
अ. . अजदाराचे/ अिध/कम नाव रा.प ा / धारण असलेले पद कायालयाचे नाव दुर नी / 
मण नी मांक

1 2 3 4 5 क

1 ताप पाटील िवभागीय उपिनबंधक
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9867202202

2 एस.एम.फुलारे कायालय अिध क 
( ितिनयु ीवर)

िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9860452437

3 ी.बी.राजपूत कायालय अिध क
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

99420380399/ 
7972309963 
djr_agd@rediffmail

4 ीमती अे. ी.तायडे सहकार अिधकारी ेणी-1
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9850939163

5 के.एम.जाधव लघुलेखक
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9922849478

6 आर. ी.पंुड सहकार अिधकारी ेणी-2
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

8806891619

7 पी.डी.झरेकर मुख िलपीक
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

7588537074

8 एम. ी.देशमुख मुख िलपीक
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9421746650

9 बी.बी.काकडे मुख िलपीक ( ितिनयु ीवर)
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9423155535

10 एस.एम.अ ंकर लेखापाल
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9022663440

11 सौ.ए.एस.जुमडे मु  िन र क
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

8830713454

12 सौ.पी. ी.चौहान (हजारी) सहकार अिधकारी ेणी-2
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9850150791

13 पी.एस.खंडाळे व र  िलपीक
िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

9890389779

14 डी.ए.िपवळ व र  िलपीक िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी 
सं था, औरंगाबाद

8275321442

15
अिनलकुमार मंु.दाबशेडे िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, औरंगाबाद
िज ा उपिनबंधक, सह.सं था 
औरंगाबाद

9545775555

16
पी.एस.सदाफुले( ितिनयु ी) कायालय अिध क िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9881745765

17
के.बी.इंगळे कायालय अिध क िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9420102511

18
पी.एस.काथार लघुलेखक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

19
पी.डी.झरेकर( ितिनयु ी) मुख िलपीक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
7588537074

20
ीमती आर.बी.कंुजर मुख िलपीक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
8623022151

21
ीमती एस. ी. काथार लेखापाल िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

22
एस.टी.ग ाणे वरी  िलपीक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

23
ीमती एस.पी.जाधव वरी  िलपीक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9730923658

24
ीमती पी.एन.मा रे वरी  िलपीक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9075972632

25
एस.जे.टाक सां की सहायक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
7058016075

26
ी. पी. आर. जगरवाल किन  िलिपक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

27
टी के.िबघोत किन  िलिपक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

28
सी.बी.मोटे( ितिनयु ी) मुख िलपीक िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9420760619

29
संिगता िशंदे( ितिनयु ी) सह.अिध. े.2 िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

30
बी.टी.जाधव( ितिनयु ी) सहा.सह.अिध िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9421430827

31
ीमती ए.एस.ढगे ( ितिनयु ी) सह.अिध. े.1 िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9860615594

32
एस.एम.गाडेकर ( ितिनयु ी) सहा.सह.अिध िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

33
डॉ.मुकेश एस बारहाते उपिनबंधक,सहकारी सं था 

ता.औरंगाबाद
तालुका उपिनबंधक,सह. सं था 
औरंगाबाद

7588154362

34
एस एन बारगजे सहकार अिधकारी ेणी-1 तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9423452301

35
एल आर वानखेडे सहकार अिधकारी ेणी-1 तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9421311660

36
वाय यु देवकर मुख िलपीक तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9923490777

37
एस आर गु ा सहकार अिधकारी ेणी-2 तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
7588934768

38
आर टी टेकाळे सहकार अिधकारी ेणी-2 तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9850630039

39
बी.के. झंुझारे सह.सहकार अिधकारी तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

40
एस.एस. जाधव सह.सहकार अिधकारी तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

41
ीमती जे. पी. कु द सह.सहकार अिधकारी तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

42
ीमती पुजा ठाकुर किन  िलपीक तालुका उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद

43
एस. ी.धोटे सहायक िनबंधक, वैजापूर िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9422233112

44
टी.एन.गोमलाडु सह. अिधकारी ेणी-1 िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9370100723

45
ए. ी.िपंगट सह. अिधकारी ेणी-2 िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 

औरंगाबाद
9890510395

46
सुिधर कानडखेडकर 
( ितिनयु ी)

