सहा यक िनबंधक, सहकारी सं था संवग तील अिधका-यांचा सेवातपिशल 15-04-2014
अ.

अिधका-याचे नांव

ज म तारीख

1

ी. एस. एम. गुंजेगांवकर
सहा यक िनबंधक,
सहकारी सं था, हदगां व, िज.
नांदेड

02/05/56

पदावरील
सलगसेवा
तारीख
7-91

2

ी. वसंत जी. ब ते,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
संगमे वर, िज.र नािगरी

02/06/57

3

ी. बी. डी. अिहरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कजत, िज हा रायगड

4

सेवा तपशील

कालावधी

1. सहा यक िनबंधक,दु ध नांदेड (पदो)
2. सहा यक िनबंधक,हदगाव नांदेड
3. सहा यक िनबंधक,िजउिन औरं गाबाद
4. सहा यक िनबंधक, Dairy जालना
5. सहा यक िनबंधक, गंगाखेड,िज.परभणी
6. सहा.िनबंधक, अिधन िजउिन अकोला
7. िवनापद
8. सहा. िनबंधक, हदगां व, िज. नांदेड

11/1991 ते 07/1995
08/1995 ते 06/1999
06/1999 ते 09/1999
10/1999 ते 01/02/00
09/2/00 ते 31/07/03
01/08/03 ते 04/06/07
05/06/07 ते 29/09/08
30/09/08 पासून

12-95

1. सहा. िनबंधक, स.सं. माणगांव रायगड
2. सहा यक िनबंधक, शहापूर, ठाणे
3. सहा यक िनबंधक,डहाणू, ठाणे
4. सहा यक िनबंधक, कजत, िज.रायगड
5. सहा.िनबंधक,संगमे वर,िज.र नािगरी

12/1995 ते 06/1999
06/1999 ते 06/2003
03/06/03 ते 05/06/07
06/07/07 ते 16/08/10
23/08/10 पासून

10/03/59

12-95

1. सहा यक िनबंधक,संगमे वर, र नािगरी
2. सहा यक िनबंधक,खेड, र नािगरी
3. सहा यक िनबंधक,रोहा,रायगड
4.सहा यक िनबंधक एफ/एस, मुंबई
5. सहा यक िनबंधक, कजत,िज.रायगड

12/1995 ते 06/1999
06/1999 ते 05/07/03
10/07/03 ते 04/06/07
05/06/07 ते 14/08/10
16/08/10 पासून

ीमती भारती पी. ठाकू र
सहा यक िनबंधक, स.सं.
घनसावंगी, िज हा जालना

15/01/71

6-96

1.सहा. संचालक,हात/यं /व ो,औरंगाबाद
2.सहा.िनबंधक, अिधन िजउिन औरं गाबाद
3.सहा यक िनबंधक, गंगापुर औरंगाबाद
4.सहा.िन.,म.हौ.फा.का.म.औरंगाबाद( िन
5.स.िन.मराठवाडा ना.बँ.असो.औरं गाबाद
6.िवनापद
7.सहा.िन.,म.हौ.फा.का.म.औरं गाबाद( िन
8.सहा यक िनबंधक,घनसावंगी,िज.जालना

06/1996 ते 06/2000
07/2000 ते 03/2002
04/2002 ते 31/05/04
02/06/04 ते 15/06/09
16/06/09 ते 24/05/10
25/05/10 ते 06/08/10
07/08/10 ते 07/06/12
08/06/12 पासून

5

ी. आर. टी. राजगु
सहा यक िनबंधक,स.सं.
चाकू र, िज हा लातूर

04/5/57

4-97

1.सहा यक िनबंधक, लातुर तालुका
2.सहा यक िनबंधक, कळमनुरी, परभणी
3.तं अिधकारी, िजअकृ अ, लातूर
4सहा यक िनबंधक, लातुर, ता. लातुर
5.सहा यक िनबंधक,औसा. लातुर
6.सहायक िनबंधक,दु ध,लातूर
7.सहा यक िनबंधक, (िवनापद)
8.सहा यक िनबंधक,कळं ब,उ मानाबाद
9.सहा यक िनबंधक,चाकू र,िज.लातूर

04/1997 ते 07/1998
07/1998 ते 09/1998
09/1998 ते 06/1999
06/1999 ते 30/06/05
02/07/05 ते 28/10/05
29/10/05 ते 20/11/06
21/11/06 ते 07/02/07
08/02/07 ते 16/08/10
17/08/10 पासून

6

ी. एस. एम. गोसावी
सहा यक िनबंधक, स. सं.
"सी" िवभाग, मुंबई

01/05/59

4-97

1. सहा यक िनबंधक,पेण, रायगड
2. तं अिधकारी, कृ .अ., िज.ठाणे
3. बृह मुब
ं ई नागरी सह.बँक,मुंबई. ( .िन)
4. सहा.िनबंधक, सह.सं. बी वॉड मुंबई
5. सहा.िनबंधक,मुंबई िज.म.स.बँक मय .
6. स तीचा ित ा कालावधी
7.सहा यक िनबंधक,”सी” िवभाग, मुंबई

04/1997 ते 1/2/2000
15/3/2000 ते 03/2001
04/2001 ते 31/03/05
01/04/05 ते 11/06/08
12/06/08 ते 06/06/11
07/06/11 ते 03/07/11
04/07/11 पासून

7

ी. िशरीष एस. तळकेरी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मु यालय, पुणे

15/03/60

4-97

1. सहा यक संचालक, (पणन), पुणे
2. सहा यक िनबंधक,,गृह, मु या, पुणे
3 सहायक संचालक साखर पुणे
4. सहा.िन.स.सं.(प व )मु यालय,पुणे.
5.सहा यक संच ालक (साखर) म.रा.पुणे
6.सहा यक िनबंधक,स.सं.मु यालय,पुणे

04/1997 ते 09/1997
09/1997 ते 07/12/99
07/12/99 ते 13/06/04
14/06/04 ते 04/06/10
04/06/10 ते 14/06/13
01/07/13 पासून

8

ी. र व एल. गोसावी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मु यालय, पुणे

27/06/67

4-97

1.सहा. िनबंधक,िनवडणुका,मु यालय, पुणे
2. सहा.िनबंधक,संवका, मु यालय, पुणे
3. सहा यक संचालक, साखर पुणे
4.सहा यक िनबंधक, मु यालय, पुणे

04/1997 ते 09/1998
09/1998 ते 07/06/06
08/06/06 ते 04/06/10
04/06/10 पासून

शेरा

9

ी. डी. आर. पजरकर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िज हा उपिनबंधक स.
सं. ग िदया

19/03/64

4-97

1. सहा. िनबंधक,चां दरू रे वे, अमरावती
2. सहा यक िनबंधक,दार हा, यवतमाळ
3. सहा यक िनबंधक , ता.यवतमाळ
4. सहा यक िनबंधक ,ते हारा,िज.वािशम
5. सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं.ग िदया

04/1997 ते 06/1999
06/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 16/09/07
17/09/07 ते 22/06/11
01/07/11 पासून

10

ी. डी. बी. गो वामी
सहा यक िनबंधक, स. सं.
शहापूर, िज हा ठाणे

03/03/61

5-97

1. सहा.िनबंधक, अिधन िजउिन, नागपूर
2. सहा.िनबंधक,नांदगांव, नािशक
3. सहा.िनबंधक,िनफाड, नािशक
4. सहा.िनबंधक,अिधन िजउिन, नािशक
5. सहा.िनबंधक, दडोरी,िज.नािशक
6. सहा. िनबंधक.स.सं.(दु ध) नािशक
7. सहा यक िनबंधक, शहापूर, िज.ठाणे

04/1997 ते 08/1997
08/1997 ते 12/2000
12/2000 ते 07/2003
07/2003 ते 22/02/05
23/02/05ते 10/06/08
11/06/08 ते 31/05/11
02/06/11 पासून

11

ी. एस. बी. अंधारे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मुळशी, िज हा पुणे

06/06/63

4-97

1. सहा यक िनबंधक, अिधन िजउिन, मुंबई
2. सहा.िनबंधक, परसेवा झो.िव. ा.मुंबई
3. िनलंिबत
4. सहा.िनबंधक, अिधन िजउिन नािशक
5. सहा.िनब. ता. भुसावळ, िज. जळगां व
6. सहायक िनबधक,िभवंडी, िज.ठाणे
7. सहा यक िनबंधक,मुळशी, िज. पुणे

04/1997 ते 08/1997
08/1997 ते 09/2001
09/10/01 ते 04/2003
04/2003 ते 22/06/05
23/06/05ते 05/06/07
06/06/07 ते 21/07/10
22/07/10 पासून

12

ी. एन. के. सुयवंशी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(िनलंि बत)

01/06/65

4-97

13

ी. जी. के. सावळे
सहा यक िनबंधक, स. सं.
पालक, िज हा परभणी

10/06/57

4-97

1. सहा यक िनबंधक, येवला, नािशक
2. सहा.िनबंधक, सुरगणा,नािशक[रजेवर]
3. सहा यक िनबंधक, सटाणा, िज.नािशक
4. सहा यक िनबंधक, दु ध,अहमदनगर
5. सहा.िन. सह. सं.िनफाड,िज. नािशक
6. सहा.िनबंधक,स.सं.शहादा,िज.नंदरु बार
7. िनलंिबत
1. तांि क अिधकारी, फलो पादन, जालना
2. सहा.िनबंधक, अिधन िजउिन, नांदेड
3. सहा यक िनबंधक,मुखेड, िज.नांदेड
4. सहा यक िनबंधक, बसमत, हगोली
5. सहा.िनबंधक,स.सं.सेनगांव,िज. हगोली
6. सहा.िनबंधक, कळमनूरी, िज. हगोली
7.सहा यक िनबंधक,स.सं.पालम,िज.परभणी

04/1997 ते 29/1/200
1/2/200 ते 17/10/00
18/10/00 ते 12/06/04
14/06/04 ते22/06/05
27/06/05 ते13/07/09
14/07/09 ते 23/11/10
24/11/10 पासून
04/1997 ते 06/1998
06/1998 ते 03/2000
03/2000 ते 31/05/03
02/06/03 ते06/07/08
07/07/08 ते31/07/09
01/08/09 ते 03/06/13
05/06/13 पासून

14

ी. सी. पी. बनसोड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
केज तालुका, िज हा बीड

13/07/62

4-97

1. सहा यक िनबंधक, अंबड, जालना
2. सहा यक िनबंधक,माजलगं◌ाव, बीड
3. सहा यक िनबंधक, अंबेजोगाई, बीड
4. सहायक िनबंधक, गंगाखेड
5. (िनलंबीत)
6. सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) बीड
7. सहा यक िनबंधक, केज, िज. बीड

04/1997 ते 03/1999
04/1999 ते 06/2003
06/2003 ते 04/07/05
23/01/06 ते 19/07/07
20/07/07 ते07/12/08
08/12/08 ते 16/08/10
18/08/10 पासून

15

ी. अिनल जी. तुपे
सहा यक िनबंधक, सहकारी
सं था
पदावनत

11/05/62

11-98

1. सहा.िनबंधक, परसेवा हौ.फा.कॅ ाप . पुणे
2 सहा संचालक पणन पुणे
3. सहा यक िनबंधक, जु नर, िज. पुणे
4. सहा.िनबंधक, अिधन िज.उ.िन.अ.नगर
5. सहा यक िनबंधक, बी वॉड,मुंबई
6. सहा.िन., बृह मुब
ं ई ना.बॅ स असो.मुंबई
7.सहा.िन.(गृहिनम ण) मु यालय, पुणे
8. पदावनत

11/1998 ते 04/12/99
05/12/99 ते 05/2000
05/2000 ते 06/07/02
08/07/02 ते 06/2003
06/2003 ते 31/03/05
31/3/05 ते
15/06/08 ते 01/12/08
2/12/08 पासून

16

ी. ए. जे. िभ लारे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
जतूर तालुका, िज हा
परभणी

22/06/67

02-.99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा यक िनबंधक, गेवराई, िज.बीड
3. सहा यक िनबंधक, पैठण,िज.औरं गाबाद
4. सहा.िनबंधक, अिधन िजउिन सोलापुर
5. सहा. िनबंधक,स.सं.परतूर,िज. जालना
6. सहा.िनबंधक,स.सं. तालुका जालना,
7.सहा यक िनबंधक,स.सं. जतूर,िज.परभणी

02/1999 ते 31/1/2000
2/02/2000ते 4/06/04
05/06/04 ते 14/06/04
15/06/04 ते 22/06/08
23/06/08 ते 13/08/09
14/08/09 ते 01/06/13
06/06/13 पासून

17

ी. मोहन सी. नबाळकर
सहा यक िनबंधक,स.सं.,
अधीन िज हा उपिनबंधक,
सहकारी सं था, र नािगरी

01/06/69

02-.99

1 सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2सहा. क पअिध.(पत)िज ािवयं,सोलापूर
3.सहा यक िनबंधक, (दु ध) सोलापूर
4.सहा यक िनबंधक,करवीर,िज.को हापूर
5.सहा यक िनबंधक (दु ध) को हापूर
6. िनलंिबत
7.सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं. र नािगरी

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 09/2000
09/2000 ते 31/05/03
04/06/03ते 03/07/07
04/07/07 ते 06/09/13
07/09/13 ते 20/02/14
21/02/14 पासून

18

ी. अिभिजत ही. दे शपांडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
येवला, िज. नािशक

11/12/69

02-.99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा यक िनबंधक, (दु ध), नािशक
3. सहा यक िनबंधक, सटाणा,िज.नािशक
4. सहा यक िनबंधक, चां दवड,िज.नािशक
5. सहा.िनबंधक,स.सं.भडगांव, जळगां व
6. सहा यक िनबंधक,येवला, िज. नािशक

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 13/06/04
14/06/04 ते 17/08/07
18/08/07 ते 27/07/09
12/08/09 ते 12/08/10
13/08/10 पासून

19

ी. एस. ही. सु ीक
सहा यक िनबंधक,स.सं.
खंडाळा तालुका, िज हा
सातारा

01/06/72

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा िनबंधक, ता.पुसद,िज.यवतमाळ
3. सहा यक िनबंधक, ीगां◌दे ा,अहमदनगर
4. सहा यक िनबं. संवका मु यालय पुणे
5. सहा.िनबंधक, ता.िश र, िज. पुणे
6. सहा.िनबंधक,सातारा ता.,िज.सातारा
7. सहा यक िनबंधक,स.सं.खंडाळा,िज.सातारा

