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मालम ा कर वसुली िवभागाकडील कर िनरी क व वसुली कारकुन  
यांचेकडील पेठ वाईज मोबाईल नंबरसह मािहती  त ा- 

अ. . कर िनरी कचे नाव पेठेचे नाव वसुली कारकुनचे 
नाव 

मोबाईल नंबर 

 
 
 
 
1 

 
 
 

ी. रमेश बेदरकर 
9158571058 
 

बेगम पेठ   नदाफ अ म 9604235320 
िस दे  पेठ 
गणेश पेठ,   

कोळी बी.एम. 
 

 
9811940272 शु वार पेठ 

सोमवार पेठ 
शिनवार पेठ पुजारी एस.एस. 8087774182 

8208477455 साखर पेठ 

 ी. काटगांवकर 
एम.एस. 
9975909395 

रिववार पेठ माने एस.के. 7498832394 
झंपले अंबादास 8265016969 

9922823984 
 
 
2 

 
 

ी.अमोल पवार 
9158717124 

 
मुरारजी पेठ  

अशद शेख 9766268128 
संजीव म े  9960225293 
च ाण आर.के. 7028576423 

उ. कसबा पेठ दळवी के.पी. 9011223248 
द. कसबा पेठ उगराल आर.के. 8855017885 

 
 
3 

 
ी. िबदरी आर.एस. 

7972961798 
9421026820 

 
   पेठ-51 (शेळगी) 

भोसले  के.एस. 
 

9011307322 

िफरोज पठाण  7666613974 
द ा य दंदे   

 
    भवानी पेठ 

जाधव आर.एम. 9665677385 
जमादार डी.एस. 8550922988 
ज े एस.आर. 8550922988 

ामी  9860523501 
 
4 

ी.क ूम बागवान   
9270124340 

 
 
     िबडी घरकूल  

गायकवाड आर. ी  8446813006  
अलगुर इलाही 9168203313 
गंधम देिवदास 9172089910 
के रकर शांत 9420331679 
गट्टु पी.जी. 8087456019 

 ी. काटगांवकर 
एम.एस. 
9975909395 

पेठ -52 (दिहटणे) े े ए.एच . 9860508131  

 
5 

 
ी.िशंदे जी..बी. 

9921566897 
 

पि म मंगळवार पेठ ी. पवार डी.एम. 9146104695 
पुव मंगळवार पेठ 
गू वार पेठ 

उपळेकर पी. ी. 
 

9545993260 

जोडभावी पेठ ी.राजू हंचाटे 8484906868 
गो िफंच पेठ जवळगी बी.एम. 9028170916 

6 ी. धडे एम.एम. 
9923066361 

बूधवार पेठ माने एस.डी. 8605326096 
िशंदे आर.जी. 9271837182 

 
7 

 
ी. दोमल अरिवंद  

9326822923 

     ल ी पेठ ी. च ाण काश 9822781291 

     ल ी पेठ ी .अमनगी  .जे  .डी    9922369587 
    रे े लाईन े े अे.सी. 9850885801 

काळे सुिजत 9890496408 
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ु ित हे गांव सुरेश जोशी 9960540456 
 
8 
 
 

ी. देशमुख डी.बी. 
9226411305  

पेठ-53 (देगांव) म ाडे जी.एच. 9822383888 
पेठ-55 (केगांव) गायकवाड पी.जी. 8080893696 

 
 
9 
 
 
 

 
ी. देशमुख डी.बी. 

9226411305 

 
     पेठ-57 (बाळे) 

सरवदे ी.टी. 9766041026 
िशरसट एन.अे. 9049326688 
रजपुत आर.डी. 9604668902 
पाटील.डी. एम  9960669547 

ी. झांबरे . ए. ए 9175546405 
 
10 

 
ी. फुटाणे जे. आर. 

9503499239 

 
 
      पा ा पेठ 

यंगल एस.एन. 9657668545 
ाके. एस. सी  9689156208 

माढेकर एन.एन. 9689240991 
कडगंची एम. एम. 8010825386 
शेख ी.डी. 9130207688 

 
11 

 
ी. कानडे पी.एम. 

