
अ. .
अजदाराचे/ अिध/कम 

नाव
रा.प ा / धारण 
असलेल ेपद

कायालयाचे नाव
दुर नी / मण नी 

मांक
ई-मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1 ी.ए.एम.शदारकर िवभागीय 
सहा क िनबंधक

िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 7588937337

2 ी.ई.एम.मोरतळे कायालय 
अिध क

िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9421375824

3 ी.एम.ए.खदीर कायालय 
अिध क

िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9422469232

4 ी.बी.बी.पवार मु िलिपक िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9850648789

5 ी.डी.बी.कांबळे मु िलिपक िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9404839545

6 ी.ए. ी.भोईबार िवभागीय मु  
िन र क

िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9423136901

7 ीमती एस. ी.नरहरे तवारी पयवे क िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 8275179676

8 ी.एम.डी. े े व र  िलिपक िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9767545403

9 ी.एन.पी.हाडुळे व र  िलिपक िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9764455000

10 ी.एस.एस.शेख व र  िलिपक िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 787585228

11 ी.आर.ए.च ाण व र  िलिपक िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9657757373

12 ी.एस.के.च ाण सहायक सहकार 
अिधकारी

िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9975703634

13 ीमती पी.आर.ितडके व र  िलिपक िवभागीय सहिनबंधक 
सहकारी सं था, लातूर 9403717426

14 ी.एस.जे.जाधव
िज ा 
उपिनबंधक, सह. 
सं था, लातूर

िज ा उपिनबंधक, सह. 
सं था, लातूर 9421371916

15 ी. यु.यु.पवार
सहा क
िनबंधक,
सहकारी सं था

िज ा उपिनबंधक, सह. 
सं था, लातूर 9822112114

16 ी.एच. ी.हरीदास कायालय
अिध क

िज ा उपिनबंधक, सह. 
सं था, लातूर 7350335980

17 ीमती जे.एस.गायकवाड मु िलिपक िज ा उपिनबंधक, सह. 
संसथा, लातूर 8459618566

18 ी.यु. ी.नागरगोजे सां की
सहा क

िज ा उपिनबंधक, सह. 
संसथा, लातूर 9404946032

19 ी. के.एस.कांबळे व र  िलिपक िज ा उपिनबंधक, सह. 
संसथा, लातूर 9403668525

20 ीमती ी.डी.गणगे व र  िलिपक िज ा उपिनबंधक, सह. 
संसथा, लातूर 9850952324

21 ीमती एल.जे.िबराजदार व र  िलिपक िज ा उपिनबंधक, सह. 
संसथा, लातूर 7620388472

22 ी.आर. ी.काळे किन  िलिपक िज ा उपिनबंधक, सह. 
संसथा, लातूर 9970714855

23 ी.अशोक ीराम कदम सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, लातूर 7588934669

24
ी.दयानंद रंगराव 
सरतापे

सहकार 
अिधकारी ै -1

सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, लातूर 7385204111

25 ी.नबी शहाबुदीन  शेख मु िलपीक सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, लातूर 9764564222

26
ी.बालकराम  ह र ं  
िशंदे

सहकार 
अिधकारी ै -2

सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, लातूर 9850168260

27
ी.बालाजी बाबाराव 
च ाण

सहकार 
अिधकारी ै -2

सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, लातूर 9421363327

28
सौ.िशवक ा पंडीतराव 
कदम

सहा क    
सहकार    
अिधकारी

सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, लातूर 9403973321

29
ी. रिविकरण दयानंद 
िशंदे

सहा क    
सहकार    
अिधकारी

सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, लातूर 7218535536

30
ी. ंकट धोंिडराम 
किदरे

सहा क    
सहकार    
अिधकारी

सहा क िनबंधक, 
सह.सं था, लातूर 9881371249

31
सौ.मिनषा ंकटराव 
का े किन   िलपीक सहा क िनबंधक, 

सह.सं था, लातूर 7350983876

32 ी. एस.एल.पवार
सहा क
िनबंधक
सहकारी सं था

सहायक िनबंधक, सह. 
सं था, उदगीर 9422900029

33 ी.आर. ी.कलकोटे सहकार
अिधकारी  ेणी-

सहा क  िनबंधक, सह. 
सं था, उदगीर 8275005724

34 ी. सी.एम.धोंडगे सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक, सह. 
सं था, उदगीर 9922598146