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 07/07/02
08/07/02 ते 06/07/06
07/07/06 ते 03/03/08
04/03/08 ते 17/08/10
23/08/10 ते 25/07/13
26/07/13 पासून

20

ी. एस. ए. गाडे पाटील
सहा यक िनबंधक,स.सं.
बारामती, िज. पुणे

24/12/71

02-.99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा.िन.,अंजनगाव सुज ,िज.अमरावती
3. सहा यक संचालक, साखर, पुणे
4. सहा यक िनबंधक,िश र,िज.पुणे
5. सहा यक िनबंधक,बारामती,िज.पुणे
6. स तीचा ित ा कालावधी
7. सहा यक िनबंधक,एफएस िवभाग,मुंबई

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 05/2000
052/2000 ते 21/06/04
22/06/04ते 03/03/08
04/03/08 ते 13/06/12
14/06/12 ते 24/07/12
25/07/12 पासून

21

ी. आर. के. ल हे कर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
झोपडप ी पुनवसन
ािधकरण, मुंबई

05/02/70

02.-99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा यक िनबंधक, आ टी. िज.बीड
3. सहा यक िनबंधक, लातूर. िज.लातूर
4. सहा यक िनबंधक,अंबरनाथ,िज.ठाणे
5. स तीचा ित ा कालावधी
6. सहा यक िनबंधक, झो.पु. ािधकरण. मुंबई

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 25/03/03
26/03/03 ते 25/09/07
26/09/07 ते 04/06/12
05/06/12 ते 23/07/12
24/07/12 पासून

22

ी. ही. एम. गवळी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िज हा उपिनबंधक,
स. सं. पुणे

01/06/71

02.-99

1.सहा यक िनबंधक (अिधसं य पदावर)
2.सहा.िनबंधक(दुबल घटक) मु या.पुणे
3.सहा.िनबंधक,बारामती,िज.पुणे
4.सहा.िनबंधक, जु नर, िज.पुणे
5. स.िन.पुणे िज.ना.स.बँ स असो.पुणे
6.स तीचा ित ा कालावधी
7.सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं.पुणे

02/1999 ते 31/01/02
01/02/02 ते 28/07/02
29/07/02 ते 02/07/06
03/07/06 ते 27/07/09
28/07/09 ते 24-5-10
25/05/10 ते 31/05/10
01/06/10 पासून

23

ी. पी. एस. धोटे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अहे री, िज हा गडिचरोली

12/08/66

02-.99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा यक िनबंधक, समु पूर, िज.वध
3. सहा यक िनबंधक, चाम शी,गडिचरोली
4.सहा यक िनबंधक,पोभूण ,िज.चं पूर
5.सहा यक िनबंधक,स.सं.अहे री, गडिचरोली

02/1999 ते 31/1/2000
2/2/2000 ते 26/06/03
27/06/03 ते 08/08/10
09/08/10 ते 31/10/13
16/11/13 पासून

24

ी. ए. आर. सासवडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.,
(दु ध) महारा रा य, मुंबई

20/01/66

02-.99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा.िनबंधक, वैजापूर, िज.औरं गाबाद
3. सहा यक िनबंधक, अंबड, िज.जालना
4. सहा यक िनबंधक, इंदापुर,पुणे
5. सहा यक िनबंधक, सी वॉड,मुंबई.◌े
6. सहा यक िनबंधक अिधन िजऊिन ठाणे
7. रजेवर
8. सहा यक िनबंधक, पालघर,िज.ठाणे
9. सहा यक िनबंधक (दु ध) मुंबई

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 04/2000
04/2000 ते 06/2000
07/2000 ते 20/04/03
22/04/03 ते 09/10/06
17/11/06 ते 16/08/10
17/08/10 ते 29/09/10
30/09/10 ते 26/05/11
30/05/11 पासून

25

ीमती िश पा बी. कडू ,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
वे हे , िज हा पुणे

29/07/71

02-.99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा यक िनबंधक, अिधन िजउिन, पुणे
3. सहा यक िनबंधक, मुळशी, पुणे
4. सहा यक िनबंधक, अिधन िजऊिन पुणे
5. सहा.संचालक (साखर) म. रा. पुणे
6. सहा यक िनबंधक,स.सं.वे हे , िज.पुणे

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 31/05/03
02/06/03 ते 09/10/06
10/10/06 ते 27/07/09
28/07/09 ते 31/08/12
01/09/12 पासून

26

ीमती दे वयानी ए. वहाणे
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) औरं गाबाद.

18/10/74

02-.99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा.िनबंधक, िस लोड,िज.औरं गाबाद
3. सहा यक िनबंधक,भोकरदन,िज.जालना
4. सहा.िनबंधक अधीन िजउिन औ.बाद
5. सहा यक िनबंधक (दु ध) औरं गाबाद

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 12/06/04
14/06/04 ते 04/06/07
05/06/07 ते 07/07/11
08/07/11 पासून

27

ीमती क पना एम. शहा
सहा यक िनबंधक, स. सं.
फु लं ी, िज. औरं गाबाद

26/05/70

02.-99

28

ी. एस. एम. च हाण
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कवठे महांकाळ तालुका िज.
सां गली

01/06/74

04-.99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा यक िनबंधक, मेहकर,िज.बुलढाणा
3. सहा यक िनबंधक, दु ध,औरं गाबाद
4. सहा.संच ालक (व ो) औरंगाबाद
5. सहा यक िनबंधक, फु लं ी, औरंगाबाद
1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा यक िनबंधक,आव , िज.वध
3. सहा यक िनबंधक, पाटण,सातारा
4. सहा.िनबंधक,स. सं. (दु ध) को हापुर
5. सहा यक िनबंधक, ना.बँ असो को.पूर
6. सहा यक िनबंधक, िवटा, िज. सांगली
7.सहा यक िनबंधक,कवठे महां काळ, सां गली

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 05/06/03
09/06/03 ते 06/11/07
07/11/07 ते 10/06/11
11/06/11 पासून
04/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 06/2003
06/2003 ते 24/06/05
27/06/05 ते 02/10/06
03/10/06 ते 31/05/10
05/06/10 ते 31/05/13
01/06/13 पासून

29

ीमती ही. ही. देस ले
सहा यक संचालक (साखर)
महारा रा य, पुणे

25/12/68

2.-99

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा यक संचालक पणन, पुणे
3. सहा यक संचालक (साखर) ,पुणे
4.सहा यक िनबंधक राजगु नगर,पुणे
5. सहा.िनबंधक, वडगांव मावळ,िज.पुणे
6. पिरवत त रजेवर
6.सहा यक संचालक (साखर) म. रा. पुणे

04/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 25/06/02
26/06/02 ते 31/05/06
01/06/06 ते 14/06/09
15/06/09 ते 31/05/13
01/06/13 ते 31/07/13
01/08/13 पासून

30

ी. डी. एफ. कोकणी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
खाजगी सिचव मा. मं ी
आिदवासी िवकास, मुंबई

01/06/65

2-.99

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधक,बुलढाणा,िज.बुलढाणा
3.सहा यक िनबंधक, तळोदा,नंद ूरबार
4. सहा यक िनबंधक,नवापूर, नंदरू बार
5. सहा यक िनबंधक,तळोदा, नंदरू बार
6.स.िन तथा खाजगी सिचव,मा.मं ी,आिव

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 09/2000
10/2000 ते 15/06/04
17/06/04 ते 12/12/07
14/12/07 ते 31/05/10
01/06/10 पासून

31

ी. ताप बी. पाडवी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िज हा उपिनबंधक,
स.सं. जळगां व

01/06/67

2-.99

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधक, मालेगांव,िज.वािशम
3.सहा यक िनबंधक, िशरपूर,िज.धुळे
4.सहा.िनबंधक, शहादा ,िज. नंदरु बार.
5. सहा.िनबंधक (स तीचा ित ा काला)
6. सहा.िनबंधक,स.सं.समु पूर,िज.वध
7.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन जळगां व

02/1999 ते 31/1/2000
1/2/2000 ते 06/2003
06/2003 ते 06/2004
15/06/04 ते 13/06/09
14/06/09 ते 23/08/09
24/08/09 ते 13/08/10
18/08/10 पासून

32

ी. पी. एस. राठोड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
सह.सं था,पूण तालुका
िज हा परभणी

01/02/63

9.2.00

1.सहा.संचालक,अिधन हात/यं नागपूर
2.सहा यक िनबंधक,सेलू,परभणी
3.सहा यक िनबंधक,गंगाखेड,परभणी
4.सहा यकिनबंधक, जतूर ,परभणी
5.सहा यक िनबंधक, पूण , िज.परभणी

14/2/2000 ते 12/2000
12/2000 ते 03/06/03
06/06/03 ते 23/01/06
24/01/06 ते 12/08/10
13/08/10 पासून

33

ी. एस. बी. भालेराव
सहा यक िनबंधक,स.सं.
जालना तालुका, िज हा
जालना.

03/05/68

23.1.01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधक,वरोरा,चं पूर
3.सहा.िनबंधक, अंबड,िज.जालना
4.सहा. िनबंधक,स.सं. जालना तालुका
5.सहा.िनबंधक,िस लोड,िज.औरं गाबाद
6.सहा यक िनबंधक,स.सं.जलाना, िज.जालना

01/2001 ते 29/12/01
30/12/01 ते 09/2002
10/2002 ते 21/06/05
22/06/05 ते 20/08/09
21/08/09 ते 31/05/13
01/06/13 पासून

34

ी. एस. एस. कंु भार
सहा यक िनबंधक,स.सं.
पुरंदर, िज हा पुणे

01/06/69

25.1.01

1. सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2. सहा.िनबंधक,घाटं जी, िज.यवतमाळ
3. सहा यक िनबंधक,प हाळा,िज.को हापूर
4. सहा.िन.अधीन िजउिनससं. को हापूर
5. सहा.िनबंधक,स.सं.िशराळा,िज.सां गली
6. सहा यक िनबंधक,स.सं.पुरंदर,िज.पुणे

25/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 31/05/03
02/06/03 ते 30/11/07
01/12/07 ते 15/06/08
16/06/08 ते 31/05/11
04/06/11 पासून

35

ी. जी. पी. साबळे
सहा यक िनबंधक, स.सं.
बुलढाणा तालुका,
िज.बुलढाणा

11/06/70

29.1.01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा.िनबंधक,िचखली, िज.बुलढाणा
3.सहा.िनबं.ता.बुलढाणा िज.बुलढाणा
4.रजेवर
5.सहा.िनबंधक, िचखली, िज. बुलढाणा
6.सहा यक िनबंधक,स.सं. बुलढाणा ता.

2901/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 23/06/05
24/06/05 ते 03/03/09
04/03/09 ते 02/07/09
03/07/09 ते 06/09/12
07/09/12 पासून

36

ी. िदपक अे. खां डेकर,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मुंबई िज हा म यवत
सहकारी बँक, मय . मुंबई

05/06/71

25.1.01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधक,मालवण, िज. सधं◌दु ग
ु
3.सहा यक िनबंधक,को.ना.सह.बँक असो.
4. सहा. िनबंधक,अिधन िजउिन को हापूर
5.सहा.िन. एफ/एस (दि ण)वॉड ,मुंबई.
6. िनलंि बत
7.स.िन.महा. टे ट को.हौ.फा.कॉ. मुंबई
8.िवनापद
9.सहा यक िनबंधक,मुंबई िजमस बँक, मुंबई

25/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 11/2003
11/2003 ते 07/01/04
08/01/04 ते 21/06/05
22/06/05 ते 22/01/07
23/01/07 ते 30/11/08
01/12/08 ते 31/03/11
01/04/11 ते 06/06/11
07/06/11 पासून

37

ीमती मृती एन.पाटील
सहा यक िनबंधक, स. सं.
िज हा उपिनबंधक, स. सं.
लातूर

07/6/74

12.1.01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधक कळमे वर,िज.नागपूर
3. सहा यक िनबंधक.अिधन िजउिन लातूर
4.सहा यक िनबंधक,औसा, िज.लातूर
5.सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं. लातूर

12/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 20/08/03
25/08/03 ते 15/07/07
16/07/07 ते 31/05/11
01/06/11 पासून

38

ीमती अचना पी.वाडेकर
सहा यक संचालक,
व ो ोग, औरंगाबाद

14/03/72

16.1.01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधक, सदेवाही िज. चं पूर
3.सहा.िनबंधक अिधन िजउिन,अमरावती
4.सहा. िनबंधक, चां दरू बाजार अमरावती
5.सहा. िनबंधक अधीन िजउिन अमरावती
6.सहा.िनबंधक,स.सं.फु लं ी,औरं गाबाद
7.सहा यक संचालक,व ो ोग, औ"बाद

01/2001 ते 29/12/01
12/2001 ते 20/06/02
24/06/02 ते 15/07/06
16/07/06 ते 20/11/07
21/11/07 ते 08/08/08
09/08/08 ते 10/06/12
11/06/12 पासून

39

ी. मुकंु द बी. पवार,
सहा यक िनबधक,स.सं.
मावळ, िज. पुणे

02/05/71

24.1.01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधक ता.िज.भंडारा.
3.सहा.िनबधक, ता.करमाळा, सोलापूर.
4.सहा.िनबधक, ता.माढा, सोलापूर.
5.सहा.िनबंधक,स.सं.इंदापूर,िज.पुणे
6.सहा यक िनबंधक,स.सं.मावळ,िज.पुणे

24/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 10/08/04
14/08/04 ते 06/06/07
07/06/07 ते 26/02/09
27/02/09 ते 31/05/13
01/06/13 पासून

40

ीमती जय ी अ ण
अमृतसागर,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अपील यायालय, मुंबई

20/06/63

25.1.01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधकरोहा, िज.रायगड
3.सहा यक िनबंधक अिपल,मुंबई
4 सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन संगली
5.रजेवर
6.सहा.िनबंधक सां गली िजनापत फेडरे शन
7.सहा यक िनबंधक,अपील यायालय, मुंबई

25/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 05/06/03
07/06/03 ते 31/08/08
01/09/09 ते 31/07/12
01/08/12 ते 30/09/12
01/10/12 ते 28/11/13
11/12/13 पासून

41

ीमती रंजना एच.नायक
(देशमाने)
सहा यक संचालक (पणनमू य) महारा रा य, पुणे

10/06/75

01/01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा यक िनबंधक ,काटोल, िज.नागपूर
3.सहा यक िनबंधक,वे हे , िज हा पुणे
4.सहा यक िनबंधक, (दु ध) पुणे
5.रजेवर
6.सहा यक संचालक,पणन-मू य, पुणे

