
अ. अिधका याचे/कमचा याचे 
नाव

धारण असलेले पद मो.नं. कायरत कायालयाचे नाव ई मेल आयडी

1 कंुदन वा. भोळे िज ा उपिनबंधक 9923432089
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर

dceosolapur2020@rediffmail.com 

2 ी पी.आर.नालवार सहा क िनबंधक 9922645645
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

3 डॉ.सौ. वैशाली साळवे सहा क िनबंधक 9420389685
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

4 ी एच पी कांबळे सहा क िनबंधक 9822791455
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

5 ी डी.एस.भवर कायालय अिध क 9403077654
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

6 ी एच.एस.येवले कायालय अिध क 9421023275
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

7 ी सी.एच. िशरगुरे मु  िलपीक 9975779494
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

8 ी सी.बी. िशवणगी मु  िलपीक 8975255998
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

9 ी एस. . जोशी मु  िलपीक 8007503343
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

10 ी ए.एस. पुजारी लेखापाल 9850313185
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

11 ी ए.डी. वाघमोडे वरी  िलपीक 9421274084
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

12 सौ. ए.ए. कुलकण वरी  िलपीक 8459617142
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

13 ी आर.एन.ढोणे वरी  िलपीक 9850280218
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

14 ी ी.जे वडितले वरी  िलपीक 8999946504
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

15 ी एस.एस. जुजगार वरी  िलपीक 9823789789
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

16 डी. पी. सुरवसे किन  िलपीक 9922559923
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

17 सौ.एस.एस.सोनवणे किन  िलपीक 7030764476
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

18 ी पी.आर. कोरे किन  िलपीक 9011223211
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

19 सौ. ी. ए. िशंदे किन  िलपीक 8424386204
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

20 सौ एस. बी. कासार किन  िलपीक 7620090362
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

21 ी सुहास कांबळे किन  िलपीक 9823757743
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

22 ी.एच.एम. नाईकवाडी किन  िलपीक 7498116674
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर dceosolapur2020@rediffmail.com 

23 ी. कंजेरी एन. एस. उपिनबंधक 9595994455
उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर

ddr_spr@rediffmail.com 

24 ी. नाकेदार ी. एस. सहकारी अिधकारी ेणी 1 8483098637
उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

25 ीमती काटे एस. जे. मु  िलपीक 8421243002
उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

26 ी. माळी सी. बी. सहकारी अिधकारी ेणी 2 8806265151
उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

27 ी. ी.बी. ामी सहकारी अिधकारी ेणी 2 उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

28 कु. मलवे  एस. एस. सहा.सहकारी अिधकारी 9834306076
उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

29 ी. शेख अ. अ. सहा.सहकारी अिधकारी 7030903422
उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

30 ी.के.बी. जमादार किन  िलपीक उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

31 ीमती वाघमोडे एस. डी. किन  िलपीक 9834306076
उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

32 ीमती ठाकरे (थेटे) जे. पी. किन  िलपीक 9834306076
उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

33 ी.एस.एन.माने तवारीकार उपिनबंधक, सहकारी सं था, 
सोलापूर शहर ddr_spr@rediffmail.com 

34 ीम. एस.एस.कदम सहकारी अिधकारी ेणी 1 9922133855 सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, दि ण सोलापूर

arcssouthsolapur@gmail.com 

35 सौ. ए. आर. संकद मु  िलपीक 9561308024 सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, दि ण सोलापूर arcssouthsolapur@gmail.com 

36 ी एस.बी.िलंबोळे सहकारी अिधकारी ेणी 2 9922464840 सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, दि ण सोलापूर arcssouthsolapur@gmail.com 

37 ी एन. ी.पवार सहा.सहकारी अिधकारी 9049544409 सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, दि ण सोलापूर arcssouthsolapur@gmail.com 

38 ी.आर.एल.राठोड सहा.सहकारी अिधकारी सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, दि ण सोलापूर arcssouthsolapur@gmail.com 

39 सौ. सी.आर.नाटकर किन  िलपीक
8793009051 सहा क िनबंधक, सहकारी 

सं था, दि ण सोलापूर arcssouthsolapur@gmail.com 

40 ी.एम.एम.िशंदे किन  िलपीक
सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, दि ण सोलापूर arcssouthsolapur@gmail.com 

41 ी ए.ए. गावडे सहा क िनबंधक 9921837407
सहा क िनबंधक,सहकारी 
सं था उ र सोलापूर

arcsnorthsolapur@gmail.com

42 ी एन. बी. िशंदे मु  िलपीक 7020994301
सहा क िनबंधक,सहकारी सं था 
उ र सोलापूर arcsnorthsolapur@gmail.com

43 सौ. बी.आर िशराळकर सहा.सहकारी अिधकारी 9921645794
सहा क िनबंधक,सहकारी सं था 
उ र सोलापूर arcsnorthsolapur@gmail.com

44 ी ए. एस. मदने किन  िलपीक 9096940960
सहा क िनबंधक,सहकारी सं था 
उ र सोलापूर arcsnorthsolapur@gmail.com

