
अ. अजदाराचे/ अिध/कम नाव रा.प ा /धारण असलेले पद दुर नी/ मण नी ई  मेल आयडी
1 2 3 4 5

1 ी. काश अ ेकर िज ा उपिनबंधक  सहकारी सं था 
सातारा 8329525734

dceosatara@gmail.com

2 ीमती ए.एस. पंिडतराव सहा क िनबंधक(2)
3 ीमती पी.के.काळे सहा क िनबंधक(3) 9552558773
4 ी एन.टी.िशंदे कायालय अिध क-1
5 ीमती जी.जी.कंुभार कायालय अिध क-2
6 ी एन.जे.साबळे सहकारी अिधकारी ेणी-2
7 ी.एल.एन. घनवट मु  िलपीक
8 ी डी.एम.मोिहते मु  िलपीक
9 ी टी.पी. देशमुख मु  िलपीक
10 ी.एस. ी. वदे लेखापाल
11 ीमती एस.आर. कानेटकर व र  िलपीक
12 ी एस.टी.ग डकर व र  िलपीक 8830363128
13 ी एस.एस.आवळे व र  िलपीक 9175321389
14 ी.ए.सी.मोिहते किन  िलपीक
15

ी.बी.एम.तावरे
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
सातारा 9822186639

arcssatara@gmail.com

16 ी.के.एम.च ाण सहकारी अिधकारी ेणी-1
17 ी एन.एस.यादव मु  िलपीक
18 ी पी.जी. चतुर मु  िलपीक 9922214755
19 ी.एन.बी.पवार सहकारी अिधकारी ेणी-2
20 ी.एन.डी.सुपेकर सहकारी अिधकारी ेणी-2
21 ी काश गाढवे सहा क सहकारी अिधकारी
22 ी के.आर.खोत सहा क सहकारी अिधकारी
23 ी.एस. ी.सुि क सहा क िनबंधक  कोरेगांव 9422230547

arcskoregaon@rediffmail.co
m

24 ी. ि ल पाटील सहकारी अिधकारी णी-1 9604147480
25 ी ील माळी सहा क सहकारी अिधकारी 960863983
26 ी यु.जे.उंबरदंड सहा क िनबंधक  खटाव 9404824711 arcsvaduj@rediffmail.com
27 ी आर.आर.राठोड सहकारी अिधकारी ेणी-1
28 ी.बी.ए.भोसले मु  िलपीक 9766199907
29 ी ी.एस. जाधव सहा क सहकारी अिधकारी
30 ीमती ी.ए. बाबर सहा क िनबंधक  माण 9423264674 arcsman3@rediffmail.com
31 ीमती के.एस. पाटणे सहकारी अिधकारी ेणी-1 9623703847
32 ी सुधीर पवार मु  िलपीक
33 ी ए.आर. यलमार सहा क सहकारी अिधकारी 9767269408
34 ी. एन.के. पनवर सहा क िनबंधक  खंडाळा 9422053340 arcskhandala@gmail.com
35 ी ए.आर. ि रसागर सहकारी अिधकारी ेणी-1 9890659636
36 ी ाने र च ाण मु  िलपीक
37 ीमती चै ाली पवार सहकारी अिधकारी ेणी-2
38 ीमती कुडमलवार किन  िलपीक
39 ी.एम.एल.माळी सहा क िनबंधक  कराड 9423272455 arcskarad@rediffmail.com
40 ी. ी.आर. मोरे सहकारी अिधकारी ेणी-1 9970503179
41 ी.एफ.एस. गावीत मु  िलपीक
42 ी एस.एस.संकपाळ सहकारी अिधकारी ेणी-2
43 ी ी.बी.सुव सहकारी अिधकारी ेणी-2
44 ी .आर. थ े सहा क सहकारी अिधकारी
45 ीमती भागवत िसमा सहा क सहकारी अिधकारी
46 ी.एस.डी.पवार सहा क िनबंधक  पाटण 8275214579 arcspatan@rediffmail.com
47 ी.बी.जे.शेळके सहकारी अिधकारी ेणी-1
48 ीमती अचना थोरात मु  िलपीक
49 ी जी.एस. देशमुख सहा क सहकारी अिधकारी 9850471291
50 ी.ए.बी. थोरात सहा क िनबंधक  वाई 9921968670 arcswai@gmail.com
51 ी.आर.ए. सावंत सहकारी अिधकारी ेणी-1 9860545411
52 ी आर.जे. कोरडे सहकारी अिधकारी ेणी-2
53 ी. एन.एम. िमरजकर सहा क सहकारी अिधकारी
54 ी.जे.पी.िशंदे सहा क िनबंधक महाबळे र 9922404225