23/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 10/06/03
17/07/03 ते 31/05/03
01/06/07 ते 31/05/11
01/06/11 ते 28/07/11
29/07/11 पासून

42

ीमती मिनषा एस. खैरनार
सहा यक िनबंधक,स.सं
अधीन िज हा उपिनबंधक
सहकारी सं था, नािशक

07/6/75

24.1.01

1.सहा यक िनबंधक, (अिधसं य पदावर)
2.सहा.िनबंधक, पारोळा,िज.जळगां व
3.सहा यक िनबंधक,सा ी,िज.धुळे
4.सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं.धुळे
5.रजेवर
6.सहा.िनबंधक,स.सं.सा ी, िज.धुळे
7.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन नािशक

24/01/01 ते 09/12/01
31/12/01 ते 10/07/04
13/07/04 ते 15/06/07
16/06/07 ते 27/11/07
28/11/08 ते 10/04/08
11/04/08 ते 03/07/12
11/07/12 पासून

43

ी. चै त य एच. नासरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
हगणा, िज. नागपूर

22/09/67

18/6/01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा.िनबंधक बाश टाकळी,िज.अकोला
3.सहा यक िनबंधक ता.नागपूर
4.सहा.िनबंधक,स.सं. हगणा,िज.नागपूर
5.सहा यक िनबंधक,कामठी, िज. नागपूर

23/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 06/06/03
11/06/03 ते 14/06/09
15/06/09 ते 20/09/12
21/09/12 पासून

44

ी. जयंत एम. तलमले,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
वध तालुका, िज. वध

30/3/01

1.सहा यक िनबंधक,(अिधसं य पदावर)
2.सहा.िनबंधक बाश टाकळी,िज.अकोला
3.सहा यक िनबंधक ,अकोट,िज.अकोला
4.सहा.िनबंधक.स.सं.नरखेड,िज.नागपूर
5.सहा.िनबंधक.स.सं. हगणघाट,िज.वध
6.सहा यक िनबंधक,स.सं.वध ता. िज. वध

23/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 04/06/05
05/06/05 ते 31/10/08
01/11/08 ते 31/08/10
01/09/10 ते 31/07/13
01/08/13 पासून

45

ी. एम. जी. गायकवाड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
जामखे ड, िज.अहमदनगर

29/10/76

18/3/02

1.सहा.िनबंधक (अविन),मु यालय,पुणे
2. सहा.िनबंधक,ना.बँक असो.अ.नगर
3. सहा.िनबंधक,अधीन िजउिन अहमदनगर
4.सहा.िनबंधक, ीग दा, िज.अहमदनगर
5.सहा यक िनबंधक, जामखे ड, अहमदनगर

18/06/02 ते 16/08/03
18/08/03 ते 19/11/07
20/11/07 ते 18/08/10
19/08/10 ते 27/07/13
29/07/13 पासून

46

ी. बी. डी. मोहीते
सहा यक िनबंधक,स.सं.
इंदापूर, िज हा पुणे

06/06/76

21/3/02

1.सहा यक िनबंधक, (गृह),मु यालय,पुणे
2.सहा यक िनबंधक, हाडा,सोलापूर
3.सहा.िन.मंगळवेढा,सोलापूर
4.सहा.िनबंधक, अकलूज, िज.सोलापूर
5.सहा यक िनबंधक,स.सं.इंदापूर, िज.पुणे

21/03/02 ते 25/06/03
26/06/03 ते 11/10/06
12/10/06 ते 08/09/09
09/09/09 ते 01/06/13
02/06/13 पासून

47

सौ.एस.एस.गायकवाड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िज हा उपिनबंधक
सहकारी सं था, मुंबई-1

28/4/68

4/4/02

1.सहा.िनबंधक,अिधन िजउिन,मुंबई-3.
2. सहा.िनबंधक, ता.खालापूर िज.रायगड
3. सहा.िन अधीन िजउिन मुंबई शहर-1
4. सहा.िनबंधक,स.सं. एस िवभाग,मुंबई
5.अ जत रजा
6.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन मुंबई-1

04/04/02 ते 31/07/06
01/08/06 ते 04/06/07
05/06/07 ते 18/07/08
19/07/08 ते 01/07/11
02/07/11 ते 03/10/11
04/10/11 पासून

48

ीमती िवजया ए. बाबर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िवटा िज. सां गली

02/07/64

303/02

30/03/02 ते 11/06/03
13/06/03 ते 05/06/07
06/06/07 ते 21/08/10
23/08/10 ते 24/07/13
25/07/13 पासून

49

ी. जी. एफ. अिहरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
उमरी तालुका,िज.नांदेड

01/03/60

9.1.06

1.सहा.संचालक,HPCT,सोलापूर
2.सहा.िन.वडूज,ता.खटाव,िज.सातारा
3.सहा.िनबंधक, दहीवडी िज.सातारा
4.सहा. िनबंधक, आटपाडी,िज.सां गली
5.सहा यक िनबंधक,स.सं. िवटा, िज.सां गली
पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,सहकारी सं था,
ता.गडिचरोली, िज.गडिचरोली
2.सहा यक िनबंधक,उमरी, िज.नांदेड

ी. पी. बी. पाटील
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िज हा उपिनबंधक
सहकारी सं था, चं पूर

25/9/65

51

ी. टी. एन. च हाण
सहायक िनबंधक अधीन
िजउिनससं. नागपूर.

01/01/60

12/05

52

ी. डी. के. बेदरकर
सहा यक िनबंधक, स. सं.
नागपूर ामीण

30/06/60

12/05

50

16.1.06

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता.कामठी िज.नागपूर
2.सहा.िनबंधक,स.सं◌ं.कळमे वर, नागपूर
3.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन चं पूर
पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता.भंडारा, िज.भंडारा
2. िनलंिबत
3.सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं नागपूर
पदो नतीने1.सहा. िनबंधक,ता.कळमे वर,िज.नागपूर
2.सहा.िनबंधक,स.सं.कामठी,िज.नागपूर
3.सहा यक िनबंधक, नागपूर ामीण

09/01/06 ते 31/07/10
09/08/10 पासून
16/01/06 ते 16/06/09
17/06/09ते 20/09/12
24/09/12 पासून
23/12/05 ते 21/12/06
22/12/06 ते 07/10/07
08/10/07 पासून
23/12/05 ते 15/06/09
16/06/09 ते 31/08/12
01/09/12 पासून

53

ी. ए. एस. उ हे
सहायक िनबंधक स. सं.
व ड, िज. अमरावती

17/07/66

21.1.06

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता.मोश ,अमरावती
2.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन अमरावती
3.सहा यक िनबंधक, व ड िज. अमरावती

21/01/06 ते 14/11/07
15/11/07 ते 31/05/11
01/06/11 पासून

54

ी. ए. एस. गोगले
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िनलंगा, िज.लातूर

01/12/60

17.1.06

पदो नतीने1.सहा. िनबंधक,सहकारी सं था,ता.वध ,
2.सहायक िनबंधक,ता.िनलंगा िज.लातूर
3.सहा.िनबंधक,िश र अनंतपाळ, लातूर
4.सहा यक िनबंधक,स.सं.िनलंगा,िज.लातूर

17/01/06 ते 06/03/06
07/03/06 ते 31/08/09
01/09/09 ते 10/06/13
14/06/13 पासून

55

ी. जे. एस. लां डगे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता. नायगां व िज.नांदेड

09/01/64

18.1.06

पदो नतीने1.सहा. िनबंधक, ता.िकनवट,िज.नांदेड
2.सहा. िनबंधक, ता.नायगां व, िज.नांदेड

18/01/06 ते 23/08/10
24/08/10 पासून

56

ी. के. एस. कलेटवाड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िज हा उपिनबंधक,
स.सं. नांदेड

05/06/69

30.1.06

57

ी. ए. आर. पुरी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कोपरगांव तालुका, िज.
अहमदनगर

02/03/66

21.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक, अिधन िजऊिन.नांदेड
2.कत यावर अनुप थत
3.सहा.िनबंधक,स.सं.कोरपना,िज.चं पूर
4.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन नांदेड
पदो नतीने1.सहा िन,सहसं था,ता.नरखेड, िज.नागपूर
2. सहायक िनबंधक,ता.अंबड, िज.जालना
3.सहा.िनबंधक, कोपरगांव,िज.अहमदनगर

58

ी. बी. एम. तावरे
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) पुणे

02/06/67

12/05

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता.पुरंदर(सासवड) पुणे
2.सहा यक िनबंधक, द ड, िज.पुणे
3.सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) पुणे

22/12/05 ते 13/06/07
14/06/07 ते 31/05/11
01/06/11 पासून

59

ी. एस. ही. पाटील,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
शाहू वाडी, िज. को हापूर

15/3/67

7/2/06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक, ता.मेढा,िज.सातारा
2.सहा.िनबंधक,स.सं.पलूस. िज. सांगली
3.सहा यक िनबंधक, शाहू वाडी, को हापूर

07/02/06 ते 24/06/09
25/06/09 ते 15/06/12
16/06/12 पासून

60

ी. पी. एस. रोकडे
सहा यक संचालक (साखर)
महारा रा य, पुणे

1/1/66

20.1.06

पदो नतीने1.सहा. िनबंधक,ता.मेहकर, िज.बुलडाणा
2.सहा.िनबंधक,ता.जामखे ड, अहमदनगर
3.सहा.िनबंधक,स.सं.जु नर, िज हा पुणे
4.सहा यक संचालक (साखर) म.रा.पुणे

20/01/06 ते 31/03/07
01/04/07 ते 26/07/09
27/07/09 ते 03/06/13
जू नाहीत

61

ी. एस. एल. रोकडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.

27/01/69

12/05

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,वैजापूर, िज.औारं गाबाद
2.सहा यक िनबंधक, खालापूर,िज.रायगड
3.सहा.िनबंधक,स.सं.पनवेल,िज.रायगड
4.िनलंिबत

22/12/05 ते 05/11/07
06/11/07 ते 13/08/10
14/08/10 ते 21/11/13
22/11/13 पासून

62

ी. ही. बी. माने
सहा यक िनबंधक,स.सं.
दि ण सोलापूर, िज.
सोलापूर

10/05/70

16.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,ता.शेगांव, िज.बुलडाणा
2.सहा यक िनबंधक,पंढरपूर,िज.सोलापूर
3.स.िन.सोलापूर िज.ना.स.बँ स असो.
4.सहा.िनबंधक,दि ण सोलापूर तालुका

16/01/06 ते 05/06/07
06/06/07 ते 26/02/09
27/02/09 ते 27/05/10
04/06/10 पासून

63

ी. एस. जी. गावडे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
वाई, िज. सातारा

12/04/72

17.1.06

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता. िचखली, बुलडाणा
2.सहा यक िनबंधक,फलटण,िज.सातारा
3.सहा यक िनबंधक,स.सं. वाई, िज.सातारा

17/01/06 ते 19/11/07
22/11/07 ते 05/06/11
06/06/11 पासून

64

ी. ए. डी. खंडागळे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अकलूज, िज. सोलापूर

13/09/66

18.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,ता.ितवसा, िज.अमरावती
2.रजा व स. .का.
3.सहा.िनबंधक,स.सं.माढा, िज. सोलापूर
4. सहा यक िनबंधक, अकलूज, िज.सोलापूर

18/01/06 ते 31/10/08
01/11/08 ते 06/09/09
07/09/09 ते 01/06/13
02/06/13 पासून

(िनलंिबत)

30/01/06 ते 14/05/10
15/05/10 ते 07/06/10
08/06/10 ते 08/06/13
14/06/13 पासून
21/01/06 ते 09/10/06
10/10/06 ते 19/07/10
20/07/10 पासून

65

ी. जी. बी. कौटे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िश र, िज.पुणे

10/06/70

18.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,ता.दय पूर, िज.अमरावती
2.सहा यक िनबंधक, इंदापूर,िज.पुणे
3.स.िन.अहमदनगर िज.ना.स.बँ स असो.
4.सहा.िनबंधक,राजगु नगर, िज. पुणे
5.सहा यक िनबंधक,स.सं.िश र,िज.पुणे

18/01/06 ते 06/06/07
08/06/07 ते 01/03/09
02/03/09 ते 26/07/09
27/07/09 ते 23/07/13
24/07/13 पासून

66

ी. एस. डी. खंबायत
सहा यक िनबंधक,स.सं.
जु नर, िज.पुणे

31/05/71

16.1.06

पदो नतीने1. सहा यक िनबंधक,ता.पाटण,िज.सातारा
2.सहा यक िनबंधक(आ था)मु यालय,पुणे
3.सहा.िनबंधक,स.सं.आंबेगांव,िज. पुणे
4. सहा यक िनबंधक,स.सं. जु नर,िज.पुणे

16/01/06 ते 28/11/07
29/11/07 ते 13/06/08
14/06/08 ते 03/06/13
04/06/13 पासून

67

ी. आर. टी. अभोरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) यवतमाळ

16/03/63

12/05

पदो नतीने1. सहायक िनबंधक,स.सं.सेल,ू िज.वध
2. सहा.िनबंधक,स.सं.मोताळा, बुलढाणा
3. सहा यक िनबंधक (दु ध) यवतमाळ

27/12/05 ते 23/06/08
24/06/08 ते 05/09/12
07/09/12 पासून

68

ी. एन. आर. िझने
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(परी ा व िश ण)
मु यालय, पुणे

06/03/60

12/05

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,ता.िरसोड, िज.वािशम
2.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन बुलढाणा
3.सहा यक िनबंधक (अथ) मु यालय,पुणे

26/12/05 ते 05/07/08
06/07/08 ते 05/09/12
13/09/12 पासून

69

ी. आर. एस. अिहरे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िज हा उपिनबंधक
सहकारी सं था, नािशक

01/08/65

12/05

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक, कणकवली,िज. सधुदग
ू
2.सहा यक िनबंधक,रावेर,िज.जळगां व
3. सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन नािशक

26/12/05 ते 09/12/07
10/12/07 ते 24/07/11
25/07/11 पासून

70

ी. डी. आर. ठाकू र
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(िनलंि बत)

16/11/61

12/05

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,सहकारी सं था,
ता.नांदगाव खंडे वर,िज.अमरावती
2.सहा यक िनबंधक,खामगांव,िज.बुलढाणा
3.सहा यक िनबंधक,मेहेकर,िज.बुलढाणा
4.िनलंिबत