45 ी. ए. डी. कटके सहा क िनबंधक 9588665312
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
बाश

arcsbarshi@gmail.com

46
ी. ी. टी. चवरे

(परसेवेने िजउिन, सोलापूर 
येथे कायरत)

सहकारी अिधकारी ेणी 1 9765055194
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
बाश arcsbarshi@gmail.com

47 ी. ए. डी. देशपांडे सहकारी अिधकारी ेणी 2 9623011570
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
बाश arcsbarshi@gmail.com

48 ी. एस. एल. केदारी मु  िलपीक 9860511495
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
बाश arcsbarshi@gmail.com

49 ी. टी. डी. जमदाडे सहकारी अिधकारी ेणी 2 9922733425
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
बाश arcsbarshi@gmail.com

50 सौ. एस. के. मंुढे सहा.सहकारी अिधकारी 9657652664
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
बाश arcsbarshi@gmail.com

51 ी. एस. एस. महािडक सहा.सहकारी अिधकारी 9373530675
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
बाश arcsbarshi@gmail.com

52 ी. एस. एस. मोरे किन  िलपीक 8208079989
सहा क िनबंधक, सह. सं था, 
बाश arcsbarshi@gmail.com

53 ी.डी.एच.िमसाळ सहा क िनबंधक 9881208065 सहायक िनबंधक सहकारी 
सं था अकलुज

arcsakluj@gmail.com 

54 ी.एस. ी.कोरे मु  िलपीक 9420089306 सहायक िनबंधक सहकारी सं था 
अकलुज arcsakluj@gmail.com 

55 ी.ए.के.गावीत सहा.सहकारी अिधकारी 9834701527 सहायक िनबंधक सहकारी सं था 
अकलुज arcsakluj@gmail.com 

56 ी.ए.एम.कांबळे सहा.सहकारी अिधकारी 9309146163 सहायक िनबंधक सहकारी सं था 
अकलुज arcsakluj@gmail.com 

57 ी.एस.के.यादव
किन  िलपीक

सहायक िनबंधक सहकारी सं था 
अकलुज arcsakluj@gmail.com 

58 ी जे.पी.गावडे सहा क िनबंधक 9850293842
सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, मोहोळ

arcsmohol@gmail.com

59 ी ए.बी.क ा मु  िलपीक
9421026320

सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, मोहोळ arcsmohol@gmail.com

60 ी ी.एस.जाधव सहकारी अिधकारी ेणी 2
9421071174

सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, मोहोळ arcsmohol@gmail.com

61 ी जे.एस.वंजारी सहकारी अिधकारी ेणी 2
9579685826

सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, मोहोळ arcsmohol@gmail.com

62 ी ए.ए.जगदाळे सहा.सहकारी अिधकारी
9561133565

सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, मोहोळ arcsmohol@gmail.com

63 ी बी.सी.शेख सहा.सहकारी अिधकारी
9860699740

सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, मोहोळ arcsmohol@gmail.com

64 ी ी.जे.गौड किन  िलपीक 9373029393
सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, मोहोळ arcsmohol@gmail.com

65 ी एस.एम.तांदळे सहा क िनबंधक 9921425897 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था पंढरपूर

arcspandharpur@gmail.com 

66 ी आर.बी.पाटील मु  िलपीक 9960392915 सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
पंढरपूर arcspandharpur@gmail.com 

67 ी एस.एस.सांगोलकर सहकारी अिधकारी ेणी 2 9860784858 सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
पंढरपूर arcspandharpur@gmail.com 

68 ी एल.पी.बागल किन  िलपीक
96897998493 सहा क िनबंधक सहकारी सं था 

पंढरपूर arcspandharpur@gmail.com 

69 ी ाळा ा ल ण िशंदे सहा क िनबंधक 8698080887
सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था सांगोला

arcssangola@gmail.com 

70 ी शलमोन नागेश गंुजी सहकारी अिधकारी ेणी 1 8600514197
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
सांगोला arcssangola@gmail.com 

71
ी म काजुन िस ाम ा 
बदोले मु  िलपीक 9970583768

सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
सांगोला arcssangola@gmail.com 

72 ी शरद िनवृ ी लोंढे सहकारी अिधकारी ेणी 2 9822903184
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
सांगोला arcssangola@gmail.com 

73 ी िवलास हरीभाऊ घोडके किन  िलपीक 9405490554
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
सांगोला arcssangola@gmail.com 

74 ी अमर िदनकर गोसावी किन  िलपीक 9637848780
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
सांगोला arcssangola@gmail.com 

75 ी द ा य मोरे सहकारी अिधकारी ेणी 1 9422461540
सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था अ लकोट

arcsakkalkot@gmail.com 

76 ी अजुन तांबट मु  िलपीक 9890006202
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
अ लकोट arcsakkalkot@gmail.com 

77 सौ अि नी वदकर सहकारी अिधकारी ेणी 2 9766802193
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
अ लकोट arcsakkalkot@gmail.com 

78 ी िस दे र ी कंुभार सहा.सहकारी अिधकारी 9689329946
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
अ लकोट arcsakkalkot@gmail.com 

79 ी राजकुमार गोटे किन  िलपीक 8668607398
सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
अ लकोट arcsakkalkot@gmail.com 