सह. अिधकारी ेणी-2 िज ा उपिनबंधक,सह.सं था 
औरंगाबाद

6421403267

47
ए.आर.पुरी सहायक िनबंधक, गंगापुर सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.गंगापुर
7972261736

48
बी.एम.नवथर सह.अिध. े1 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.गंगापुर
9923122169

49
एन.डी.बेडवाल सह.अिध. े3 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.गंगापुर
9421300334

50
आर.ए.च ाण किन  िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.गंगापुर

51
ी.एस.पाटील किन  िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.गंगापुर

52
वाय.एम.पठाण सहा.सह.अिध सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.गंगापुर
9922527570

53
ी. िव.पं. रोडगे सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था,ता.फुलं ी
सहायक िनबंधक,सह.सं था 
ता.फुलं ी

9421424433

54
ीमती.रे.र.दंडग ाळ सह.अिध. ेणी-1 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.फुलं ी
9850902949

55
ी.ना.फ.जाधव सह.अिध. ेणी-2 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.फुलं ी
9421311555

56
शेख ऐजाज शेख मेहबुब मुख िलिपक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.फुलं ी
9823661102

57
ी. सु.पं.आहेर सहा क सहकार अिधकारी सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.फुलं ी
9420303034

58
ी.िव.नं.मोरे किन  िलिपक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.फुलं ी
9552395849

59
िदलीप म. गौडंर, सहा क िनबंधक, पैठण सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.पैठण
9423448226

60
एल एम कासार, सहकार अिध. े 1 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.पैठण
9422766233

61
ीमती वै.का.येसगे, मुख िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.पैठण
9167215024

जा. .रासिन ा/क -7/औरंगाबाद िवभाग / औरंगाबाद/ क व ड नामतािलका /मा ता/1084/2020, िद. 17/02/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  अ

प रिश  अ

रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील



62
ी टी ी ख ी किन  िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.पैठण
9175594602

63
ी िड आर मातेरे सहा क िनबंधक, िस ोड/ 

सोयगांव
सहायक िनबंधक,सह.सं था 
ता.िस ोड

9404589906

64
ी िड बी परदेशी सहकार अिधकारी ेणी-1 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.िस ोड
8806157452

65
ीमती संिगता तेजराव िशंदे सहकार अिधकारी ेणी-2 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.िस ोड
9028586000

66
पी एन काचोळे सहकार अिधकारी ेणी-2 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.िस ोड
9359409639

67
ीमती सी.जी.काथार सहा क सहकार अिधकारी सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.िस ोड
8421655249

68
ी .टी.सावळे सहा क सहकार अिधकारी सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.िस ोड
9765980422

69
बी.एस.मरमट, सहकार अिधकारी े-1, सहकारी 

सं था, ता.सोयगांव
सहायक िनबंधक,सह.सं था 
ता.सोयगाव

9423393026

70
एस.वाय.पठाण, सहकार अिधकारी े-2, सहकारी 

सं था, ता.सोयगांव
सहायक िनबंधक,सह.सं था 
ता.सोयगाव

9604144447

71
के.एफ. जरारे किन  िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.सोयगाव

72
ीमती आ पाली बी.काशीकर सहा क िनबंधक सहकारी 

सं था    ता. खुलताबाद
सहायक िनबंधक,सह.सं था 
ता.खुलताबाद

9604312622

73
ीमती सुषमा नवनाथ साबळे सहकार अिधकारी ेणी -2 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.खुलताबाद
9923109427

74
पी जी िवघोतेकर सहा क सहकार अिधकारी सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.खुलताबाद

75
पी पी सािव े किन  िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.खुलताबाद

76
डी आर केदारे किन  िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.खुलताबाद

77
ीमती अचना वाडेकर सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था क ड
सहायक िनबंधक,सह.सं था 
ता.क ड

9420564464

78
डी.डी. जै ाल सह.अिधकारी ेणी-1 सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.क ड
9422217248

79
मोईन मो युनुस मुख िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.क ड
9763684129

80
कृ ा च ाण सह.सहकार अिधकारी सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.क ड
9404000424