71

ी. एस. एम. तोटावार
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता.िभवंडी, िज.ठाणे

10/08/69

17.1.06

72

ी. ए. टी. साकोरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता. द ड, िज. पुणे

03/06/68

17.1.06

ी. जे. बी. बारी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
यावल, िज.जळगां व

31/10/69

74

ी. एम. एच. लाठी ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अंमळनेर,िज.जळगां व

01/05/68

75

ी. आर. आर. पाटील
सहा यक िनबंधक,स.सं.
सा ी, िज हा धुळे

01/05/68

ी. के. पी. पाटील
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता. पाचोरा, िज.जळगां व

01/06/65

ी. एस. के. झावरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.,
अकोले, िज.अहमदनगर

18/02/67

73

76

77

31/3/06

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता.हदगां व,िज.नांदेड
2.सहा यक िनबंधक,ता.पालघर,िज.ठाणे
3.सहा यक िनबंधक, िभवंडी, िज. ठाणे
पदो नतीने1. सहा.िनबंधक,स.सं.मौदा, िज.नागपूर
2.सहा यक िनबंधक,पुरंदर, िज.पुणे
3.सहा यक िनबंधक,स.सं.द ड, िज.पुणे

27/12/05 ते 12/06/07
13/06/07 ते 18/06/11
20/06/11 ते 30/09/12
01/10/12 पासून
17/01/06 ते 06/06/07
07/06/07 ते 31/08/10
01/09/10 पासून
17/01/06 ते 20/11/07
21/11/07 ते 31/05/11
02/06/11 पासून

पदो नतीने1.सहा िन,स स.रावेर िज. जळगां व
2.सहा िन.स.स.ता.आहे री,िज.गडिचरोली
3.सहा.िनबंधक,मु ताईनगर,िज.जळगां व
4.सहा यक िनबंधक,यावल,िज.जळगां व

31/03/06 ते 11/10/06
12/10/06 ते 19/11/08
20/11/08 ते 14/11/11
15/11/11 पासून

12/05

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक, धरणगांव,िज.जळगांव
2.िनलंि बत
3.सहा.िनबंधक, अंमळनेर,िज.जळगां व

05/06/08 ते 12/10/08
13/10/08 ते 22/08/10
23/08/10 पासून

3.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,स.सं. हपूरी, िज.चं पूर
2.सहा.िनबंधक,चाळीसगां व,िज.जळगां व
3.सहा यक िनबंधक,स.सं.सा ी, िज.धुळे

03/01/06 ते 19/08/08
20/08/08 ते 30/06/12
03/07/12 पासून

पदो नतीने1. सहा.िनबंधक,स.सं.ग िदया,िज.गां◌ ेिदया
2.सहा यक िनबंधक,पारोळा,िज.जळगां व
3.सहा यक िनबंधक,पाचोरा,िज.जळगां व

03/01/06 ते 05/06/07
06/06/07 ते 08/06/11
09/06/11 पासून

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,स.सं.अ.मोरगांव, ग िदया
2.सहा.िनबंधक,स.सं.राहाता, अहमदनगर
3.सहा यक िनबंधक, अकोले, अहमदनगर

31/12/05 ते 19/02/09
20/02/09 ते 31/07/12
01/08/12 पासून

3.1.06

12/05

78

ी. के. आर. धुळप,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कुडाळ, िज. सधुदग
ु

10/05/67

16.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक, ता.मालवण,िज. सधुदग
ु
2.सहा.िनबंधक, ता.कुडाळ, िज. सधूदग
ू

16/01/06 ते 19/07/10
20/7/10 पासून

79

ी. बी. के. परब,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
राजापूर, िज. र नािगरी

03/03/68

12/05

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,स.सं.खेड,िज.र नािगरी
2.सहा.िनबंधक,अधीन िजउिन मुंबई-1
3.सहा.िनबंधक,एफ/एन िवभाग, मुंबई
4.सहा.िनबंधक, राजापूर, िज.र नािगरी

22/12/05 ते 04/06/07
05/06/07 ते 05/06/08
06/06/08 ते 17/08/10
20/08/10 पासून

80

ी. एस. बी. पाटील,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िव.स.िन.स.सं. मुंबई
िवभाग, मुंबई

21/05/69

15.2.06

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता.मु ड,िज.रायगड
2.सहा यक िनबंधक,अलीबाग,िज.रायगड
3.सहा.िनबंधक अधीन िवसिनससं. मुंबई

15/02/06 ते 21/11/07
22/11/07 ते 05/07/11
11/07/11 पासून

81

ी. पी. जी. दे वरे,
सहायक िनबंधक, स. सं.
चां दवड िज. नािशक

05/08/66

25.1.06

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,स.सं,ता.वािशम,
2.सहा.िनबंधक (दु ध) अहमदनगर
3.सहा.िनबंधक,स तीचा ित ा काला.
4.सहा.िनबंधक,स.सं.कळवण,िज.नािशक
5.सहा यक िनबंधक,चांदवड, िज.नािशक

25/01/06 ते 06/11/07
07/11/07 ते 21/06/09
22/06/09 ते 26/07/09
27/07/09 ते 05/09/12
13/09/12 पासून

82

ी. एस. एस. मोरे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
माणगांव, िज.रायगड

11/02/67

12/05

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता.महाड, िज.रायगड
2.सहा यक िनबंधक,माणगांव,िज.रायगड

22/12/05 ते 19/06/11
20/06/11 पासून

83

ी. एम. आर. शहा
सहा यक िनबंधक, स. सं.
िहमायतनगर, िज. नांदेड

08/02/69

7.1.06

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,उमरखेड, िज.यवतमाळ
2.रजेवर
3.सहा यक िनबंधक,िहमायतनगर, नांदेड

07/01/06 ते 06/09/11
07/09/11 ते 03/11/11
04/11/11 पासून

84

ी. जे. बी. शेळके
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता. ीरामपूर, िज.
अहमदनगर

11/07/68

1/3/06

पदो नतीने1.सहा िन,स सं.ता.पातूर, िज. वािशम
2.सहा. िनबंधक, ता.नांदगांव िज.नािशक
3.सहा.िनबंधक, ीरामपूर,िज.अहमदनगर

01/03/06 ते 11/10/06
12/10/06 ते 24/08/10
27/08/10 पासून

85

ी. एस. डी. सुयवंशी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
राहूरी, िज.अहमदनगर

01/06/68

2.1.06

पदो नतीने1.सहा.िन.स.सं.बाश टाकळी,िज. अकोला
2.सहा.िनबंधक,स सं नेवासा, अहमदनगर
3.सहा यक िनबंधक, राहू री, अहमदनगर

02/01/06 ते 05/12/07
07/12/07 ते 06/06/11
07/06/11 पासून

86

ी. ए. ही. भांगरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
पारनेर, िज.अहमदनगर

24/03/65

2.1.06

पदो नतीने1.सहा िन,स सं,ता. दार हा, िज.यवतमाळ 2.
सहायक िनबंधक, ीरामपूर,िज.अ.नगर
3.सहा यक िनबंधक,पारनेर,िज.अहमदनगर

02/01/06 ते 11/10/06
12/10/06 ते 26/7/10
27/07/10 पासून

87

ी. पी. बी. बागुल
सहा यक िनबंधक,स.सं.
शहादा, िज. धुळे

14/02/64

2.1.06

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक, ता.समु पूर, िज.वध
2.सहा यक िनबंधक, शदखेडा,िज.धुळे
3.सहा यक िनबंधक,शहादा,िज.नंदरु बार

02/01/06 ते 30/11/07
01/12/07 ते 11/06/11
13/06/11 पासून

88

ी. जी. के. परदेशी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मुखेड, िज हा नांदेड

04/12/65

1/3/06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,स.सं.गोरे गांव िज.ग िदया
2.सहा.िनबंधक,स.सं.अंबाजोगाई िज.बीड
3.सहा यक िनबंधक, मुखेड, िज. नांदेड

16/01/06 ते 02/11/06
03/11/06 ते 16/08/10
24/08/10 पासून

89

ी. बी. एस. कटकध ड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िज हा उपिनबंधक
सह. सं था सोलापूर

10/06/58

12/05

पदो नतीने1.सहायक िनबंधक,ता.रामटे क, िज.नागपूर
2.सहा.िनबंधक,उ र सोलापूर,िज.सोलापूर
3.सहा.िनबंधक, अ कलकोट,िज.सोलापूर
4.सहा. िनबंधक अधीन िजउिन सोलापूर

27/12/05 ते 04/06/07
05/06/07 ते 15/06/08
16/06/08 ते 31/05/11
01/06/11 पासून

90

ी. आर. एम. कां बळे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िकनवट, िज. नांदेड

07/06/63

12/05

पदो नतीने1.सहा. िनबंधक, यवतमाळ,िज.यवतमाळ
2.सहा यक िनबंधक, िकनवट, िज.नांदेड

29/12/05 ते 16/08/10
20/08/10 पासून

91

ी. ए. आर. िगरी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
हगोली िज हा हगोली

29/08/63

12/05

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,स.सं.मालेगांव, िज.वािशम.
2.सहा.िनबंधक,स.सं. बसमत,िज. हगोली
3. सहा यक िनबंधक, हगोली, िज. हगोली

23/12/05 ते 06/06/07
07/06/07 ते 02/06/11
03/06/11 पासून

92

ी. जे. पी. गावडे
सहा यक िनबंधक, स. सं.
फलटण, िज. सातारा

01/06/68

17.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक, बाळापूर, िज.अकोला
2.सहा यक िनबंधक,कोरे गां व,िज.सातारा
3.सहा यक िनबंधक,फलटण, िज.सातारा

17/01/06 ते 03/06/07
04/06/07 ते 05/06/11
06/06/11 पासून

96

ी. एन. के. पनवार
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता. कोरे गां व, िज.सातारा

04/08/71

16.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,कवठे महांकाळ,िज.सां गली
2.सहा यक िनबंधक, वाई, िज.सातारा
3.सहा यक िनबंधक,कोरेगां व, िज.सातारा

16/01/06 ते 03/06/07
04/06/07 ते 05/06/11
06/06/11 पासून

97

ी. पी. टी. घुगे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता. परभणी, िज.परभणी

05/4/75

18.1.06

पदो नतीने1.सहा.िनबंधक,स.सं.िबलोली, िज.नांदेड
2.सहा.िनबंधक,स.सं. सेलू,िज.परभणी
3.सहा.िनबंधक,ता.परभणी,िज.परभणी

18/01/06 ते 20/08/07
21/08/07 ते 12/08/10
13/08/10 पासून

98

ी.एस.एफ.गायकवाड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
धरणगांव,िज. जळगां व

25/5/67

7/07

पदो तीने
1.सहा यक िनबंधक,िशरपूर,िज.धुळे
2.अनुप थत
3.सहा.िनबंधक,धरणगांव, िज. जळगां व

20/12/07 ते 20/08/10
21/08/10 ते 24/11/10
25/11/10 पासून

99

ी. पी. आर. नालवार,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
ग ड पपरी, िज हा चं पूर

1/6/1970

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक (दु ध) सोलापूर
2.रजेवर
3.सहा यक िनबंधक, ग ड पपरी, िज.चं पूर

01/08/07 ते 31/07/12
01/08/12 ते 28/01/13
29/01/13 पासून

99

ी. पी. ही. भजनी,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
नरखेड, िज.नागपूर

5/3/1967

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, काटोल, िज.नागपूर
2.सहा यक िनबंधक,नरखेड,िज.नागपूर

04/02/08 ते 21/07/11
22/07/12 पासून

100

ी. एस. एन .गायकवाड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कळंब, िज. उ मानाबाद

13/06/61

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,केज तालुका,िज.बीड
2.सहा यक िनबंधक,कळंब,िज.उ मानाबाद

28/07/07 ते 19/08/10
20/08/10 पासून

101

ी. के. एस. पावडे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अहमदपूर, िज. लातूर

15/11/65

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, दे गलूर, िज.नांदेड
2.सहा यक िनबंधक,अहमदपूर,िज.लातूर

02/08/07 ते 31/05/11
04/06/11 पासून

102

ी. एफ. बी. बहुरे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.,
पैठण ,िज.औरंगाबाद

1/5/1960

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,वैजापूर,िज.औरंगाबाद
2.सहा यक िनबंधक,पैठण,िज.औरंगाबाद

19/10/07 ते 07/07/11
11/07/11 पासून

103

ी. सी. एम. सराफ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
वैजापूर, िज. औरंगाबाद

13/08/60

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,गंगापूर,िज. औरगाबाद
2.सहा यक िनबंधक,वैजापूर,िज.औरंगाबाद

07/11/07 ते 07/07/11
08/07/11 पासून

104

ी. एस. ई. सो ने,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन औरंगाबाद

05/07/63

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, पैठण, िज.औरंगाबाद
2.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन औरं गाबाद

30/07/07 ते 10/07/11
11/07/11 पासून

105

ी. डी. एम. ग डर,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
भोकर, िज. नांदेड
ी. जी. एम. शदे,
सहा यक संचालक (साखर)
महारा रा य, पुणे

30/10/64

7/07

15/12/59

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, भोकरदन,िज.जालना
2.सहा यक िनबंधक, भोकर,िज.नांदेड
पदो नतीने
1. सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं पुणे
2. सहा.िनबंधक,स.सं.सातारा,िज.सातारा
3. सहा.िनबंधक,स.सं. िश र, िज. पुणे.
4. सहा यक संचालक (साखर) म.रा.पुणे

ी. एम. एस. कां बळे,
सहा यक संचालक (साखर)
अधीन साखर आयु तालय,

27/07/61

106

107

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक संचालक (पणन) म. रा. पुणे
2.सहा यक संच ालक (साखर) म.रा.पुणे

12/10/07 ते 31/08/10
03/09/10 पासून
14/08/07 ते 03/08/09
04/08/09 ते 17/08/10
18/08/10 ते 24/07/13
27/07/13 पासून

01/08/07 ते 28/07/11
29/07/11 पासून

108

ी. टी. बी. ब लाळ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
चं दगड, िज.को हापूर

09/12/61

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, आजरा,िज.को हापूर
2.सहा यक िनबंधक,चंदगड,िज.को हापूर