35 ी. एस.टी.मंुढे
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क िनबंधक, सह. 
सं था, उदगीर 9763632396

36 ी. डी.एस.सुरवसे
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक, सह. 
सं था, उदगीर 9579180880

37 ी. जे.एस.चोले
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक, सह. 
सं था, उदगीर 9423291395

38 ी. एस.एस.चाटे
सहा क
िनबंधक
सहकारी सं था

सहा क िनबंधक, सह. 
सं था, देवणी 9822782965

39 ी.एस.एल.अिहनवार सहकार
अिधकारी ेणी 1

सहा क  िनबंधक, सह. 
सं था, देवणी

40 ी.ए.ड ु कडतणे मु िलिपक सहा क  िनबंधक, सह. 
सं था, देवणी 9595392803

41 ी.एम.बी.कांबळे सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक, सह. 
सं था, देवणी 8390190914

42 ी.डी.एस.कांबळे
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक, सह. 
सं था, देवणी 9403251397

43 ी.एम.एस.लटपटे
सहा क
िनबंधक
सहकारी सं था

सहा क  िनबंधक 
सह.सं था, रेणापूर 7020544122

44 ी. आर.आर.आ े सहकार
अिधकारी ेणी-1

सहा क  िनबंधक 
सह.सं था, रेणापूर 9881247609

45 ी. एस.बी.धमापूरीकर सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक 
सह.सं था, रेणापूर 9421090819

46 ी.आर.डी.गायकवाड मु िलिपक सहा क  िनबंधक 
सह.सं था, रेणापूर 9421372698

47 ी. एस.के.पाटील
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक 
सह.सं था, रेणापूर 9545358676

48 ी.आर.एम.जोगदंड
सहा क
िनबंधक,
सहकारी सं था

सहा क  िनबंधक सह. 
सं था, चाकूर 9881519282

49 ी. एन.एस.िकलचे सहकार
अिधकारी ेणी-1

सहा क  िनबंधक सह. 
सं था, चाकूर 9421448822

50 ी. एस.के.सारोळे मु  िलिपक सहा क  िनबंधक सह. 
सं था, चाकूर 8805535834

51 ी. सी.जी. िशंदे सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक सह. 
सं था, चाकूर 8888766372

52 ी. एस.जे.जाधव
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक सह. 
सं था, चाकूर 9421985821

53 ी.एस.एस.कुलकण
सहा क
िनबंधक,
सहकारी सं था

सहा क  िनबंधक, 
सह.सं था, िश रअनंतपाळ 7972692063

54 ी. बी.एम.माने सहकार
अिधकारी ेणी-1

सहा क  िनबंधक, 
सह.सं था, िश र अनंतपाळ 9764609002

55 ी. बी.एन.गायकवाड मु िलिपक सहा क  िनबंधक, 
सह.सं था, िश र अनंतपाळ 9881053961

56 ीमती आर.डी.ढगे सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक, 
सह.सं था, िश र अनंतपाळ 8080053961

57 ी. के.टी.िचलकुरे
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक, 
सह.सं था, िश र अनंतपाळ 9730256394

58 ीमती जे.के.माडीबोयणे किन  िलिपक सहा क  िनबंधक, 
सह.सं था, िश र अनंतपाळ 9579349734

59 ी. आर.बी.सगर सहकार
अिधकारी ेणी-1

सहा क  िनबंधक सहकारी 
सं था, िनलंगा 9420326136

60 ी.जी.एस.िच े मु िलिपक सहा क  िनबंधक सहकारी 
सं था, िनलंगा 9923148050

61 ी. ी.एम.बोरफळकर सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक सहकारी 
सं था, िनलंगा 9422472308

62 ी.डी.एम.भूसे सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक सहकारी 
सं था, िनलंगा 8605863365

63 ी. यु. ी.सुतार
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक सहकारी 
सं था, िनलंगा 8855932829

64 ी. एस.डी.िशवनेचारी
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक सहकारी 
सं था, िनलंगा 8605873143