80 ी िदलीप ितजोरे सहा क िनबंधक 9011541697 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था करमाळा

arcss.karmala@gmail.com 

81 ी एस.आर.मंुढे मु  िलपीक 9834312299 सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
करमाळा arcss.karmala@gmail.com 

82 ी ी.एन.माने किन  िलपीक
8308874325 सहा क िनबंधक सहकारी सं था 

करमाळा arcss.karmala@gmail.com 

83 ी एस.जी.गावडे सहा क िनबंधक 9850852566
सहा क िनबंधक,सहकारी 
सं था, माढा

arcsmadha@gmail.com 

84 ी ए.एस.कोळी मु  िलपीक 8208472047
सहा क िनबंधक,सहकारी 
सं था, माढा arcsmadha@gmail.com 

85 ीमती एम.एम. गु ा सहकारी अिधकारी ेणी 2 9096617701
सहा क िनबंधक,सहकारी 
सं था, माढा arcsmadha@gmail.com 

86 ी जी. एस. मंुडे किन  िलपीक 8208296486
सहायक िनबंधक सहकारी सं था 
माढा arcsmadha@gmail.com 

87 ी मोद सी.दुगगुडे सहा क िनबंधक 9765345920 सहा क िनबंधक सहकारी 
सं था मंगळवेढा

arcsmangalwedha@gmail.com 

88 ी. एस.एस.जाधव मु  िलपीक 9511003366 सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
मंगळवेढा arcsmangalwedha@gmail.com 

89 ी.पी.बी.सावंत सहकारी अिधकारी ेणी 2 9881672736 सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
मंगळवेढा arcsmangalwedha@gmail.com 

90 ी.डी.एस.साळंुके सहा.सहकारी अिधकारी 9158177406 सहा क िनबंधक सहकारी सं था 
मंगळवेढा arcsmangalwedha@gmail.com 

91 ी.एस.के.पांढरे कायालय अिध क ादेिशक उपआयु  (व ो ोग) 
सोलापूर rddtextilesolapur@rediffmail .com

92 ीम.ए. ी.माने सहकारी अिध. ेणी 1 ादेिशक उपआयु  (व ो ोग) 
सोलापूर rddtextilesolapur@rediffmail .com

93 ी आ.टी िनंबाळकर िहशोबनीस ादेिशक उपआयु  (व ो ोग) 
सोलापूर rddtextilesolapur@rediffmail .com

94 ीम.ए.डी.जतकर िनरी क पयवे क ादेिशक उपआयु  (व ो ोग) 
सोलापूर rddtextilesolapur@rediffmail .com

95 ी.टी.पी.कुलकण िनरी क पयवे क ादेिशक उपआयु  (व ो ोग) 
सोलापूर rddtextilesolapur@rediffmail .com

96 ी.जी.एस.मडुके वरी  िलपीक ादेिशक उपआयु  (व ो ोग) 
सोलापूर rddtextilesolapur@rediffmail .com

97 ी एस.टी.िशंदे सहकारी अिधकारी ेणी 2 9421039905
सहा क िनबंधक, सहकारी 
सं था, दु , सोलापूर dddodairysolapur@gmail.com

98 ी.आर.आर.ठोबंरे सहकारी अिधकारी े1 लाभ े  िवकास ािधकरण 
(कडा) सोलापूर

99 ी.सी.सी.पतंगे सहकारी अिधकारी े2 लाभ े  िवकास ािधकरण 
(कडा) सोलापूर

## ी.एस.डी.व े किन  िलपीक ादेिशक सह संचालक (साखर)  
सोलापूर

## ी. एस. पी. काकडे
िज ा िवशेष लेखाप र क वग-
1, सह. सं था, सोलापूर

9423148480 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. बी. यु. भोसले
दतीय िवशेष लेखाप र क वग-

1, सह. सं था (साखर), सोलापूर
9422460179 दतीय िवशेष लेखाप र क वग-

1, सहकारी सं था (साखर), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. के. ए. िशंदे
तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

9822782145 तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. डी. एच. डोके
िवशेष लेखाप र क वग-1, सह. 
सं था (सुतिगर ा), सोलापूर

9860318799 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (सुतिगर ा), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. जे. के. तांबोळी अ र िवशेष लेखाप र क वग-
2, सह. सं था, सोलापूर

9922226292 अ र िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एन. डी. सोनवणे
थम अ र िवशेष लेखाप र क 
वग-2, सह. सं था, सोलापूर

8999609896 थम अ र िवशेष लेखाप र क 
वग-2, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. आर. एस. नागुरे
िवशेष लेखाप र क वग-2, सह. 
सं था, (िवणकर) सोलापूर

9420474838 िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (िवणकर) 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. डी. टी. गायकवाड
थम अ र िवशेष लेखाप र क 

 वग-2, सह. सं था, (िवणकर) 
9623761192 थम अ र िवशेष लेखाप र क  

वग-2, सहकारी सं था, (िवणकर) 
dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. बी. सी. पवार िवशेष लेखाप र क वग-2, सह. 
सं था, (पणन) सोलापूर