09/08/07 ते 20/06/11
23/06/11 पासून

109

ी. ए. एम. यशवंते
सहा यक िनबंधक,स.सं.
दे वगड, िज हा सधूदग
ू

13/06/65

7/07

पदो नतीने
1. सहा यक िनबंधक, चंदगड,िज.को हापूर
2.सहा यक िनबंधक, दे वगड,िज. सधूदग
ू

31/07/07 ते 21/08/10
23/08/10 पासून

110

ीमती ए. के. राठोड,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु यालय, पुणे
ी. एस. ही. बो हाडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) बीड

01/07/58

7/07

02/06/60

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक संचालक (पणन) म. रा. पुणे
2.सहा यक िनबंधक,स.सं.मु यालय,पुणे
पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. पाटोदा,िज.बीड
2.सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) बीड

ी. एम. ई. भगत,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
नागभीड, िज. चं पूर

10/05/60

113

ी. आर. एल. राठोड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मंग ळपीर, िज.वािशम

12/07/64

114

ी. आर. एन. वसू ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन नागपूर

115

111

112

7/07

07/08/07 ते 21/06/11
22/06/11 पासून
01/08/07 ते 20/06/11
21/06/11 पासून

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन.चं पूर
2.सहा यक िनबंधक,नागभीड, िज.चं पूर

04/08/07 ते 19/11/11
02/01/12 पासून

7/07

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.साकोली, िज.भडारा
2.सहा.िनबंधक,कारं जा लाड,िज.वािशम
3.सहा यक िनबंधक,मंग ळपीर, वािशम

10/08/07 ते 01/07/08
02/07/08 ते 05/07/12
07/07/12

09/06/67

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. अधीन िजउिन
नागपूर

ी. पी. एन. शडे
सहा यक िनबंधक,स.सं. ता.
उमरेड, िज.नागपूर

30/07/72

7/07

पदो नतीने
1. सहा यक िनबंधक,ता.दे वळी,िज.वध
2.सहा यक िनबंधक,ता.भंडारा,िज.भंडारा
3.सहा यक िनबंधक, उमरे ड, िज.नागपूर

08/08/07 ते 31/03/08
01/04/08 ते 30/06/11
01/07/11 पासून

114

ी. ए. एम. देवकर,
सहा यक संचालक (पणन)
म. रा. पुणे

18/07/69

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक संचालक,पणन (मू य) पुणे
2.सहा यक संच ालक (पणन) म. रा. पुणे

03/09/07 ते 28/07/11
29/07/11 पासून

115

ी. आर. एस. लोखंडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
"एफ/एन" िवभाग, मुंबई

1/1/1966

7/07

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,अधीन िजउिन,मुंबई - 3
2.सहा.िनबंधक,स.सं."इ" िवभाग, मुंबई
3. सहा.िनबंधक,स.सं."एफ/एन" िवभाग, मुंबई

01/08/07 ते 17/08/10
18/08/10 ते 26/07/13
27/07/13 पासून

122

ी. एस. बी. काठे ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन मुंबई-2

18/01/68

7/07

पदो नतीने
1. सहा.िनबंधक,स.सं.ता.उरण,िज.रायगड
2. सहा.िनबंधक,अधीन िजउिन,मुंबई - 2

01/08/07 ते 21/08/10
23/08/10 पासून

123

ी. बी. ए. शदे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता.लोहारा,उ मानाबाद

03/06/67

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,तुळजापूर,उ मानाबाद
2.सहा यक िनबंधक,लोहारा, उ मानाबाद

12/10/07 ते 08/06/11
09/06/11 पासून

124

ी. ही. ही. घुले ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
रेण ापूर, िज. लातूर

27/09/68

7/07

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.परांडा, उ मानाबाद
2.सहा.िनबंधक,स.सं.उ मानाबाद तालुका
3.सहा यक िनबंधक, रे णापूर, िज. लातूर

08/08/07 ते 30/06/08
01/07/08 ते 20/07/11
22/07/11 पासून

125

ी. ए. जी. झा टे ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
सां गोला, िज.सोलापूर

15/06/72

7/07

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,अिधन िजउिन उ मानाबाद
2. सहा यक िनबंधक, सांगोला,िज.सोलापूर

31/07/07 ते 31/08/10
06/09/10 पासून

126

ी. ए. एस. कदम,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) लातूर

06/01/68

7/07

पदो नतीने
1. सहा.िनबंधक,अधीन िजउिनससं.सांगली
2. सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं.बीड
3. सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) लातूर

01/01/08 ते 12/06/08
13/06/08 08/06/13
11/06/13 पासून

127

ी. आर. एल. िहवाळे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
बुलढाणा,िज.बुलढाणा

17/06/66

7/07

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.मेहकर,िज.बुलढाणा
2.सहा.िनबंधक,ता.बुलढाणा,िज.बुलढाणा
3.सहा यक िनबंधक (दु ध) बुलढाणा

10/08/07 ते 28/07/09
29/07/09 ते 06/09/12
07/09/12 पासून

20/09/07 पासून

128

ी. ही. ई. मून
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ता.समु पूर ,िज.वध

25/07/60

7/07

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. आव , िज.वध
2.सहा यक िनबंधक, समु पूर, िज.वध

01/01/08 ते 11/06/11
13/06/11 पासुन

128

ी. एस. एस. चपटे ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिनससं. पुणे

1/6/1966

7/07

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक, ता.खंडाळा,िज.सातारा
2.सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं. पुणे

09/10/07 ते 16/08/10
17/08/10 पासून

129

ी. ही. एम. बोराळे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
बाश टाकळी, अकोला
ी. ई. पी. पाटील
सहा यक िनबंधक,स.सं.
सटाणा, िज.नािशक

11/03/69

7/07

5/4/1966

7/07

पदो नतीने
1. सहा.िनबंधक,स.सं.व ड,िज.अमरावती
2. सहा.िनबंधक,बाश टाकळी,िज.अकोला
पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,चाळीसगां व, िज.जळगांव
2.सहा.िनबंधक,स.सं.इगतपुरी,िज.नािशक
3.सहा यक िनबंधक,स.सं.सटाणा, नािशक

131

ी.पी.एम.परब
सहा यक िनबंधक,स.सं.
पुिजनाब स असो पुणे

4/1/1967

7/07

पदो नतीने
1. सहा यक िनबंधक,स.सं. (परसेवा)
पुि जनास पतसं था फेडरेशन पुणे

132

ी.एस.आर.परदेशी
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन अ.नगर

01/12/64

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,औंढा नागनाथ, हगोली
2.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन अहमदनगर

07/06/08 ते 20/06/11
23/06/11 पासून

133

ी. ही.पी.रोडगे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िस लोड,िज.औरंगाबाद

26/6/69

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,ता.मुरबाड,िज.ठाणे
2.सहा.िनबंधक,स.सं.क नड, औरंगाबाद
3. सहा यक िनबंधक,िस लोड, िज.औरं गाबाद

23/05/08 ते 31/08/09
01/09/09 ते 31/05/13
01/06/13 पासून

134

ी. सी. टी. भोये,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िव मगड,िज.ठाणे

19/7/67

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,दे वळा,िज.नािशक
2.सहा.िनबंधक,स.सं.िव मगड,िज.ठाणे

01/07/08 ते 29/08/10
03/09/10 पासून

135

ी. बी. डी. दुधाटे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
बसमत, िज. हगोली

11/6/73

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,गंगाखेड,िज.परभणी
2.सहा यक िनबंधक, बसमत, िज. हगोली

30/05/08 ते 31/05/11
03/06/11 पासून

136

ी. ही. एस. जगदाळे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिनससं बीड

2/3/1970

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,करमाळा,िज.सोलापूर
2.सहा यक िनबंधक, बाश ,िज.सोलापूर
3. सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन बीड

22/05/08 ते 05/09/10
07/09/10 ते 31/07/13
06/08/13 पासून

137

ी. यू. यू. पवार,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन उ.बाद

29/5/74

5/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.भूम,िज.उ मानाबाद
2.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन उ मानाबाद

09/06/08 ते 05/06/11
06/06/11 पासून

ी. एस .एस. कुलकण ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
उमरगा,िज.उ मानाबाद
ी. एस. एन. कुलकण ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अिलबाग, िज हा रायगड

19/06/67

5/08

15/7/70

5/08

ी. एम. एस. लटपटे ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
औसा, िज. लातूर

1/4/1973

ी. एम. ए. भोसले,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन परभणी

6/5/1968

ी. ही. एम. पोतांगळे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अंबाजोगाई, िज.बीड

12/02/69

ी. ही. ही. धोटे ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) जालना

1/3/1973

130

138

139

140

141

142

143

5/08

5/08

5/08

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,रे णापूर,िज.लातूर
2.सहा यक िनबंधक,उमरगा, उ मानाबाद
पदो नती
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन परभणी
2.सहा यक िनबंधक,अंबाजोगाई, िज.बीड
3. सहा यक िनबंधक,स.सं.अिलबाग,रायगड
पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,ता.लोहा,िज.नांदेड
2.सहा यक िनबंधक,स.सं.औसा,िज.लातूर

01/09/07 ते 06/09/09
07/09/09 पासून
30/07/07 ते 11/06/08
12/06/08 ते 30/05/11
31/05/11 पासून
02/08/07 पासून

31/05/08 ते 14/07/11
16/07/11 पासून
31/05/08 ते 14/08/10
16/08/10 ते 08/07/11
11/07/11 पासून
31/05/08 ते 31/05/11
02/06/11 पासून

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,मानवत,िज.परभणी
2.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन नांदेड
3.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन परभणी

05/06/08 ते 17/07/09
18/07/09 ते 06/09/12
07/09/12 पासून

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,िश र कासार,िज.बीड
2.सहा यक िनबंधक,अंबाजोगाई,िज.बीड

07/06/08 ते 18/07/11
19/07/11 पासून

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.(दु ध)औरं गाबाद
2.सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) जालना

31/05/08 ते 04/07/11
05/07/11 पासून

144

ीमती एस. के. खरात,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
खुलताबाद,िज. औरं गाबाद

10/3/73

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,बदनापूर,िज.जालना
2.सहा यक िनबंधक,खुलताबाद,औरं गाबाद

04/06/08 ते 07/06/12
08/06/12 पासून

145

ी. आर. एस. भोसले,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
बोदवड, िज.जळगां व

10/07/68

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,पाचोरा,िज.जळगां व
2.सहा यक िनबंधक, बोदवड,िज.जळगां व

05/06/08 ते 28/06/11
29/06/11 पासून

146

ी. एन. बी. चौधरी,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िशरपूर, िज हा धुळे

20/06/68

5/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन नंदरु बार
2.सहा यक िनबंधक,िशरपूर, िज. धुळे

05/06/08 ते 20/08/10
21/08/10 पासून

147

ी.एस.एस.चौधरी,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कवठे महांकाळ,सांगली

11/05/65

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,यावल,िज.जळगां व
2.सहा.िनबंधक,कवठे महांकाळ, सां गली

04/06/08 ते 25/08/09
26/08/09 पासून

148

ी. एम. जी. गुजकर,
सहा यक िनबंधक/सिचव,
कृ िष उ प न बा. स. लातूर

5/7/1972

5/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं लातूर
2.सहा यक िनबंधक,लातूर तालुका,िज.लातूर
3.सहा.िनबंधक/सिचव कृ .उ.बा.स.लातूर

31/05/08 ते 12/08/10
13/08/10 ते 31/07/13
01/08/13 पासून

149

ी. के. बी. िफ के,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
उदगीर, िज. लातूर

13/04/69

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,अध पूर,िज.नांदेड
2.सहा यक िनबंधक, उदगीर, िज.लातूर

11/05/08 ते 31/05/11
02/06/11 पासून

150

ी.एच.आर.जगताप,
सहा यक िनबंधक अधीन
िजउिनससं.मुंबई शहर-3

10/04/78

5/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक, ीग दा, िज.अहमदनगर
2.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन मुंबई-3

26/07/08 ते 19/08/10
20/08/10 पासून

151

ी. आर. एम. जोगदंड,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िवसिन लातूर

29/09/72

5/08

पदो नती
1.सहा. िनबंधक, उमरगा,िज.उ मानाबाद
2.सहा यक िनबंधक अधीन िवसिन लातूर

28/08/08 ते 15/07/11
22/07/11 पासून

152

ी. आर. एम. शडे ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
पांढरकवडा,(यवतमाळ)

6/4/1958

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,मोश , िज.अमरावती
2.सहा.िनबंधक,पांढरकवडा,िज.यवतमाळ

31/05/08 ते 31/03/11
01/04/11 पासून

153

ी. एस. ड यू. ड गरे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
पातूर, िज. अकोला

1/7/1959

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,बाळापूर,िज.अकोला
2.सहा यक िनबंधक, पातूर, िज. अकोला

01/06/08 ते 04/06/12
05/06/12 पासून

154

ी. जी. एन. नाईक,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
उमरखेड, िज.यवतमाळ

9/8/1963

5/08

पदो नती
1.सहा यक िनबंधक,पुसद,िज.यवतमाळ
2.सहा यक िनबंधक, उमरखेड, यवतमाळ

30/05/08 ते 05/09/11
07/09/11 पासून

155

ी. एम. एन. गणवीर,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
चाम शी, िज.गडिचरोली

10/12/60

5/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन गडिचरोली
2.सहा यक िनबंधक,चाम शी, िज.गडिचरोली

28/08/08 ते 30/09/12
01/10/12 पासून

156

ी. सी. आर. िव ने
सहा यक िनबंधक,स.सं.
सुरगाणा, िज. नािशक

24/7/78

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.भुसावळ,िज.जळगां व
2.सहा.िनबंधक,स.सं.सुरगाणा,िज.नािशक

06/11/08 ते 18/01/11
19/01/11 पासून

157

ी. एम. एस. भडांगे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िनफाड, िज. नािशक

16/02/77

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.कजत, अहमदनगर
2.सहा.िनबंधक,स.सं.चां दवड,िज.नािशक
3.सहा यक िनबंधक,स.सं.िनफाड, नािशक

22/07/08 ते 26/07/09
27/07/09 ते 20/07/12
21/07/12 पासून

158

ी. ए. ही. माने,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कजत, िज.अहमदनगर

15/4/77

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.भडगांव,िज.जळगां व
2.सहा.िनबंधक,स.सं.पाथड ,अहमदनगर
3. सहा.िनबंधक,स.सं. कजत, िज.अहमदनगर