65 ी. ी. ी.घुले
सहा क
िनबंधक,
सहकारी सं था

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, अहमदपूर 9422655238

66 ी. आर.बी.कातळे सहकार
अिधकारी णी-1

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, अहमदपूर 8108597989

67 ी.बी.बी.टापरे सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, अहमदपूर 9890157305

68 ी. आर.सी.संघई सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, अहमदपूर 9464969439

69 ी.बी.आर.क े मु िलिपक सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, अहमदपूर 6989295572

70 ी.पी. ी.मसलगे
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, अहमदपूर 8108900966

71 ी.ए.बी.धुमाळ
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, अहमदपूर 9657139021

72 ी.एम.जी.गंूजकर
सहा क
िनबंधक,
सहकारी सं था

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, औसा 9921089911

73 ी. ी.बी.गालफाडे सहकार
अिधकारी ेणी-1

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, औसा 9923910048

74 ी.जे.जी.जाधव सहकार
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, औसा 9421761594

75 ीमती आर.एफ. िहंगले मु िलिपक सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, औसा 9284995466

76 ी. आर.एस.गायकवाड
सहा क
सहकार
अिधकारी

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, औसा 7841888519

77 ी. ए.एन वाघमारे
सहा क 
िनबंधक 
सहकारी सं था

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, जळकोट

9404614972

78 ी. ी एम सोनवणे सहकार 
अिधकारी ेणी-1

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, जळकोट

9405053785

79 ी. एस डी काटे मु िलपीक सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, जळकोट

8149714915

80 ी. एस एस डु ेवार सहकार 
अिधकारी ेणी-2

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, जळकोट

8421870516

81 ी. बी ए िचंचोले
सहा क 
सहकार 
अिधकारी

सहा क  िनबंधक, सहकारी 
सं था, जळकोट

7719012105

82 बी.डी.दुधाटे
सहा क 
िनबंधक,सहकारी
 सं था (दु ) 
लातुर

िज ा दुध िवकास 
अिधकारी, लातुर 8329022701

83 बी. ी.काकडे स.अ. े .2 िज ा दुध िवकास 
अिधकारी, लातुर 9096862306

84 ी.एम.बोरफळकर स.अ. े .2 िज ा दुध िवकास 
अिधकारी, लातुर 9422472308

85 ी.यु.एल.पवार
िज ा िवशेष 
लेखापरी क वग-
1

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -1 सहकारी सं था लातूर 9422469238

86 ी.बी.जे.वाळके
िवशेष 
लेखापरी क वग-
2

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -1 सहकारी सं था लातूर 9423138155

87 कु. ी.एस. ृ गांरे लेखापरी क 
ेणी-1

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -1 सहकारी सं था लातूर 8149211002

88 ी.बी.एम.कुलकण लेखापरी क 
ेणी-2

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -1 सहकारी सं था लातूर 8329815454

89 ी.के.बी.पटेल लेखापरी क 
ेणी2

लेखापरी क ेणी-2 
सहकारी सं था औसा 9422968786

90 ी.आर.एन.िशंदे लेखापरी क 
ेणी-2

लेखापरी क ेणी-2 
सहकारी सं था िनलंगा 9421923914

91 ी.डी.डी.बगदुरे लेखापरी क 
ेणी-2

लेखापरी क ेणी-2सहकारी 
सं था उदगीर 9922885570

92 ी.पी.एस.वै लेखापरी क 
ेणी-2

लेखापरी क ेणी-2 
सहकारी सं था लातूर 9823300027

93 ी.एल.आर.काथवटे लेखापरी क 
ेणी-2

लेखापरी क ेणी-2 
सहकारी सं था अहमदपुर 9449294129

94 ी.एस.एन.िहबारे लेखापरी क 
ेणी-2

उपलेखाप र क सहकारी 
सं था लातूर 9834809170

95 ी.आर.एम.िबराजदार उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था लातूर 9421470481

96 ी.के.बी.देशमुख उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था लातूर 9423776937

97 ी.आर.डी.जटाळ उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था लातूर 9422792127

98 ीमती.बी.डी.मोरे उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था लातूर 9403248752

