुिनल ताके व थापक 9623849664 कवडे िमडोज अे 104 मांजरी 
हडपसर,पुणे

Bhartitake@gmail.com

95

िदलीप दगडु कंुभारकर व थापक 9860072972 िब ीगं नं.3 फलॅट नं.1 
उमाशंकर सोसायटी 
िबबवेवाडी,पुणे-37

kumbharkarpratik@gmail.com

96

कमांडर भाकर ह रचं  
म े

कमांडर 9405846250 52/778,लोकमा  
नगर,एलबीएस रोड सदािशव 
पेठ,पुणे

prabhakarmaske@gmail.com

97

भालचं  वसंत कुलकण सम य अिधकारी 9822882509 सहकार सुगंध कायालय आफीस 
.15+16,5 वा मजला िव ु 

ि या अपाटमटस 
गणेशमळा,िसंहगड रोड,पुणे-

bhalu_Kul@yahoo.com

98

जयिसंग नारायण िबडगर से.िन. सहकार अिधकारी ेणी 1 9850999759 गट.2340, नं.2/2289, 
साईस म पाक, लेन नं.5, 
पासस बंगला, वाघोली, पुणे नगर 
रोड, ता.हवेली, िज.पुणे

jaysingbidgar@gmail.com
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99

शुभम शांतीलाल भोइटे सहकारी सं था कमचारी 9657966936 फलॅट नं.6, स.नं.992, 
राज नगर, पुणे 411030

shubhoyate123@gmail.com

अ. ािधकृत अिधका याचे नाव पदनाम अजदाराचा प ा ािधकृत अिधका याचा
 मण नी मांक

ािधकृत अिधका याचा
 ई-मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1 चौधरी िनलेश अंगद वकील
फलॅट नं.703 सनराईज 

ला सोसायटी रहाटणी 
पुणे -17

9423559425 adv.nileshchoudhari@gmail.com

2 लहाने कणाद भारत वकील सी ए सं ी हो  स नं.3/6 
बालेवाडी बाणेर पुणे-45

9421001777 kanadlahane@gmail.com

3 राज  भालचं  ले िसिनअर ाक
डी-2/306 ु डाईस 
सोसायटी दे  आळंदी 
रोड,िचखली,पुणे-411062

9594415211 rajendrahule04@gmail.com

4 सितश िशवाजी गावडे मािणत लेप
सावली पाक, ॅट नं.04 
स.नं.205/2,महादेवनगर 
भोसरी,पुणे-411015

9881055855 Satish_gawade0१@rediffmail.com

5 सुिनल रामचं  रेटवडे मािणत लेप अे-1,रामनगर च पाणी 
रोड,भोसरी,पुणे-411039

9881209415 sunil_retwade@rediffmail.com

6 ाती गुलाबराव काळभोर वकील सुरमया अपाटमट 1591, 
सदािशव पेठ,पुणे-411030

9822037600 swatikalbhor807@gmail.com

7 सुषमा मोहन देसाई मािणत लेप

शरयु ािसक बी िब ीगं 
चौथा मजला ॅट नं.404 
मोहननगर,धनकवडी,पुणे-43
कायालय :- स नं.36/17 बी 
संभाजीनगर,वनरई कॉलनी 
जवळ,धनकवडी,पुणे-43

9604124993 Sushmadesai67@gmail.com

8 तानाजी िशवाजीराव मांगले वकील

ऑिफस नं.203,पारस 
चबस,ल ीनारायण 
िथएटर ा मागे,बँक ऑफ 
इंिडया ा वर दुसरा मजला 
पवती पुणे-09

9595894433 tanaji.mangale@gmail.com

9 शांताराम द ा य वै जनरल मॅनेजर,पुणे ुिसपल कॉपरेशन  को 
ऑप बँक िल.

अ/9, ेमानंद सह गृहरचना 
सं था मया.राज नगर,पुणे-
411 030

9822912101 shantaramvaidya53@gmail.com

10 ाची ल ण कवडे मािणत लेप

सुपर रो हाऊसेस गंगा 
फलॉट नं.03 ग ी नं.01 
खड पाटील िब ग समोर 
जुनी सांगवी पुणे-27

8055373253 prachikawade03@gmail.com

11 राजेश पोपटलाल बाफणा मािणत लेप
282/45,मयुर 
बंगला,तानाजीनगर, 
िचंचवड,पुणे-411033

9850561475 bafna98@yahoo.co.in

12 अिजत अजुन चौगुले वकील
अे-201 ी ल ी ासीक 
सोसायटी  
स.नं.157,हडपसर,पुणे-28

9222302302 ajitc7@gmail.com

13 शंकर महादेव चौगुले मािणत लेप
सनं 16,सुरज कॉ े  यु 
जी 1,आंबेगाव,बी के पुणे-
411 046

9730648817 shankarchougule75@gmail.com

14 िनतीन सुदाम जोरकर वसुली अिधकारी
पुणे िज ा नागरी सहकारी 
पतसं था फेडरेशन 
िशवाजीनगर,पुणे

8999250259 नाही

15 िनकम मुकंुद नारायणराव लेखिनक
पुणे िज ा नागरी सहकारी 
पतसं था फेडरेशन 
िशवाजीनगर,पुणे

9850176767 mukandnikam919@gmail.com

16 पाटील िनतीन शरदचं मु  कायकारी अिधकारी
पुणे िज ा नागरी सहकारी 
पतसं था फेडरेशन 
िशवाजीनगर,पुणे

7588736667 ne4patil@gmail.com

जा. .रासिन ा/क 4/पुणे शहर/ क व ड वग / पुरवणी नामतािलका/ मा ता/ 2328 /2020 िद.10/09/2020

आदेशासोबतचे प रिश  'ब' ( पुरवणी मांक. 1)



1 2 3 4 5 6

17 सुिनल िनवृ ी देशमुख व थापक गंगो ीपाक िहरा होम िदघी 
भोसरी रोड,पुणे 8626043841 deshmukhsunil666@gmail.com

18 संतोष सुभाष अ ापक व थापक फलॅट नं.10 काश सोसा 
खराळवाडी, िपपंरी,पुणे-18

8483086515
Santosh_adhyapak21@rediffmail.co
m

19 ओकंार अ ण तडवळकर व थापक
त िशला सोसायटी िस दाथ 
िब ीगं ॅट नं.201 न हे 
पुणे-41

8983899298 omkartawalkar@gmail.com

(यशवंत िगरी)
सिचव

रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण
महारा  रा  पुणे