8805000270 िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (पणन) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. जी. पांढरे
िज ा िवशेष लेखाप र क वग-
2, सह. सं था (पदुम) सोलापूर

9881043999 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. बी. मोरे
िवशेष लेखाप र क वग-2, सह. 
सं था (दु ) सोलापूर

7030540613 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. एन. घनाते लेखाप र क ेणी-1, सह. 
सं था,सोलापूर

9423326056 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. एन. टकर लेखाप र क ेणी-1, सह. 
सं था, (िवणकर) सोलापूर

9890469016 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. आर. आर. फाटके लेखाप र क ेणी-1, सह. 
सं था, पंढरपूर

9850862355 लेखाप र क ेणी-1, सहकारी 
सं था, पंढरपूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. के. आर. धायफुले
लेखाप र क ेणी-1, अिधन 
िवशेष लेखाप र क वग-1, सह. 
सं था (साखर), सोलापूर

9822084678 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. आर. आडम

लेखाप र क ेणी-1, अिधन 
दतीय िवशेष लेखाप र क वग-

1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

9423067745 दतीय िवशेष लेखाप र क     
वग-1, सहकारी सं था (साखर), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एन. डी. माडे

लेखाप र क ेणी-1, अिधन 
दतीय िवशेष लेखाप र क वग-

1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

9922882429 दतीय िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था (साखर), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. पी. आर. िशंदे
लेखाप र क ेणी-1, अिधन 
तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

9552672011 तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. पी. एन. डहाळे
लेखाप र क ेणी-1, अिधन 
तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

7030122266 तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. पी. डी. िलंबोळे लेखाप र क ेणी-1 सह. सं था, 
(पणन) सोलापूर

9822430680 िवशेष लेखाप र क वग-2 
सहकारी सं था, (पणन) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती एस. एस. कानडे
लेखाप र क ेणी-1 सह. सं था, 
(पदुम)  (उडते पथक) सोलापूर

9623666584 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2 
सहकारी सं था, (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. एन. बचुटे
लेखाप र क ेणी-1 सह. सं था, 
(पदुम)  (उडते पथक) सोलापूर

9922999298 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2 
सहकारी सं था, (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती टी.ए.के. रामपुरे
लेखाप र क अिधन िज ा 
िवशेष लेखाप र क    वग-1, 
सह. सं था, सोलापूर

9975809418 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. एस. धान
अ र लेखाप र क अिधन 
िज ा िवशेष लेखाप र क वग-
1, सह. सं था, सोलापूर

9921142701 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. आर. पी. साळी
थम अ र लेखाप र क अिधन 
िज ा िवशेष लेखाप र क वग-

9403758808 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. सी. दी ीत अ र लेखाप र क, सह. सं था, 
सोलापूर

9604647009 िज ा िवशेष लेखाप र क      
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. डी. के. मुदाळे थम अ र लेखाप र क, सह. 
सं था, सोलापूर

9850438005 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एफ. डी. राठोड दतीय अ र लेखाप र क 
,सह. सं था, सोलापूर

9096843669 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. एस. ठोंबरे तृतीय अ र लेखाप र क, सह. 
सं था सोलापूर

9921252976 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## सौ. के. ी. सोरेगावकर अ र लेखाप र क, सह. सं था, 
(िवणकर) सोलापूर

9421024984 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ी. बी. गायकवाड थम अ र लेखाप र क, सह. 
सं था, (िवणकर) सोलापूर

9850999252 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. सी. मंुडासे लेखाप र क, सह. सं था, 
मोहोळ

9420356192 लेखाप र क, सहकारी सं था, 
मोहोळ

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. एस. पोरे लेखाप र क, सह. सं था,  
करमाळा

9422068193 लेखाप र क, सहकारी सं था,  
करमाळा

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. यु. बी. मुसळे
लेखाप र क, सह. सं था, बाश 8329038759 लेखाप र क, सहकारी सं था, 

बाश
dsa_solapur@rediffmail.com

## सौ. एन. टी. बाबर
अ र लेखाप र क, सह. सं था, 
बाश

9403077998 लेखाप र क, सहकारी सं था, 
बाश

dsa_solapur@rediffmail.com

## सौ. पी. बी. िशंदे अ र लेखाप र क, सह. सं था, 
पंढरपूर

9970500965 लेखाप र क ेणी-1, सहकारी 
सं था, पंढरपूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. पी. एन. सुळ थम अ र लेखाप र क, सह. 
सं था, पंढरपूर

9767291025 लेखाप र क ेणी-1, सहकारी 
सं था, पंढरपूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. डी. पी. राऊत लेखाप र क, सह. सं था, 
अकलुज

7588164575 लेखाप र क, सहकारी सं था, 
अकलुज

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. आर. कांबळे
लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
िवशेष लेखाप र क    वग-1, 
सह. सं था (साखर), सोलापूर

9921846106 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. आय. एस. िनंबग
लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
िवशेष लेखाप र क वग-1, सह. 
सं था (साखर), सोलापूर

8669056121 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एन. बी. ठोकळ

लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
दतीय िवशेष लेखाप र क वग-

1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

9928503699 दतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सहकारी सं था (साखर), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. डी. चपळगावकर

लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
दतीय िवशेष लेखाप र क वग-

1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

9420719718 दतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सहकारी सं था (साखर), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एन. एस. आडकी
लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

9423325844 तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. डी. एस. मोरे
लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सह. सं था (साखर), सोलापूर

8208038128 तृतीय िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. वाय. जी. काकडे

लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
िवशेष लेखाप र क वग-1, सह. 
सं था (सुतिगर ा), सोलापूर

9604774338 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (सुतिगर ा), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. एस. ि रसागर

लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
िवशेष लेखाप र क वग-1, सह. 
सं था (िजमसबँक), सोलापूर

9420489325 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (िजमसबँक), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. आर. के. तरटे

लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
िवशेष लेखाप र क वग-1, सह. 
सं था (िजमसबँक), सोलापूर

9834875495 
9011025981

िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (िजमसबँक), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. एन. राठोड

लेखाप र क ेणी-2, अिधन 
िवशेष लेखाप र क    वग-1, 
सह. सं था (िजमसबँक), सोलापूर

9730392879 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (िजमसबँक), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एम. बी. सावंत लेखाप र क ेणी-2,  सह. 
सं था (पणन), पंढरपूर

7796323758 िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था (पणन), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती ए. जे. नादरगी
लेखाप र क ेणी-2, सह. सं था 
(पदुम), सोलापूर

9921299944 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2 
सहकारी सं था, (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. डी. एच. दलभंजन
लेखाप र क ेणी-2, सह. सं था 
(दु ), सोलापूर

8087531762 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2 
सहकारी सं था, (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. आर. पासकंटी
उपलेखाप र क अिधन िज ा 
िवशेष लेखाप र क   वग-1, 
सह. सं था, सोलापूर

9423069953 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. के. दुधाळे
उपलेखाप र क अिधन िज ा 
िवशेष लेखाप र क   वग-1, 

9623514551 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. जी. बी. पासकंटी
उपलेखाप र क, सह. सं था, 
(सेल)  सोलापूर

9371277911 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. डी. वाय. जाधव उपलेखाप र क, सह. सं था, 
सोलापूर

9561860038 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एम. आर. शेटे अ र उपलेखाप र क, सह. 
सं था,  सोलापूर

9403952668 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. एस. कोकाटे थम अ र उपलेखाप र क, 
सह. सं था,  सोलापूर

9423590277 िज ा िवशेष लेखाप र क       
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ी. एस. पवार
दतीय अ र उपलेखाप र क, 
सह. सं था,  सोलापूर

9421026807 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. आर. बी. गंुगे अ र उपलेखाप र क, सह. 
सं था, (िवणकर) सोलापूर

9922022096 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ी. आर. च ाण उपलेखाप र क, सह. सं था, 
कुडुवाडी

9822083432 लेखाप र क, सहकारी सं था, 
कुडुवाडी

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. बी. िशंगाडे अ र उपलेखाप र क, सह. 
सं था, कुडुवाडी

9552562355 लेखाप र क, सहकारी सं था, 
कुडुवाडी

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. आर. जी. पंिडत उपलेखाप र क, सह. सं था, 
पंढरपूर

9850837280 लेखाप र क ेणी-1, सहकारी 
सं था, पंढरपूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी.आर. ी.गायकवाड अ र उपलेखाप र क, सह. 
सं था, पंढरपूर

9890869948 लेखाप र क ेणी-1, सहकारी 
सं था, पंढरपूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. आर. पी. हरदास अ र उपलेखाप र क, सह. 
सं था, मंगळवेढा

9405684097 उपलेखाप र क, सहकारी सं था, 
मंगळवेढा

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती िड. एल. िशंदे उपलेखाप र क, सह. सं था, 
मोहोळ

7744001339 लेखाप र क, सहकारी सं था, 
मोहोळ

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. बी. होळ उपलेखाप र क, सह. सं था, 
सांगोला

9975734998 उपलेखाप र क, सहकारी सं था, 
सांगोला

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. एम. साठे अ र उपलेखाप र क, सह. 
सं था, सांगोला

7385488901 उपलेखाप र क, सहकारी सं था, 
सांगोला

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एन. ए. कांबळे अ र उपलेखाप र क, सह. 
सं था, अ लकोट

9975430741 उपलेखाप र क, सहकारी सं था, 
अ लकोट

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. पी. बी. सोनवणे
उपलेखाप र क अिधन िवशेष 
लेखाप र क वग-1, सह. सं था 
(साखर), सोलापूर

9850641509 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (साखर), सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. जे. एम.पदमशाली
उपलेखाप र क  अिधन िवशेष 
लेखाप र क वग-1, सह. सं था 
(सुतिगर ा),सोलापूर

9423421557 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (सुतिगर ा), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एन. बी. काळे
उपलेखाप र क अिधन िवशेष 
लेखाप र क वग-1, सह. सं था 
(िजमसबँक), सोलापूर

9503756465 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (िजमसबँक), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. एन. गायकवाड
उपलेखाप र क अिधन थम 
अ र िवशेष लेखाप र क वग-
2, सह. सं था, सोलापूर