81
ी जी घुगे किन  िलपीक सहायक िनबंधक,सह.सं था 

ता.क ड

82 ी.टी.बी.भोजने स.िन.दु.औबाद िज.दु.िव.अ.औरंगाबाद 9822720849

83 एन.जी.देशमुख स.अ. े.1 िवउपिनदु.औबाद 9011007841

84 ी.एम.काळे सह. अिधकारी े.2 स.िन.दु.औरंगाबाद 9421663788

85 ीमती एस.एस.वानखेडे मुख िलिपक िवउपिनदु.औबाद 9763543999

86

ी अनंत तरवडे िवलेप वग-2 िवभागीय सहिनबंधक,सहकारी 
सं था (लेखाप र ण), 
औरंगाबाद िवभाग औरंगाबाद

9011395447

87
ी एस.एम.सराफ लेप ेणी-1 िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9420204463

88
ी ए.एम.तायडे लेप ेणी-2 िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9420435782

89
ी एस.बी.देशमुख लेप ेणी-2 िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9405386827

90
ी यु.आर.शेळके उपलेखाप र क िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9764279736

91
ी डी.पी.भोसले उपलेखाप र क िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9860827061

92
ी एस.एन.सरवदे उपलेखाप र क िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9834270476

93
सौ.पी.पी.गायकवाड उपलेखाप र क िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 7558880255       

( ॉटसप नाही)

94
मोह द साजेद मो.याकुब किन  िलपीक िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9604662068       

( ॉटसप नाही)

95
ी आर.एम.तागड किन  िलपीक िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9420381264

96
सौ.सोनाली गो.बाराबोटे किन  िलपीक िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 7588819747

97
सौ. िणता सोनवणे किन  िलपीक िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9763021604

98
ीमती पी.टी.अवसेकर किन  िलपीक िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 9403529201

99
सौ.ए. ी.राऊत किन  िलपीक िव.स.िन (लेप), औरंगाबाद 8390130238

100
ी.जे.पी.िनगडे िज ा िवशेष लेखाप र क वग 1 िज ा िवशेष लेखापरी क वग-

1 सहकारी सं था औरंगाबाद.
9371310031

101
ी.एस.के.गायके िवलेप वग-2िफरते पथक 

औरंगाबाद
िज. िव. ले.प वग-1, स. सं. 
औरंगाबाद

9422224458

102
ीमती वाय.एस.चाकोते लेप ेणी-1 िज. िव. ले.प वग-1, स. सं. 

औरंगाबाद
9421991313

103
ी.एन.आर.यावलकर लेप ेणी-1 िज. िव. ले.प वग-1, स. सं. 

औरंगाबाद
9595325195

104
ी.एस.बी.िचलवार लेप ेणी-1 िज. िव. ले.प वग-1, स. सं. 

औरंगाबाद
9850590167

105
ी.एन.एस.गायकवाड लेप ेणी-1 िज. िव. ले.प वग-1, स. सं. 

औरंगाबाद
9421413198

106
ी.डी.ए.थोरह े लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9423395158

107
ी.पी.बी.बोरसे लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9503512095

108
ी.एस.ए.रेणुके लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9420938464

109
ी.पी.वाय.डोगंरे लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9175635499

110
ी.के. ी.देशमुख लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9423389717

111
ीमती ए.ए.राउत लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
7588075516

112
ी.ए.टी.सानप लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9527846407

113
ी.एस. ी.काटकर लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9767401043

114
ी.सी.एस.बेग लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8275238879

115
ी.जी.एच.ठाकुर लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9158612391

116
ी.जी.ड ु.वा ळ लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9822917687

117
ी.एस.एम.दज लेप ेणी-2 िज. िव. ले.प वग-1, स. सं. 

औरंगाबाद
9423747927

118
ी.पी.एस.जोजारे उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. सं. 

औरंगाबाद
8087523991

119
ी.के.एन.माळवे उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. सं. 