22/07/08 ते 06/08/09
07/08/09 ते 13/06/13
14/06/13 पासून

159

ी. डी. एस. पराये
सहा यक िनबंधक, स. सं.
दडोरी/पेठ, िज. नािशक

25/07/71

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन नािशक
2.सहा यक िनबंधक, दडोरी/पेठ, नािशक

06/11/08 ते 10/07/12
17/07/12 पासून

160

ी. एस. बी. दाभाडे
सहा यक िनबंधक, स. सं.
"बी" िवभाग, मुंबई

7/2/1963

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.रोहा, िज. रायगड
2.सहा यक िनबंधक "बी" िवभाग, मुंबई

26/12/08 ते 05/06/12
07/06/12 पासून

161

ी. एस. के. पाचंग,े
सहा यक िनबंधक,स.सं.
रोहा, िज हा रायगड

1/6/1961

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.वाडा, िज. ठाणे
2.सहा यक िनबंधक, रोहा, िज. रायगड

11/07/08 ते 30/07/12
02/08/12

162

ी. एस. के. ठाकू र,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िचपळूण, िज.र नािगरी

25/03/71

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,सुधागड पाली, िज.रायगड
2.सहा यक िनबंधक,िचपळूण,िज.र नािगरी

21/08/08 ते 08/07/12
09/07/12 पासून

163

ी. पी. टी. वानखेडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन नागपूर
ी. जे. पी. शदे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन को हापूर

8/2/1976

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन नागपूर

10/10/08 पासून

3/6/1967

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.इ लामपूर, सांगली
2.सहा. िनबंधक अधीन िजउिन को हापूर

18/07/08 ते 10/06/12
13/06/12 पासून

सौ. एस. एम. हाडके
सहा यक संचालक (साखर)
म. रा. पुणे

23/05/65

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.मु यालय, पुणे
2.सहा यक संच ालक (साखर) म.रा.पुणे

18/07/08 ते 23/09/12
24/09/12 पासून

ी. के. एस. ब लगे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अंजनगांव सूज ,अमरावती
ी. बी. जी. जाधव,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
कारं जा, िज हा वािशम

6/1/1975

ी. एस. एस. नलावडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) सधूदग
ू

5/10/66

169

ी. बी. आर. माळी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
आंबेगांव, िज हा पुणे

1/6/1963

170

ी. आर. के. भा कर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
उ हासनगर, िज. ठाणे

171

164

165

166

167

168

7/08

07/08

07/08

29/07/08 ते 09/06/11
10/06/11 पासून
23/12/08 ते 31/12/11
01/01/12 ते 05/08/12
06/08/12 पासून

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.िचपळूण,िज.र नािगरी
2.सहा यक िनबंधक (दु ध) र नािगरी

01/08/08 ते 13/07/12
16/07/12 पासून

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.मु यालय, पुणे
2. सहा यक िनबंधक,स.सं.आंबेगांव,िज.पुणे

18/7/08 ते 05/06/13
07/06/13 पासून

16/4/61

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. "सी" िवभाग,मुंबई
2.सहा यक िनबंधक,उ हासनगर, िज.ठाणे

19/07/08 ते 03/07/11
04/07/11 पासून

ी. एस. एम. मोिहते
सहा यक िनबंधक,स.सं.
"एस" िवभाग, मुंबई

1/6/1960

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.अधीन िजउिन मुंबई 1
2.सहा यक िनबंधक "एस" िवभाग, मुंबई

01/09/08 ते 01/07/11
02/07/11 पासून

173

ी. एस. डी. दे वरे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
भोकरदन, िज. जालना

4/9/1966

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.भोकरदन,िज.जालना

08/02/11 पासून

174

ीमती मंगला उईके
सहा यक िनबंधक,स.सं.
वरोरा िज. चं पूर

30/01/73

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. मौदा, िज. नागपूर
2.सहा यक िनबंधक, वरोरा, िज.चं पूर

17/07/08 ते 15/06/12
19/06/12 पासून

175

ी. यू. जे. उमरदं ड,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मेढा-जावळी,िज.सातारा

1/6/1966

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,कवठे महांकाळ,िज.सां गली
2.सहा.िनबंधक,स.सं.कजत, अहमदनगर
3.रजेवर
4. सहा.िनबंधक,स.सं.मेढा-जावळी, िज.सातारा

18/07/08 ते 26/08/09
04/09/09 ते 13/06/13
14/06/13 ते 25/07/13
26/07/13 पासून

176

ी. एस. जे. हटवार
सहा यक िनबंधक,स.सं.
गडिचरोली,िज.गडिचरोली
ी. एस. पी. वन कर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कारं जा, िज हा वध

6/5/1965

7/08

1/7/1964

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. मोहाडी, िज. भंडारा
2.िसा यक िनबंधक, गडिचरोली तालुका
पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. वरोरा, िज. चं पूर
2.सहा यक िनबंधक, कारं जा, िज. वध

ी. आर. एल. वाघे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ग िदया तालुका, िज हा
ग िदया

29/05/70

177

178

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक, चां दरू बजार, अमरावती
2.सहा.िनबंधक, अंजनगांव सूज ,अमरावती
पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, िद ज, िज. यवतमाळ
2.रजेवर
2.सहा यक िनबंधक, कारं जा, िज. वािशम

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. कुही, िज. नागपूर
2.सहा.िनबंधक,नागपूर ता., िज हा नागपूर
3.िनलंिबत
4. सहा.िनबंधक,स.सं. ग िदया, िज हा ग िदया

24/10/08 ते 19/03/12
22/03/12 पासून
28/07/08 ते 18/06/12
25/06/12 पासून
17/7/08ते 25/8/10
26/8/10 ते 22/3/11
23/3/11 ते 31/05/13
01/06/13 पासून

179

ी. एस. एम. फु टाणे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
रामटे क, िज हा नागपूर

15/07/65

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. हपुरी, िज.चं पूर
2.सहा यक िनबंधक, रामटे क, िज.नागपूर

22/09/08 ते 25/06/12
28/06/12 पासून

180

ी. ही. एन. दे शपांडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
भंडारा ता., िज. भंडारा

14/05/69

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. साकोली,िज. भंडारा
2.सहा यक िनबंधक,ता.भंडारा,िज.भंडारा

23/07/08 ते 31/07/11
01/08/11 पासून

181

ी. आर. बी. कां बळे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कणकवली, िज हा सधूदग
ू

22/10/69

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.गगनबावडा,को हापूर
2.सहा यक िनबंधक,भुदरगड,िज.को हापूर
3.िनलंिबत
4. सहा.िनबंधक,स.सं.कणकवली,िज. सधूदग
ू

24/07/08 ते 30/06/11
07/07/11 ते 20/05/12
21/05/12 ते 30/05/13
31/05/13

182

ी. आर. ही. भुयार
सहा यक िनबंधक,स.सं.
दय पूर, िज.अमरावती

16/7/69

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. अचलपूर,अमरावती
2.सहा यक िनबंधक,दय पूर,िज.अमरावती

21/07/08 ते 16/06/12
18/06/12 पासून

183

ी. एस. पी. पोहरे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
बाळापूर, िज हा अकोला

7/8/1962

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. पातूर, िज. अकोला
2.सहा यक िनबंधक, बाळापूर,िज.अकोला

25/07/08 ते 04/06/12
05/06/12 पासून

184

ी. एस. ही. गायकवाड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
इ लामपूर, िज.सां गली

16/8/65

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन सातारा
2.सहा यक िनबंधक,इ लामपूर,िज.सां गली

15/07/08 ते 09/06/12
11/06/12 पासून

185

ी. ही. जी. जाधव
सहा यक िनबंधक,स.सं.
पाटण, िज. सातारा

1/6/1967

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. जत, िज. सांगली
2.सहा.िनबंधक,स.सं.वडूज,िज.सातारा
3. सहा.िनबंधक,स.सं. पाटण,िज.सातारा

24/07/08 ते 29/07/09
30/07/09 ते 31/05/13
01/06/13 पासून

186

ी. आर. टी. इटकर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
"एच-पूव" िवभाग, मुंबई

1/4/1963

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक,स.सं."बी"िवभाग,मुंबई
2.स तीचा ित ा कालावधी
3.सहा यक िनबंधक "एच-पूव" िवभा.मुंबई

12/07/08 ते 10/06/12
11/06/12 ते 23/07/12
24/07/12 पासून

187

ी. एल. एस. ल कर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अंबरनाथ, िज. ठाणे

6/5/1965

7/08

पदो नती
1.सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन मुंबई - 1
2.सहा यक िनबंधक, अंबरनाथ, िज.ठाणे

12/07/08 ते 04/06/12
05/06/12 पासून

188

ी. एस. जी. साळुंके
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मु यालय, पुणे

7/08

अितिर त संवग क ाकडू न
1.सहा.िनबंधक,स.सं.भुदरगड,को हापूर
2.सहा यक िनबंधक
ं , िनलंगा, िज.लातूर
3.सहा यक िनबंधक,गगनबावडा,को हापूर
4.िनलंिबत
5. सहा यक िनबंधक,स.सं.मु यालय, पुणे

25/06/07 ते 15/06/11
16/06/11 ते 07/07/11
16/07/11 ते 24/06/12
25/06/12 ते 14/10/13
15/10/13 पासून

189

ी. एस. डी. पवार,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) सातारा

7/08

अितिर त संवग क ाकडू न
1.सहा.िनबंधक,स.सं. तळा, िज. रायगड
2. सहा यक िनबंधक, स. सं. (दु ध) सातारा

10/10/09 ते 24/07/13
25/07/13 पासून

190

ी. डी. बी. रं ध,े
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु यालय, पुणे

7/08

अितिर त संवग क ाकडू न
1.सहा यक संचालक (साखर) म.रा.पुणे
2. सहा यक िनबंधक,स.सं.मु यालय, पुणे

01/08/09 ते 30/06/13
01/07/13 पासून

191

ी. एस. पी. ससाणे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(िनलंि बत)

7/08

अितिर त संवग क ाकडू न
1.सहा.िनबंधक,स.सं. आ टी, िज. बीड
2.िनलंि बत

01/09/09 ते 26/06/12
27/06/12 पासून

ी. जे. एम. पालटकर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
धामणगांव,िज.अमरावती
ी. आर. पी. सुने,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
नांदगांव खंडे वर, अमरावती

7/08

अितिर त संवग क ाकडू न
1.सहा.िनबंधक,स.सं.धामणगांव,अमरावती

16/03/12 पासून

7/08

अितिर त संवग क ाकडू न
1.सहा.िनबंधक,स.सं.नांदगांव खंडे वर

08/06/12 पासून

192

193

194

ी. एम. डी. शदे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
सेल,ू िज. परभणी

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक, सेल,ू िज हा परभणी

18/03/11

195

ी. ए. एस. सेठी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन अकोला

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन अकेला
2. सहा यक िनबंधक,स.सं.अकोट, िज.अकोला

07/05/09 ते 30/06/13
01/07/13 पासून

196

ी. एस. पी. कांदळकर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िस नर, िज हा नािशक

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.माणगांव,िज.रायगड
2.सहा.िनबंधक,स.सं.िस नर, िज.नािशक

27/04/09 ते 16/08/10
17/08/10 पासून

197

ी. एम. एम. चौधरी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
नंदरु बार, िज.नंदरु बार

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,भामरागड,िज.गडिचरोली
2.सहा.िनबंधक,नंदरु बार ता.,िज.नंदरु बार

12/05/09 ते 31/08/10
09/09/10 पासून

198

ीमती ए. ही. पाटील
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कागल, िज. को हापूर

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन को हापूर
2.सहा यक िनबंधक, कागल,िज.को हापूर

11/05/09 ते 12/06/12
13/06/12 पासून

199

ीमती ए. ए. वाघमारे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
क नड, िज. औरंगाबाद

4/09

200

ी. पी. एम. मालगावे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
करवीर, िज.को हापूर

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,खुलताबाद,िज.औरं गाबाद
2.स.िन.म. टे .कोऑप हौ.फा.कॉ.औ.बाद
3. सहा.िनबंधक,स.सं.क नड,िज.औरं गाबाद
पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.दापोली,िज.र नािगरी
2.सहा यक िनबंधक,करवीर,िज.को हापूर

ी. वाय. आर. देसाई
सहा यक िनबंधक,स.सं.
महाबळे वर,िज.सातारा
ी. यू. पी. हु श,े
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन बुलढाणा

4/09

ी. वाय. ही. बाकरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
काटोल, िज. नागपूर

4/09

204

ीमती यू.एस.कवठे कर
(राजमाने)
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन सांगली

205

201

202

203

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) मुंबई
2.सहा.िनबंधक,महाबळे वर,िज.सातारा
पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन यवतमाळ
2. सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन बुलढाणा

29/04/09 ते 07/06/12
08/06/12 ते 31/05/13
01/06/13 पासून
05/05/09 ते 26/08/12
29/08/12 पासून
24/04/09 ते 31/08/10
01/09/10 पासून
12/05/09 ते 19/06/13
21/06/13

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.दे साईगंज,गडिचरोली
2.सहा यक िनबंधक, काटोल, िज.नागपूर

27/04/09 20/12/11
21/12/11 पासून

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) सांगली
2.स तीचा ित ा कालावधी
3.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन सां गली

30/04/09 ते 10/06/12
11/06/12 ते 31/07/12
01/08/12 पासून

ी. के. डी. च हाण,
सहा यक िनबंधक,स.सं. “इ”
िवभाग, मुंबई

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
2.सहा.िनबंधक,एफ/एन िवभाग, मुंबई
3. सहा.िनबंधक,स.सं. “इ” िवभाग, मुंबई

24/04/09 ते 14/08/10
16/08/10 ते 26/07/13
27/07/13 पासून

206

ीमती आर. ही. माने
सहा यक िनबंधक,स.सं. भोर
तालुका, िज हा पुणे

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.अधीन िवसिन लातूर
2.सहा यक िनबंधक,स.सं. भोर, िज.पुणे

13/05/09 ते 24/10/11
25/10/11 पासून

207

ीमती एस. पी. जगताप
सहा यक िनबंधक,स.सं.
कळवण, िज हा नािशक

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
2.सहा यक िनबंधक,कळवण,िज.नािशक

30/04/09 ते 31/08/12
05/09/12 पासून

208

ी. डी. एच. िमसाळ
सहा यक िनबंधक,स.सं.
बारामती, िज हा पुणे

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. माजलगां व, िज.बीड
2.सहा यक िनबंधक,बारामती िज हा पुणे

28/04/09 ते 07/06/12
13/06/12 पासून

209

ी. एस. बी. मते,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
पालघर, िज हा ठाणे

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक (दु ध) दापचेरी, िज.ठाणे
2.सहा यक िनबंधक, पालघर िज हा ठाणे

06/05/09 ते 26/05/11
27/05/11 पासून

210

ी.एस.एम.एस.एम.शेख
सहा यक संचालक (साखर)
महारा रा य, पुणे

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
2.सहा यक संच ालक (साखर) म. रा. पुणे

06/05/09 ते 04/06/13
05/06/13 पासून

211

ी. एन.ए. परजाणे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
राधानगरी,िज.को हापूर

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.घनसवंगी,िज.जालना
2.सहा यक िनबंधक,राधानगरी,को हापूर

05/05/09 ते 15/06/12
18/06/12 पासून

212

ी. जी. आर. कौरवार
सहा यक िनबंधक,स.सं.
धम बाद, िज. नांदेड

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.कंधार, िज. नांदेड
2.सहा यक िनबंधक, धम बाद, िज.नांदेड

08/05/09 ते 05/06/12
06/06/12 पासून

213

ी. ही. एस. जाधव
सहा यक िनबंधक,स.सं.
दिहवडी,ता.माण,सातारा

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. खेड, िज.र नािगरी
2.सहा.िनबंधक,दिहवडी,ता.माण, सातारा

24/04/09 ते 14/08/10
16/08/10

214

ी. ही. डी. सूयवंशी,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) रायगड

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) रायगड

28/04/09 पासून

215

ी. जी. एम. नांगरे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
नांदगांव, िज हा नािशक.