9890327263 थम अ र िवशेष लेखाप र क 
वग-2, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. जी. पी. पोतदार
उपलेखाप र क अिधन अ र 
िवशेष लेखाप र क वग-2, सह. 
सं था, (िवणकर)  सोलापूर

7350686100 अ र िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (िवणकर)    
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. पी. के. पांडेकर

उपलेखाप र क अिधन थम 
अ र िवशेष लेखाप र क  वग-
2, सह. सं था, (िवणकर) 
सोलापूर

8421328438 थम अ र िवशेष लेखाप र क  
वग-2, सहकारी सं था, (िवणकर) 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती एफ.ए.अ रवाले
उपलेखाप र क अिधन िवशेष 
लेखाप र क  वग-2, सह. सं था, 
(पणन) सोलापूर

9866951586 िवशेष लेखाप र क  वग-2, 
सहकारी सं था, (पणन) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. पी. बी. पाटील
उपलेखाप र क अिधन िवशेष 
लेखाप र क  वग-2, सह. सं था, 
(पणन) सोलापूर

7057362783 िवशेष लेखाप र क  वग-2, 
सहकारी सं था, (पणन) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती ए. एस. कंुभारे
उपलेखाप र क अिधन िज ा 
िवशेष लेखाप र क  वग-2, सह. 
सं था, (पदुम) सोलापूर

9403007238 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. पी. सातलगाव
उपलेखाप र क अिधन िज ा 
िवशेष लेखाप र क  वग-2, सह. 
सं था, (दु ) सोलापूर

9921855060 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एन. एस. काळे
उपलेखाप र क  सह. सं था, 
(दु ) सोलापूर

9423606305 िज ा िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (पदुम) सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. पी. डी. पांचाळ

िलिपक ित लेखाप र क ेणी-
1, अिधन िज ा िवशेष 
लेखाप र क वग-1, सह. सं था, 
सोलापूर

8275475436 
8404218012

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

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती ए. एस. को ी िलिपक ित लेखाप र क ेणी-
1, सह. सं था, सोलापूर

8999274826 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती बी. ी. कदम

िलिपक ित लेखाप र क अिधन 
िज ा िवशेष लेखाप र क वग-
1,सह. सं था, सोलापूर

9665651044 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती आर. बी. िड े

िलिपक ित अ र लेखाप र क 
अिधन िज ा िवशेष 
लेखाप र क वग-1, सह. सं था, 
सोलापूर

9623477077 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती एल.एम. कांबळे

िलिपक ित थम अ र 
लेखाप र क अिधन िज ा 
िवशेष लेखाप र क  वग-1, सह. 
सं था, सोलापूर

7517711386 िज ा िवशेष लेखाप र क      
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती.पी.एन. गायकवाड
िलिपक ित अ र 
लेखाप र क, सह. सं था, 
सोलापूर

8805468086 िज ा िवशेष लेखाप र क        
वग-1, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. एच. बोथीकर िलिपक ित लेखाप र क, सह. 
सं था, कुडुवाडी

9028559148 लेखाप र क, सहकारी सं था, 
कुडुवाडी

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती पी. वाय. झालटे िलिपक ित लेखाप र क, सह. 
सं था,  बाश

9673064771 लेखाप र क, सहकारी सं था,  
बाश

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. बी. राऊत िलिपक ित अ र 
लेखाप र क, सह. सं था, बाश

9209058973 लेखाप र क, सहकारी सं था,  
बाश

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एम. बी. जाधवर िलिपक ित थम अ र 
लेखाप र क,सह.सं था, बाश

9011572259 
9028423985

लेखाप र क, सहकारी सं था,  
बाश

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती एम. आर. माने िलिपक ित लेखाप र क ेणी-
1, सह. सं था, पंढरपूर

7387518791 लेखाप र क ेणी-1, सहकारी 
सं था, पंढरपूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. के. कांबळे
िलिपक  अिधन दतीय िवशेष 
लेखाप र क वग-1, सह. सं था 
(साखर), सोलापूर

9665324208 दतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सहकारी सं था (साखर), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. ए. एस. ाकलवार
िलिपक  अिधन दतीय िवशेष 
लेखाप र क वग-1, सह. सं था 
(साखर), सोलापूर

9595899113 दतीय िवशेष लेखाप र क वग-
1, सहकारी सं था (साखर), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. डी. सगर
िलपीक अिधन िवशेष 
लेखाप र क वग-1, सह. सं था 
(सुतिगर ा), सोलापूर

9373265680 िवशेष लेखाप र क वग-1, 
सहकारी सं था (सुतिगर ा), 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. डी. एम. सुरवसे
िलपीक अिधन अ र िवशेष 
लेखाप र क वग-2, सह. सं था, 
सोलापूर

9011040330 अ र िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एल. बी. काटे
िलपीक अिधन अ र िवशेष 
लेखाप र क वग-2, सह. सं था, 
सोलापूर

9975308167 अ र िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एस. जी. उंबरजे
िलपीक अिधन थम अ र 
िवशेष लेखाप र क   वग-2, 

9834404049 थम अ र िवशेष लेखाप र क 
वग-2, सहकारी सं था, सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

## ीमती डी. पी. ह ु
िलपीक अिधन िवशेष 
लेखाप र क वग-2,    सह. 

9763367335 िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (िवणकर) 

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी. एच. एम. बलसुरे
िलपीक अिधन िवशेष 
लेखाप र क वग-2,    सह. 

