
अ. अजदाराचे/ अिध/कम नाव रा.प ा /धारण असलेले पद दुर नी/ मण नी ई  मेल आयडी शेरा

1 2 3 4 5 6

1 ी.महेश रोिहदास शेलार
      कायालय अिध क      
िव ांत हौिसंग सोसायटी 
िल.िशवाजी पाक, को ापूर

9960586141 maheshrs77@gmail.com

2 ीमती संगीता िशवाजी आडसूर

       तवारी पयवे क         
राऊराज रेिसडे ी, मडंिलक 
वसाहत, मगंळवार पेठ, 
को ापूर

9421110373 sangeetaadsur@gmail.com

3 ीमती ाती बाबासाहेब बोराटे
          मु  िलपीक             
म.ुपो.महे, ता.करवीर, 
िज.को ापूर

9673963137 swatiborate3474@gmail.com

4 ी.रिवदास मो ा वळवी

 िवभागीय मु  िनरी क 
86/4 बी-2-ए, जयभवानी 
कॉलनी, फुलेवाडी,कसबेकर 
पाक, को ापूर

9421231827 ravivalvi1980@gmail.com

5 ीमती ाती रामचं  पोवार
         तवारी िनरी क          
667, ई वॉड, लाईन बाजार, 
को ापूर.

9423640740 swatipowar123@gmail.com

6 ीमती शिमला सिचन पाटील
         मु  िलपीक           
नागदेववाडी, ता.करवीर, 
िज.को ापूर

9423858472

7 ी.भगवान शामराव पवार
        व र  िलपीक          
2814, डी वॉड, शु वार पेठ, 
को ापूर

9422047676 bigbvedant@gmail.com

8 ी.िचंतामणी सुरेश कसंुदे
          व र  िलपीक             
गजानन महाराज नगर, 
िसंधुनगरी, को ापूर

9762756552 kasundecs@gmail.com

9 ीमती ाथना दादासाहेब ामी
सहा क सहकारी अिधकारी 
र ी अपाटमट, ईकर 
कॉलनी, को ापूर

8390011127 prarathanaswami@gmail.com

10 ी.अजुना शामराव कोकाटे
        व र  िलपीक          
म.ुपो.िश ूर तफ मलकापूर, 
ता.शा वाडी, िज.को ापूर

9860509089 arjunkokate1974@gmail.com

11 ी.ए ी गराडे सहा क िनबंधक 9049221521 ddrkolhapur@gmail.com
12 ी.एस बी येजरे सहा क िनबंधक 9325883679
13 ी पी एम मालगांवे सहा क िनबंधक 9421181035
14 ी एम ए ओतारी कायालय अिधकारी १ 9850561372
15 ीमती डी एस चौगुले कायालय अिधकारी 2 922652455
16 ी ी टी गोंदकर कायालय अिधकारी 3 9404458972
17 ी एस ी िशदें सहकारी अिधकारी ेणी 1 92623660071
18 ी िवजय वाघमारे सहकारी अिधकारी ेणी 1 ापनाने स. िन. ता. िशरोळ येथे कायरत
19 ी यु एस उलपे मु िलपीक 9922447474
20 ीमती एस डी च ाण मु िलपीक 9545201976
21 ी एस आर काळे लेखापाल 9921111091
22 ीमती.एम.आर मोिहते मु िलपीक 9923012307
23 ी.पी एन कदम वरी  िलपीक 9921917689
24 ी ी एम येळवडे वरी  िलपीक 9011421545
25 ी एन डी पाटील वरी  िलपीक 9890257622
26 ीमती एन डी पाटील वरी  िलपीक 9350782324
27 ी यु ी जाधव वरी  िलपीक 9657140040

28 ी डी एस पाटील वरी  िलपीक 8425956112
ापनाने मा. िव.स.िन को ापूर िवभाग 
को ापूर येथे कायरत

29 ी पी डी हा गले किन  िलपीक 8421383143

30 डॉ. गती अ.बागल उप िनबंधक 9850641213 dyrcshatkanangle@gmail.com
31 ी. आर जी. कुलकण सहकारी अिध. ेणी-१ 9970889947
32 ी एम.जी.िशदंी मु  िलपीक 9822209877
33 ी पी.एम.माळी मु  िलपीक 7760740033
34 ी डी.आर.पोवार सह.अिध. ेणी-2 9420778212
35 सौ.पी.यु.माळी सह.अिध. ेणी-2 7218824296
36 ी एस.एस.िशदें सह.अिध. ेणी-2 7709943031
37 ी एस.जी.झलग सहा.सह.अिधकारी 8482871060 sanjayzalag@gmail.com
38 ी एस.बी.नाईक सहा.सह.अिधकारी 9011226930
39 ी ऐ.जे.मु ा किन  िलपीक 9970331162