99 ी.जी.बी.शेटे उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था औसा 9970129925

100 ी.डी.एम.साळंुके उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था औसा 9921618771

101 ी.के.एस.सुयावंशी उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था िनलंगा 9405445449

102 ी. ी.ड ु .सुयवंशी उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था िनलंगा 9527316593

103 ी.एस. ी.देशमाने उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था उदगीर 9764080425

104 ी.बी.बी.हंगरगे उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था उदगीर 9423721147

105 ी.आर.एम.सलगरे उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था उदगीर 9823087389

106 ी. ी.एस.केवळराम उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था अहमदपूर 9421986454

107 ी.एम.जी. े उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था अहमदपूर 7249648544

108 ी.के.जी.िबरादार उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था अहमदपूर 9421841517

109 ी.डी.एस.येवते क.िलपीक किन  िलपीक   सहकारी 
सं था लातूर 9890950834

110 सौ.ए.एस.मानकुसकर क.िलपीक किन  िलपीक   सहकारी 
सं था लातूर 9763798613

111 ीमती.एस.बी.वेदपाठक क.िलपीक किन  िलपीक  सहकारी 
सं था लातूर 7447648746

112 ी.बी.के.माने क.िलपीक किन  िलपीक  सहकारी 
सं था िनलंगा 9421087445

113 ी.जी.एन.शहाणे क.िलपीक किन  िलपीक  सहकारी 
सं था अहमदपूर 9420248161

114 ी.ए एस िबराजदार उपलेखापरी क उपलेखाप र क सहकारी 
सं था (बँक) लातूर 9823303800

115 ी.एस.पी.च ाण
िवशेष 
लेखापरी क वग-
2

िवशेष लेखापरी क वग-2 
सह सं (पणन) लातूर 7741030057

116 ी. आर.बी.पवार लेखापरी क 
ेणी-2

िवशेष लेखापरी क वग-2 
सह सं (पणन) लातूर 9422628963

117 ी. डी.एन. जाधव उपलेखापरी क िवशेष लेखापरी क वग-2 
सह सं (पणन) लातूर 9421449574

118 ी.एल. ी.कुलकण क.िलपीक िवशेष लेखापरी क वग-2 
सह सं (पणन) लातूर 9823726211

119 ी.एस पी रोडगे
िवशेष 
लेखापरी क वग-
1

िवशेष लेखापरी क वग-1 
सह सं (साखर) लातूर 8275010331

120 ी. ी.आर.चौंडे लेखाप र क 
ेणी -1

िवशेष लेखापरी क वग-1 
सह सं (साखर) लातूर 7350828101

121 ी. ी.बी.फेरगाळे लेखाप र क 
ेणी -1

िवशेष लेखापरी क वग-1 
सह सं (साखर) लातूर 9561883970

122 ी.के.एस.िशंदे लेखाप र क 
ेणी -2

िवशेष लेखापरी क वग-1 
सह सं (साखर) लातूर 8275005241

123 ी.आर एम यादव लेखाप र क 
ेणी -2

िवशेष लेखापरी क वग-1 
सह सं (साखर) लातूर 9960235967

124 ीमती.एम सी बदने उपलेखाप र क िवशेष लेखापरी क वग-1 
सह सं (साखर) लातूर 9579767695

125 ीमती.ए एस ामी किन  िलपीक िवशेष लेखापरी क वग-1 
सह सं (साखर) लातूर 8605245366

126 ीमती.एस.एस.मानकुसकरकिन  िलपीक िवशेष लेखापरी क वग-1 
सह सं (साखर) लातूर 8275173740

127 ी.एम.के.कांबळे
िज ा िवशेष 
लेखापरी क वग-
2

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -2 सहकारी सं था (पदुम) 
लातूर

7888651268

128 ी.बी.एस.घवले लेखाप र क 
ेणी -1

िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -2 सहकारी सं था (पदुम) 
लातूर

9850246070

129 ी.डी.आर.देशमुख उपलेखाप र क
िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -2 सहकारी सं था (पदुम) 
लातूर

8999772438

130 ीमती.एम.एस.सुयवंशी उपलेखाप र क
िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -2 सहकारी सं था (पदुम) 
लातूर

