
अ.
अजदाराचे/अिध/कम 

नाव रा. प ा / धारण असलेले पद कायालयाचे नाव दुर नी / मण नी 
.

ई मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1
ी. वीण र. फडणीस िज ा उपिनबंधक िज ा उपिनबंधक, 

सहकारी सं था, नांदेड
8275055275

2
ी. जी. ए. औटी सहा क िनबंधक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9552169100

3
ी. ए. बी. च ाण सहा क िनबंधक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9421858528

4
ी. पी. एम. गायकवाड का. अ. िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9860153025

5
ी. ए. जी. घोगरे का. अ. िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9511854980

6
ी. ए. एन. िभसे लघुलेखक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
8149537444

7
ी. एम. आर. येवते सअ े/2 िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9823505814

8
ी. एम. ए. सोळंके लेखापाल िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9423709867

9
ी. एस. बी. डावरे मु  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9960583818

10
ीमती के. बी. आबादार मु  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
7028422762

11
ीमती आर. आर. जाधव व र  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9881635199

12
ीमती ी. एस. गोरे व र  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
8275243571

13
ी. एम. आय. अिल किन  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
8975044439

14
ीमती एन. जी. सोनवणे व र  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9561222553

15
डॉ. सौ. एस. एस. गौडं उपिनबंधक उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
7588632955

16
ी. एम. एच. कांबळे स.अ. े/1 उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9421295631

17
ी. डी. जी. गायकवाड स.अ. े/1 उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
8698691257

18
ी. एस. एस. देशपांडे मु  िलपीक उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
8830466894

19
ी. के. बी. राखेवार स.अ. े/2 उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
9423614110

20
ीमती . बी. एम. बु रे सहकार अिधकारी ेणी-2 उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
7798270501

21
ीमती एस. एन पटके सहा क सहकार अिधकारी उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
8329470310

22
ीमती एन. वाय. महाबळे सहा क सहकार अिधकारी उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
7249813242

23
ीमती एस. ी. आखरे सहा क सहकार अिधकारी उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
8888607801

24
ी. एम. एच. ितडके किन  िलपीक उपिनबंधक, सहकारी 

सं था, नांदेड
8459205187

25
ी. ए. के. कोकणे स.अ. े/1 सहायक िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. कंधार 8482951604

26
ीमती एस. डी. जाधव मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. कंधार
8329401898 swetajadhav111@gmail.com 

27
ी. बालाजी ी. जवादवार सहा क सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. कंधार
9657251651 jawadwar30783@gmail.com

28
ी. आर. एम. ता सहा क सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. कंधार

29
ी. ए. डी. चौहाण सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. 
अधापूर

8329897335

30
ीमती ए. एम. क े स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. अधापूर 9403330250

31
ी. एस. एस. जळके मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. अधापूर 9421362563

32
ी. एस. बी. मंगनाळे स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. अधापूर 8421701063

33
ी. पी. एम. पोले सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. अधापूर 8888014445

34
ीमती ी. एम. कु डे स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. उमरी 7709777355

35
ी. जी. जी. िमराशे मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. उमरी
9421148460

36
एम. ए. पाशा किन  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. उमरी

37
ी. बी. जी. सुपे सहायक िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. देगलूर 8788279192

38
ी. एस. एच. सुरोडवार स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. देगलूर 9860097187

39
ी. बी. पी. त रवार स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. देगलूर

40
ी. आर पी. देगलुरकर मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. देगलूर 9421335859

41
ी. आय. एन. त लवार सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. देगलूर

42
ी. जी. एस. कौरवार सहायक िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. लोहा 9860914588

43
ी. बी. बी. बोधगीरे स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. लोहा
7218183700

44
ी. एम. एस. सादलापुरे मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. लोहा
9175657404

45
ी. ए. एस. च ाण स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. लोहा
8668705356

46
ी. एस. जी. ग लेवार सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. 
नायगाव

9689124846

47
ी. बी. ए. पाटील स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. नायगाव 9421991908

48
ी. जी. एस. कुलकण मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. नायगाव 8788163782

49
ी. एन. एस. होनराव स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. नायगाव 9096714686

50
ी. के. एम. कलेटवाड सहायक िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. मुखेड 9767053111

51
ी. ए. बी. राठोड स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मुखेड
9404100438

