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1 सोलापरू श्री. विजयकुमार पिार 
(अवि.)

8007133828 / 
7992110730 श्रीमती गाडेकर 7720903747 / 

9421372642
श्री.नागेश चौगलेु 8830848233

2 कोल्हापरू श्री.पी.बी.यादव 9422306160 श्री.पी.सी.चव्हाण
8999690440 / 
9421565312 श्री.बी.एस.कामि (अवि.) 7775845099

3 साांगली श्री.पी.बी.यादि (अवि.) 9422306160 श्री.पी.सी.चव्हाण (अवि.)
8999690440 / 
9421565312 श्री.सवचन किले (अवि.) 8483920084

4 सातारा श्री. ववजयकुमार पवार
8007133828 /  

7992110730 श्री.आर.सी.कदम 9011083541 श्री.विजय गायकिाड (अवि.) 9673008060

5 पणेु डॉ. सदानंद पाटील 
(अवि.) 9420088888 श्री.व्ही.ए.पाटील

8805253754 / 
9422759754 श्रीम.एच.एस.गाढे 9850345883

6 ठाणे श्री.सवतश देशमखु 8888877757 श्री.िाय.एस.मोरे (अवि.) 9422808505 श्रीम.एम.एस.शेरे 9987314514

7 पालघर श्री.उदय आ.जाधव 9029318159 श्री.वाय.एस.मोरे 9422808505 श्रीम.एस.एम.िडिी (अवि.) 9967436315

8 रायगड श्री.भाऊसाहेब दाांगडे 8652082018 श्री.ववशाल नाईक 8888371919 / 
7350970498

श्री.अविनाश 
देिसटिार(अवि.) 9421680000

9 रत्नावगरी श्री. डी.बी.हळदे 9869071455 / 
9167156055

श्री.पी.बी.जाधव 9423375292 श्री.जयंि चाचरकर (अवि.) 8975444210

10 ससधदुगुग श्री.डी.बी.हळदे (अवि.) 9869071455 
/9167156055

श्री.पी.बी.जाधि (अवि.) 9423375292 श्री.जयंि चाचरकर (अवि.) 8975444210

11 मुांबई उपनगर श्रीमिी.वच.वन.सयुयिंशी 
(अवि.)

8097041100 / 
9869065205

श्री.ए.पी.वळवी 8888905511 श्री.अववनाश देवसटवार 9421680000

12 मुांबई शहर श्रीमती.वच.वन.सयुगवांशी 8097041100 / 
9869065205

श्री.उमेश सोनवणे 9405895274 श्रीम.एम.एस.शेरे 9987314514

13 नावशक श्री.पी.व्ही.पाटोळे 9011182671
श्रीमिी.िंदना कोचरेु 

(अवि.)
9130696300 / 
8275114793 श्री.राकेश पाटील 8007670697

14 अहमदनगर श्री.पी.टी.वायचळ 9422206040 श्री.एस.आर.दाणे 7888166252 / श्रीम.सांगीता डावखर 9527621137

15 धळेु श्री.पी.टी.िायचळ (अवि.) 9422206040 श्री.वजतेद्र वळवी 8888808372 श्री.एन.एस.सकुळीकर 9869027710

16 जळगाांव श्रीमिी.वच.वन.सयुयिंशी 
(अवि.)

8097041100 / 
9869065205

श्रीमती.वैशाली सहगे 9403428743 श्री.एस.एफ.पाडवी 9049475645

17 नांदरुबार श्री. कान्हुराज बगाटे
9422571750 / 
9422786117 श्री.माधव वाघ 9881835464 श्री.राकेश महाजन 9028550497

18 औरांगाबाद श्री.पी.टी.िायचळ (अवि.) 9422206040 श्री.उमेश घलेु 9422537704 श्री.डी.बी.खरात 9420929099