arcsmahabaleshwar@gmail.
com

55 ीमती पी.डी.गायकवाड सहकारी अिधकारी ेणी-1 8805870200
56 ी जे.एस. सावंत सहकारी अिधकारी ेणी-1 9860462976

प रिश    'अ'को ापूर िवभाग /सातारा
रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील

जा. .रासिन ा/क -5/को ापूर िवभाग /सातारा/क व ड नामतािलका/मा ता/ 1018/2020,  िदं. 12/02/2020
आदेशासेाबतचे प रिश  'अ'



57 ी  एस.जी.अमराळे किन  िलपीक
58

ी एस.आर.धायगुडे सहा क िनबंधक  फलटण 8888907441 arcsphaltan@rediffmail.com

59 ीमती एस.पी.कुलकण सहकारी अिधकारी ेणी-1
60 ी आर.ए. इनामदार मु  िलपीक 8796547239
61 ी सी.आर भुजबळ सहकारी अिधकारी ेणी-2
62 ी शेखर साळंुखे सहकारी अिधकारी ेणी-2 9657809095
63 ी.जे.टी. खामकर सहा क िनबंधक  जावली 9604670929 arcsmedha@gmail.com
64 ीमती पी.यु.कांबळे सहकारी अिधकारी ेणी-1 9405234712
65 ी पी.सी. गुरव सहा क सहकारी अिधकारी
66

ी. िवजय द ा य सावंत िज  हा िवशेष लेखापरी क वग-1, 
सहकारी सं था, सातारा

9168464676

67
ी  संजयकुमार सखाराम पंुडे

िवशेष लेखापरी क वग-2, 
सहकारी सं था, (िफरते  पथक) 
सातारा

8329408949

68
ी. आनंदराव रामचं   कंुभार

लेखापरी क ेणी- 2 अिधन िज  हा 
िवशेष लेखापरी क वग-1, सहकारी 
सं था, सातारा

9921455139

69
सौ.  आशा ाने र नलवडे

अ. लेखापरी क ेणी-2, अिधन िज  हा 
िवशेष लेखापरी क वग-1, सहकारी 
सं था, सातारा

9423009663

70
ी. आनंदराव वसंत पवार

उपलेखापरी क अिधन िज  हा िवशेष 
लेखापरी क वग-1, सहकारी सं था, 
सातारा

9730571563

71
ी. सागर सुरेश रायगांवकर

उपलेखापरी क अिधन िज  हा िवशेष 
लेखापरी क वग-1, सहकारी सं था, 
सातारा

9049695556

72
ी. सुधीर बापुसाहेब  जमदाडे

िलपीक अिधन िज  हा िवशेष 
लेखापरी क वग-1, सहकारी सं था, 
सातारा

9765491203

73
ीमती  िश ा िदपक पंडीत

िलपीक अिधन िज  हा िवशेष 
लेखापरी क वग-1, सहकारी सं था, 
सातारा

9689913717

74
ी. िवशाल काशीनाथ  भोसले

िलपीक अिधन िज  हा िवशेष 
लेखापरी क वग-1, सहकारी सं था, 
सातारा

9890923409

75
ी. रमेश िकशन बागुल लेखापरी क ेणी-1, सहकारी 

सं था, सातारा 9881864988

76 कु. राणी िशवाजीराव घायताडे अ. लेखापरी क ेणी-1, सहकारी 
सं था, सातारा 8308069691

77 ी. िस दाथ गुलाबराव बनसोडे अ.लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 
सं था, सातारा 9890625413