52
ी. आर. जी. उ ेवार मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मुखेड
9403001333

53
ी. ए. एस. पाटील स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मुखेड

54
ी. एस. आर. खुणे किन  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मुखेड

55
ी. यु. डी. पाटील स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. 
हदगाव

9158387155

56
ी. एस. एस. जोगदंड सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. हदगाव 9158560533

57
ी. एल. ी. देशपांडे स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िबलोली

58
ी. एस. डी. कोलमवाड मु  िलपीक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. 
िबलोली

9921483327

59
ीमती ए. एस. ब ुलवार सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िबलोली 9049102477

60
ी. पी. जी. पपुलवार स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. 
िकनवट

9423627029

61
ी. जे. एम. बोरकर मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िकनवट 9421766496

62
ी. ए. वाय िदि त सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िकनवट 7385946353

63
ी. एस. आर. उ मवार सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िकनवट 8055779558

64
ी. डी. एस. च ाण सहायक सहकार अिधकारी सहायक िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िकनवट 9970093924

65
ी. आर. एम. कांबळे सहा क िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. 
धमाबाद

9422469243

66
ीमती ी. के. कोयलवार सअ े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. धमाबाद 8158206972

67
ी. एम. टी. सावळे रकर मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. धमाबाद 9096253944

68
ी. एस. एस. सरसमकर सहायक िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. 
मुदखेड

9960326795

69
ी. जे. एल. हटकर स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मुदखेड 9970046839

70
ी. बी. एम. चांदणे स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मुदखेड 9970642747

71
कु. एन.  पी. सुळे सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मुदखेड 9763868553

72
नजीर अहमद अ ुल नबी किन  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मुदखेड

73
ी. के. एस. पावडे सहायक िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता.भोकर 9405443570

74
ी. एन. पी. कडपेवाड स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता.भोकर
8600349601

75
ी. एस. एल. कालकर मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता.भोकर
9518306756

प रिश
रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील
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76
ी. एन. बी. जाधव स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता.भोकर
8888215200

77
यु. बी. आडे सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता.भोकर

78
ी. आर कोरेवाड सहायक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता.भोकर
9552494044

79
ी. बी. ए. िशंदे सहायक िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. मा र 8308311309

80
ी. एस.एन. गाडवे स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मा र
9850218920

81
ी. एस. एन. बामणे मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मा र
8605032194

82
ीमती. ी. एच. नगराळे स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मा र
7588589330

83
ी. एस. आर. पाटील क.िल. सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. मा र

84
ी. आर. बी. गलांडे सहायक िनबंधक सहा क िनबंधक, 

सहकारी सं था, ता. 
िहमायतनगर

8999956169

85
ी. एल. टी. डावरे स.अ. े/1 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िहमायतनगर 9421267838

86
ी. एल. जी. अ र मु  िलपीक सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िहमायतनगर 9922866180

87
ी. ए. जी. पदमवार स.अ. े/2 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, ता. िहमायतनगर 9028700151

88 ी.एम.एल.चौधरी स.िन.दु.नांदेड िज.दु.िव.अ.नांदेड 9890465501
89 ी.बी.सी.पवार स.अ. े.1 िज.दु.िव.अ.नांदेड 9923715138

90
ी.ध.अ.बैसठाकुर िवशेष लेखापरी क वग-2 

सह.सं.(िफरते पथक) नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 
सहकारी सं था नांदेड

8275939186

91

ी.िमं.द.कदम लेखापरी क ेणी-1 अिधन 
िजिवलेप वग 1सह.सं नांदेड

िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड 9146813028

92

ी.तु.धो.राठोड लेखापरी क ेणी-2 अिधन 
िजिवलेप वग 1सह.सं नांदेड 
(अ थापना िवभाग)

िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड 9822631133

93
ी.िव.ल.गु तवाड ले.प. ेणी-2 अिधन िजिवलेप वग 

1 स.सं.(अित र ) नांदेड 
(लेखाप र ण िवभाग)

िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड 8888883161

94
ी.िव.शं.कुलकण लेखापरी क ेणी-2 संल  िवलेप  

वग 2  (िफ.प) नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9421842304

95
ी.बा.िव.पोतदार लेखापरी क ेणी-2 सहकारी 

सं था (मु ठाणे ) नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9423140353

