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

1 2 3 4 5

1 ी.एम.बी.सुरवसे िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, परभणी

िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 8888749984

2 ी. सययद जावेद अमीर अली तवारी पयवे क िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 9405478221

3 ी.ए.एस.कुलथे मु  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 9226747619

4 ी. एस.यु.काळे मु  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 9420886464

5 ी.ए.एस.कु डे व र  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 9960191379

6 ी. ी.जी.देखणे व र  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 9922120101

7 ी.बी.टी.िलंगायत किन  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 7588159359

8 ीमती तेरखेडकर जे.एस व र  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 8625065335

9 ीमती देशपांडे  एस. किन  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 9881587033

10 ी.ए.जी.सोनवणे किन  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 9175992224

11 ीमती एस.एस.गोरे किन  िलपीक िज ा उपिनबंधक, सहकरी 
सं था, परभणी 7709991281

12 ी.पी.जी.बाहेकर मु  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. परभणी 7559333148

13 ी.एस.पी.बाशवेणी सहकार अिधकारी ेणी-2 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. परभणी 9423383898

14 ी.एम.एन.देशमुख सहकार अिधकारी ेणी-2 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. परभणी 9923813232

15 ी.ए.के.कदम सहा क सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. परभणी 9404738904

16 ीमती जी.एम.िगनिगने सहा क सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. परभणी 9545472555

17 ीमती िनकम ए.जी. सहा क अिधकारी. ेणी1 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. परभणी 7020930269

18 ी.ए.यु.राठोड किन  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. परभणी 9404500193

19 ी.ए.के.कदम किन  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. परभणी 9404738904

20 ी.एन.आर.देशवेणा सहकार अिधकारी ेणी-1 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. पुणा 9049314309

21 ी.एन.वाय.पठाण सहाययक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. पुणा 8830742678

22 ीमती जे.एन.बनसोडे किन  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता. पुणा 9403962028

23 ी.बी.एस.नांदापुरकर सहकार अिधकारी ेणी-1 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.पालम 9421392055

24 ी.ए.आर.तांबोळी सहकार अिधकारी ेणी-2 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.पालम 7066929221

25 ी.एस.के.पवार सहाययक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.पालम 9579551463

26 ी.एम.के.सययद किन  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.पालम 8421320585

27 ी. के.बी.मा े सहकार अिधकारी ेणी-2 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.गंगाखेड 8888199228

28 ी. एस.एस.िशंदे सहाययक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.गंगाखेड 9730186152

प रिश -A--औरंगाबाद िवभाग / परभणी

रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील
जा. .रासिन ा/क -7/औरंगाबाद िवभाग / परभणी / क व ड नामतािलका /मा ता/ 1094/2020, िदं. 17/02/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  अ



29 ी. पी.यु.वारे किन  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.सोनपेठ 9975617912

30 ी.एम.बी.धुमाळ मुख िलपीक ( ितिनयु ी ) सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.सोनपेठ 9765145728

31 ी.एस.बी.कुलकण सहकार अिधकारी ेणी- 2 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.सेलु 9822885596

32 ी.पी.बी.राठोड सहकार अिधकारी ेणी-1 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.सेलु 9673927729

33 ी. एस.बी.लोणीकर सहाययक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.सेलु 9422109266

34 ी डी.जी.पठाण मु  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.सेलु 9421489636

35 ी. ी.जी.िपंगळे किन  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.सेलु 9860049865

36 ी.एम.डी.सईद मु  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.मानवत 9657339337

37 ी.एस.के.कुलकण सहकार अिधकारी ेणी-2 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.मानवत 9923121386

38 ी.एस.सी.ता े किन  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.मानवत 9922266223

39 ी. डी.एस.हराळ सहकार अिधकारी ेणी-1 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.िजंतुर 9011160130

40 ी.यु.डी.घुगे मु  िलपीक सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.िजंतुर 7507440940

41 ी.डी.बी.जु े सहकार अिधकारी ेणी-2 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.िजंतुर 7972742500

42 ी.एस.एम.कनसटवाड सहाययक सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.िजंतुर 9673383642

43 ीमती ए.ए.जवळेकर सहा क सहकार अिधकारी सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था ता.िजंतुर 8208097253

44 ीमती भा ी मंुडे सहा क िनबंधक(दु ) परभणी िज. दु. िव. अ. परभणी 9552769986

45 उ ान शेख मेहबूब सह. अिधकारी ेणी - 2 स. िन. दु. परभणी 7038727681

46 एन. डी. देशमुख सह. अिधकारी ेणी - 2 स. िन. स. सं. वसमत 7776897968

47 एस.आर.कांबळे िज ा िवशेष लेखा प र क वग-
1स.स.परभणी

िज ा िवशेष लेखाप र क वग-
1, सहकारी सं था, परभणी 9422964847

48 आर.ए.सरसमकर िवलेप वग-2
िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9422872562