औरंगाबाद
9822759056

120
ी.जे.एन.तांदळे उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9822112598

121
ी.बी.बी. े उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
7588931001

122
ी.पी.बी.कदम उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9850980744

123
ी.ए. ी.सोनार उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9822953215

124
ी. ी.बी.भारती उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9404128245

125
ी.जी.एम.िवखार उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9970011823

126
ी.सी.ए.को ी उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8208069909

127
ी.एस.पी.मुळे उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8275534481



128
ी.पी.एस.शहागडकर उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8552969025

129
ी.एन.ए.मतसागर उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9421312056

130
ी.एस.के.शेख उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8554900171

131
ी.ए.एस.शेख उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9422563428

132
ी.एस.आर.जाधव उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9421475623

133
ी.जी.एस.शेलार उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9420810652

134
ीमती ी.एल.महालीगें उपलेखाप र क िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8788700058

135
ीमती एस.एच.गावडे उपलेखाप र क 12.12.18 पासुन सा र 

आयु  कायालय पुणे येथे 
सेवावग

9403858817

136
ी.एच.ड ु.शेख क.िलपीक िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8087002526

137
ी.आर.एस.कोलते क.िलपीक िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8668822376

138
ी.बी.के.पवार क.िलपीक िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9021440975

139
ीमती ी.आर.आ ाड क.िलपीक िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9763778948

140
ी.एस.पी.पाटील क.िलपीक िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9588404364

141
ीमती एम.आय.संुदरडे क.िलपीक िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9834832395

142
ीमती.एस.बी.नोगजा क.िलपीक िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
8483949849

143
ी.एल.आर.घुगे क.िलपीक िज. िव. ले.प वग-1, स. 

सं.औरंगाबाद
9404031289

144
ी.यु.पी.जोशी िवशेष लेखाप र क वग-2 थम पुरक िवशेष लेखाप र क 

वग-2 सहकारी सं था औरंगाबाद
9921028887

145
ीमती पी.बी.देवकाते लेखाप र क ेणी-2 थम पुरक िव. ले.प  वग-2 

औरंगाबाद
9730380169

146
ी.एस.एन.जगताप उपलेखाप र क थम पुरक िव. ले.प  वग-2 

औरंगाबाद
9403335438

147
ीमती एम.एस.बानाईत उपलेखाप र क थम पुरक िव. ले.प  वग-2 

औरंगाबाद
9665658882

148
ी.पी.एस.सोनुने क.िलपीक थम पुरक िव. ले.प  वग-2 

औरंगाबाद
9422738296

149
ीमती के.ए.शहाणे क.िलपीक थम पुरक िव. ले.प  वग-2 

औरंगाबाद
9860339946

150
ी. ी.बी.पापुलवार िवशेष लेखाप र क वग -2 िवशेष लेखा प र क वग-2, 

सहकारी सं था (पणनिशखर), 
औरंगाबाद

9421263473

151
सौ.जे.एस.वखारकर लेखाप र क ेणी-2 िव. ले.प (पणनिशखर) 

औरंगाबाद
7588165185

152
कु.एस.एस.बनकर किन  िलपीक िव. ले.प (पणनिशखर) 

औरंगाबाद
7875751547

153
ी.िड.आर.शेजुळ किन  िलपीक िव. ले.प (पणनिशखर) 

औरंगाबाद
9764095416

154
ी.ए.बी.देशपांडे लेखाप र क ेणी-1 दतीय िवशेष लेखा प र  क वग-

1 सहकारी सं था 
(साखर),औरंगाबाद

8830629655

155
सौ एस.सी.गवळी लेखाप र क ेणी-1 दतीय िव. ले.प (साखर) 

औरंगाबाद
9822391170

156
ी.आर. ी.नाईक लेखाप र क ेणी-2 दतीय िव. ले.प (साखर) 

औरंगाबाद
9028497036

157
सौ.आर.आर.माणके किन  िलपीक (क) दतीय िव. ले.प (साखर) 

औरंगाबाद
9422559631

158
फा क शेख अहेमद किन  िलपीक (क) दतीय िव. ले.प (साखर) 

औरंगाबाद
9421304518

159
ी.आर.टी.शेळके िवशेष लेखाप र क वग -1 िव. ले. प. वग-1  सह. सं. 