96
ी.मा.िलं.मुपडे लेखापरी क ेणी -2 सहकारी 

सं था ता.कंधार
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.कंधार

8275390394

97
ी.गं.पो.जु ु लवार लेखापरी क ेणी -2 सहकारी 

सं था मुखेड
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था मुखेड

9665972347

98
ी.रा.रा.परोडवाड लेखापरी क ेणी -2 सहकारी 

सं था देगलूर
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था देगलूर

9960501844

99
ी.य.तु.घाटे लेखापरी क ेणी -2 सहकारी 

सं था िबलोली
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था िबलोली

9921837535

100
ी.म.सं.हनवते लेखापरी क ेणी -2 सहकारी 

सं था धमाबाद
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था धमाबाद

9423138061

101
ी.सु.बा.हंबड लेखापरी क ेणी -2 सहकारी 

सं था भोकर
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था भोकर

8275938686

102
ी.रा.गं.चरपीलवार लेखापरी क ेणी -2 सहकारी 

सं था हदगाव
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था हदगाव

9890448033

103
ी. ीराम िभ.च ाण लेखापरी क ेणी -2 सहकारी 

सं था (जंगल कामगार)िकनवट
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था िकनवट

9921269167

104
ी.रा.ना.देशमुख उपलेप संल   िजिवलेप वग 1 

सह.सं नांदेड (लेखाप र ण 
िवभाग)

िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड 9421013006

105
ीमती.स.आ.मुपडे उपलेखापरी क नं.2  सहकारी 

सं था तालुका  नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9923745215

106
ी.िश.सु.घनतोडे उपलेखापरी क नं.3 सहकारी 

सं था तालुका  नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9423626730

107
ी.िश.गं.क ाणकर उपलेखापरी क नं.4 सहकारी 

सं था तालुका  नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9403521314

108
ी.बा.बा.पवार उपलेखापरी क सहकारी सं था 

तालुका  लोहा
उपलेखापरी क सहकारी 
सं था तालुका  लोहा 9890537303

109
ी.िव.ल.कांबळे उपलेखापरी क नं 1  सहकारी 

सं था तालुका ता.कंधार
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.कंधार 9096151170

110
ी.बा.मा.च ाण उपलेखापरी क  नं 2 सहकारी 

सं था तालुका ता.कंधार
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.कंधार 9545505363

111
ी.आय.एम.खान उपलेखापरी क नं  1सहकारी 

सं था तालुका मुखेड
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.मुखेड

9272557128

112
ी. .तु.मानेकर उपलेखापरी क नं 1 सहकारी 

सं था तालुका देगलूर
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.देगलूर

9420914188

113
ी. ा.िन.मोरे उपलेखापरी क नं 2 सहकारी 

सं था तालुका देगलूर
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.देगलूर

9096454319

114
ी.िश.िक.वर खंडे उपलेखापरी क नं 1 सहकारी 

सं था तालुका िबलोली
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.िबलोली

9881316700

115
ी.सं.ब.रावणंगावे उपलेखापरी क नं 2 सहकारी 

सं था तालुका िबलोली
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.िबलोली

9421292053

116
ी.ध.फु.आडे उपलेखापरी क सहकारी सं था 

तालुका धमाबाद
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था धमाबाद

9423438805

117
ी.मा.ना.क ाणकर उपलेखापरी क नं 1  सहकारी 

सं था  भोकर
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था भोकर

9403002004

118
ी.व.ना.कांबळे उपलेखापरी क नं 2 सहकारी 

सं था  भोकर
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था भोकर

9822827778

119
ी.स.िव. ाहाडकर उपलेखापरी क नं 1 सहकारी 

सं था  हदगाव
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था हदगाव

7020466141

120
ी.गं.ल.फोले उपलेखापरी क नं 2 सहकारी 

सं था  हदगाव
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था हदगाव

9881246873

121
ी.अ.पो.िजडडीवार उपलेखापरी क नं 1सहकारी 

सं था  िकनवट
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था िकनवट

9686182850

122
ी.दे.गं.टाक उपलेखापरी क नं 2सहकारी 

सं था  िकनवट
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था िकनवट

9422872896

123
ी.फा कअली खान किन  िलिपक  अिधन िजिवलेप 

वग 1सह.सं नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9822627661

124
ी.अ.ता.पवार किन  िलिपक  अिधन िजिवलेप 

वग 1सह.सं नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9822719537

125
ीमती.यो.गं.पुलकठवार किन  िलिपक अिधन िजिवलेप 

वग 1सह.सं नांदेड (लेखा िवभाग)
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड 8788586653