   वजल्हा जाि प्रमाणपत्र पडिाळणी सवमतयांकडील अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सवचिांच्या मोबाईल नंबरची यादी        वदनांक- 19/06/2018
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19 बीड श्री.पी.टी.िायचळ (अवि.) 9422206040 श्रीमती.अवमनाबी शेख 9881798092 श्री.आर.एम.शशदे (अवि.) 9403970779

20 जालना श्री.पी.टी.िायचळ (अवि.) 9422206040 श्रीमती.सांगीता मांकरांद 7875757840 श्री.डी.बी.खराि (अवि.) 9420929099

21 परभणी श्री.पी.टी.िायचळ (अवि.) 9422206040 श्रीमती.वांदना कोचरेु
9130696300 / 
8275114793 श्रीमिी.छाया कुलाल (अवि.) 9822763717

22 लातरू डॉ.अवनल ग रामोड 9422170848 / 
9922961004

श्री.अवनल शेंदारकर 9422276531 / 
9890374004

श्री.आर.एम.सशदे 9403970779

23 नाांदेड श्री.रा.ल.गगराणी 9011000932 श्री.जलील शेख
9405771771 / 
8007578406 श्री. भगिान िीर  (अवि.) 9850040010

24 सहगोली श्री.रा.ल.गगराणी (अवि.) 9011000932 श्री.बी.एस.केदे्र 9921590111 / 
9405020502

श्रीमती.छाया कुलाल 9822763717

25 उस्मानाबाद डॉ.अवनल ग रामोड 9422170848 / 
9922961004

श्रीमती.स्वाती इथापे 9881220294 श्री.सांतोष जाधव 7020559916

26 अमरावती श्री.गलुाबराव खरात 9689441033 श्री.सवुनल िारे (अवि.)
8356973148 / 
8275329871 श्री.के.एम.भोयर (अवि.) 9823846470

27 यवतमाळ श्री.गलुाबराि खराि 
(अवि.) 9689441033 श्रीमती.जया राऊत

9420371728 / 
7769977411 श्री.एम.जी.वाठ 9421774442

28 अकोला श्री.आय.एम.वतटकारे 7506097111 श्री.एस.आर.कदम
9881777142 / 
8788091885 श्री.एम.जी.िाठ (अवि.) 9421774442

29 बलुढाणा श्री.रा.ल.गगराणी (अवि.) 9011000932 श्रीमती.वषृाली सशदे 9270688755 श्रीम.राठोड (अवि.) 8830429952

30 वावशम श्री.गलुाबराि खराि 
(अवि.) 9689441033 श्री.सवुनल वारे

8356973148 / 
8275329871 श्री.एम.जी.िाठ (अवि.) 9421774442

31 वधा श्री.आ.बा.धळुाज (अवि.) 8275307794 श्री.सरेुद्र पवार 9423401154 श्री.जी.बी.िाकोडे (अवि.) 9921419387

32 भांडारा श्री.प्रदीपकुमार डाांगे 9422831933 श्री.वसध्दाथग गायकवाड
9765004447 / 
8390744477 श्रीमिी.ए.एस.किाडे (अवि.) 9422259729

33 गोंवदया श्री.प्रदीपकुमार डांगे 
(अवि.)

7721078855 / 
9763738855

श्री.देवसधुन धारगावे 8806123505 श्री.जी.बी.वाकोडे 9921419387

34 चांद्रपरू श्री.ववनयकुमार मनू 7721078855 / 
9763738855

श्री.डी.व्ही.राठोड 9764885953 श्री.पी.जी.कुलकणी (अवि.) 9049996620

35 गडवचरोली श्री.विनयकुमार मनू 
(अवि.)

9763738855 श्री.आर.एस.पाांडे 7588740525 श्रीमती.पी.एस.अत्राम 9823596966
36 नागपरू श्री.आ.बा.धळुाज 8275307794 श्री.आर.डी.आत्राम 9822368113 श्री.जी.बी.िाकोडे (अवि.) 9921419387