78 सौ. अिनता द ा  अटक . अ. लेखापरी क ेणी-2, , सहकारी 
सं था, सातारा 8421709040

79 सौ. कोजे ी  हेमंत खराडे ि . अ. लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 
सं था, सातारा 9552679927

80 ी. हणमंत बाळू पवार उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 
सातारा 9604362710

81 ी. अिवनाश रावसाहेब लभे उपलेखापरी क, , सहकारी सं था, 
(सेल) सातारा 9765186929

82 ी शैलेश जनादन जाधव . अ. उपलेखापरी क, सहकारी 
सं था, सातारा 9403818415

83 ी. पेश जयवंत  सपकाळ िलपीक अिधन लेखाप र क ेणी-1, 
सहकारी सं था, सातारा 9130419796

84 सौ. उ ती देव त मोटे िलपीक अिधन अ. लेखाप र क ेणी-
1,  सहकारी सं था, सातारा 9890505049

85
ीमती. कांचन राजे . माने िलपीक अिधन अ. लेखाप र क ेणी-

2,  सहकारी सं था, सातारा 8862088322
रा  सहकारी िनवडणूक 
ािधकरण पुणे यांचेकडे सेवा 

अिध हण
86

ी. आकाश महादेव भोईटे िलपीक अिधन . अ. लेखाप र क 
ेणी-2, सहकारी सं था, सातारा 9168513338

87
ी. संजयकुमार रामचं  साबळे उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 

कोरेगांव 9637907776

88 ी. चं शेखर गोरखनाथ भोकरे अ. उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 
कोरेगांव 9822516736

89
ी. काश रखमाजी  ठोबंरे लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 

सं था, पाटण 9890735357



90 ी. बाळासो. िदनकर मायणे उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 
पाटण 9922616152

91 ी. संजय आनंदराव अतकरे अ. उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 
पाटण 7058046537

92 ी. संदीप जग ाथ मंदरे िलपीक अिधन लेखाप र क ेणी-2 , 
सहकारी सं था, पाटण 9762633064

93
ी. राजाराम सुरेश  कणवर लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 

सं था, वाई 8975654455

94 सौ. पाली चं शेखर मढकर उपलेखाप र क , सहकारी सं था, वाई 9403165928

95 ी. ाने र मा ती चोरगे अ. उपलेखापरी क  , सहकारी सं था, 
वाई 9423861531

96
ी.  शंकर रामचं   सावंत लेखापरी क ेणी-2, , सहकारी 

सं था, वडुज 9423263673

97 ी, महादेव सखाराम  जाधव उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 
वडुज 9890013821

98 सौ, मिनषा सिचन िपसे अ. उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 
वडुज 9175134872

99
ी. नरे  संतोष  पवार लेखापरी क ेणी-2 , सहकारी 

सं था, फलटण 9421213661

100 ी. वामन शंकर वांगडे अ. लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 
सं था, फलटण 9423866024

101 सौ.  भारती भूषण भावेकर उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 
फलटण 9156612620

102 ी, अनंत द ा य लंबे अ. उपलेखापरी क , सहकारी सं था, 
फलटण 9822812460

103 ी.  जगदीश नारायण कारंडे िलपीक अिधन लेखाप र क ेणी-2 , 
सहकारी सं था, फलटण 8805518922

104 ी. िवनायक कृ ाजी  
टंकसाळे

लेखापरी क ेणी-2 , सहकारी 
सं था, कराड 9766397023

105 ी. सुयकांत गणपत  जाधव . अ. लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 
सं था, कराड 9890925917

106 ी. दता य एकनाथ  जाधव अ. लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 
सं था, कराड 9422605067

107 ी.ज  बार मिहताब शेख ि .अ. लेखापरी क ेणी-2, , सहकारी 
सं था,  कराड 9763280018

108 ी. रोिहत आ ाराम सुयवंशी उपलेखापरी क,  सहकारी सं था 
कराड 9975806562

109 ी. भारत शंकरराव काकडे उपलेखापरी क, सहकारी सं था, 
उं ज 9881607234

110 ी.  सुशीलकुमार वामन  
कांबळे

लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 
सं था,दिहवडी 9975016163

111 ी. चं कांत सोपान. िशंदे िलपीक अिधन लेखािपर क ेणी-2, 
सहकारी सं था, दिहवडी 9960617286