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक, अहे री, िज.गडिचरोली
2.सहा.िनबंधक,जामखेड,िज.अहमदनगर
3.िनलंिबत
4.सहा यक िनबंधक,स.सं.नांदगांव,िज.नािशक

12/05/09 ते 31/08/10
08/09/10 ते 06/09/12
07/09/12 ते 02/04/13
03/04/13 पासून

216

ीमती एस. एन. जाधव
सहा यक संचालक (पणन)
म. रा. पुणे

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
2.सहा यक संच ालक (पणन) म.रा.पुणे

27/04/09 ते 20/07/12
21/07/12 पासून

217

ी. सी. ए. चौधरी, सहा यक
संचलक (पणन) म. रा. पुणे
ी. एस. बी. ीखंडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
सातारा, िज हा सातारा

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा यक संचालक (पणन) म. रा., पुणे
पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
2.सहा.िनबंधक,स.सं.खंडाळा,िज.सातारा
3.सहा.िनबंधक,स.सं.सातारा ता., िज.सातारा

ी. आर. एम. खेडकर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
शेवगांव,िज.अहमदनगर

4/09

220

ीमती आर.एस.बारहाते
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) सांगली

221

222

218

219

4/09

24/04/09 पासून
08/05/09 ते 14/08/10
17/08/10 ते 25/07/13
26/07/13 पासून

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन अहमदनगर
2.सहा.िनबंधक, शेवगांव,िज.अहमदनगर

12/05/09 ते 17/08/10
18/08/10

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) नागपूर
2.सहा यक िनबंधक (दु ध) सां गली

05/05/09 ते 05/06/12
10/06/12 पासून

ीमती एस. ए. गुडघे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
धामणगांव,िज. अमरावती

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) अमरावती
2.सहा यक िनबंधक,धामणगांव,अमरावती

04/05/09 ते 31/08/12
01/09/12 पासून

ी. डी. आर. ितजोरे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
नेवासा, िज.अहमदनगर

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. पालम, िज. परभणी
2.सहा यक िनबंधक, नेवासा, अहमदनगर

06/05/09 ते 31/05/12
02/06/12 पासून

223

ीमती पी. ही. ीरसागर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) सातारा

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. दि ण सोलापूर
2.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) सातारा

12/05/09 ते 04/04/10
05/04/10 पासून

224

ी. एम. एस. टांकसाळे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
ीग दा, िज.अहमदनगर

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
2. सहा यक िनबंधक, मेढा ता., िज.सातारा
3. सहा यक िनबंधक,स.सं. ीग दा,अहमदनगर

06/05/09 ते 14/08/10
17/08/10 ते 25/07/13
27/07/13 पासून

225

ी. ए. बी. थोरात,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
माढा, िज.सोलापूर

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. पूण , िज.परभणी
2.सहा यक िनबंधक,मंगळवेढा, सोलापूर
3.सहा यक िनबंधक,स.सं. माढा, िज.सोलापूर

12/05/09 ते 14/08/10
16/08/10 ते 31/07/13
01/08/13 पासून

226

ी. एस. आर. धायगुडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
िशरोळ, िज. को हापूर

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.प हाळा,िज.को हापूर
2.सहा यक िनबंधक,िशरोळ,िज.को हापूर

24/04/09 ते 29/08/12
30/08/12 पासून

227

ीमती आर.आर.चौहान
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन रायगड
ीमती वाय. ही.मे ाम
सहा यक संचालक (साखर)
म. रा. पुणे

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक, अधीन िजउिन रायगड

01/05/09 पासून

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. वे हे , िज. पुणे
2.सहा यक संच ालक (साखर) म. रा. पुणे

13/05/09 ते 31/08/12
07/09/12 पासून

228

229

ीमती डी.बी.कोळे कर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
पलूस, िज हा सांगली

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन को हापूर
2.सहा यक िनबंधक, पलूस, िज.सांगली

28/04/09 ते 11/06/12
12/06/12 पासून

230

ी. के. डी. गायकवाड
सहा यक िनबंधक,स.सं.
महा. टे ट को.हौ.फायना स
कॉप रेशन,अहमदनगर

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.दोडामाग,िज. सधूदग
ू
2. िश ण (एचडीसीएम)
3.सहा.िनबंधक,स.सं.दोडामाग,िज. सधूदग
ू
4.स.िन.म. टे .का.हौ.फा.कॉ. अहमदनगर

06/05/09 ते 05/07/09
06/07/09 ते 03/01/10
04/01/10 ते 31/08/12
06/09/12 पासून

231

ीमती ए. एस. माळवे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
यवतमाळ, िज.यवतमळ

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.दार हा,िज.यवतमाळ
2.सहा.िनबंधक,यवतमाळ, िज.यवतमाळ

30/04/09 ते 18/08/10
19/08/10 पासून

232

ी. आर. के. बांगर,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
दापोली, िज. र नािगरी

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.कणकवली, सधूदग
ू
2.सहा यक िनबंधक,दापोली,िज.र नािगरी

12/05/09 ते 03/10/12
04/10/12 पासून

233

ीम. ए.आर.आटपलवार
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन पुणे

4/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक, गड ह लज,िज.को हपूर
2. िश ण (एचडीसीएम)
3.सहा.िनबंधक, गड ह लज,िज.को हपूर
4.स तीचा ित ा कालावधी
5.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन पुणे

28/04/09 ते 05/07/09
06/07/09 ते 03/01/10
04/01/10 ते 10/06/12
11/06/12 ते 29/07/12
30/07/12 पासून

234

ी. बी. ही. काळे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.

7/09

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) लातूर
2.िनलंि बत

27/07/09 ते 11/02/13
12/02/13 पासून

ी. ए. एच. भंडारे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
गड ह लज, िज.को हापूर

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) गडिचरोली
2.सहा.िनबंधक,स.सं.गड ह लज, को हापूर

30/05/10 ते 31/05/13
03/06/13 पासून

ी. शेख यूसफ
ू अमीर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अजूनी मोरगांव,ग िदया
ी. ए. बी. सां गळे ,
सहा यक िनबंधक,स.सं
मलकापूर, िज.बुलढाणा

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.अजूनी मोरगांव,

24/05/10 पासून

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.गोरे गांव,िज.ग िदया
2.सहा यक िनबंधक,मलकापूर, बुलढाणा

21/05/10 ते 05/06/12
08/06/12 पासून

ी. एस. बी. येजरे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
प हाळा, िज. को हापूर

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.आमगांव, िज.ग िदया
2.सहा यक िनबंधक,प हाळा,िज.को हापूर

02/06/10 ते 05/06/12
08/06/12 पासून

239

ी. डी. सी. नागरगोजे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
माजलगां व, िज हा बीड

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं.ता.ग िदया,िज.ग िदया
2.सहा यक िनबंधक,माजलगां व,िज.बीड

03/06/10 ते 05/06/12
07/06/12 पासून

240

ीमती ए. ए. शदे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(िनलंि बत)

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) जळगां व
2.िनलंि बत

01/06/10 ते 03/12/12
04/12/12 पासून

241

ी. उप के. सां गळे ,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(दु ध) अहमदनगर

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. (दु ध) अहमदनगर

15/06/10 पासून

242

ी. टी. बी. भोजने,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
घनसावंगी, िज. जालना

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. राजूरा, िज. चं पूर
2.सहा यक िनबंधक,घनसावंगी, जालना

26/05/10 ते 05/06/12
07/06/12 पासून

243

ीमती एस. पी. गुघाणे,
सहा यक िनबंधक,स.सं.
दे वळी तालुका, िज. वध

05/10

पिरवी ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,स.सं. ता.सेल,ू िज. वध
2.सहा.िनबंधक,स.सं. ता. दे वळी, िज. वध

12/05/10 ते 05/06/13
06/06/13 पासून

244

ी. आर. एम. बुरडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
लाखनी, िज हा भंडारा

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.लाखनी, िज.भंडारा

01/09/10 पासून

(िनलंिबत)
235

236

237

238

23/04/59

245

ीमती के. बी. धोपे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
चां दरू रे वे,िज.अमरावती

13/12/65

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.चां◌ंदरू रे वे,अमरावती

03/09/10 पासून

246

ी. जी. बी ठाकू र
सहा यक िनबंधक,स.सं.
खालापूर, िज. रायगड

19/03/59

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं. खालापूर, िज.रायगड

26/08/10 पासून

247

ी. एस. ए. ढमाळ
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन सातारा

15/01/67

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.अधीन िजउिन सातारा

08/11/10 पासून

248

ी. ही. यू. लखवाल
सहा यक िनबंधक,स.सं.
गंगापूर, िज.औरं गाबाद

31/08/70

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.परतूर, िज.जालना
2.सहा.िनबंधक,स.सं.गंगापूर, िज.औरंगाबाद

13/09/10 31/07/13
01/08/13 पासून

249

ी. ए. डी. च हाण
सहा यक िनबंधक,स.सं.
अधीन िजउिन नांदेड

01/06/64

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.अधीन िजउिन नांदेड

23/02/12 पासून

250

ी. जी. टी. खामकर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मु यालय, पुणे

15/07/65

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.मुदखे ड,िज.नांदेड
2.सहा यक िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे

08/11/10 ते 08/08/13
12/08/13 पासून

251

ी. ए. डी. जगताप
सहा यक िनबंधक,स.सं.
एरं डोल, िज. जळगांव

01/02/60

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.एरंडोल,िज.जळगां व

01/09/10 पासून

252

ी. आर. एन. मदारे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
राळे गां व, िज.यवतमाळ

20/03/68

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.धम बाद, िज. नांदेड
2.सहा यक िनबंधक,राळे गां व,यवतमाळ

14/10/10 ते 15/07/11
20/07/11 पासून

253

ी. ही. ही. रनमले
सहा यक िनबंधक,स.सं.
माहू र, िज. नांदेड

01/11/69

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं. माहू र, िज. नांदेड

12/07/11 पासून

254

ी. आर. एल. ि भूवन
सहा यक िनबंधक, स. सं.
राहाता, िज. अहमदनगर

01/06/62

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन अहमदनगर
2.सहा.िनबंधक,स.सं. राहाता, िज. अहमदनगर

26/08/10 ते 31/07/13
01/08/13

255

ी. जी. एच. पाटील
सहा यक िनबंधक,स.सं.
भडगांव, िज. जळगां व

30/08/66

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं. भडगांव,िज.जळगां व

01/11/10 पासून

256

ी. ए. एम. गुजराथी
सहा यक िनबंधक,स.सं.
चोपडा, िज. जळगां व

30/05/68

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.चोपडा, िज.जळगां व

09/12/10 पासून

257

ी. ए. डी. बागल
सहा यक िनबंधक,स.सं.
जामनेर, िज. जळगांव

28/08/65

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.जामनेर,िज.जळगां व

27/08/10 पासून

258

ी. पी. एस. पाटोळे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
महा. टे ट को-ऑप.हौ.
फाय.कॉप रे शन नािशक

01/09/64

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक महा. टे ट कोऑप.हौ सग
फायना स कॉप रेशन,नािशक ( ितिनसु तीने)

259

ी. बी. एस. जाधव
सहा यक िनबंधक,स.सं.
मुरबाड, िज हा ठाणे

01/07/62

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.मुरबाड, िज.ठाणे

01/09/10 पासून

ी. एम. के. शगाडे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
(आ था)मु यालय,पुणे
ी. पी. आर. िननावे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
तालुका वध , िज.वध

10/10/61

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक, (आ था) मु यालय,पुणे

23/8/10 पासून

06/10/68

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.ता.वध ,िज.वध
2.सहा.िनबंधक,स.सं. देसाईगंज,िज.गडिचरोली

27/08/10 ते 31/01/13
22/02/13 पासून

ी. आर. एन. पोथारे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
भ ावती, िज.चं पूर

03/02/66

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.भ ावती,िज.चं पूर

01/09/10 पासून

260

261

262

08/10

01/09/10 पासून

263

ी. पी. ही. भानारकर
सहा यक िनबंधक,स.सं.
तुमसर, िज.भंडारा

16/07/65

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.लाखांदरू ,िज.भंडारा
2.सहा.िनबंधक,स.सं. तुमसर, िज. भंडारा

01/10/10 ते 09/09/13
10/09/13 पासून

264

ी. एस. के. को हे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
सावनेर,िज हा नागपूर

01/08/68

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,स.सं.सावनेर,िज.नागपूर

30/08/10 पासून

265

ी. एस. जी. सुरजुशे
सहा यक िनबंधक,स.सं.
आरमोरी,िज.गडिचरोली

30/07/67

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक, आरमोरी, िज.गडिचरोली

01/09/10 पासून

266

ी. आर. आर. यादव
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु तजापूर, िज.अकोला

13/10/70

08/10

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक, मु तजापूर, िज.अकोला

30/08/10 पासून

267

ी. ह षत व. तावरे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
खेड, िज हा पुणे

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक संचालक (पणन) म. रा. पुणे
2.सहा यक िनबंधक, स. सं. खेड, िज. पुणे