(साखर), औरंगाबाद
8552911600

160
ी.एच. ी.धनवई लेखाप र क ेणी-1 िव. ले.प (साखर) औरंगाबाद 9421686639

161
ी.पी.एस.कुळकण लेखाप र क ेणी-1 िव. ले.प (साखर) औरंगाबाद 9404135963

162
ी.ए.जी.जाधव लेखाप र क ेणी-2 िव. ले.प (साखर) औरंगाबाद 9028531000

163
ीमती आर.के.पंचवटकर लेखाप र क ेणी-2 िव. ले.प (साखर) औरंगाबाद 8623906833

164
ी. ी.एस.पवळ उपलेखापरी क िव. ले.प (साखर) औरंगाबाद 9404115561

165
ीमती पी.बी.घुगे किन  िलपीक िव. ले.प (साखर) औरंगाबाद 9503105771

166
ी.एस.के.पोकळे िवशेष लेखाप र क वग -2 िव. ले. वग-2 सह. सं. (पणन) 

औरंगाबाद
9527352222

167
ी.बी.बी.चाळक लेखाप र क ेणी-1 िव. ले.प (पणन) औरंगाबाद 9422244131

168
ी.आर.डी.भावले लेखाप र क ेणी-2 िव. ले.प (पणन) औरंगाबाद 7588076765

169
ी.जी.ई.सरग उपलेखापरी क िव. ले.प (पणन) औरंगाबाद 9822603624

170
ीमती एस.आर.आढाव उपलेखापरी क िव. ले.प (पणन) औरंगाबाद 9158448034

171
ीमती एम.पी.पवार किन  िलपीक िव. ले.प (पणन) औरंगाबाद 8805160062

172
ी.के.सी.शेख किन  िलपीक िव. ले.प (पणन) औरंगाबाद 7972397214

173
ी.डी.एच.च ाण िवशेष लेखाप र क वग -2 िव. ले. वग-2 सह. सं. ( ाहक) 

औरंगाबाद
9404144335

174
ी.के.एम.पाटील लेखाप र क ेणी-2 िव. ले.प ( ाहक) औरंगाबाद 9422469262

175
ी.ए.एम.अ वाल उपलेखापरी क िव. ले.प ( ाहक) औरंगाबाद 9422711818

176
ी.एस.बी.वाघचौरे किन  िलपीक िव. ले.प ( ाहक) औरंगाबाद 9881331484

177
एस.डी.कोलते उपलेखापरी क िजिवलेप वग-2 पदुम औबाद 9423392404

178
ी.एस.भारती उपलेखापरी क िजिवलेप वग1 औबाद 9404128245

179 ी.सुिनल कासतोडे,
सह.अिध. े.2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, क ड

अ. . अजदाराचे/ अिध/कम नाव पदनाम प ा दुर नी / 
मण नी 

ई-मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1

िवनायक कच दास कापकर मािणत लेखाप र क पलॉट नं.36 पकज हौिसग 
सोसायटी नाथपुरम  रोड 
कांचनवाडी औरंगाबाद

989003137 vinayakkapkar@gmail.com

2

ाम नानासाहेब  मोईन पाटील वकील घर न. 05 ग ी नं.11 जय 
भवानी नगर ,साई हे  ब 
शेजारी एन 4जवळ औरंगाबाद.

9881558425 mohinpatil@gmail.com

3

एकनाथ दाजीबा ढवळे ाचाय (सहकार िश ण क  ) 
नािशक

सहयादी आपामेट ट नं 23 
/1 फलॉट  न 6 सुतिगरणी 
जवळ ंकटेश मंगल 
कायालया ा पाठीमागे 

9923961561 swap121299@gmail.com

4

राजु भाकर गुडे वकील ॅट नं.1 ए िवंग ीिनवास 
कॉ े  फलॅट नं.10 &11 
एन.एस.-3 एन-4 िसडको 
औरंगाबाद

advrpgude@gmail.com

5

द ा य पाडुरंग पागारकर. मािणत लेखाप र क घर नं 3 /13  /70  ल ीमी 
माता मिदरा जवळ जाधव मडी 
औरंगाबाद

7385377312 ppdattatray@gmail.com

6

सागर पेमिसंग राजपुत . मािणत लेखाप र क साळंुके व ी फुलेवाडी  
ामीण,ता. वैजापुर िज. 

औरंगाबाद.

9423184060 rajutaudit@gmail.com

आदेशासेाबतचे प रिश  ब

जा. .रासिन ा/क -7/औरंगाबाद िवभाग /औरंगाबाद / क व ड नामतािलका /मा ता/ 1084 /2020, िदनांक 17/02/2020

प रिश  ब
रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील



7

आय रमेश कोडंीराम उपकोषागार अिधकारी माहेर 11 नवयुग कॉलनी  
भाविसंगपुर औरंगाबाद.