126
ी.नासेर सरफराज खान किन  िलिपक ( जंगल कामगार ) 

सह.सं. नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9156472227

127
ी.रा.चं.ठाकुर किन  िलिपक अिधन िजिवलेप 

वग 1सह.सं नांदेड (आ थापना 
िवभाग)

िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड 9762324951

128
ीमती.जे.जी.गुटटे किन  िलिपक   संल  िवलेप  वग 

2  (िफ.प) नांदेड
िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड

9309973965

129
ी.मो.इ ािहम मो.वजीर किन  िलिपक  संल  ले.प. े-2 

सह.सं  (मु ठाणे ) नांदेड (लेखा 
िवभाग)

िज.िव.ले.प. वग 1 सहकारी 
सं था नांदेड 8888590075

130
ीमती.स.स.भालके किन  िलिपक  संल   ले.प. े-2 

सह.सं  कंधार
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.कंधार

8484808364

131
ीमती.स.अ.अडबलवार किन  िलिपक  संल  संल  

ले.प. े-2 सह.सं  देगलूर
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था ता.देगलूर

9561787131

132
ी.गो.ना.उ दारे किन  िलिपक  संल  ले.प. े-2 

सह.सं (जं.का) िकनवट
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था िकनवट

8975360298

133
ीमती.िम.ल.इंगोले किन  िलिपक  संल  ले.प. े-2 

सह.सं  िकनवट
लेखापरी क ेणी -2 
सहकारी सं था िकनवट

9922510726

अ.
अजदाराचे / अिध/कम 
नाव

पदनाम प ा दुर नी / मण नी 
.

ई मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1
िवनायक गोपाळराव 
पाटील

स.अ. े.1 (सेवािनवृ )

िव ारीत रामानंदनगर 
मोरचौक नांदेड,  अिभजीत 
पाठक यांचे ंकटेश 
िनवास,  घर नं. 196

9011145165 vinayakraopatil@gmail.com

2
संभाजी काशीराम 
परोडवाड

लेप े.1(सेवािनवृ )

ॉट   . 34, अिभिजत 
गृहिनमाण सहकारी सं था, 
अिभिजतनगर, तरोडा (बु) 
नांदेड.

8793156362 skparodwad@gmail.com

3
ॲङ सुिनल गोिवंदराव 
िनमगोळे

वकील
गु पु , ॉट नं. 138, 
सदभावना रोड, वसंतनगर, 
नांदेड.

9850422136 sunilnimgole@gmail.com

4
ॲड बालाजी िव लराव 
नवले

वकील िदवाणी ायालयाजवळ, ता. 
अधापूर िज. नांदेड 9881429175

5
ॲड दीप आनंदराव 
कदम

वकील रामनगर, नांदेड 9404059680

6
ॲड नरेश साहेबराव 
देशमुख

वकील गंगासदन, राज नगर, नांदेड 9422170030 dnaresh1108@gmail.com

7 िकशन िदगांबर ग ाणे गटसिचव मु. पो. आंबुलगा, ता. कंधार, 
िज. नांदेड 8830901089

8 मुकंुद िव लराव राजुरकर गटसिचव मु. पो. राजुरा (बु.), ता. 
मुखेड,  िज.नांदेड 9421295110

अ.
. अजदाराचे नाव पदनाम प ा मण नी/ 

दुर नी मांक ई -मेल आयडी

1 2 3 4 5 6 क
1 ी. कदम आ ाराम 

बाजीराव
मािणत  लेखारी क 122-ब, सूयादय नगर, 

निवन वसाहत, तरोडा बु. 
चैत नगर, नांदेड - 431 
605

9011946222/ 
9421295758

abkadam3@gmail.com

                            ( यशवंत िगरी )
                                सिचव

रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील
प रिश

जा. .रासिन ा/क -6/लातूर िवभाग /नांदेड/ क व ड नामतािलका /मा ता/1106/2020,  िदनांक  18/02/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  ब

जा. .रासिन ा/क -6/लातुर िवभाग / नांदेड/ क व ड नामतािलका /मा ता/ 2386/2020, िद. 17/09/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  ब ( पुरवणी . 1 )



                  रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण,
                           महारा  रा , पुणे