112
ी. ानू िनवृ ी सावंत लेखापरी क ेणी-2, सहकारी 

सं था, पाचगणी 9881582630

113
सौ.सुजाता वैभव  कोरडे उपलेखापरी क, सहकारी सं था, 

खंडाळा 9923101075

114
ी. डी. एन.  पवार िवशेष लेखापरी क वग-1, 

सहकारी सं था, (साखर)सातारा 9922773670

115 ी. ए. सी.  िशरतोडे लेखाप र क ेणी-1 9421029085
116 ी. एम. ए. काशीद लेखाप र क ेणी-1 917500533
117 ीमती एस. के. बरकडे लेखाप र क ेणी-2 9850528522
118 ीमती पी. यु. कांबळे लेखाप र क ेणी-2 9766826738
119 ी. एस. आर. फरादे लेखाप र क ेणी-2 9284869938
120 ी. एल. बी. माने लेखाप र क ेणी-2
121 ी. आर. एम. नाकाडे उपलेखाप र क 9518737397
122 ी. डी. एस. सावंत िलपीक 9860873070
123

ी बी. ए. काळे,
ि तीय िवशेष लेखापरी क वग-1, 
सहकारी सं था, (साखर)सातारा

9822260630

124 ी. आर. एल. जाधव, लेखाप र क ेणी-1 9921292477
125 सौ.  एस. एस. िपंगळे लेखाप र क ेणी-1 9767391872
126 ी. आर. ए. चोरगे लेखाप र क ेणी-2 9766210688
127 ी. एस. जी. फडतरे लेखाप र क ेणी-2 9422400314
128 ी. के. एच. देशमुख लेखाप र क ेणी-2 9404234574
129 ी. एस. एन. वाघमळे उपलेखाप र क 9011863113



130 ी. पी. एम. संकपाळ िलपीक 960475953
131 ी. अंतु िचंधू आढारी िवशेष लेखापरी क वग-2, 

सहकारी सं था,(पणन) सातारा 7840919560

132
ी. सुधाकर  साहेबराव जगताप लेखापरी क ेणी-2, 9822681576

133
ी. द ा य आनंदराव जाधव उपलेखापरी क ,

8275662506

134 ी.िव ू ानदेव. लकडे उपलेखापरी क , 7588685742
135 ी. अिनल शंकर जाधव िलपीक 9822969497
136 ी. एस. के. पाटील िवशेष लेखापरी क वग-1, 9764149962
137

ीमती  सुजाता आर. न  ली िज ा िवशेष लेखापरी क वग-2, 
सहकारी सं था,(पदुम) सातारा 9850152957

138 ी. जयवंत युवराज सापते लेखापरी क ेणी- 1 9923477346
139 ी. संतोष रामभाऊ सानप लेखापरी क ेणी- 1 9767970063
140 ी. िनतीन गणपत साबळे, लेखापरी क ेणी- 1 9604840009
141 सौ, हेमलेता महेश  गुरव लेखापरी क ेणी- 2 9423864970
142 ी. भरत बाबुराव लकडे लेखापरी क ेणी- 2 9423264314
143 ी. एकनाथ हणमंत देशमुख लेखापरी क ेणी- 2 9921455124
144 ी. िकत  िवलास ता उपलेखापरी क , 8275037991
145

ी. मा ती  नािभराज  कोळी उपलेखापरी क , 9637692327
146 ी. िशवाजी शांताराम जंगम उपलेखापरी क , 9922011941
147 ी. मोद िव ल  जगताप िलपीक 9960197034