49 डी. ी.आढे ले.प. ेणी-1 िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9420248912

50 आर.एन.म े ले.प. ेणी-2 िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9623402176

51 एम.ए.रोहीणकर ले.प. ेणी-2 िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9881468103

52 बी.जी.बारवकर ले.प. ेणी-2 िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9623787784

53 एस.एस.गवारे ले.प. ेणी-2 िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9890759075

54 आर.जे.राठोड ले.प. ेणी-2 िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9881584858

55 ी.जी.कोरे ले.प. ेणी-2 िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 7218185134

56 ी.डी.देशमुख उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9420433474

57 एन.जी.अंबेकर उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9421790691

58 एस.बी.कोलते उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 7798087278

59 एस. ी.कुलकण उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9860560447



60 एन.एल.पांडे उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9421864605

61 ी.डी.मुळे उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 7767972986

62 एस.के.कटकुरी उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 8421960047

63 एस.एल.बाचावार उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9404673405

64 ए.एम.िनगुडगे उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9665977560

65 एच.टी.च ाण उपलेखाप र क िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9604375603

66 एस.जी.जुमडे क.िलपीक िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9011107525

67 आर.बी.िकतनकार क.िलपीक िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9405786573

68 एस.बी.खपले क.िलपीक िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 8149745610

69 सौ.के.एस.सोळंुके क.िलपीक िज.िव.ले.प. वग 1 सह. सं था 
परभणी 9503959676

70 आर.एस.वडगावे िवलेप वग-2
िजवीलेप वग-2 सह.सं था 
(पदुम) परभणी. 9689662978

71 जे.पी.बनसोड ले.प. ेणी-1 िव.ले.प. (पदुम) सह.सं था 
परभणी 9423614262

72 यु.एस.महातपुरीकर ले.प. ेणी-1 िव.ले.प. (पदुम) सह.सं था 
परभणी 9422925554

73 पी.के.च ाण उपलेखाप र क िव.ले.प. (पदुम) सह.सं था 
परभणी 9764271444

74 एस.एस.बेग क.िलपीक िव.ले.प. (पदुम) सह.सं था 
परभणी 9730383748

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

1 2 3 4 5 6

1 रामचं  संतुकराव कुलकण मािणत लेखाप र क DRI -11 शारदा िव ालय 
जवळ, सुभाष रोड, परभणी 9096190665 ramkulkarniPbn@gmail.com

2
ॲड. शेख इसहाक शेख 
ई ाईल वकील

300 शैहनाज पॅलेस, काळा 
बावर ॉट, जवळ  नसीर ीटंर 
हॉऊस ,परभणी

9767286096 Patelishaque56@yahoo.com

3 संजय केशव बंगाळे मािणत लेखाप र क घर नं 847 ॉट नं. 01, िशवाजी 
नगर, परभणी

9421392005/ 
7588678957

bangale909@gmail.com

4 गौतम अरिवंद जामकर मािणत लेखाप र क चंदने र ग ी मानवत 
ता.मानवत िज.परभणी

9423738227/ 
7741038227

gautamjamdar@gmail.com

अ. . अजदाराचे नाव पदनाम प ा मण नी/ दुर नी मांक ई -मेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1 ी. बोलावार सुधीर हरीभाऊ मािणत लेखाप र क मु. पो. "िशवकृपा" मंगलमुत  
नगर कारेगाव रोड, परभणी 94221797709 sbolwar5@gmail.com

2 ी. अंभुरे अ ुत रामभाऊ मािणत लेखाप र क मु. पो. धमापुरी ता.िज. परभणी 9423143297 ambhurer@gmail.com

3 ी. कांबळे मदन नामदेव सेवािनवृ अशाक नगर, पाटी समोर, रा ल 
नगर, परभणी

7972701427 / 
8087182978

प रिश -B--औरंगाबाद िवभाग / परभणी

रा  सहकारी िनवडणुक ािधकरण यांचेकडील

जा. .रासिन ा/क -7/औरंगाबाद िवभाग / परभणी / क व ड नामतािलका /मा ता/ 1094/2020, िदं.17/02/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  ब

जा. .रासिन ा/क -7/औरंगाबाद िवभाग / परभणी/ क व ड नामतािलका /मा ता/2432/2020, िदं.21/09/2020

आदेशासेाबतचे प रिश  ब ( पुरवणी . 1)



4 ी. सावंत िवलास काळु सेवािनवृ पंचशील नगर, परभणी 9423444398 sawantvk9423@gmail.com

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