8208361455

131 ी.पी.एम.क णी उपलेखाप र क
िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -2 सहकारी सं था (पदुम) 
लातूर

9422941255

132 ी.एम.के.तांबोळी किन  िलपीक
िज ा िवशेष लेखाप र क 
वग -2 सहकारी सं था (पदुम) 
लातूर

9423652679

अ. .
अजदाराचे/ अिध/कम 

नाव
पदनाम प ा दुर नी / मण नी ई मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1
राज  मािणकअ ा 
महाजन

मािणत 
लेखाप र क

उ ोग भवन, िशवाजी नगर, 
लातूर 9422071730

2 द ु िब  कांबळे (िकनीकर मािणत 
लेखाप र क

िकनीकर िनवास, एम आय 
डी सी रोड, ंकटेश 
हॉटेल ा पाठीमागे, 
िजजामाता चौक, 
इंिडयानगर, लातूर 
ता.िज.लातूर

9637954218 / 
9284293868

3 तरासे सदािशव रामराव मािणत 
लेखाप र क

शहरकर िब ीगं, 
उ ानाबाद बँके समोर, 
खोरी ग ी, लातूर

9860272371

4 वांगसकर िदपक भागवत मािणत 
लेखाप र क

शहरकर िब ीगं, 
उ ानाबाद बँके समोर, 
खोरी ग ी, लातूर

9422468452

5 ीमती ाती ाद एडके
मािणत 
लेखाप र क   
(1012650)

आवंती नगर बाश  रोड, 
लातूर ता.िज. लातूर 7028172905

6 कांबळे सुरेश हरी ं मािणत 
लेखाप र क

आवंती नगर बाश  रोड, 
लातूर ता.िज. लातूर 7028172905

7 सोलंकर िव िजत चं कांत मािणत 
लेखाप र क

सुळ ग ी, पापिवनाश रोड, 
लातूर ता.िज.लातूर 9049068068

8 संजय मािणकअ ा महाजन
मािणत 
लेखाप र क   
(13632)

महाजन िनवास, आझाद 
चौक, मंदीर ग ी, लातूर 
ता.िज. लातूर

8421514635 / 
9423347121

9 िलंगे र चंदरराव िबरादार मािणत 
लेखाप र क

मु.ितपराळ पो.साकोळ, ता. 
िश र अनंतपाळ िज. लातूर 9923432019

10 पटणे नागे र महािलंग मािणत 
लेखाप र क

नांदेड नाका, उदगीर, ता. 
उदगीर िज.लातूर 9420211342

11 माने अंगद हनुमंत मािणत 
लेखाप र क

मु.पो.िशराळा ता.िज.लातूर
9405043500

12 गीरी पांडूरंग महादेव मािणत 
लेखाप र क

मु.पो.मु ड िशवाजी चौक, 
मु ड ता.िज.लातूर 9860007808

13 महेश बाबाराव िशंदे मािणत 
लेखाप र क

मु.पो.लातूर ता.िज.लातूर
9373218199

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

ई मेल आयडी

1 2 3 4 5 6 क

1
शेख लायकअली 
नबीसाब वकील

इंिडया नगर, लातूर 9423352267

2
आळणे शैलाराणी 
द ा य

मािणत 
लेखाप र क

मु.पो.जवळी, 
ता.औसा,िज.लातूर 9604271940

                           महारा  रा , पुणे

प रिश
रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील

जा. .रासिन ा/क -6/लातूर िवभाग / लातूर / क व ड नामतािलका /मा ता/1109/2020, िदनांक 18/02/2020
आदेशासेाबतचे प रिश  अ

प रिश
रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील

जा. .रासिन ा/क -6/लातूर िवभाग /लातूर/ क व ड नामतािलका /मा ता/1109/2020, िदनांक 18/02/2020आदेशासेाबतचे प रिश  ब

जा. .रासिन ा/क -6/लातुर िवभाग / लातूर/ क व ड नामतािलका /मा ता/2384/2020, िद. 17/09/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  ब ( पुरवणी . 1 )

                            ( यशवंत िगरी )
                                सिचव
                  रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण,


