
1 2 3 4 5
1 ी. कृ कांत रा. धुळप सहा क िनबंधक, सह. सं था, 

मालवण
9423053748 arcs.sin.malvan@gmail.com

2 ीम. उिमला उ. यादव कायालय अिध क िज ा 
उपिनबंधक, सह. सं था, िसंधुदुग

9422633917 ddr.sin@gmail.com

3 ी. ीकृ  म. मयेकर मु  िलिपक िज ा उपिनबंधक, 
सह. सं था, िसंधुदुग

9423303466 ddr.sin@gmail.com

4 ीम. सुमती अ. ढवण मु  िलिपक िज ा उपिनबंधक, 
सह. सं था, िसंधुदुग

9421189130 ddr.sin@gmail.com

5 ी. ीकांत ल. कावले व र  िलिपक िज ा उपिनबंधक, 
सह. सं था, िसंधुदुग

9404445639 ddr.sin@gmail.com

6 ीम. नंिदनी र. माळगांवकर व र  िलिपक िज ा उपिनबंधक, 
सह. सं था, िसंधुदुग

9325310223 ddr.sin@gmail.com

7 ीम. प वी उ. पई मु  िलिपक सहा क िनबंधक, 
सह. सं था, दोडामाग

9922603686 arcs.sin.dodamarg@gmail.com

8 ी. ेमानंद ल. जाधव सहकारी अिधकारी े.2 सहा क 
िनबंधक, सह. सं था, सावंतवाडी

9405399130 arcs.sin.sawantwadi@gmail.com

9 ी. राजन रा.आरावंदेकर सहा क सहकारी अिधकारी 
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
सावंतवाडी

9423300968 arcs.sin.sawantwadi@gmail.com

10 ी. राजन तु. चौगुले मु  िलिपक सहा क िनबंधक, 
सह. सं था, कुडाळ

9404395843 arcs.sin.kudal@gmail.com

11 ी. िव ांत मा. आरेकर किन  िलिपक सहा क िनबंधक, 
सह. सं था, कुडाळ

8446252375 arcs.sin.kudal@gmail.com

12 ी. दशरथ कृ. च ाण सहकारी अिधकारी े.1 सहकारी 
अिधकारी सह. सं था ( े.1) वगुला

9423878292 co.sin.vengurla@gmail.com

13 ी. अजय ल. िहलकर सहकारी अिधकारी े.2 सहा क 
िनबंधक, सह. सं था, मालवण

9421234749 arcs.sin.malvan@gmail.com

14 ीम. सुिनता आ. भोगले सहकारी अिधकारी े.2 सहा क 
िनबंधक, सह. सं था, कणकवली

9404742425 arcs.sin.kankavli@gmail.com

15 ी. शांत . साळगांवकर किन  िलिपक सहा क िनबंधक, 
सह. सं था, कणकवली

9405399135 arcs.sin.kankavli@gmail.com

16 ी. रिविकरण शां. खांडेकर किन  िलिपक सहकारी अिधकारी 
सह. सं था ( े.1) वैभववाडी

9765531980 co1.sin.vaibhavwadi@gmail.com
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17 ी. महेश स. धुमाळ सहकारी अिधकारी े.2 सहा क 
िनबं. सहकारी सं था (दु ) िसंधुदुग

9970204099

18 ी. काश शं. जाधव लेखाप र क लेखाप र क, 
सहकारी सं था, कणकवली

9623180283

19 ीम. िनलांबरी सा. वजराटकरलेखाप र क लेखाप र क, 
सहकारी सं था, मालवण

9423936584

20 ी. संतोष म. साठे उपलेखाप र क उपलेखाप र क, 
सहकारी सं था, मालवण

8329680488

21 ी. शांत श. िशसकर उपलेखाप र क उपलेखाप र क, 
सहकारी सं था, कणकवली

9404940054

22 ी. शांत ब. दळवी उपलेखाप र क उपलेखा प र क, 
अिधन िज.िव.ले.प. िसंधुदुग

9403369041