9423704041 aaryark69@gmail.com

8

संजय द ा ेय वाणी मािणत लेखाप र क एन 11 इ -11/ 3 मयुर नगर 
मेन  रोड हाडको गणपती मंदीर 
औ.बाद

9372006791 sanjaywani133@gmail.com

9

अिनल वसंतराव च ाण मािणत लेखाप र क मु .पो. िशवुर ता.वैजापुर िज. 
औरंगाबाद.

8275007425 anilchavan.lic.ac@gmail.com

10

गणेश ओकंार वमा मािणत लेखाप र क पलॉट नं. 9 ग.ट.04 मातडनगर 
खडोबा मंिदर रोड सातारा 
औरंगाबाद.

9325203785  / 
7276778742

varmaauditor7115@gmail.com

11

अनंत गणेश डंगावकर मािणत लेखाप र क घर नं. 100  ाडा कॅलनी  
िपरबाजार उ ानपुरा 
औरंगाबाद

9890075604 agdagaonkar55@gmail.com

12

सुिनल शामलाल भगुरे वकील पलॅट न.184 प रजात नगर एन 
4 िसडको औरंगाबाद.

9850963858  
/8999828461

sunilbhagure@yahoo.com

13

स  मानिसंगराव पाटील मािणत लेखाप र क पलॅट न.226 ए उलका नगरी  
गारखेडा परीसर औरंगाबाद.

7588075714 prasannapatil69@yahoo.com

14

मोद दौलतराव पाटील मािणत लेखाप र क एन 2 एच 2 /10 ठकरे नगर 
िसडको औरंगरबाद.

9422207040  
/7588537911

patilauditor27@gmail.com

15

शेख खाजाभाई हसन मािणत लेखाप र क ग ी नं. 28 नु.बायजीपुरा  
औरंगाबाद.

9325219039 khajabhaishaikh1966@gmail.co
m

16

केदार ीपादराव दाते मािणत लेखाप र क घर नं .12 िसंहगड सार वैभव 
जटवाडा रोड हासुल औरंगाबाद.

9422290375 krdardatye@gmail.com

17

िगरीश गणपतराव ख े मािणत लेखाप र क घर नं.94 फलॉट 03 ओकारे र 
चैक उलका नगरी औरंगाबाद

9405682485  
/814949271

auditorgirishkhiste@gmail.com

18

बसवराज काशीनाथ चैाधरी मािणत लेखाप र क सी. एम 2 ,160  /1 िसडको 
एन 2  ठाकरे नगर ामिवकास 
भवनसमोर िजजाउ 
चौकीऔरंगाबाद.

9423147379 chowdharybaswaraj@gmail.co
m

19

सुखदेव शांताराम साबळे सेवा िनवृत ले.प. आशा िदप  घर नं. िड /80 /4, 
5 िशवाजी नगर औरंगाबाद.

9822195353 -

20

राधा गणेश पवार मािणत लेखाप र क ॉट नं.एच 01 ता ाजी चोक 
िशवशंकर कॉलनी आरंगाबाद.

9545006192 radhapawar1977@gmail.com

21

ीधर एकनाथ सोनकांबळे मािणत लेखाप र क ॉट नं. 34 ग ी नं. 04 ु 
हानुमान नगर गारखेडा प रसर 
औरंगाबाद.

9850193650 shridharsonkamble@gmail.com

22

अमोल तुकाराम देशमुख वकील पलॉट 23 गट नं.125 से र f 
n s  /1,12 वी योजने ा 
उ रेस िशवाजी नगर औरंगाबाद

9225220001 lexanmol@gmail.com

अ. .
अजदाराचे नाव पदनाम प ा मण नी/ दुर नी 

मांक ई -मेल आयडी

1 2 3 4 5 6 क

1 ी राज  संपतराव अंकुशे वकील
ॉट नं.ए2 सॅफरॉन गॅल ी 

अपामट भातनगर 
भाविसंगपुरा औरंगाबाद

9422712695 raj_ankushe65@rediffmail.com

2 ी किपल दादाराव इंगळे मािणत लेखाप र क
गट नं.232 ॉट नं.125 

गुलशन कॉलनी सावंगी (हसुल) 
औरंगाबाद

9623595774/ 
9209666346

kdingaleauditor@gmail.com

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