9881526728 

ए.ए रया सोलंकी जे.डी. 9960172538 
मोदी 

ु. ए.ए रया /सलगर 
व ी 

सोनवणे पी.पी. 9922017331 
गुरम ी. ए  9370411613 

 
12 
 

ी. जाधव पी.पी. 
 7083490533 

िस ील लाईन  गोरे अे.जी. 9527881571 
होटगी रोड गोबरे एस.एस. 9011197330 

13  ी. िलंगराज 
एस.एस. 
8483050565 

 
 उ र सदर बझार 

इंगोले एस.एम. 9518375450 
करजगीकर एस.बी. 7588795570 

दि ण सदर बझार बंडगर जे.बी. 9403295803 

14 ी. कानडे पी.एम. 
9881526728 

 
    िवजापूर रोड 

कोरबु एस.आर. 9011424300 
चाबुक ार 
एस.एस. 

9657059669 

 
15 

ी. िशविशंपी आर. 
7028082659 

     पेठ-61  
  (मजरेवाडी) 

कोळी एस. ी. 9850764664 
शेख अे.एस. 9156864050 
नरळे बी.आर. 9623795974 

 
16 

 
ी. ामी जी.के. 

8668649976 

 
      पेठ-58  
(कसबे सोलापूर) 

सारवाडकरपी.सी. 9673266094 
उपरे एस. ी. 9890263620 
जाधव जी.बी. 9730322899 
जकातदार अे.अे. 9421031977 
ितगलप ी 
पी.आर. 

9322965756 

17 ी. अंबूरे एस.एम. 
9970607851 

    पेठ-62 
 (मजरेवाडी) 

िचवडशे ी बी.एस. 8605711946 
कडगंची एस.एस. 8010825386 
अतनुर. ी. जी   8308324751 

 
18 

 
ी. सुरवसे एस.आर. 

9822798188 
 

  पेठ-59  आडम ी.अे. 9890630203 
परकाळे बी.बी. 9130986716 

  पेठ-60 िशवशे ी एम.बी. 9421954610 
गवळी एस.एच. 9822166889 

  पेठ-64  
  (मजरेवाडी) 

वळसंगकरअे.एम. 9860206383 
बाडीवाले स ार 7276647872 
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19 

 
ी. मुजावर इशाद 

9730393000 
 

  
 पेठ-54 (कुमठे) 

ह ुरे आर.वाय. 7057874508 
चोरगी एस.सी. 8788348029 

9822374059 
 पेठ-65 शेख जी.अे. 9423535147 

मुलाणी ए.एम. 9423535147 
पेठ-67 (मजरेवाडी) नदाफ ज ार 8055542333 

पाटील एम.ए. 9823421490 
 
20 

 
ी. फुले एस.एम. 

9860804873 
 

     पेठ-63 
   (मजरेवाडी) 

शेख् बीलाल 7385194584 
सरवदे एस.आर. 8421791838 

     पेठ-66 गुळेद ए.एन. 9860160096 
पेठ-68(मजरेवाडी) कुलकण  अे. ी. 9545885050 

 
21 

 
ी.इंगळे बी.अे. 

9766432109 
 

 
पेठ-56 & 69 

कुलकण  टी.एस. 9822772895 
परांडेकर आर.अे. 9545872410 
िस दापुरे डी.एन. 9860543991 

पेठ-59  (सोरेगांव) िशवशरण बी.डी. 7774904494 
दणके अे.एन. 8625015439 

22  ी. कंदलगी 
आर.एस. 
8983388404 

 
कोट काम, मोबाईल टॉवरची आकारणी, िनवासी कर 

23  ी. उ ळाग  
रमेश 
9765652369 
 
 

 
ग.व.सु. िवभाग 

गुडशेलू 8600302803 

ी. बापू गायकवाड 7498287120 
ी. ए. एस िगरगेल  

24   
ग.व.सु. िवभाग 

जबेर महमद शेख 7020209499 
ी.िदनेश 

गायकवाड 
9503912972 

धारा. के. बी.  
  

25  ी. इरकल ी.एस. 
7020305231 

 
ग.व.सु. िवभाग 
 

िकरण गायकवाड 7387889885 
िज ेलू शिशकांत 9922882052 
  
  

 