9923580327 िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (िवणकर) 

dsa_solapur@rediffmail.com

## ी.ए.डी.टाक
िलपीक ित लेखाप र क, सह. 
सं था, (पणन), पंढरपूर

9767388117 िवशेष लेखाप र क वग-2, 
सहकारी सं था, (िवणकर) 
सोलापूर

dsa_solapur@rediffmail.com

अ. अजदाराचे/अिध/कम नाव पदनाम प ा दुर नी मांक ईमेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1 िच ा पांडुरंग िवठठल मािणत ले.प.पॅनल ं  12346
1847,भ ावती पेठ ग नमट 
पॉिलटे ीक 
कॉलेज,समोर,सोलापूर

9850377120 pandutangchippa@gmail.com

2 जानकर भगवान मा ती मािणत ले.प.पॅनल ं  
एस.पी.आर-15768

मु.पो.िशवणे,ता.सांगोला,िज.
सोलापूर413307

9766706347 bhagwanjankar359@gmail.com

3 शडगे समाधान ीधर मािणत ले.प.पॅनल ं  एन-
1013929

मु.पो. 
सावळे र,ता.मोहोळ,िज.सो
लापूर

9823841594 Samashendge@gmail.om

4 पठाण म.रफीक 
अ.रिहमान मािणत ले.प.पॅनल ं  16688

272,थोरली इर ा 
व ी,वांगी रोड,सोलापूर

9423331617 raficpathan@yahoo.co.in

5 जगदाळे सुभाष िव ल मािणत ले.प.पॅनल ं  18612
मु.पो.जगदाळे व ी,जुना 
हाजापूर 
रोड,मंगळवेढा,ता.मंगळवेढा

7588506959 , 9890900000 subhashjagadale@gmail.com

6 कुलकण  कौ ुभ 
जीवनराव

मािणत ले.प.पॅनल ं  
1011286

मु.पो.पोखरापुर, ता. मोहोळ, 
िज. सोलापूर

9822406428 sandip.kulkarni.sk@gmail.com

7 क े अशोकुमार नागेश मािणत ले.प.पॅनल ं  17920
C -44-45 आ ासो काडादी 
नगर, होटगी रोड, सोलापूर

9422460667 ashokkatte@yahoo.com

8 कोरे अनंत िव ल मािणत ले.प.पॅनल ं  17484
घर नं.420 उ र सदर बझार, 
सतनाम चौक, सोलापूर

8421520477 Anantkore111@gmail.com

रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण यांचेकिडल

रा  सहकारी िनवडणूक ािधकरण यांचेकिडल

जा. .रासिन ा/क 4/सोलापूर/ क व ड वग नामतािलका/ मा ता/ 1097/2020 िद.  17.02.2020

आदेशासोबतचे प रिश  'ब'

आदेशासोबतचे प रिश  'अ'

जा. .रासिन ा/क 4/सोलापूर/ क व ड वग नामतािलका/ मा ता/1097/2020 िद. 17.02.2020



1 कंुदन वा. भोळे िज ा उपिनबंधक 9923432089
िज ा उपिनबंधक, सहकारी 
सं था, सोलापूर

dceosolapur2020@rediffmail.com 

9 हेमग ी वसंतकुमार िस ाम मािणत ले.प.पॅनल ं  
10113071

घर नं.260 थोरली इर ा 
व ी, िस दा ढ मठाजवळ, 
सोलापूर

8488768866 vasantthemgaddi@rediffmail.com

10  काळे राज  नागनाथ मािणत ले.प.पॅनल ं  13007
अ/162 डको कॉलनी नं.3 
कुमठा नाका, सोलापूर

9370866491 kaleauditor@gmail.com

11 भंडगे मधुकर तुकाराम मािणत ले.प.पॅनल ं  17898
तुकाई नगर, ीराम मंगल 
कायालयाजवळ, मंगळवेढा, 
िज. सोलापूर

9860175857 bhandage98@gmail.com

12 फाळके हणमंत दाजी मािणत ले.प.पॅनल ं  17241 मु.पो.एखतपूर, ता. सांगोला 93475873 phalken@gmail.com

13 भंडगे ाने र दामाजी मािणत ले.प.पॅनल ं  
1013158

मु.पो.भाळवणी, ता.मंगळवेढा 9823820588 dnyaneshbhandage@gmail.com

14 िशनगारे अिभमान िकसन मािणत ले.प.पॅनल ं  17754
46/2 फलॅट नं.401 
केदारनाथ रेिसडे ी, मुरारजी 
पेठ, सोलापूर

9420490697 abhimanshingare@gamail.com

15 सांळुखे रामचं  िस ाम मािणत ले.प.पॅनल ं  11664
मु.पो. जवळा, तालुका 
सांगोला िज.सोलापूर