अ. अजदाराचे नाव पदनाम प ा दुर नी . ई-मेल आयडी
1 2 3 4 5 6

1
ी  आनंदराव काकासो कणसे मािणत लेखापरी क रा.बेलेवाडी पो.वेळू ता 

कोरेगांव िज सातारा
9423868177

2
ी िवण गोपाळराव गाढवे मािणत लेखापरी क मु.पो.खंडाळा ता खंडाळा िज 

सातारा
9881812486

3
ी द ा य जयिसंगराव पवार मािणत लेखापरी क मु.पारगांव पो.खंडाळा ता 

खंडाळा िज सातारा
9881864464

4
ीमती रईसा रिशद स द मािणत लेखापरी क मु.पो पांचवड ता वाई िज 

सातारा
9175171072

5
ी द ा य अंबादास एकाड मािणत लेखापरी क मु.खटकेव ी पो.गोखळी ता 

फलटण िज सातारा
9657828238

6
ी देिवदास ानदेव चांदगुडे मािणत लेखापरी क 102 महतपुरा पेठ फलटण ता 

फलटण िज सातारा
9850838610

7

ी िववेक दशरथ गायकवाड मािणत लेखापरी क ॅट नं.1 ओकंार ािसक 
मगर हॉ टल 
मागे, रंगरोड,ल ीनगर 
फलटण िज सातारा

9422402684

8
ी चं कांत नामदेव अडसूळ मािणत लेखापरी क 1290 रिववार पेठ,वाई ता 

वाई िज सातारा
9860446152

9

ी द ा य िदगंबर बाबर मािणत लेखापरी क 18 अ मंगळवार पेठ,फलटण 
िज सातारा

9270069600

10

ी राजेश आ ा पवार मािणत लेखापरी क क ाणी 
िब ंग,मु.पो.ओगलेवाडी ता 

कराड िज सातारा

9970371888

11
ी संदीप भानुदास साबळे मािणत लेखापरी क मु.पो.िशवथर ता िज सातारा 9284763821

12
ी कमलेश दादुराव पाचुपते मािणत लेखापरी क 284 सोमवार पेठ,मेघम ार 

अपाटमट कराड िज सातारा
9723077999

प रिश    'B' को ापूर िवभाग /सातारा
रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील

जा. .रासिन ा/क -5/को ापूर िवभाग /सातारा/क व ड नामतािलका/मा ता/ 1018/2020, िदं. 12 /02/2020
आदेशासेाबतचे प रिश  'ब'
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ी जयवंत शंकरराव ढाणे मािणत लेखापरी क 534 मंगळवार पेठ,सातारा 8390861765

14
ी द ा ् य तुकाराम तरडे मािणत लेखापरी क 63 समता पाक,शा पूरी 

सातारा
9270598298

अ ं माणीत लेखा 
प र क/वकील यांचे नाव

पदनाम प ा मण नी ं ई मेल आय डी

1 2 3 4 5 6

1 ी सुशांत मा ती खडसरे
मािणत लेखापरी क

मु पो वाई , िज सातारा 9096733251

2 ी अशोक संपत िपसाळ
मािणत लेखापरी क

मु पो वाई , िज सातारा 9822423405

3 ी बाळकृ  ीपती जाधव
मािणत लेखापरी क

मु. पो. िज सातारा 7588384490

4 कु. सुिच ा शशीकांत नलावडे
मािणत लेखापरी क

मु. पो. िज सातारा 8766881255

5 ी संजय रामचं  पंडीत
मािणत लेखापरी क

मु. पो. िज सातारा 9890003448

6 ी चं कांत अनंत कुलकण विकल मु पो उ ज, ता कराड  , 
िज सातारा 9822965983

7  ी िवकास एकनाथ च ाण
मािणत लेखापरी क मु. नारळवाडी, पो  

म ारपेठ, ता. पाटण िज 
सातारा

9822596044

      महारा  रा ,पुणे.

(रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण महारा  रा  पुणे यांचेकडील आदेश जा  रासिन ा/क -5/को ापूर िवभाग/सातारा/क व ड 
नामतािलका/मा ता/2179 /2020 िदनांक 29/08/ 20)

                                                    प रिश  ब (पुरवणी मांक. 1)

     (यशवंत िगरी ) 
     सिचव  

   रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण,