40 ी.िशरीष स ा ा तळकेरी सहा क िनबंधक 8329780330 arcs.panhala@gmail.com
41 ी.कृ ा सखाराम ठाकरे सहकारी अिध. े.1 8805352828
42 ी.िमलीदं महादेव पाटील सहकारी अिध. े.2 9518931871
43 ीमती माधुरी सुधीर कंुभार मु िलपीक 9763526388

44 ी.िव नाथ परमे र मटटीमणी सहकारी अिध. े.2 9225507575

45 ीमती सुदशना शरद जाधव किन  िलपीक 9673287194

46 ी.बी.के.पाटील सहा क िनबंधक 9765315995 arcskarvir@gmail.com
47 सौ.एम.डी.िभऊगडे सह अिध 1 7588698492
48 ी.एम ए मु डकर सह.अिध.2 9423042159
49 ी.ए.एन.िशदें सह.अिध.2 7620636318
50 ी.एस.पी.पाटील सह.अिध.2 9665902121
51 ी.आर.ए.कोगनोळे सहा.सह.अिध. 9923021740
52 सौ.जी.एम.मगंसुळे किन  िलपीक 9284346465
53 ीमती एन ी वाडेकर किन  िलपीक 8308687562

54 ी. सी. एम. इंगवले सहकारी अिध. े.1 9960789765 dyrcskolhapur@gmail.com
55 ी. ए. एम. मगंसूळे सहकारी अिध. े.1 9822145333
56 ीमती एस.एस. भांबरेु सहकारी अिध. े.2 8055476645
57 ी ी.एम.तोडकर मु  िलपीक 9623215154
58 ीमती एम.एस. वाघ सहकारी अिध. े.2 9172794099
59 ीमती बी.बी. भांडारकर सहकारी अिध. े.2 8779059349
60 ी. ए. सी. गोसावी सहा क सह.अिध. 9545632856

61 ीमती सी. एस. माळी सहा क सह.अिध. 9373828208
ापनाने मा. िव.स.िन को ापूर िवभाग 
को ापूर येथे कायरत

62 ी. एस. आर. कंुभार किन  िलिपक 9405843008

63 ी ी.जी.जाधव सहा क िनबंधक 9881547671 arcsgadhinglaj@gmail
64 ी एन ए माने सहकारी अिधकारी ेणी 1 7385065916 ापनाने िज. उ. िन को पूर येथे कायरत
65 सौ.आर.जे.कांबळे सहकारी अिधकारी ेणी 2 9850988036
66 ी एफ.डी.जमादार सहा क सहकारी अिधकारी 9823667786

67 ी एच.बी.खोत किन  िलिपक 7776037770
hariprasad.khot@gmail.com

68 ी.ए.एम.चोपडे सहा क िनबंधक 8329234915, shahuwadiarcs@gmail
69 ी.ए.डी.लाड मु  िलिपक 9763603600, 
70 ीमती.ए.पी.होतेकर सहा क सहकारी अिधकारी 7875144666, shahuwadiarcs@gmail

71 एस.एम.च ाण सहा क िनबंधक सह.सं था 9420739080 arcskagal@gmail.com
72 ए.पी.खामकर सहकारी अिधकारी ेणी-1 9284089931
73 ए.आर.महाजन सहकारी अिधकारी ेणी-2 9881936008
74 जे.एन.बंडगर सहा क सहकारी अिधकारी 8275266119
75 यु.ए.माने किन  िलपीक 8624972329

76 ी.एस. ी.पाटील सहा क िनबंधक 9421214341, arcsajara@gmail.com
77 ी एस एम थैल सहा क सहकार अिधकारी 7775817878 sureshvpatil153@gmail. com
78 ी.आर.ए.मजुावर क.िलपीक 7558442999

79 ी संभाजी एस.पाटील सहा क िनबंधक 9923336299 arcsbhudargad@gmail.com
80 ीमती डी.एस.ल रे सहकारी अिधकारी ेणी-1 9960858793
81 ी एस.के.रानमाळे सहा क सहकारी अिधकारी 7588698588
82 ी पी.ए.खोत किन  िलपीक 9890469611