9503778568 salunkheramchandra9@gmail.com

16 सपकाळ जयवंत शहाजी मािणत ले.प.पॅनल ं  
pna13175

मु.पो. धमपुरी, ता.माळिशरस 
सोलापूर

8788997101 jaysapkal222gmail.com

17 भोसले ल ण पांडूरंग मािणत ले.प.पॅनल ं  16378
मु.पो.बेहरे िचंचोळी, 
ता.सांगोला,िज.सोलापूर

9689266516

18 कारंडे महेश द ा य मािणत ले.प.पॅनल ं  10659
418, जुनी िमल चाळ, 
सोलापूर

9850069799 maheshkarnade1972@gmail.com

19 देशपांडे सुिनता सदािशव मािणत ले.प.पॅनल ं  
1013152

418, जुनी िमल चाळ, 
सोलापूर

9921069799 advsunitadeshpande@gmail.com

20 सुरते कािलंदी धोिडंबा वकील सनद ं . 
MAH844/1996

117/85 उमा नगरी, सोलापूर 9422460228 kalindisurte@gmail.com

21 च ाण अि नी चं कांत वकील सनद ं . MAH 
1236/2005

दारा बीपीन दगडू मोिहते 
िमरज नाका पाठीमागे, 
िशवाजीनगर, सांगोला 
िज.सोलापूर

9158957035 advashwinimohite@gmail.com

22  साळंुखे जािलंदर द ू वकील सनद ं . MAH 
1272/1998

मु.पो.द सर ती िचंचोली 
रोड सांगोला

9011283815 jalindarsalundhe@rediffmail.com

23 इनामदार मु ार स ाऊददीनवकील सनद ं . 
MAH/4760/2014

रा.अलराइन नगर सांगोला 9096154677 inamdarm2@gmail.com

24 बुरबुरे चं कांत शंकरसा वकील सनद ं . 
MAH/863/2009

1549,दाजी पेठ,सोलापूर 9421267635 bchandrakant99@gmail.com

25 राऊत (बनकर)उ ला 
मा ती

वकील सनद ं . 
MAH/2573/2010

मु.पो.बनकरमळा,सुतिगरणी 
पाठीमागे,सांगोला

9657084819

26 िभंगे सोमनाथ मोहन वकील सनद ं . 
MAH/120/2004

मु.पो.िशरभावी,ता.सांगोला 9923081100 advsomnathbhinge@gmail.com

27 कुलकण  सिचन पु षो म वकील सनद ं . 
MAH/1588/2002

मु.पो.कोळे,ता.सांगोला 9421043400

28 कुलकण  सुधीर रामकृ वकील सनद ं . 
MAH/1495/1999

मु.पो.डबीर चौक,देशपांडे 
ग ी,सांगोला

9423522002 advkulkarni96@gmail.com

29 िशंदे अिनल शामराव मु ािधकारी ( शा./आ था) 
महारा  रा  सहकारी संघ पुणे

थोबडे व ी जुना देगाव नाका 
सोलापूर

8261972032 anilshinde2167@gmail.com

30 शेख जावीद अहमद अ ुल 
करीम

 कायालय अिध क, ादेिशक 
उपसचालक,व ो ोग सोलापूर

485,उ र कसबा पंजाब 
तालीम जवळ,सोलापूर

9921617194

31 जाधव उमेश द ा य सहकार िश णािधकारी, 
महारा  रा  सहकारी संघ पुणे

7/261उमा को-ऑप.हौिसंग 
सो.मुरारजी पेठ सोलापूर

9689291337

32 मासन गोिवंद िवठठलराव
लेखापाल, सोलापूर नागरी 
औ ोिगक सह. बँक 
(अवसायनात)

2465 आय ुप,िबडी 
घरकूल,है ाबाद रोड,सोलापूर

9890356740 govindmasan1971@gmail.com

अ.
.

अजदाराचे/अिध/कम नाव पदनाम प ा दुर नी मांक ईमेल आयडी

1 2 3 4 5 6

1 घोडके मनोज दगडू मािणत ले.प.पॅनल ं  
एस.आर.पी. 1027/2011-14

39 ,दमाणी नगर, पावन 
गणपती जवळ, सोलापूर 9823531572 manojghdake65@gmail.com

2
मादगंुडी रामदास 
म काजुन

शाखािधकारी, सोलापूर मचटस्  
को.ऑप, बँक मया. सोलापूर

ॉक नं.95, अ, ुप, िवडी 
घरकूल, है ाबाद रोड, 
सोलापूर

7588610948 sunandamadgundi@gmail.com

3 वायचळ सुिनल नवनाथ
व थापक, िदलीप अबन 

को.ऑप. बँक मया.बाश  
ता.बाश  िज.सोलापूर

1235, वाणी ॉट 
आगळगाव र ा, कॅ र 
हॉ टल जवळ, बाश , 
िज.सोलापूर

9405239781 wachalsunil@redif f mail.com

जा. .रासिन ा/क 4/सोलापूर/ क व ड वग पुरवणी नामतािलका/ मा ता/2333/2020 िद. 10/09/2020

आदेशासोबतचे प रिश  'ब' ( पुरवणी . 1 )






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