18/06/11 ते 24/07/13
25/07/13 पासून

ी. अिमत व . गराडे
सहा यक िनबंधक, स. सं.
आजरा, िज. को हापूर
ी. संतोष सोपान ठुबे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) ठाणे

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, आजरा,िज.को हापूर

29/06/11 पासून

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.(दु ध) ठाणे

16/06/11 पासून

ी. नवनाथ अ. अनपट,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मोहोळ, िज. सोलापूर
ी. शंकर म. पाटील,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
तासगांव, िज हा सां गली

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1. सहा यक िनबंधक, मोहोळ,िज.सोलापूर

30/06/11 पासून

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1. सहा यक िनबंधक, तासागांव,िज.सां गली

07/07/11 पासून

272

ीमती . ज. वाबळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु यालय, पुणे

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1. सहा यक िनबंधक,स.सं.मु यालय, पुणे

02/07/11 पासून

273

ीमती अ. आ. शदे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन को हापूर

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन को हापूर

04/07/11 पासून

ी. िनलेश ज. शदे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
उरण, िज हा रायगड

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.उरण,िज.रायगड

04/07/11 पासून

ी. सुजय िभकन पोटे ,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
नवापूर, िज. नंदरु बार

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,नवापूर,िज.नंदरु बार

02/07/11 पासून

276

ीमती मा. . कंु भार,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु यालय, पुणे

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.मु यालय, पुणे

28/06/11 पासून

277

ीमती ि ती िन. धामणे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन अमरावती

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा. िनबंधक अधीन उिनि◌ अमरावती

06/07/11 पासून

278

ी. दीप का. सानप,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अंबड, िज हा जालना

06/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, अंबड, िज. जालना

07/07/11 पासून

279

ी. बा. ना. वाघमारे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
भूम, िज हा उ मानाबाद

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, भूम, िज.उ मानाबाद

02/11/11 पासून

280

ी. अजयकुमार भालके,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु ड, िज हा रायगड

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.मु ड,िज.रायगड

09/11/11 पासून

268

269

270

271

274

275

281

ी. गणेश अ. औटी,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) अकोला

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) अकोला
2.िनलंिबत

21/11/11 ते 01/04/14
02/04/14 पासून

ी. िवनय पां. शदे
सहा यक िनबंधक, स. सं.
खेड, िज हा र नािगरी

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,खेड, िज हा र नािगरी

11/11/11 पासून

283

ी. बा. के. पाटील, सहा यक
िनबंधक, स. सं.
र नािगरी,िज.र नािगरी

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,र नािगरी,िज.र नािगरी

16/11/11 पासून

284

ी. सिचन ह. पतंगे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
वािशम, िज हा वािशम

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,वािशम, िज हा वािशम

02/11/11 पासून

285

ी. दाजी शंकर खताळ,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
महाड, िज हा रायगड

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, महाड, िज. रायगड

31/10/11 पासून

286

ी. अमोल िव. डफळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
कडे गां व, िज हा सांगली

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, कडं◌ ेगांव, िज. सांगली

03/11/11 पासून

287

ी. सुर जा. दे शमुख,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
करमाळा, िज. सोलापूर

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, करमाळा,िज.सोलापूर

16/11/11 पासून

288

ी. गज आ. दे शमुख,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
गंगाखेड, िज. परभणी

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, गंगाखेड,िज.परभणी

01/11/11 पासून

289

ी. सुदाम म. तांदळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अध पूर, िज हा नांदेड

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, अध पूर, िज. नांदेड

14/11/11 पासून

290

ी. िव ाधर स. जगताप,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) दापचरी,िज.ठाणे

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक (दु ध) दापचरी, ठाणे

24/10/11 पासून

291

ी. अिन द व राऊत,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
चां दरू बाजार, अमरावती
ी. अ ण सं. चौगले,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) को हापूर

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक,चां दरू बाजार,िज.अमरावती

03/11/11 पासून

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,सावंतवाडी, सधूदग
ू
2.सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) को हापूर

16/11/11 ते 29/01/14
30/01/14 पासून

ी. संदीपकुमार . ा
सहा यक िनबंधक, स. सं.
दे ऊळगांव राजा,बुलढाणा
ी. ेमदास रो. राठोड,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन अमरावती

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा. िनबंधक,दे ऊळगांव राजा,बुलढाणा

16/11/11 पासून

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा.िनबंधक अधीन िजउिन अमरावती

02/11/11 पासून

295

ीम.अनुराधा पंि डतराव,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन सांगली

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन सांगली

09/11/11 पासून

296

ीमती िनलम ा. पगळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु यालय, पुणे
ीमती शीतल आ. पाटील
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु यालय, पुणे (राजीनामा)

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे

15/11/11 पासून

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
2.उपिनबंधक संवग त िनयु ती

21/10/11 ते 04/03/14
05/03/14 पासून

ीमती तृ ती ह. च हाण,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन सांगली

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन सांगली

03/11/11 पासून

(िनलंिबत)
282

292

293

294

297

298

299

ी. अभयकुमार कटके,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मानवत, िज हा परभणी

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, मानवत, िज.परभणी

16/11/11 पासून

300

ीमती भा य ी मुंडे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
परळी वैजनाथ, िज.बीड

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,परळी वैजनाथ, बीड

21/10/11 पासून

301

ी. सुि नल सु. भालेराव,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
दार हा, िज. यवतमाळ

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,दार हा,िज.यवतमाळ

02/11/11 पासून

302

ीमती मता म. पाचोरे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मु यालय, पुणे

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे

01/11/11 पासून

ीमती सं या पडोळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,अपील याया. मुंबई
2.सहा यक िनबंधक,स.सं. हगणा, िज.नागपूर

01/11/11 ते 09/12/13
11/12/13

ीमती िरता बा. िननावे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
आव , िज हा वध

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,बाभुळबां व,यवतमाळ
1.सहा यक िनबंधक, आव , िज हा वध

11/11/11 ते 25/03/12
26/03/12 पासून

306

ी. शांत म. सांगडे ,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
शदखेडा, िज हा धुळे

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, शदखेडा, िज हा धुळे

21/10/11 पासून

307

डॉ. वैशाली साळवे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन सोलापूर

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा. िनबंधक अधीन िजउिन सोलापूर

04/11/11 पासून

308

ीम.आ पाली काशीकर,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
जाफराबाद, िज. जालना

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक,जाफराबाद, जालना

01/11/11 पासून

309

ी. हिर चं सु. कांबळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
परांडा, िज. उ मानाबाद

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक, परांडा, उ मानाबाद

11/11/11 पासून

310

ीमती अंशज
ु ा गराटे,
सहा यक संचालक,
व े ोग, नागपूर

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1. सहा यक संचालक,व ो ोग, नागपूर

02/11/11 पासून

311

ी. एस. एस. पाटील,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन धुळे

04/09

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन धुळे

25/04/12 पासून

312

ीमती अचना स दाणे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन जळगां व

10/11

पिरिव ाधीन िनयु ती
1.सहा. िनबंधक अधीन िजउिन जळगांव

07/09/12 पासून

313

ी. एस. बी. घुल,े
सहा यक िनबंधक, स. सं.
धा र, िज हा बीड

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, धा र िज हा बीड

01/08/12 पासून

314

ीमती पी. पी. िकरवे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन सातारा

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन सातारा

19/07/12 पासून

315

ी. आर. आर. शेरे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
भुसावळ, िज. जळगां व

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, भुसावळ,िज.जळगां व

01/08/12 पासून

316

ी. आर. बी. गलांडे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) नांदेड

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) नांदेड

22/10/12 पासून

317

ी. बी. जी. सुप,े
सहा यक िनबंधक, स. सं.
कंधार, िज हा नांदेड

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.कंधार,िज.नांदेड

01/08/12 पासून

304

305

318

ी. एच. पी. कांबळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.वडवणी,िज.बीड
2.िनलंि बत

26/07/12 ते 17/03/13
18/03/13 पासून

ी. के. आर. घुले,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
दे गलूर, िज हा नांदेड
ी. जी. पी. राऊत,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
नांदरू ा, िज. बुलझणा

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.देगलूर,िज.नांदेड

01/08/12 पासून

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, नांदरू ा, िज.बुलढाणा

25/07/12 पासून

ी. ही. आर. खंडागळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) सोलापूर
ीमती एस. ही. दे शमुख,
सहा यक संचालक (पणन)
म. रा. पुणे

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) सोलापूर

01/08/12 पासून

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक संचालक (पणन) म. रा. पुणे

22/08/12 पासून

ी. एस. एस. शगाडे,
सहा यक संचालक (साखर)
म. रा. पुणे

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक संचालक (साखर) म. रा. पुणे

01/08/12 पासून

ी. ही. ही. पाटील,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन मुंबई-1
ी. जे. अे. जोग,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
सुधागड पाली, िज.रायगड

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन मुंबई-1

23/07/12 पासून

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,सुधागड पाली,रायगड

23/07/12 पासून

ी. बी. के. हांडे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन ठाणे
ी. एस. एन. साळुंके,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
वाडा, िज हा ठाणे

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन ठाणे

23/07/12 पासून

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, वाडा, िज हा ठाणे

31/07/12 पासून

ी. डी. बी. पाडवी,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन ठाणे

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन ठाणे

23/07/12 पासून

ी. डी. एम. च हाण,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
पेण, िज हा रायगड
ी. ए. एम. चोपडे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन सातारा

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.पेण,िज.रायगड

25/07/12 पासून

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन सातारा

20/07/12 पासून

ी. के. सी. सपताळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
उ र सोलापूर,िज.सोलापूर
ी. ही. एस. कां बळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
कडा, पुणे

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,उ र सोलापूर तालुका

19/07/12 पासून

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. कडा, पुणे

01/08/12 पासून

ीमती पी. ही. पोवार,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
भुदरगड, िज. को हापूर

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,भुदरगड,िज.को हापूर

20/07/12 पासून

ी. एस. बी. फु लपगारे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
तळोदा, िज. नंदरु बार
ी. अिनल गो वामी,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
ितरोडा, िज हा ग िदया

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, तळोदा,िज.नंदरु बार

01/08/12 पासून

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, ितरोडा, िज. ग िदया

24/07/12 पासून

ीमती संजया आगरकर,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
कुही, िज हा नागपूर

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.कुही,िज.नागपूर

25/07/12 पासून

(िनलंिबत)
319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

ी. मोद . हु मणे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
पवनी, िज हा भंडारा

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, पवनी, िज हा भंडारा

23/07/12 पासून

338

ी. एस. जी. िहरे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
डहाणू, िज हा ठाणे

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, डहाणू, िज हा ठाणे

01/08/12 पासून

339

ी. आर. डी. पौनीकर,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मोहाडी, िज हा भंडारा

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, पवनी, िज. भंडारा

25/07/12 पासून

340

ी. बी. एम. कोकाटे ,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
िरसोड, िज हा वािशम

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, िरसोड, िज. वािशम

06/08/12 पासून

341

ी. जी. जी. पवार,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मालेगांव, िज. वािशम

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,मालेगांव,िज.वािशम

24/07/12 पासून

342

ी. एस. टी. केदार,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अचलपूर, िज.अमरावती

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,अचलपूर, अमरावती

24/07/12 पासून

342

ी. एम. ए. जाधव,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
उ मानाबाद तालुका

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, उ मानाबाद तालुका

03/08/12 पासून

344

ी. डी. यू. शेकोकर,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
जळगां व जामोद,बुलढाणा

07/12

पदो नतीने
1.सहा.िनबंधक,जळगां व जामोद, बुलढाणा

21/07/12 पासून

345

ी. के. टी. खटारे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन यवतमाळ

07/12

पदो नतीने
1.सहा. िनबंधक अधीन िजउिन यवतमाळ

24/07/12 पासून

346

ी. बी. एस. पारीसे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
रावेर, िज हा जळगां व

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक, रवेर, िज. जळगां व

11/10/12 पासून

347

ी. सी. पी. जेसवाणी,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
(दु ध) नािशक

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. (दु ध) नािशक

22/08/12 पासून

348

ी. जे. एम. घाटोळे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
अधीन िजउिन वध

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक अधीन िजउिन वध

24/07/12 पासून

349

ी. एस. एस. गायकवाड
सहा यक िनबंधक, स. सं.
इगतपुरी, िज. नािशक

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,इगतपुरी,िज.नािशक

23/08/12 पासून

350

ी. एस. पी. िगनगीने,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
लोहा, िज हा नांदेड

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.लोहा,िज.नांदेड

01/08/12 पासून

351

ी. एस. एस. तुपट,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
मूल, िज हस चं पूर

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,स.सं. मूल,िज.चं पूर

23/07/12 पासून

352

ी. आर. टी. अगडे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
चं पूर, िज. चं पूर

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,चं पूर, िज हा चं पूर

23/07/12 पासून

353

ी. जे. एल. पाठक,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
औंढा नागनाथ, हगोली

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,औंढा नागनाथ, हगोली

23/07/12 पासून

354

ी. डी. आर. मातेरे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
गेवराई, िज हा बीड

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,गेवराई, िज हा बीड

24/07/12 पासून

355

ी. पी. बी. वरखडे,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
ब लारशा, िज.चं पूर

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,ब लारशा,िज.चं पूर

23/07/12 पासून

356

ी. पी. एच. बेरा,
सहा यक िनबंधक, स. सं.
राजूरा, िज हा चं पूर

07/12

पदो नतीने
1.सहा यक िनबंधक,राजूरा, िज. चं पूर

357

ी. संतोष एम. कोरे
सहा यक िनबंधक, स. सं.
जत, िज हा सां गली

01/01

1.सहा यक िनबंधक अितिर त संवग
2.सहा यक िनबंधक,दार हा,िज.यवतमाळ
3.सहा यक िनबंधक,मावळ, िज हा पुणे
4.स.िन.पुणे िज.ना.सह.बँ स असो.पुणे
5.सहा यक िनबंधक,पंढरपूर,िज.सोलापूर
पदो नती
1.उपिनबंधक,सोलापूर िजनासबँ स असो.
पदावनती
1.सहा यक िनबंधक,स.सं.जत, िज.सां गली

23/07/12 पासून
11/01/01 ते 29/12/01
31/12/01 ते 23/03/03
24/03/03 ते 09/10/06
10/10/06 ते 28/07/09
29/07/09 ते 27/05/10
28/05/10 ते 11/07/11
27/07/11 पासून