83 ी ेमदास रोिहदास राठोड सहा क िनबंधक 8275287479 shirolarcs@gmail.com
84 ी बाळकृ  जग ाथ िशदें सहकारी अिधकारी ेणी 1 9881982245
85 ी. एम.जी. संकपाळ सहकारी अिधकारी ेणी 2 ापनाने स. िन. ता. िशरोळ येथे कायरत
86 सौ. ेहा भगवंत कुलकण सहकारी अिधकारी ेणी 2 7588255623
87 ी मोद जनादन मे ाम सहकारी अिधकारी ेणी 2 9960961862
88 ी मोद िवजय फडणीस सहा क सहकार अिधकारी 9604819050
89 ी िवनायक गणपती खोत किन  िलपीक 7738212101

90 ी.के.आर.कोळी मु िलपीक 9890989387 arcschandgad@gmail.com
91 ी.एम. ी.पाटील सह.अिध.2 9146134067
92 ी.एस. ी.सावंत किन िलपीक 9112899545

93 सौ. ी एस भोई मु िलपीक 9761867575 radhanagariarcs@gmail.com
94 ी बी बी िशदें सहकारी अिधकारी ेणी 2 9561691875
95 ी बी एल वरोटे सहकारी अिधकारी ेणी 2 9158770557

96 ीमती ए ए िशदें सहा क िनबंधक 7058058551 arcsgaganbavda@gmail.com
97 ी जी एस ितवारी मु िलपीक 9970509757

98 ी सदािशव िहंदुराव ितबीले लेखापरी क ेणी -1 9822882521 djradt.kop@gmail.com
99 ी भुषण अशोक चुडेकर उपलेखापरी क 9552062376

100 ी िशव साद बाळासाहेब 
भोसले

उपलेखापरी क 7588490200

101 ी सजन तानिसंग ढोबळ िलपीक 8788004366
102 ी जीवन भुपाल चौगुले िलपीक 9158217344
103 ी राज  चं कांत नाळे िलपीक 9960460276
104 ीमती आि नी उमेश राणे िलपीक 8308353805

105 ी. गजानन  पाडूरंग पाटील, लेखाप र क, ेणी-1 94210 16874 gajanan.patil13@gmail.com

106
ी. िस दे र म ीकाजुन 
िनटुरे,

लेखाप र क, ेणी-1 88302 99528 nsiddheshwar1966@gmail.com

107 ी. संिदप सु श  वण, लेखाप र क, ेणी-1 98509 67740
108 ी. बळीराम बाबू पाटील , लेखाप र क, ेणी-1 94031 05675
109 ीमती ाती सुरेश गावडे, लेखाप र क, ेणी-2 88659 96320
110 ी. संजय बाळासो सुतार, लेखाप र क, ेणी-2 96371 94067
111 ी. ल ण गंगाधर अकुलवार, लेखाप र क, ेणी-2 86054 64625
112 ी. अजय भा चं  बालवंशी, लेखाप र क, ेणी-2 88882 62347 ajaybalvanshi.pune33@gmail.com

प रिश    'अ'को ापूर िवभाग /को ापूर

रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील

             जा. .रासिन ा/क -5/को ापूर िवभाग /को ापूर/क व ड नामतािलका/मा ता/ 1095 /2020, िदं. 17/02/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  'अ'

लेखाप र क अिधकारी / कमचारी

िज ा िवशेष लेखाप र क वग-1 सहकारी सं था को ापूर

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता.िशरोळ

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता. चंदगड

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता. राधानगरी

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता. गगनबावडा

िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था, को ापूर िवभाग, को ापूर.

िज ा उपिनबंधक सहकारी सं था को ापूर

  उपिनबंधक, सहकारी सं था ता. हातकणंगले

 सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता. प ाळा

सहकार िवभागातील शासन /लेखापरी ण िवभागातील अिधकारी / कमचारी

  सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता. करवीर

  उपिनबंधक, सहकारी सं था ता. को ापूर शहर

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता.भुदरगड

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता.गडिहं ज

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता. शा वाडी

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ता. कागल

सहा क िनबंधक, सहकारी सं था ताआजरा

िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था,  (लेखापरी ण) को ापूर िवभाग, को ापूर


